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Schaatsbaan op Raadhuisplein geopend
Met de bekende Elfstedenspreuk ‘It Giet Oan’ opende burgemeester Burgman gisterochtend de schaatsbaan op het Raadhuisplein. Kinderen van de Proostdijschool mochten als eersten de ijsvloer betreden. Nog wat onwennig en geholpen door
leerkrachten en instructeurs zetten zij hun eerste schreden op de schaats. De schaatsbaan is geopend t/m 27 december a.s.
Zie ook pag. 3 									
foto patrick hesse

Agenda Kort

					

De agenda voor dit weekend staat deze week op pagina 3.

Innovatieprijs 2009 voor OBS Willespoort
OBS Willespoort uit Wilnis heeft
de Innovatieprijs 2009 voor het
Primair Onderwijs gewonnen.
De prijs, toegekend door het Innovatie Platform Bèta Techniek, is
woensdagmiddag jl. uitgereikt in
Den Haag door voormalig Shelltopman Jeroen van der Veer aan
(gemeentelijk) techniekcoördinator Suzanne ’t Hart en directeur
Jos van der Jagt van de Willespoort.
Lovend juryrapport
OBS Willespoort krijgt de prijs
voor de belangrijke onderwijsvernieuwing die sinds medio 2006 in
gang is gezet. De school heeft zich
de afgelopen jaren ingespannen
om techniek en wetenschap binnen
het primair onderwijs meer onder
de aandacht te brengen. Daarbij
is niet alleen gekeken naar de
eigen school, maar is tevens een
aanbod gecreëerd voor het gehele
basisonderwijs in gemeente De

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

www.strooppot.nl

Lutz Fashion m/v
Herenweg 43-45
Vinkeveen
T: 0297 212121
info@lutz.nl

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

Ronde Venen. De innovatieve wijze,
waarop specifieke kennis, educatieve materialen en inspiratie gedeeld
worden met alle basisscholen in de
gemeente, was voor het Innovatieplatform een belangrijke reden om
de prijs aan OBS Willespoort toe te
kennen.

ALLE JASSEN & JACKS

20% KORTING

Dinsdagavond
vaste koopavond

Kijk voor meer voordeel op www.lutz.nl

www.LUTZ.NL

Gemeenschappelijk project
De opzet van de technotheek is een
samenwerkingsverband tussen de
school, de overheid en het bedrijfsleven. In de technotheek van OBS
Willespoort lenen de plaatselijke
basisscholen lesmateriaal voor

Lees verder op pagina 3

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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DE GROENE VENEN GEMEENTEPAGINA
Gemeente en Veenbad spreken over nieuwe zwembad
Gemeente De Ronde Venen en het
bestuur van stichting Het Veenbad
hebben vorige week met elkaar gesproken over de overgangsperiode
naar het nieuwe zwembad.
door piet van buul

foto rob isaacs

Aanleiding hiervoor was de onzekerheid die was ontstaan over de periode
na 1 januari 2010. Volgens beide
partijen was er sprake van een goed
en constructief overleg. De verwachting is dat medio december door
college en stichting Het Veenbad
besluitvorming kan plaatsvinden.
Aan de Veenweg verrijst momenteel
het nieuwe zwembad dat medio
volgend jaar de deuren opent. Uit-

rapport genoemde aanbevelingen en
beleidsregels nader uit te werken en
de resultaten te verwerken in de aan
te passen nota Wonen en Werken en
in de prestatieafspraken met Westhoek Wonen.
Omdat het rapport met inbreng van
alle fracties tot stand was gekomen,
leek afhandeling van dit agendapunt
een formaliteit. Totdat opeens de
vlam in de pan sloeg. Werkgroepvoorzitter Ernst Schreurs had het
rapport gepresenteerd en er restte
slechts de toezegging van het college, dat ze de aanbevelingen en
conclusies over zullen nemen en tot
beleid zullen verheffen. Maar voor
ze daartoe de kans kregen, stak

werkgroeplid Yousouf Rasnabe de
lont in het kruitvat. Hij prees de
samenwerking binnen de werkgroep
en de ambtelijke ondersteuning.
Maar hij uitte ongezouten kritiek
op het college en vooral op wethouder Bram Rosendaal. Deze zou
als verantwoordelijk wethouder
onvoldoende steun aan de werkgroep
hebben gegeven. Rasnabe verweet
de wethouder, dat deze de werkgroep
niet serieus had genomen en dat hij
de werkzaamheden had vertraagd
door opgevraagde informatie niet, of
na veel vertraging, aan de werkgroep
te verstrekken. Na deze frontale
aanval op de wethouder, meenden de
andere fracties niet achter te kunnen
blijven om de wethouder de oren te
wassen. Desgevraagd beaamde ook
werkgroepvoorzitter Schreurs dat de
wethouder zich niet erg coöperatief
had opgesteld. Reden waarom het
rapport met een vertraging van ruim

Vanaf medio 2010 kan hier worden gezwommen. 		

Rel rond Rosendaal

Presentatie rapport
Bouwen voor Starters
Tijdens de raadsvergadering van
26 november presenteerde de
voorzitter van de werkgroep Bouwen voor Starters het eindrapport
van de werkgroep aan de raad.
De werkgroep was in mei 2008
ingesteld en kreeg de opdracht om
met concrete voorstellen te komen
om het betaalbaar bouwen voor
starters te realiseren en daarmee
ook hun slaagkans op de woningmarkt te vergroten. Alle fracties
van de gemeenteraad waren in de
werkgroep vertegenwoordigd.
door piet van buul

Aan de raad werd voorgesteld het
college op te dragen om de in het

gangspunt daarbij is dat de huidige
baden, Het Veenbad en Blijdrecht,
openblijven totdat er in het nieuwe
zwembad kan worden gezwommen.
Komende week zal de gemeente Het
Veenbad daarom een huurovereenkomst aanbieden voor de huur van
het bad tot het moment van openen
van het nieuwe bad.
Gemeente en bestuur van stichting
Het Veenbad hebben ook uitgebreid
met elkaar gesproken over de personele consequenties die gepaard gaan
met ingebruikname van het nieuwe
zwembad. Daarbij hebben de twee
partijen de oplossingen met elkaar
verkend. De komende weken worden
die nader uitgewerkt.

een jaar pas kon worden afgerond.
Hij verwees ook naar de kritische
opmerkingen ter zake in het rapport
zelf.
Boze wethouder
Wethouder Bram Rosendaal toonde
zich nogal gepikeerd door alle kritiek. Hij gebruikte zelfs de term
“met modder gooien” om de aan zijn
adres geuite kritiek te kwalificeren.
Dat betekende vervolgens dat de
hele raad over de wethouder heen
viel en een stevige rel in de lucht
hing. Maar nadat de wethouder de
kwalificatie ‘moddergooien’ “alsmede
mogelijk andere lelijke dingen die
ik gezegd heb” terug nam, kreeg hij
de gelegenheid om een schriftelijk
verweer op te stellen, dat nog vóór
de volgende vergadering de raad
zal bereiken. Dan zal blijken of het
alsnog een uitslaande brand wordt of
dat het bij een binnenbrandje blijft.

Akten van burgerlijke stand vanaf 2010
niet meer nodig bij aangifte huwelijk
Vanaf 1 januari 2010 is het voor inwoners van De Ronde Venen in principe niet meer nodig om akten van de burgerlijke stand op te vragen bij
aangifte van een huwelijk of partnerschap in deze gemeente. Ambtenaren van de Burgerlijke Stand zullen vanaf 1 januari via de Gemeentelijke
Basis Administratie (GBA) controleren of iemand huwelijksbevoegd is.
Door de procedure van aangifte van
een huwelijk en registratie van een
partnerschap te vereenvoudigen,
loopt De Ronde Venen vooruit op een
wetsvoorstel dat momenteel door
het Ministerie van Justitie wordt
voorbereid. De gemeente vindt het,
samen met veel andere Nederlandse
gemeenten, belangrijk dat er kritisch
naar procedures wordt gekeken en
daar waar mogelijk wordt vereenvoudigd en heeft daarom nu al tot
deze maatregel besloten.
Daarom geldt vanaf komend jaar dat
als partners staan ingeschreven in
gemeente De Ronde Venen en trouwen in deze gemeente, raadpleging
van de Gemeentelijke Basisadministratie voldoende is om te beoordelen
of ze huwelijksbevoegd zijn. Akten
van de burgerlijke stand en uittreksels uit de GBA zijn niet nodig.
Inwoners van andere gemeenten
die in de gemeente De Ronde Venen
huwelijksaangifte doen, dienen voor
de ondertrouw een uitgebreid uit-

treksel van de GBA mee te nemen.
Uittreksels van de burgerlijke stand
zijn niet nodig.
Als partners in gemeente De Ronde
Venen staan ingeschreven en daar
huwelijksaangifte doen maar elders
trouwen, dienen zij een uitgebreid
uittreksel GBA en een uittreksel
van de akte van huwelijksaan-gifte
mee te nemen voor de huwelijksgemeente.
In alle gevallen dienen de aanstaande echtelieden een Verklaring van
Burgerlijke Staat in te vullen en te
ondertekenen.
Voor de akte van huwelijksaangifte
en het uitgebreide uittreksel GBA
worden kosten in rekening gebracht, zogenaamde leges.
Als de ambtenaar van de burgerlijke
stand twijfelt aan de inhoud van het
uittreksel van de GBA, mag hij het
bruidspaar vragen om met aanvullende akten van de burgerlijke stand
te komen.

Raad eet taart
In een ludieke actie hebben bewoners waarvan de achtertuin aan de
Dukaton grenst de raadsleden verrast op een gebakje.
Voorafgaande aan de raadsvergadering van vorige week donderdag
benadrukten de bewoners nogmaals
dat het hun ernst is met
het te drukke verkeer en
vooral het sluipverkeer
van vrachtauto’s op de
Dukaton. Ditmaal geen
brieven met bezwaren, maar een
gebakje met daarop een verkeersbord ‘verboden voor vrachtauto’s’ op
de Dukaton.
Na jarenlang klagen, bezwaren
aan dragen, actie voeren was het
eindelijk op 29 oktober 2009 zover.
De gemeenteraad nam een motie
aan om o.a. de asfaltkussens te doen

verwijderen, met betrokkenen
aanvullende maatregelen te bepalen,
en nader onderzoek te doen naar de
toepassing van specifieke maatregelen om de verkeersdruk op de
Dukaton structureel te verminderen.
“Nu nog een 30 km. scholenzone en
een verbod voor vrachtauto’s tussen
de 2 rotondes en er is
naar onze mening een
aanvaardbare oplossing
gecreëerd,” aldus de
bewoners.
Kennelijk staat het water de bewoners aan de lippen. Er moet een
leefbare situatie komen volgens hen.
Binnenkort zal er een website in de
lucht gaan waarin ieder kan lezen
wat de voortgang is met betrekking
tot gewenste en volgens de bewoners noodzakelijk aanpassingen aan
en op de Dukaton.

Huisvesting culturele instellingen

Van Breukelen
moet huiswerk
over maken
In de slepende discussie over de huisvesting van een aantal culturele
instellingen is maandagavond jl. een
nieuw dieptepunt bereikt. Wethouder
Jan van Breukelen had een tweetal
notities aan de raad voorgelegd. Eén
notitie ging over de spreiding van de
instellingen over enkele dorpshuizen. De andere notitie bevatte een
voorstel om door middel van een
verbouwing van de bibliotheek nog
iets van een cultuurhuisidee overeind
te houden. Beide notities werden
tijdens een Ronde Tafelgesprek door
alle fracties in niet mis te verstane
bewoordingen unaniem naar de prullenbak verwezen.
Het was inmiddels al de derde keer
dat dit onderwerp met de raad besproken werd. Het was ook de derde
keer dat de betrokken organisaties,
zoals het ROC, Atelier De Kromme
Mijdrecht, Inloophuis ’t Anker en
Seniorweb moesten komen uitleggen dat ze zich niet kunnen vinden
in de door de wethouder gekozen
oplossingen. De wethouder kreeg het
verwijt dat hij niet met de betrokken organisaties heeft overlegd,
ondanks herhaald aandringen van
de raad. Daardoor kon het gebeuren
dat er geen of onvoldoende rekening
was gehouden met de wensen en
behoeften van de organisaties. Het
gevolg was dat er stukken voorlagen die onuitvoerbaar zijn en die
op onvoldoende steun en draagvlak
konden rekenen. De leden van de
raad waren unaniem van mening dat
deze stukken onder de maat waren
en derhalve ook niet voor besluitvorming aan de voltallige raad kunnen
worden voorgelegd. De wethouder
werd gedwongen de stukken terug te
nemen. Hij moet in de loop van het
komende voorjaar met nieuwe voorstellen komen, waarover hij wel met
de instellingen en organisaties heeft
overlegd en die voor betrokkenen
werkbare oplossingen bevatten.

De Samenwerking Utrecht West (SUW),
waaraan gemeente De Ronde Venen
deelneemt, is een van de winnaars van
het programma Mooi Nederland. Haar
project ‘Certificatenregeling Utrecht
West’ krijgt subsidie om te helpen
Nederland een stukje mooier te maken.
Kern van de regeling is dat de sloop
van oude schuren en kassen wordt
gestimuleerd om het unieke karakter
van het Groene Hart beter te kunnen
beleven en verrommeling tegen te
gaan.
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Luistervink

vervolg van voorpagina
het techniekonderwijs in de eigen
school. Dankzij de (financiële) steun
van een groot aantal bedrijven en
instellingen, zoals de Gemeente De
Ronde Venen en Rabobank Veenstromen hebben alle basisscholen door
een uniek nascholingsproject ook de
beschikking over een techniekcoördinator op de eigen school.
Ook farmaceutisch bedrijf Bayer gaat
de nieuwe techniek- en wetenschapsprojecten financieel steunen.
Prijs
Aan de innovatieprijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden.
Dit bedrag wordt door OBS Willespoort geïnvesteerd in de aanschaf
van nieuwe lesmaterialen in de
technotheek, die momenteel wordt
uitgebreid tot een Toptechniekwerkplaats. Binnenkort is daardoor meer
ruimte beschikbaar voor (na)scholing
en lesactiviteiten op het gebied van
techniek en wetenschap.

Gemeente voert @risk in

Om jongeren met problemen goed te
kunnen helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen instanties uit
verschillende gemeenten. @risk is een
nieuw programma van het ministerie van
VWS dat digitale hulp biedt om risicomeldingen in een vroeg stadium bij elkaar te
brengen. Zo kunnen professionals in het
hele land eenvoudig contact met elkaar
opnemen over passende hulpverlening.
Vanaf januari 2010 zullen de eerste
professionals gaan werken met @risk.
Gemeente De Ronde Venen is enthousiast
over dit programma en het college van B
en W heeft besloten dat het zal worden
ingevoerd.
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Heerlijk avondje

Direct na de opening gisterochtend was het al gezellig druk op het ijs. Kinderen van de Proostdijschool hadden de primeur
van de ijsvloer, donateurs en supporters genoten van de koek en zopie. De Ronde Venen heeft er een nieuw evenement bij!
foto rob isaacs

Bijna de hele maand december is
er een extra feestelijke sfeer in
het centrum van Mijdrecht. Naast
het ‘reguliere’ schaatsen staan er
activiteiten op het programma
als: kunstschaatsen, discoschaatsen, ijsdansen, ijshockey, schaatsdemonstraties etc.
De schaatsverenigingen Vios en
Voorwaarts uit Vinkeveen, Hou
Streek uit De Hoef en Nooit Gedacht uit Wilnis hebben de handen
ineengeslagen. Een ploeg van ca.
140 vrijwilligers zorgt dat jong
en oud kunnen genieten van echte
schaatpret.
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. Inmiddels zijn er door de
diverse scholen zo’n 2.000 kinderen
aangemeld, een groot succes!
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.
Oók G-schaatsen
IJsclub Nooitgedacht geeft in december schaatsworkshops speciaal voor
mensen met een beperking. Iedereen, van jong tot oud, kan meedoen.
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.
Informatie
De workshops G-schaatsen worden
gehouden op 5, 12 en 19 december
van 10 tot 11 uur en 9, 16 en 23
december van 18 tot 19 uur. Belangstellenden die mee willen doen kunnen zich, tot 2 dagen voor de datum
van de workshop, aanmelden via het
e-mailadres; g-schaatsen@ijsclub

Zwarte Pietenbende in Vinkeveen en Mijdrecht
Op 5 december wordt het weer een gezellige boel in winkelcentrum
Zuiderwaard in Vinkeveen en het koopcentrum van Mijdrecht. Eindelijk
is het dan toch zover: de Sint stuurt zijn orkest, de ‘zwartepietenbende’
naar De Ronde Venen.
Op zijn dag, 5 december, treedt de
‘bende’ tussen half elf en half één
op in winkelcentrum Zuiderwaard
in Vinkeveen en zetten de muzikale
pieten vanaf kwart over één het oergezellige koopcentrum
van
Mijdrecht op
stelten. Dat wordt

dus weer feest! En…, Sint stuurt dit
keer ook zijn hoffotograaf de KiekPiet mee. Dus als je op de foto wilt
met zwartepiet, dan is dit je kans. De
foto’s kun je dan later terugzien op

www.zwartepietenbende.nl.
Zoals elk jaar logeren de zwartepieten van het orkest
bij de leden

Openingstijden IJsbaan
Raadhuisplein Mijdrecht

Maandag t/m donderdag geopend
van 09.00 tot 21.00 uur
Vrijdag en zaterdag geopend van
09.00 tot 23.00 uur
Zondag 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 om 17.00 uur
Toegang: 2 euro. Schaatshuur 3
euro per paar.
nooitgedacht.nl. Eerst komen kijken
kan natuurlijk ook. Voor informatie
kan contact worden opgenomen
met Annike en Henny van Kouwen,
telefoon: (0297) 587075.

van muziekvereniging V.I.O.S. uit
Mijdrecht. Behalve de V.I.O.S.-leden
zelf zijn vele vrijwilligers weken in
touw geweest om de zwartepieten te
kleden en te voorzien van een natje
en een droogje. Onder aanvoering
van ‘zwartepietenmoeder’ Marianne
van der Heijden brachten Plonie de
Groot, Anja Tijdeman en Jacqueline Helling de pieten op kleur en
zorgden ze iedere keer weer voor
een schoon pietenpakje. De Sint is
hen en alle niet bij naam genoemden
bijzonder dankbaar. Hij nodigt ze
dan ook uit om op 5 december een
extra schoentje te zetten.

Toen ik zelf kleuter was, zat de
schrik er goed in. Het was al
weken voordat de heerlijke dag
een aanvang nam, dat er bij iedere
vorm van ondeugd enorm werd
gedreigd met de Pieten die al in
het land waren en de Sint die ons
bij aankomst wel eens mores zou
leren. Standaard was tijdens het
broodpap eten (herkent u het nog?)
het vermanende woord dat er weer
een aardappelzak uit de schuur
was verdwenen en of wij daar soms
iets vanaf wisten. Wij wisten veelal
beter, het was natuurlijk weer die
Piet die al was geweest. Welk kind
huivert dan niet.
Het was in de tijd dat in de etalages van de winkels nog de echte
Sinterklaas met Pieten werden getoond. Inclusief vermanende vinger
van de Sint. Met daglicht durfde je
er nog langs, maar werd het even
donker ging het je al snel door je
Jansen en Tilanus. Spannend, dat
was het wel. In de bakkerswinkels
zag je de meest mooie marsepeinen
figuren. Varkens, kuikens, appels,
peren, noem maar op. Persoonlijk
vond ik het niet om te eten, maar
de speculaas maakte veel goed.
Of de letters, het suikergoed en
natuurlijk de amandelstaven. Het
was ook de tijd dat er bij de pakjes
die de Sint had gebracht veel
praktische zaken werden gevonden.
Onderbroeken, sokken, hemden, net
of je daar op zat te wachten. Na het
openen van zo’n pakje, op voorhand
voelde je al wat er in zat, was de
teleurstelling al op je snuit te lezen.
Maar het waren barre tijden, het
was niet anders. Toch kreeg ik toen
ook mijn eerste Meccano motortje,
dat later heel wat tandwielen in
gang zou gaan zetten. Ik zie het
ding nog in het vetvrije papiertje
zitten, de olie droop er af. Made in
England.
Ondanks de crisis zal de pakjesstroom weer enorm zijn. Een
fiets voor Jantje, een scooter voor
Mien, een computer voor, weet ik
veel. Daarmee is de leut er af. Een
surprise, een gedicht, kortom iets
waar je je voor in hebt moeten
spannen om het te kunnen geven,
dát is de bedoeling. Is dat immers
niet de basis voor een goede Sinterklaas? Met z’n allen rond de tafel,
bisschopswijn in je glas. Neem er
niet teveel van, want het is een
straf goedje dat de slaap aanwakkert. Maak het vooral gezellig.
Veel plezier.
Luistervink

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 5 december
• Zwarte Pietenbende in Vinkeveen en
Mijdrecht
• Zwarte piet deelt uit, Koeleman Elektro,
Mijdrecht
• Schaatsen op het Raadhuisplein van
9 tot 23 uur
Zondag 6 december
• Schaatsen op het Raadhuisplein van 11
tot 21 uur
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Rondeveense A3ana vermaakt
volle zaal in De Boei

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over de
Strijd tussen goed en
kwaad.
Zondag 6 december, van 9.00 –
10.00 uur, zendt Horizon een discussie uit over goedheid, het tweede
deel van een serie van vijf uitzendingen over het thema: Strijd tussen goed en kwaad. Herhaling van
17.00 – 18.00 uur. Aan de discussie
nemen deel: Jan van Breukelen,
Wilnis, Moniek van Dam, Wilnis, ds.
Gerbram Heek, Mijdrecht en prof.
dr. Jaap Klapwijk, Mijdrecht.
Horizon valt te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrekwentie gelden).

Vinkeveen / Waverveen

Kerstfeestmiddag
Vrouwenraad

De plaatselijke Vrouwenraad
Vinkeveen en Waverveen nodigt
alle bewoners van 55 jaar en ouder
in onze gemeente uit voor de 39e
Kerstfeestmiddag op maandag
14 december 2009. Aanvang om
14.00 uur in dorpshuis De Boei –
Kerklaan te Vinkeveen.
Het programma bestaat uit :
Kerst samenzang, Declamatie,
Kerstverhaal en muzikale bijdrage
van groep 5, van de Jozefschool
uit Vinkeveen en na de pauze het
Baambrugs Kerkkoor. Een vrij
verhaal wordt verteld door Elza
Vis – Strubbe. De toegang is gratis,
maar in de pauze wordt gecollecteerd om de kosten te dekken.
Aanmelden tot 12 december 2009
bij mw. A.C.van Golen-Koster, tel.
0297-261672 en mw. M. van der
Greft-de Groote, tel: 0297-263430.

Eerste diploma voor G-hockeyers
De G-hockeyers van Hockey Vereniging Mijdrecht kregen zaterdag jl.
allemaal hun eerste diploma. Deze kinderen, in de leeftijd vanaf 7 jaar,
hockeyen sinds vorig seizoen met veel plezier bij HVM: ze zijn inmiddels al erg goed in een bal stoppen en slaan, ze kunnen overspelen,
maken prachtige doelpunten en spelen altijd een partijtje aan het eind
van de training.
Begeleider Mirjam Klaassen: “GHockey heeft inmiddels een vaste
plek gekregen bij HVM.” G-hockeyers kunnen door hun verstandelijke
beperking niet aan de reguliere
hockeycompetitie meedoen. Daarom
wordt er door de KNHB een speciale
G-competitie georganiseerd, waarbij
er ook tegen andere clubs wordt
gespeeld. De enthousiaste begeleidingsstaf denkt dat de kinderen daar

Kunstwerk naar Hofland Medisch Centrum
Na maandenlang nauwgezet zo'n
200.000 pixels (beeldpunten) te
hebben aangebracht, hebben gasten
van Inloophuis 't Anker hun portret
van de 'Koningin Ntombi Twala van
Swasiland', ooit geschilderd door
Andy Warhol, gereed.
Het kunstwerk van ca. 100 bij
126 cm bestaat uit 200.000 pixels
(beeldpunten) en is gistermiddag
aangeboden aan huisarts dr Jaco
Beeker, die
het een plaats

geeft in zijn wachtkamer in het Hofland Medisch Centrum in Mijdrecht.
Het kunstwerk is een initiatief van
Marianne Verschoor, die in oktober
jl. meeliep in de prestatiewandeltocht Sister's Hope 60K-Walk.
Deelname aan de tocht had tot
doel geld bijeen te brengen voor
onderzoek naar borstkanker. Met
dit schilderij hoopt Marianne extra
geld bijeen te brengen voor de strijd
tegen borstkanker, door tegeltjes
van 10x10 te laten adopteren door
belangstellenden.

Maandelijkse gebedsbijeenkomst op
7 december as.

Maandag 7 december is weer zo’n
eerste maandag van de maand en
dus is een ieder die met ons mee
wil doen van harte welkom in
gebouw ‘t-Kruispunt, Kon. Julianastraat 22 in Mijdrecht. De gebedsbijeenkomst begint om 19.30 uur.
Ook in het nieuwe jaar willen we
deze bijeenkomsten voortzetten, te
beginnen op DV 4 januari 2010.

jolige avond met puur amusement.
Men heeft zich uitstekend vermaakt
in Vinkeveen.
De volgende voorstelling van
Stichting Cultura is al op vrijdag 11
december in De Meijert in Mijdrecht. Dan vertoont cabaretière
Margriet Bolding haar voorstelling
om vrolijk van te worden: ‘VIVA
DEPRESSIVA’. Kaarten à € 10,00
zijn verkrijgbaar bij drogisterij De
Bree in Vinkeveen, boekhandel
Mondria te Mijdrecht en via www.
cultura-drv.nl . Aan de zaal worden
alleen de laatste kaarten verkocht,
dus wees er snel bij.

volgend seizoen helemaal klaar voor
zijn.
Nieuwe G-hockey vrienden en vriendinnen zijn altijd van harte welkom
en kunnen een keer vrijblijvend
meedoen aan een training! Belangstellenden kunnen contact opnemen
met g-hockey@hvmijdrecht.nl en
alvast een indruk krijgen door het
‘G-hockey HVM’ filmpje te bekijken
op YouTube.

Mijdrecht

Het jaar is bijna om en dus brengen
we graag de laatste maandelijkse
interkerkelijke gebedsbijeenkomst
in De Ronde Venen van dit jaar
onder uw aandacht. Op deze
bijeenkomsten komen christenen
uit verschillende kerken in onze
gemeente samen om voorbede te
doen voor die zaken die in onze
plaats spelen en ons bezighouden. Of dat nu betrekking heeft
op jeugd, scholen, ouderen, zorg,
lokaal bestuur, etc.., alles wat onze
lokale omgeving raakt kan hier een
gebedsonderwerp zijn.

Na een aantal uitverkochte avonden
in het Polanentheater in Amsterdam, wisten A3ana Kegley en Peter
Duvekot ook De Boei in Vinkeveen
te vullen met hun muzikale kleinkunstvoorstelling ‘We zijn er bijna’.
Niet alles verliep vlekkeloos, maar
dat maakte de stemming in de zaal
er alleen maar beter op. A3ana en
Peter gingen er geheel in stijl van
hun programma mee om, wat de
avond een extra dimensie gaf.
De liedjes waren van uitmuntende
kwaliteit, de teksten grappig en
aangrijpend en de losse humor
werkte aanstekelijk. Het was een

Foto: Marianne Verschoor (rechts) met enkele gasten van Inloophuis 't Anker bij
hun pixel-kunstwerk.

Arie Verweij, 55 jaar organist van de Janskerk
In 1954 was Joh. Verweij directeur van drukkerij Verweij en organist van
de hervormde kerk in Mijdrecht. Op een gegeven moment kon Joh. niet
spelen en vroeg hij aan zijn medewerker Arie of deze het die zondag over
wilde nemen. Arie, zoon van de koster van de kerk en muzikaal, had al
regelmatig op het orgel gespeeld, maar nog nooit de gemeente begeleid.
Hij dacht dat hij het niet zou kunnen en stribbelde behoorlijk tegen, maar
deed het uiteindelijk toch. En nu, 55 jaar en 8 predikanten later begeleidt
Arie de gemeente nog steeds.
De eerste jaren viel Arie regelmatig in en later werd hij tweede organist
naast Joh, die het orgel ook meer dan 50 jaar bespeelde. Nadat Joh. stopte
werd Arie eerste organist.
Arie is bescheiden, en voelt zich ogenschijnlijk thuis een beetje uit het zicht,
achter de toetsen en pedalen. Behalve deze heel lange tijd als organist geeft
hij ook op vele andere manieren zijn krachten aan de gemeente rond de
Janskerk. Vele jaren heeft hij de opmaak van het kerkblad verzorgd, heel

Workshop Kerststuk maken
De Stichting ‘Paraplu’ is blij en tevreden dat het gelukt is om bloemsierkunstenares Karin van Dierendonck opnieuw bereid te vinden om een workshops
te verzorgen waarin de deelnemers leren om zelf een fraai kersstukje te
maken, dat van pas komt tijdens de feestdagen in december.
Er is een keuze om een krans of een tafelstuk te maken voor op een glazen
schaal, in de kleuren naar keuze. Er zijn diverse materialen aanwezig, welke
naar wens zijn te gebruiken zoals appeltjes, kaneelstokjes, mos, kaarsen etc.,
om zo een pronkstuk te maken voor de kerstdagen.
De workshop vindt plaats op woensdag 16 december van 20.00-22.00 uur.
De cursuskosten bedragen slechts € 5,00 en de materiaalkosten € 19,00.
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.

veel jaren was
hij lid van cantorij en voorbereidingscommissie
eredienst. En
natuurlijk al heel
lang lid van de
orgelcommissie
die het prachtige
Bätz orgel onder
de aandacht
van het publiek
probeert te
brengen door het
organiseren van
concerten.
Zondag jl. kreeg hij na afloop van de kerkdienst voor deze verdiensten
het gouden draaginsigne met briljant van de landelijke vereniging van
kerkrentmeesters uitgereikt.
Dat de gemeente hem dankbaar is bleek na afloop uit de grote belangstelling voor de receptie die ter ere van hem gegeven werd.
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Sinterklaasontbijt in winkelcentrum Zuiderwaard

Afgelopen week heeft Sinterklaas
in het winkelcentrum gelogeerd.
Vanaf maandag 23 november stond
er een bed, waarbij de kinderen
elke dag even konden komen kijken.
Zelfs hele klassen waren er druk
mee, want wat had de Sint deze
dag nou weer achter gelaten?
De kinderen hadden een vlaggetje
geknutseld om daarmee een mooie
slinger voor de Sint te maken.
Zaterdag 28 november was het
eindelijk zover. De kinderen konden
met de Sint en zijn Pieten komen
ontbijten. Al vroeg stonden de
kinderen voor het winkelcentrum te
wachten. Toen de deuren eindelijk
open gingen, lag de Sint nog heerlijk te slapen. De kinderen hebben
hem wakker gezongen, geholpen

door het fluitje van Zwarte Piet.
Toen was het tijd voor de ochtendgymnastiek. Ongeveer 50 kinderen
met hun ouders deden fanatiek
mee. Daarna schoven ze aan, met
de Sint, aan een mooi gedekte
ontbijttafel. Na het ontbijt kregen
tien kinderen die het mooiste vlaggetje hadden gemaakt een mooi
prijzenpakket overhandigd van de
Sint. De Sint had tijd voor elk kind,
maar moest na het ontbijt toch
weer verder.
Zaterdag 5 december komt de
Zwarte Pietenband langs in het
winkelcentrum, van 10:30 tot
12:30 uur. ’s Middags komen de
strooipieten nog even langs voor
wat lekkers.

Zie de maan schijnt door de
bomen van Vlinderbos
Afgelopen donderdagavond mochten de kinderen uit groep 1 t/m 4
van Jenaplanschool Vlinderbos in
Wilnis hun schoentje zetten. Na het
avondeten mochten ze in hun pyjama naar school komen, waar het
heel gezellig en knus was gemaakt.
Best spannend in het donker terwijl
de maan door de bomen schijnt! De
schoentjes werden op het podium
gezet, een muzikale ouder speelde
piano en de kinderen zongen sinterklaasliedjes. Vervolgens konden
de kinderen genieten van een
bekertje limonade en een sinterklaasspekje. Het heerlijk avondje

werd afgesloten met een verhaaltje
voor het slapengaan voorgelezen
door juf Anouk. Helaas was het
pyjama-zingen niet voor de ouders,
maar dat werd goed gemaakt met
warme chocolademelk en speculaas in een van de kleuterlokalen.
Groep 5 t/m 8 had ‘s middags hun
schoen al gezet. Blijkbaar hadden de kinderen goed gezongen,
want alle schoentjes waren gevuld
met bijzondere potloden, grappige
pennen en andere leuke spulletjes.
Alle cadeautjes waren ingepakt
met inpakpapier gemaakt door de
kinderen zelf!

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.

Vinkeveen

VVV Vinkeveen
verhuist

Vanaf woensdag 9 december
is de VVV De Ronde Venen
gehuisvest aan de Kerklaan 12
in Vinkeveen. Dit is het gebouw
waarin ook de Rabobank is
gevestigd.
De openingstijden op het nieuwe
adres blijven ongewijzigd. In
het winterhalfjaar is de VVV
open op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10 tot 16 uur en op
woensdag en zaterdag van 10
tot 14 uur. Ook telefoonnummer
en e-mailadres blijven hetzelfde:
0297-214231 en vinkeveen@
vvvhollandsmidden.nl.

Mijdrecht-Wilnis

Vrouwenraad
opgeheven

Kleurplaatwedstrijd bij
Poelier-Traiteur van Egmond
Op zaterdag 28 november was de
feestelijke prijsuitreiking van de
kleurplaatwedstrijd bij de poelier aan de passage. Uit de vele
inzendingen had sinterklaas een
keuze gemaakt en de volgende drie
prijswinnaars: Noa Hoevelaken –
Tom Turkensteen en Julia Clement
kregen hun prijs uitgereikt door
twee zwarte pieten die er een
gezellige boel van maakten.

De drie prijswinnaars waren erg blij
met de hun prijzen en zo was het
sinterklaasfeest voor hun al vroeg
begonnen. Na nog flink met het
snoepgoed in de rondte te hebben
gestrooid vertrokken de zwarte pieten weer snel want met 5 december
in aantocht hadden ze het erg druk
en gingen de prijswinnaars met hun
ouders weer blij naar huis.

Pieten op de Proostdijschool
Afgelopen donderdag waren er opeens pieten op de Proostdijschool.
Zij hadden gehoord dat de kleuters die dag als pietje verkleed naar
school mochten komen en dat wilden zij wel eens zien.
Er werd een klein feestje gebouwd met de kinderen van groep 1 t/m 4. Er
werd gezongen en gedanst, wat eindigde in een polonaise met de pieten.
Ook wisten de pieten te melden dat Sinterklaas vrijdag 4 december de
Proostdijschool een bezoek zal brengen tijdens het Sinterklaasfeest.
De kinderen en leerkrachten kijken hier al met veel plezier en spanning
naar uit.
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het al zover...

Met het uitreiken van een cheque
aan het Johannes Hospitium in
Wilnis is er na 30 jaar een einde
gekomen aan het bestaan van
de Plaatselijke Vrouwenraad
Mijdrecht-Wilnis: de PVR.
In 1979 was er in onze gemeente
behoefte aan een overkoepelend
orgaan voor 14 vrouwenorganisaties om hun gezamenlijke
belangen te behartigen bij onder
andere de gemeente. In de loop
der jaren heeft de PVR behoorlijk aan de weg getimmerd.
De doelstelling van de PVR was
vrouwen te stimuleren om mee
te doen aan alle facetten van de
samenleving. Het bevorderen van
contacten tussen vrouwen met
verschillende achtergronden, het
uitwisselen van ideeën met de
aangesloten verenigingen en de
activiteiten op 8 maart, de Internationale Vrouwendag.
Door de veranderingen in de
maatschappij en de goede opleidingsmogelijkheden voor vrouwen en meisjes is de PVR niet
meer nodig. De doelstellingen
zijn achterhaald en met ingang
van 1 januari 2010 is de Stichting PVR opgeheven.

Museum De Ronde
Venen in de prijzen

Pieten op de Jozefschool
Afgelopen week hebben zwarte pieten een bezoek gebracht aan de St.
Jozefschool.
Om 13.00 kwamen de pieten aan wat weer tot grote hilariteit leidde.
De kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 kwamen in groepjes naar de gymzaal, die was omgetoverd in een schatkamer, waar ze samen met de pieten
een gezellige tijd hadden. Er werd gezongen, gedanst, pepernoten gebakken en lekker gek gedaan.
Maar ook de bovenbouw werd niet vergeten. Alle klassen werden bezocht
door de pieten en getrakteerd op strooigoed.
Weer een verrassende dag op de Jozefschool!

Museum De Ronde Venen heeft
de prestigieuze Beelaerts van
Bloklandprijs 2009 gewonnen.
Deze onderscheiding met bijbehorende erepenning wordt jaarlijks
uitgereikt aan een organisatie die
op bijzondere wijze natuur, cultuur
en historie weet te binden en verbinden. Museum De Ronde Venen
krijgt de prijs voor de restauratie
van de opduwer “Op Hoop van
Zegen”, als onderdeel van het
cultuurhistorisch ensemble van de
veensteekmachine.
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exclusief
399,00

Rossignol Attraxion 3 '09 Van 479,00 NU

329,

Volant M Silver '09 Van 1100,00 NU

00

499,00

Atomic D2 Varioflex 72 Van 899,00 NU

699,00

Elan Speedwave 11 Van 529,00 NU

399,00

K2 True Luv '10 NU

379,00

K2 Crossfire '10 NU

669,00

Atomic Cloud 8 Van 459,00 NU

Vinkenkade 31
Vinkeveen
Langs de A2 afslag 3
Tel. 0294 - 29 18 12

349,

00

Verwenarrangement
[ Ontvangst met fruitcocktail ]

Alle ski’s
inclusief
binding!

[ Lushly voetritueel ]
Bogner 'Sale-D'
Damesjack.

399,00

Polynesisch voetritueel.
Het reinigen van de voeten met
lushly soak, een scrubmassage met
fruity peel gevolgd door de
Shiatsu voetmassage.

[ Face essence ]

Een heerlijke ontspannende
well-being gelaatsbehandeling,
gericht op ontspanning,
voeding en reiniging.
Peak Performance
'Fernie'
95
Herenjack.

339,

[ Ontstressende hoofdhuidmassage ]
[ Afscheid met een lushly handmassage ]

€62,50

www.beautyloungebellissimo.nl

www.topsurf.nl

Dorpsstraat 31, 3648 AE Wilnis
T: 0297-287182
E: info@beautyloungebellissimo.nl
9030

Salomon Aero GT '09 Van 599,00 NU

bellissimo

Deze actie is geldig t/m februari 2010
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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.

Nieuwe Ski-afdeling Top Surf geopend

Mede door de overheerlijke hapjes en bijzondere “blanke Glühwein” verzorgd door
David Hague (The
Art of Cooking), was
de opening van de
totaal vernieuwde
ski-afdeling bij Top
Surf aan de Vinkenkade in Vinkeveen
afgelopen weekend
een groot suvces.
Kijk op
www.topsurf.nl
voor de nieuwe
openingstijden.

Nieuwe tenue’s voor CSW F1
Onder de bezielende leiding van Cock Bras en Nico
de Best bestormt dit team de ranglijst. Zowel in de
eerste klasse als de bekerpoule draaien de jongens
goed mee. De trainingen, die worden verzorgd
door Marcel Dokter en René de Haan, werpen hun
vruchten af en nu met de fraaie tenue’s zijn de
verwachtingen nog hoger gespannen. CSW wil dan
ook G. de Haan & Zn van harte bedanken voor het
op deze wijze ondersteunen van het team.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Radio Ronde Venen werd opgericht, de voorloper van Midpoint FM & TV. Het afgelopen weekend werd de klok teruggedraaid
en herleefden de radioprogramma's van weleer, gepresenteerd door bekende
namen als Hannelore Zwitserlood, Hans van Zwieten, Erwin Kasius, Pim de Vries,
Jurgen Blom en Fabiënne de Vries. Op de foto een deel van dit illustere gezelschap in de studio van Midpoint: v.l.n.r.: Rene Huizinga, Marcel van Dorssen,
Fabienne de Vries, Peter Oostrom en Jim Clarke.
foto rob isaacs

Na een flinke verbouwing is woensdag Karwei Mijdrecht
feestelijk heropend. Maar liefst 4.500 m2 winkeloppervlakte staan de klussende Rondeveners ter beschikking,
niet alleen gevuld met bouw- en klusmaterialen en gereedschappen, maar ook met veel artikelen op het geied
van woninginrichting. foto rob isaacs

Dinsdag jl. kregen de kleuters van obs De Pijlstaart in Vinkeveen
de langtverwachte uitslag van de kleurwedstrijd die de fietshandel
De Haan had georganiseerd naar aanleiding van het bezoek aan de
fietshandel. Eén meisje en één jongen konden een fiets winnen. Mirte
en Thijs werden de gelukkigen! Verbouwereerd en dolgelukkig namen
ze de fietsen van fietshandel De Haan in ontvangst. De overige 85
kinderen kregen als troostprijs een fietsbel cadeau.

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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Familieberichten

DE GROENE VENEN

Hans Olie

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

1 december

25 jaar in dienst
bij Co Kentrop

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

Sandra Fokkens
26 jaar!
3 december

Gefeliciteerd vanuit
New York!

Geliefd, bewonderd, sterk en voor ons onmisbaar

Henk Liesveld

20 oktober 1943 - 1 december 2009
Nel Kok
familie Liesveld
familie Kok
We nemen afscheid van Henk op maandag 7 december
om 15.00 uur in het crematorium aan de Noorddammerweg 40
te Uithoorn (De Kwakel)
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie in de
ontvangstkamer van het crematorium
Henk is thuis
Herenweg 160
3645 DT Vinkeveen

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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Proosdijlanden kiest voor...
Proosdijlanden

herbergt namelijk veel roofdieren
voor weidevogels. Om de, uit het
noordelijke deel van de Demmerikse polder, verdwenen grutto weer
terug te lokken zou die begroeiing
moeten worden verwijderd. Zo
vonden de weidevogeldeskundigen.
En dan blijken dus ook de belangen
van recreanten en weidevogels niet
met elkaar te stroken.

Op de algemene ledenvergadering van de historische vereniging De
Proosdijlanden is afgelopen woensdag 25 november nagedacht over
de mogelijke naamgeving van de nieuw te vormen gemeente De Ronde
Venen en Abcoude na de op de handen zijnde herindeling.

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

dvertentie50x63.indd 1

Uit een lijst van vijftien voorgebakken suggesties is een duidelijke top
drie gevormd, die bij de leden van de
historische vereniging de voorkeur
genieten. Twintig procent van de
stemmen ging naar de naam Grote
Venen, dertig procent van de aanwezigen koos voor Angstelvenen, maar
de helft van de kiezers gaf zijn stem
aan de naam De Proosdijlanden.
Dit kan verwarring oproepen,
gezien het feit dat de naam van de
historische vereniging ook bedacht
is vanuit de naamgeving van het
gebied van de vroeger in deze regio
liggende Proosdijlanden. Maar deze
mogelijke naam van de nieuw te
vormen gemeente is dekkend voor
het historisch-geografische gebied
van de betrokken gemeentes.
Naast deze top drie gingen er echter
ook stemmen op voor namen als
Waverlanden, De Ronde Venen, de
Stichtse Venen en Westersticht. Het
is aan de politiek om een uiteindelijke beslissing te nemen. Dit zal overigens op korte termijn, halverwege
januari 2010 al zijn beslag krijgen.
Op initiatief van de historische kring
Abcoude Baambrugge bestaat tot
20 december a.s. de mogelijkheid
om naamsuggesties voor de nieuwe
gemeente aan te reiken. Direct in
het nieuwe jaar zullen de gezamenlijk besturen van de beide historische
kringen een voorstel bij de betrokken gemeentebesturen neerleggen.
U kunt uw naamsuggestie doormailen aan meuls63@planet.nl.
De gedane suggesties kunnen dan
in de besluitvorming meegenomen
worden.

22-7-09 19:21

Systeem/netwerk beheer
Remote beheer
24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen
Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl

tatie, archeologische en genealogische voorwerpen en vergaderruimte
voor de diverse werkgroepen is nu
gelukkig weer beschikbaar.
In de ledenvergadering zijn eveneens twee nieuwe bestuursleden
benoemd. Het betreft mevrouw Marie-José van Eijk uit Mijdrecht, die
het secretariaat zal gaan beheren en
de heer Harry Hoefkens uit Wilnis,
die de portefeuille heemkunde krijgt
toebedeeld. Voormalig secretaris Peter van Golen blijft gewoon deel uit
maken van het bestuur; hij zal zich
nog meer bezig gaan houden met de
werkgebieden archeologie, genealogie en documentatie.
Na de ledenvergadering gaf de
heer Aales van Leeuwen uit Wilnis
een boeiende uiteenzetting over de
ontwikkelingen van ons woongebied
en de bouwkundige aspecten van de
in deze omgeving te vinden boerderijen.
Al met al een zeer geslaagde avond,
die een mooie afsluiting vormde van
een bijzonder succesvol jubileumjaar
van de historische vereniging.

Bestuursleden
Tijdens de ledenvergadering werd
ook bekend gemaakt dat de vereniging gebruik gaat maken van een
verenigingsruimte in het Vinkeveense Dorpshuis. Na jaren van zoeken
is nu eindelijk een periode van rust
aangebroken, waarin de actieve
regionale geschiedenisliefhebbers in
een eigen ruimte aan de slag kunnen
met hun hobby. Opslag van documen-

Houd de Grutto in de
polder
Hoe kun je weidevogels en moeras
het beste positioneren in de polder
Groot Wilnis-Vinkeveen? Dat was
het thema van de tweede gruttoworkshop die Vereniging voor
milieu- en natuurbescherming De
Groene Venen organiseerde.
In het gebied Demmerik en Bosdijk
moeten natuurprojecten worden
gerealiseerd zoals de zogenaamde
Groene Ruggengraat (een tracé
waarlangs flora en fauna zich over
grote afstand kunnen verplaatsen
en ontwikkelen). Daarbij moet niet
alleen rekening worden gehouden
met de bedrijfsvoering van de
agrariërs maar ook met conflicterende natuurdoelstellingen zoals
bijvoorbeeld moeras en weidevogels. Ook voor de oude spoorbaan
door de Demmerikse polder kan
het inrichten van een goed weidevogelgebied gevolgen hebben.
De begroeiing langs de spoorbaan

Vragen die aan deelnemers van o.a.
SOVON, Staatsbosbeheer, agrariërs,
de agrarische natuurvereniging en
weidevogelbeschermers zijn voorgelegd zijn; Is er een minimum-areaal
nodig om weidevogels in stand te
houden? Wat betekent moerasvegetatie voor weidevogels? Zitten daar
veel bedreigende dieren in zoals de
hermelijn, de vos, de buizerd etc.?
Nederland is voor de grutto een
heel belangrijk broedgebied waarbij
met name ook de Demmerikse
Polder van groot belang is. Gruttojongen gedijen het beste als er rust
is in het broedgebied, als er pas
wordt gemaaid, als de jongen vliegvlug zijn en als de kuikens in een
kruidenrijk grasland hun insectenmaaltje kunnen vinden.
Belangrijke conclusie
Een belangrijke conclusie van de
dag was echter dat de polder Groot
Wilnis-Vinkeveen een gebied is met
veel potentie voor weidevogels en
dat het met de juiste maatregelen
mogelijk is om de gruttopopulatie
zelfs te laten groeien! Op termijn
zou het gebied kunnen fungeren
als kraamkamer en stapsteen voor
andere weidevogelgebieden.

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.

Gratis afhalen van al
uw overtollige spullen

- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.

Ook complete boedelruimingen
en leegruimen van uw huis

- Alles nu voor later geregeld.

Kringkoop biedt werkgelegenheid

Conturapolis

aan ca. 25 mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt

natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Constructieweg 66
3641 SN Mijdrecht
Tel: 0297-250 393
Fax: 0297-250 364
www.kringkoop.nl

Winkelo
pening
stijden:
ma 13:0
0 - 17:0
0 uur
di t/m v
r 10:00
- 17:00
za 10:0
uur
0 - 16:0
0 uur

Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.

KRINGKOOP ADV 130x94.indd 1

24-07-2009 12:17:24
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Bouwwerken uit de
‘eeuwige stad’

Agenda
Activiteiten

Cursusproject en Vincent van
Gogh
Heeft u altijd al meer willen weten
over Vincent van Gogh en zijn schilderijen? Bij het Cursusproject kunt u
een lezing over deze schilder volgen,
en daarna een bezoek brengen aan
het Van Gogh Museum in Amsterdam. De lezing over Van Gogh wordt
gehouden op maandag 7 december
van 20.00 tot 22.00 uur in De Boei
aan de Kerklaan in Vinkeveen. Op
vrijdag 11 december vanaf 19.00
uur volgt dan een bezoek aan het
museum.
Voor meer informatie kijkt u op
www.cursusproject.nl of belt u met
Auwert Dekker, telefoon 265451.

Groots Kerstconcert in de RKkerk te Mijdrecht-Wilnis.
Op zaterdag, 12 december 2009,
vanaf 19.00 uur.
Optredenden:
• Chr. Mannenkoor Immanuël,
Wilnis.
• Muziekvereniging Viribus
Unitis,Wilnis.
• Henk Strootman, Klundert orgel.
• Brothers in arms, Rotterdam muzikaal trio.
• Sharon Kips, solo-zangeres.
Zij brengen in een concert van twee
maal zestig minuten een zeer breed
repertoire van vooral Kerstliederen.
Door de diversiteit van de optredenden zowel in leeftijd als ook in
optreden belooft het een unieke
avond te worden.
Er is nog een beperkt aantal kaarten à 10 euro beschikbaar.
Deze zijn verkrijgbaar bij Evan.
Boekwinkel Kom en Zie,Herenweg
164 in Wilnis. di-za 10-17u en vrij.
19-21 uur.

NFKH035_Adv 180x62mm_cmyk

23-09-2005

11:26

voor een
beetje
gewoon
geluk

December Kaarten in De Hoef
Op zaterdag 12 december organiseert Biljartvereniging De Hoef
een wel héél Speciale december
kaartavond met vele aangepaste top
prijzen voor deze maand, waaronder
natuurlijk fantastische vlees prijzen,
voor goede, slimme en gelukkige
kaarters. De kaart avond is in De
Springbok Oostzijde 61a en begint
om 20.30 uur. Iedereen is welkom.
Voor de inwendige mens wordt
gezorgd.

Pagina 1

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk
aan kinderen in moeilijke of bijzondere
thuissituaties. Zoals een handje pepernoten
en een cadeautje op pakjesavond. Steunt
u Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

Dinsdag 8 december verzorgt het
Cursusproject een dialezing over
de ‘Eeuwige stad’: Rome. Er wordt
aandacht besteed aan het forum
Romanum, verschillende middeleeuwse kerken en natuurlijk de Sint
Pieter en het Vaticaan. De lezing
vindt plaats in De Boei, Kerklaan
32 in Vinkeveen en begint om 20.00
uur. De entree bedraagt 5 euro.
Meer info: www.cursusproject.nl.

Expositie ‘Straatbeeld’ in Nieuw Avondlicht
Iedereen heeft wel eens op een terras gezeten, ontspannen met een glas in de
hand, alle voorbijgangers observerend. Dit gevoel roept de expositie “Straatbeeld” van fotoworkshop de Ronde Venen ook op. Deze fotoserie is de gehele
maand december in Nieuw Avondlicht te zien. “Mensen kijken”is een genoegen voor velen. En het onderwerp “straatbeeld” viel dus in goede aarde bij de
clubleden. Met je fototoestel speuren naar de bijzondere of juist alledaagse
dingen die het straatbeeld te bieden heeft. De excentriekeling met roze veren,
de kleurrijke graffiti-muur met passant of de accordeonist naast de prullenbak, allemaal situaties die bij iedereen herkenning zal oproepen. En soms
is het niet alleen zelf iedereen bekijken, maar ook bekeken worden….Voor
meer foto’s en informatie: www.fotoworkshop.nl
foto leo honkoop

Expositie van Margriet Jegerings en Eileen
Leenes in gemeentehuis
In de oude hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Mijdrecht is tot
5 januari 2010 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, een bijzondere
expositie te bezichtigen van Margriet Jegerings en Eileen Leenes.
Margriet’s werk is grotendeels figuratief. Ze hanteert vooral warme kleuren
in acrylverf en gemengde technieken. Ze werkt aan de hand van eigen reisfoto’s en laat haar fantasie prikkelen door afbeeldingen in boeken die zij over
dit onderwerp inmiddels heeft vergaard.
Voor Eileen is schilderen een vorm van ontspanning en het is een mooie manier om reisherinneringen levend te houden. Ook haar werk is te omschrijven
als figuratief. In sprekende warme kleuren weet ze haar onderwerpen raak
neer te zetten.

Melodramatic
wederom in Immitsj

Op zaterdag 12 december speelt
Melodramatic weer het dak eraf
in Immitsj. Melodramatic bestaat
uit acht bandleden en is uniek in zijn
soort. De brede muzieksmaak van de
bandleden en de ervaring maken de
band bij elkaar een rock & ska party
machine. Non stop spelen ze de ene
hit na de andere. De band valt niet
onder een standaard rockcoverband,
want er wordt ook gebruik gemaakt
van classics, Irish traditional of
glamour-rockhits. De blazers van de
bands zorgen voor een onverwachte
muzikale verrassing.
Kortom, dit optreden kun je echt niet
missen. Op zaterdag 12 december
ben je vanaf 21.30 uur welkom in
Immitsj (Windmolen 75, Mijdrecht).
De entree bedraagt € 5,- (AJOC
leden betalen € 4 ,-). Wil je meer
informatie, kijk dan op www.ajoc.nl

OPEN DAG CHIQO-DECK

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-Deck: de hout vervanger

Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!

Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Open dag Chiqo-Deck

De hele maand december 2009 houden wij elke
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open huis.
Open dagen: zaterdag 5, 12 en 19 december.
Adres showroom:

Constructieweg 90s, 3641 SP Mijdrecht
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
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Semiprofessionele trompettist en dirigent Ronald Arkesteijn:

“Eigenlijk wilde ik liever voetballen”
MIJDRECHT - “Jullie gaan te snel! Het is pam-pam pam. Nog een
keer.” Ronald Arkesteijn (41), leider van het Mijdrechtse Dweilorkest
DORST, is klein van stuk, maar groots van gebaren én talent. In het
dagelijks leven geeft hij vaarbevoegdheidsbewijzen af namens het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. In zijn vrije tijd is hij van kinds af
aan druk met zijn grote passie: de trompet.
door valérie sambrink sanderink

- foto patrick hesse

“Het is eigenlijk met de paplepel
ingegoten. Mijn familie is erg muzikaal. Ik heb drie broers en twee zussen en allemaal spelen ze wel een
instrument. Mijn vader is één van de
oprichters van de muziekvereniging
St Jacob in Den Haag. Mijn broer
Ton speelde daar trompet en zei
tegen mij: ‘Hé, ga ook eens trompet
spelen.’ Ik was dertien en zag dat
totaal niet zitten: ik wilde veel liever
voetballen. Nog steeds ben ik erg
gek van voetbal. Toch probeerde ik
de trompet uit en was niet bepaald
enthousiast, maar mijn broer bleef
een beetje aandringen. Toen ben ik
maar weer begonnen met spelen.”
En met succes! Ronald grijnst als
hij vertelt: “Ik werd steeds beter
en mocht al snel de straat op. Waar
anderen twee jaar over deden, deed
ik al in vier maanden! Toen vond ik
het steeds leuker worden. Ik zag de
mensen genieten. Ze keken naar me
en ik kreeg complimentjes. En ja,
dan krijg ik er plezier in.”
Arrangementen en audities
Na de tijd bij St Jacob volgden
allerlei andere uitdagingen. Ronald
begon in 1985 met het maken van
arrangementen. “Dat is iets wat ik
nog altijd met veel plezier doe. Bij
een arrangement gebruik ik bestaande muziek en die voeg ik samen tot
één stuk. Wat normaal tot de zang
behoort, verander ik dan zo zodat
het bespeelbaar wordt.”

auditie te doen voor de musical Les
Miserables. Niet geheel op eigen
initiatief. Hugo Harmsen, leider van
de Bigband waarin ik gespeeld heb,
zei dat ik eens moest schrijven naar
Joop van den Ende. En dat heb ik
gedaan. Helaas werd ik afgewezen.
Ik moest ook opboksen tegen ontzettend goede trompettisten. Natuurlijk
vond ik het heel jammer, maar wist
ik eigenlijk wel dat het nog te hoog
gegrepen was.”
Musicals en optredens
Toch kwam het musical nogmaals
op zijn levenspad. Zegt stralend:
“In 2008 viel ik af en toe in bij de
musical Fame en in 2009 bij de musical Footloose van Albert Verlinde.
Hier ben ik via een trompettist van
de band waarin ik speel ingerold.
Het spelen in een musical geeft een
kick. Je moet namelijk echt goed
kunnen spelen. Fouten zijn menselijk, maar daar mogen ze eigenlijk
niet voor komen. Hier heb ik enorm
veel ervaring opgedaan. En dan het
applaus van het publiek. Geweldig!

Natuurlijk klappen ze vooral voor
de spelers op het podium, maar toch
heb ik het gevoel dat het applaus
ook een beetje voor ons was. Vooral
bij het geklap van de muzikanten in
de zaal.”
Nu speelt Ronald in de band Funkubine. Deze band speelt vooral muziek van de groep Tower of Power,
maar wil ook andere stukken gaan
spelen. “Sinds maart 2009 treden
we op. We repeteren in Vlaardingen
en spelen in cafés, theaters en nu
ook bij festivals.”
DORST
Ronald is geboren en getogen in Den
Haag. Het is niet te horen, maar
deze man is een echte Hagenees. De
reden dat hij toch in deze krant mag
verschijnen is simpel: hij is sinds
november 2007 muzikaal leider van
het Mijdrechtse Dweilorkest DORST.
“Ik ben door Richard Reurings
gevraagd of ik DORST wilde helpen.
Hij was toen nog lid van het orkest.
Ik stapte in mijn auto en reed naar
Mijdrecht om voor een proefdirectie
te verschijnen. Het klikte en we hadden er allemaal wel een goed gevoel
over. Het nadeel is alleen: DORST
repeteert in Mijdrecht. Niets ten
nadele van het dorp, maar voor mij
is het wel een uur rijden. Heen en
weer komt dit neer op twee uur op
één avond. Maar het is maar één
keer in de twee weken en ik vind het

ontzettend leuk om te doen.”
De invloed van Ronald is merkbaar.
“DORST is een middelmatige
band. Dat zeg ik tegen de leden en
dat weten ze ook. Maar het is zo
gaaf om hun groei mee te maken,
want DORST is zeker gegroeid.
Dat zeggen toeschouwers en leden
van andere bands ook. Ze wisten
eerst niet hoe ze een nummer goed
moesten spelen. Ze konden geen
nuances aanbrengen, of articuleren:
bijvoorbeeld door een noot net iets
langer of korter te laten klinken.
Nu luisteren ze veel beter naar
elkaar. Dat hebben ze aan zichzelf te
danken, maar toch ook wel aan mij.
Het is leuk om te horen dat ze het
vervelend vinden als ik een keer niet
aanwezig kan zijn op de repetitie. Ze
willen namelijk wel wat leren.”
De toekomst
Arrogant is Ronald zeker niet, ambitieus wel. “Ik wil graag vaker auditie doen voor musicals. Daarnaast
zal ik steeds meer met de band Funkubine oefenen en optreden. Hoe
mijn toekomst met DORST eruit
ziet, dat weet ik niet. Ik ben in ieder
geval een mens van uitdagingen en
sta daar altijd voor open. Want juist
die uitdagingen houden me scherp.”

Ronald Arkesteijn (midden vooraan) is
ook dirigent van Dweilorkerst DORST.

Naast de trompet speelt Ronald
op de bugel. “Waarom ik trompet
speel? Een trompet is een heerlijk
instrument. Je kunt dit instrument
met gevoel bespelen en ik kan er
echt mijn ei in kwijt. En dan vooral
in de hoge noten. Het spelen op de
bugel komt door mijn zus. Zij speelde in de fanfare op de bugel en hier
kan ik nu ook op spelen. Een bugel is
een soort kleine trompet, maar dan
met een heel aparte warme sound.
In 1991 ben ik met mijn trompet
naar Joop van den Ende gegaan om

Sfeerlichtjes met
Glasmozaïek
De Stichting ‘Paraplu’ organiseert
een workshop waarin een gezellige
set van twee ronde sfeerlichtjes
wordt gemaakt, die direct van pas
komen tijdens de feestdagen. Er
wordt gewerkt met fijne stukjes
handgeknipt kathedraalglas. De
workshop vindt plaats op maandag
14 december a.s. van 19.30 tot
22.00 uur. De prijs is slechts € 8,
exclusief materiaalkosten à € 25.
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.

Kort nieuws

Openbaar Vervoer

Nieuwe route
buslijn 141 succesvol
In april van dit jaar is een proef
gestart om buslijn 141 van
Woerden naar Mijdrecht over de
Veenweg te laten rijden en zo de
bereikbaarheid van Wilnis en het
bedrijventerrein in Mijdrecht te
verbeteren. Scholieren uit Wilnis
hoeven bovendien niet meer de
provinciale weg over te steken.
Onlangs is de nieuwe route
geëvalueerd onder reizigers en
omwonenden. Over het algemeen
kan geconcludeerd worden dat de
verlegging een positief effect had.
Reizigers maken gebruik van de
nieuwe haltes en zijn tevreden.
Bijna driekwart van deze mensen
vindt het een verbetering ten
opzichte van de oude route. De
buslijn wordt vooral gebruikt door
jongeren tot 25 jaar die naar
school en werk reizen.
Naar aanleiding van de evaluatie
heeft de gemeente samen met de
provincie en Connexxion besloten
om buslijn 141 via de Veenweg
te behouden, in ieder geval tot na
realisatie van Marickenzijde.
Mensen zijn echter minder positief over de verkeersveiligheid
op de Veenweg door bus 141.
Daarom wordt onderzocht of de
haltes bij de scholen beter kunnen
worden ingericht. Ook worden in
de komende periode snelheidsremmende maatregelen op de
Veenweg gerealiseerd.

Werkzaamheden
Wilnisse Zuwe

Cursus Sieraden maken bij ‘De Paraplu’
Je eigen sieraden maken, zo veel en zo mooi als je zelf wilt, die helemaal
bij jou passen. Die wens kan waarheid worden. Onder de deskundige leiding van Marjon Donker en Anita Isaacs organiseert de Stichting
Paraplu op donderdag 10 december a.s. van 09.30 tot 11.30 uur een
workshop ‘Sieraden maken’.
De workshop is
voor beginners
en gevorderden. Tijdens de
workshop leer
je je eigen ketting maken. Er
worden meerdere technieken
toegepast, waarmee men daarna
zelf thuis ook
leuke sieraden

kan maken. Er zijn voorbeelden en
kralen in alle kleuren aanwezig en
de docenten geven u veel aanwijzingen en handigheidjes om uw eigen
creativiteit om te zetten in een
sieraad dat helemaal bij u past.
De lesprijs bedraagt 20 euro, inclusief een basispakket aan kralen/
materialen. Desgewenst kan men
ter plaatse kralen bijkopen.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier 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.

Aannemersbedrijf Vermeulen
Benthuizen zal vanaf 7 december
a.s. beginnen met groot onderhoud van de Wilnisse Zuwe. Op
enkele ernstig verzakte plaatsen
zal de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering)
vervangen worden. Andere
slechte plekken worden gefreesd
en overlaagd. Het werk zal enkele
weken in beslag nemen.
Een omleidingsroute wordt door
middel van borden aangegeven.
De bewoners zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

Mijdrecht

Demonstratiezaterdagen bij
Koeleman Elektro
5 december 2009
11.00 uur - 17.00 uu
Zwarte Piet deelt uit bij
Koeleman Elektro. Zwarte Piet
bakt speculaas, eigen gebakken
brood met pesto, panini’s grillen
en heerlijke wintersapjes om te
proeven.

12		

DE GROENE VENEN

Ondernemers:
Van Rijn houdt u ‘on the road’!
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Onderhoud van alle merken bedrijfsauto’s, aanhangwagens,
B/E trekker en - opleggers (BE rijbewijs).
Iveco
Seat/VAG

- bedrijfswagens/BE-trailers
- personenauto’s

Piaggio
JDM

- lichte transportwagens
- brommobielen

t: 0297 288711
f: 0297 289197
info@seatvanrijn.nl

Bellier

- brommobielen

www.autobedrijfvanrijn.nl

www.tweed.nl 2134-09

Rendementsweg 20a
3641 sl Mijdrecht

dealer/specialist van:

VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
APK
AUTOKEURING

INBOUW

NDEN
AUTOBA

ACCU’S

29.50*

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

EN

•
•

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

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

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

•

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

VERHU

•

Incl. viergasmeting en RDW afmeldkosten
én GRATIS WINTERCHECK!

•

UR

UITLAT

R
DECEMBEING
AANBIED

•

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e
3641 RM Mijdrecht, 0297-281392
Voor meer info kijkt u op:
www.halfords-mijdrecht.nl

2e halve
prijs
HALFORDS autolampen
en
Keuze uit de uitgebreide collectie Halfords-autolampen.
Bijv. H4 per stuk 4.99 2 voor 9.98

7.49
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Gemeenteraad laat zich niet gijzelen

De Groene Venen peilde de
mening van ondernemers en
winkelend publiek in Vinkeveen:

Toch kans op een AH in Vinkeveen

Manon van Scheppingen met
dochter Kris Heemskerk:
“Ik heb natuurlijk wel wat
meegekregen van alle
commotie, maar weet
er het fijne niet van.
Een Albert Heijn in
Vinkeveen zou wel
heel fijn zijn. Ik ga nu
naar Mijdrecht voor
de grote boodschappen en de kleine
boodschappen doe ik
bij Super de Boer in Vinkeveen.”

Nadat de gemeente in januari 2009 een bouwvergunning had verleend
voor de vestiging van een Albert Heijn supermarkt aan de Herenweg
in Vinkeveen, zijn tegen deze vergunning bezwaren ingediend. De voorzieningenrechter heeft uitgesproken dat de vergunning niet verleend
had mogen worden. De voorbereidingen voor de bouw moesten worden
gestaakt. Vervolgens kwam er vanuit Zuiderwaard een campagne op
gang om een mogelijke supermarkt aan de Herenweg definitief te verhinderen. Geen middel bleef onbenut. De eigenaar van winkelcentrum
Zuiderwaard, Achmea Vastgoed, ging zelfs zo ver dat men medewerking
aan de noodzakelijke renovatie van Zuiderwaard zou intrekken wanneer er aan de Herenweg een supermarkt zou komen. De gemeenteraad
was echter niet van plan zich op deze manier te laten gijzelen en zette
tijdens de raadsvergadering van 26 november jl. de deur naar een Albert Heijn weer op een kier.
			

door piet van buul

De tegenstanders van het supermarktplan aan de Herenweg
hadden stevig geschut in stelling gebracht, om de raad ervan te overtuigen dat een super aan de Herenweg
het einde zou betekenen van het
winkelcentrum Zuiderwaard, en ook

de realisatie van de herstructurering van het gebied aldaar op losse
schroeven zou zetten. Een rij van
advocaten, projectontwikkelaars en
adviseurs kwam vertellen dat een
AH aan de Herenweg zou leiden
tot duurzame ontwrichting van de

bewinkeling in Vinkeveen. De bouw
van woonzorgcentra zou niet langer
mogelijk zijn, de verkeersveiligheid
zou ernstig in gevaar komen en er
zou in Zuiderwaard een planschade
ontstaan, die vele miljoenen zou
gaan bedragen. Eén en ander werd
met rapporten en ter plekke uitgereikte situatieschetsen ondersteund.
Bizarre discussie
Aan de raad was gevraagd al dan
niet in te stemmen met een projectbesluit Herenweg 71/73, om de vestiging van een supermarkt aldaar
mogelijk te maken. Het college had
als advies meegegeven om daartoe
niet te besluiten en de weigering
van de bouwvergunning te handhaven. Fractievoorzitter Van Loo
(CDA) zette onmiddellijk de toon,
door een amendement in te dienen
waarin werd voorgesteld om juist
wel een projectbesluit te nemen om
een supermarkt mogelijk te maken.
Dit amendement was door een dus-

danig aantal fracties mede ondertekend, dat al meteen duidelijk was,
dat er een meerderheid vóór was
in de raad. Desondanks ontstond
er een uitvoerige discussie die
voornamelijk ging over de ontwikkeling van Zuiderwaard en waarbij
de supermarkt aan de Herenweg
slechts zijdelings ter sprake kwam.
Het onheil, dat Achmea Vastgoed
c.s. over Vinkeveen en over Zuiderwaard had afgeroepen moest toch
nog eens goed bekeken worden.
Probleem daarbij was dat er voor
Zuiderwaard nog geen concrete
plannen zijn. Het was dus lastig
discussiëren. En de paar rapporten
die op de valreep nog geleverd waren, werden door wethouder Bram
Rosendaal resoluut als ondermaats
naar de prullenbak verwezen.
Met vijftien stemmen vóór en
acht tegen, werd het amendement
aangenomen. Daarmee is de weg
weer vrij om een supermarkt aan
de Herenweg te realiseren.

foto daan wiersma

De herstructurering van winkelcentrum Zuiderwaard zou nu ter discussie staan.

John van Bloemboetiek John:
“Ik heb niets tegen een tweede
supermarkt in Vinkeveen, maar
ben tegen de vestiging hiervan op
de Herenweg. De gemeente had
toegezegd zich te concentreren op 1
kernlocatie: winkelcentrum Zuiderwaard. Nu is er weer gekozen voor
versnippering! Zuiderwaard is aan
renovatie toe en daar hadden we
mooie toekomstplannen voor. In de
plannen was ook rekening gehouden met een stukje
zorgsector en de Pijlstaartschool. Deze
zou de hoogte in
gaan, waardoor
er grond vrij
zou komen voor
de tweede supermarkt.”

Locatie nieuwe Albert Heijn

Nieuwe Rabobank een feit,
leden stemmen in met fusie
De voorgenomen fusie tussen Rabobank Bodegraven-Woerden en
Rabobank Veenstromen is goedgekeurd door de leden van beide banken. Maandag jl. stemde tijdens de algemene vergaderingen 92% van
de aanwezige leden bij Rabobank Veenstromen en 96% bij Rabobank
Bodegraven-Woerden in met het fusievoorstel. De twee banken gaan
met ingang van 31 december a.s. samen verder als één bank onder de
nieuwe naam ‘Rabobank Rijn en Veenstromen’.
Kantoren en servicepunten blijven
“Het idee achter de fusie is dat de
nieuwe Rabobank dankzij de schaalgrootte de kwaliteit en continuïteit
van de dienstverlening kan waarborgen,” aldus Ruud van der Vliet, nu
algemeen directeur van Rabobank
Veenstromen en straks van Rabobank Rijn en Veenstromen. “We willen de specialismen, beschikbaarheid
en bereikbaarheid bieden van de
grote Rabobank en tegelijkertijd de
lokale aanwezigheid en persoonlijke
betrokkenheid van de coöperatieve
´dichtbij-bank´ behouden.” Dankzij
de schaalgrootte blijven de kantoren
en (mobiele) servicepunten in het
werkgebied geopend.

Wijziging contactgegevens vanaf
15 januari
Vanaf 15 januari 2010 heeft de
nieuwe Rabobank nieuwe contactgegevens. Leden en klanten worden
hierover tijdig per post geïnformeerd.
Dankzij de leden
De nieuwe, lokale Rabobank Rijn en
Veenstromen is onder andere samen
met de leden van beide Rabobanken
voorbereid. De bankbesturen zijn de
leden dankbaar voor hun bijdrage:
“Dankzij de kritische blik van onze
leden hebben we Rabobank Rijn
en Veenstromen grondig kunnen
voorbereiden en kan de nieuwe bank
van start.”

Huid-adviesdag in Apotheek Mijdrecht
Vrijdag 11 december vindt er een huid-adviesdag plaats in apotheek
Mijdrecht aan de Hofland te Mijdrecht. Met de winter in aantocht is aandacht voor de huid heel belangrijk. In deze tijd van het jaar is het van
groot belang de huid goed te verzorgen en extra bescherming te geven.
Veel klachten zijn overgevoeligheid van de huid, zoals roodheid en schilfers.
Op de huid-adviesdag wordt een
persoonlijk huid-advies gegeven. Via
huidanalyse met een huiddiagnose
computer wordt gekeken naar de
conditie van de huid en geadviseerd
welke producten het meest geschikt
zijn voor elk specifieke huidtype.
Het team van apotheek Mijdrecht
werkt deze dag samen met een
gespecialiseerde dermo adviseuse.
Zij kan heel precies informatie geven
over het huidtype en de conditie van
de huid. Daarnaast worden richtlijnen gegeven om de huid optimaal te
reinigen en te verzorgen.
Naar aanleiding van de diagnose zal
de dermo adviseuse producten van

Dhr. van der Klei:
“Mijn vrouw en ik zijn
erg Albert Heijn minded en gaan dan ook 1
keer per week naar
Mijdrecht. De
Super de Boer is
vlakbij ons huis
en een prima
supermarkt voor
de kleine boodschappen. Ik verwacht dat de nieuwe Albert Heijn
wel een stuk kleiner zal worden dan
die in Mijdrecht. We zullen wel zien
waar we in de toekomst boodschappen gaan doen.”

Vichy en La Roche Posay adviseren
om in te spelen op de behoeftes van
de huid. Geïnteresseerden kunnen
een afspraak maken bij apotheek
Mijdrecht, Hofland 48 te Mijdrecht,
tel. 0297-286262. Het persoonlijk
huidadvies duurt circa 20 minuten en
hier zijn geen kosten aan verbonden.
In verband met deze speciale dag
is er een kortingsactie voor alle
Vichy en La Roche Posay producten
in de periode 11 december tot 25
december. Bij aankopen van deze
producten ontvangt men 15 %
korting bij apotheek Mijdrecht, maar
ook bij apotheek De Ronde Venen en
apotheek Veldzijde in Wilnis.

Bart Nagel:
“In onze zaak is iedereen blij met
de komst van de Albert Heijn.
Lekker dichtbij de zaak. Nu kunnen
we op de koopavond makkelijk een
kant-en-klaar maaltijd halen. Er
is natuurlijk nogal wat
te doen geweest over
de supermarkt, maar
het is natuurlijk een
kwestie van vraag
en aanbod. Als
een ondernemer
hiermee zijn
brood denkt te
verdienen dan is
dat toch prima. Ik
kan anderen ook niet verbieden om
hier in de buurt een kledingwinkel
te starten.”
Mevrouw de Jong:
“Ik vind het fantastisch. Het gaat
er eindelijk van komen. Ik had al
bijna zelf een groep opgericht. Ik
ga nu vaak naar Amstelveen en kom
in Zuidervaard hoofdzakelijk bij de
slager. Bij de Super de Boer grijp je
vaak mis. De nieuwe locatie van de
supermarkt is dichtbij mijn huis, dus
dat is helemaal perfect.”
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IN VOL BEDRIJF

Nieuwjaarsreceptie
en Kramenmarkt op
7 januari a.s.

Beauty-lounge Bellissimo

‘Het gaat ook om
de beleving’
Een paar goed bezochte open dagen vormden vorige week de start van
de nieuwe Beauty-lounge Bellissimo aan de Dorpstraat in Wilnis. Désiré
Zwaga introduceert hiermee een nieuwe manier van schoonheidsverzorging, waarbij de ambiance en de sfeer tijdens de behandeling erg belangrijk zijn.
door piet van buul

Désiré heeft er bewust voor gekozen
om haar zaak een beauty-lounge te
noemen. “Ik wilde niet zo’n klinische
salon met witte muren, maar een
ruimte waar men zich lekker voelt
en die gericht is op rust en ontspanning.” Dat is prima gelukt. Een
moderne, sfeervolle inrichting, licht
getinte muren en fraaie verlichting.
“Mensen die hier komen voor een
behandeling moeten even uit de
dagelijkse sfeer van druk gezin of
hectische baan. Je moet even alles
van je af kunnen laten vallen.”
Bij Bellissimo wordt gewerkt met
producten van het Italiaanse Welness merk Comfort Zone. “De sleutelwoorden van dit exclusieve merk
zijn beleving en resultaat,” zegt
Désiré. “Daarbij draagt de ambiance
en de sfeer die gecreëerd wordt in
hoge mate bij aan het resultaat. De
producten van Comfort Zone zijn
geïnspireerd op historische culturen
en massage rituelen uit een viertal
wereldthema’s, Oriëntaals, Mediterraans, Indiaas en Arabisch. Alles is

foto patrick hesse

op elkaar afgestemd, van product tot
behandeling en van geur tot ritueel.”
Désiré noemt dat ‘a complete sense
of beauty’.
Behandelmenu
Beauty-lounge Bellissimo presenteert een uitgebreid behandelmenu.
Zo is er een gevarieerd aanbod van
gezichtbehandelingen. Nadat men
gekozen heeft voor een thema,
wordt de behandeling geheel uitgevoerd volgens de rituelen van dat
thema inclusief de bijbehorende geuren. “Kies je bijvoorbeeld voor Oriëntaals dan pas ik de behandelruimte aan. Er zijn speciale geurkaarsen
en we creëren op die manier een
speciale sfeer,” aldus Désiré. Ze wijst
er op dat ze ook voor mannen een
speciaal programma voor gezichtbehandeling heeft alsmede speciale
producten. “Mannen houden er over
het algemeen niet van om lang in de
stoel te zitten, ook al heb ik een lekker verwarmde stoel. Daarom heb ik
behandelprogramma’s, variërend van
een half uur tot anderhalf uur.”

Ieder jaar wordt een kramenmarkt voor verenigingen georganiseerd tezamen met de nieuwjaarsreceptie van het college van
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente De Ronde Venen.

Désiré Zwaga: “De beleving draagt bij aan het resultaat.”
Naast gezichtsbehandelingen richt
Désiré zich ook op lichaamsbehandeling en verschillende vormen van
massage zoals Hot Stone of Sabaaydi. “Dat is een Thaise massagemethode met warme kruidenstempels
en aromatische oliën. Die brengt
vooral verlichting bij spierpijn,
reuma of jicht. Het is natuurlijk
geen geneesmiddel, maar het is wel
heerlijk verzachtend,” zegt Désiré.
Ook manicure en kunstnagels horen
tot het pakket dat Bellissimo biedt.
Beauty-lounge Bellissimo is geves-

Vraag daarom alsnog een uitnodiging en een aanmeldingsformulier
aan bij de organisatie: Floor Groenendijk, telefoon: 06-46047130 of
email: f.groenendijk@live.nl

MIJDRECHT – In maart 2007 stapte Co Kentrop met zijn bedrijf Automat over naar de landelijk bekende Halfords organisatie. Halfords is vooral bekend als speciaalzaak voor rijwielen en alles wat daar mee samenhangt.
Binnen deze organisatie vormt het bedrijf aan de Mijdrechtse Industrieweg een buitenbeentje, omdat er ook
volledige autoservice wordt verleend.

Co Kentrop begon zo’n 25 jaar
geleden in Wilnis met een autoservice bedrijf. Hij sloot zich als
franchisenemer aan bij de keten

-

foto patrick hesse

Automat en vestigde zich in 1997
aan de Industrieweg. In 2006 hield
de landelijke Automat organisatie
er mee op. “We stonden voor de

Bellissimo is op maandag gesloten.
Van dinsdag tot en met vrijdag
open van 09:30 tot 18:00 uur en op
zaterdag van 09:30 tot 16:00 uur.
Indien gewenst kunnen er ook afspraken gemaakt worden op dinsdag
t/m vrijdagavond.

Donderdag 7 januari 2010
van 19.00 uur tot 22.00 uur
in De Meijert te Mijdrecht.

Halfords, specialist voor
auto en fiets
door piet van buul

tigd aan de Dorpstraat 31 in Wilnis.
Telefoon (0297) 287182, email
info@beautyloungebellissimo.nl en
website:
www.beautyloungebellissimo.nl.

Een informele kramenmarkt én de
officiële nieuwjaarsreceptie van
het college: een unieke, succesvolle combinatie blijkt uit ervaring.
De nieuwjaarsbijeenkomst is dé
gelegenheid voor inwoners van
de gemeente De Ronde Venen om
nieuwjaarswensen met elkaar uit
te wisselen. Maar dat niet alleen:
de nieuwjaarsbijeenkomst geeft
u als vereniging de uitgelezen
kans om aan een groot publiek uw
activiteiten kenbaar te maken.
Vorige week zijn de uitnodigingen
om deel te nemen aan de kramenmarkt naar alle bij de organisatie
bekende verenigingen en instellingen verzonden.
Nu is het heel goed denkbaar dat
niet alle instellingen uit De Ronde
Venen de uitnodigingen hebben
ontvangen door bijvoorbeeld
adreswijzigingen of dat er nieuwe
verenigingen of instellingen zijn
opgericht. Hierbij nodigen wij u
dan ook van harte uit om deel te
nemen aan de kramenmarkt op:

keuze om met de overgebleven collega’s samen door te gaan of onder
eigen naam alleen het bedrijf voort
te zetten. En toen kwam Halfords
met de vraag of ik me bij hen wilde
aansluiten. Vanaf maart 2007 zijn
we dus Halfords.”
Halfords is een winkelketen met
zo’n 160 filialen in Nederland en
België. Naast ruim gesorteerde
winkels met een aanbod van kwaliteitsproducten en diensten is er
ook een webwinkel, waar men de
producten kan bekijken en kan
bestellen. “Daarnaast leveren wij
als enige Halfords winkel volledige
auto-service,” vertelt Co. “We
hebben een goed geoutilleerde
werkplaats en zijn gespecialiseerd
in auto-onderhoud, grote en kleine
beurten voor alle merken en APK
keuringen. Men kan ook bij ons terecht voor accu’s, banden, uitlaten,

Nico (Wibo voor de intimi) Bijman en
Hans Olie, de beide monteurs.

schokdempers en trekhaken. En
alles wordt vakkundig gemonteerd.
Een van onze specialiteiten is ook
het inbouwen van radio’s, carkits
en alarmsystemen. We hebben niet
voor niets ruim vijfentwintig jaar
ervaring.”
Jubilaris
Garant voor het vakmanschap bij
Halfords staan Nico (Wibo voor
de intimi) Bijman en Hans Olie,
de beide monteurs. Co Kentrop:
“Die twee zijn het gezicht van
de werkplaats. Zij hebben ook
het rechtstreekse contact met de
klanten. Veel klanten stellen het op
prijs dat ze een beroep kunnen doen
op een vaste monteur. Nico is al 20
jaar bij ons. Hans is op 1 december
precies 25 jaar in dienst. We zullen
dit jubileum zeker niet ongemerkt
aan hem voor bij laten gaan.” (zie
ook pag. 8 - Red).

Aanbiedingen
Halfords komt regelmatig met
aantrekkelijke aanbiedingen voor
de automobilist. In december zijn
dat een complete APK keuring voor
€ 29,50 met een gratis wintercheck. De wintersporters kunnen
bij Halfords terecht voor de huur
van dakkoffers, die gratis worden
gemonteerd.
Co Kentrop: “We hebben bagage en
skiboxen in verschillende afmetingen. Voor mensen die zo’n koffer
alleen maar nodig hebben voor de
vakantie, is huren een aantrekkelijke optie.”

Halfords is gevestigd aan de Industrieweg 38E (naast Karwei) in Mijdrecht.
Telefoon. 0297 28 13 92.
www.halfords-mijdrecht.nl
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Jan Wortel
Het Manuscript
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Mondria’s tip...

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

“Het is niet waarschijnlijk dat
alles onwaar is”
door rowin ubink

‘We staken heel stil een vrucht in
onze mond, dit was een gewijd moment en begonnen te kauwen met
dichte ogen. Die smaak, was dat die
van aardbeien? Het leek wel of je
de bestorven koemest er bovenuit
proefde, en het was erg wrang, je
mond trok er van samen. We deden
zwijgend onze ogen open en keken
rond. En, vroeg mijn vader?...”
Zo eindigt een
van de hoofdstukken uit de
nieuwe verhalenbundel van
Jan Wortel
uit Mijdrecht.
Wortel (75)
is een geboren
en getogen
Amsterdammer en is in zijn carrière werkzaam
geweest bij Shell. Toen hij met pensioen ging begon hij, mede op aandringen van zijn vrouw, met het schrijven
van verhalen. Zijn eerste bundel, ‘Een
ster als alibi’, werd in 1999 uitgegeven en nu, tien jaar later, verscheen
zijn tweede verhalenbundel met
als titel ‘Het Manuscript en andere
verhalen’. Een boek vol losstaande
verhalen over liefde, reizen, werk,
en vele andere zaken die je in het
dagelijkse leven tegen zal komen.
Uit het boek wordt duidelijk dat de
schrijver een bijzondere voorliefde
voor Frankrijk heeft. Dit thema komt
dan ook bijna in elk verhaal terug.
“Het begon allemaal toen ik nog op
school zat. Daar noemde een leraar
mij Jean Racin, dat is Frans voor Jan
Wortel en dit was tevens een van de
grootste 17e-eeuwse schrijvers uit
Frankrijk. Door hem kwam ik een
beetje in aanraking met de Franse
taal en toen ik eenmaal gepensioneerd was kon ik deze voorliefde
voortzetten.” Om de tijd te vullen
nam Jan een aantal cursussen,
waaronder een taalcursus Frans. Zijn
agenda raakte al snel vol en hij was
veel aan het reizen, een ander thema
dat je veel in zijn werk tegen komt.
“Het boek is voor een groot gedeelte
autobiografisch en bevat een historische werkelijkheid, andere gedeelten
heb ik verzonnen. Het is niet waarschijnlijk dat alles onwaar is.”
Twee van zijn voorbeeldschrijvers
zijn Willem Frederik Hermans en
J.J. Voskuil. “Voskuil heeft een hele
mooie serie, Het Bureau. Daar heb
ik mijn werk ook voor een deel op
gebaseerd. Hoe die man de simpele
dingen in het leven kan beschrijven
blijf ik prachtig vinden.” Of Het Manuscript zijn laatste werk zal zijn dat
weet Jan nog niet. “In 75 jaar maak
je heel veel mee, mijn verhalen zijn
nog lang niet op. Ik hoop nog steeds
een tweede druk uit te kunnen geven
met daarin nog meer verhalen,” aldus
Jan.
Het Manuscript is bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht verkrijgbaar
voor de prijs van acht euro. Het
boek is wellicht ook een leuke
cadeautip voor sinterklaas of de
kerstman.

Boeken Tip 5...

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze
hier over opmerkelijke boeken.
Weet wie je date
Rachel Gibson
Adele Harris weet het zeker, ze is
vervloekt. Elke date die ze de afgelopen jaren had liep uit op ‘n ramp.
Als ze door familieomstandigheden
terug keert naar haar geboortedorp
had ze nooit
kunnen dromen dat ze de
man tegen het
lijf zou lopen
die haar hart
brak.
Maar is hij
opgewassen
tegen de
vloek?
Rachel Gibson is een chicklit auteur
die humor en een vleugje spanning
in haar boeken vermengd.
Ze maakt heel leuk gebruik van een
vriendengroep en in elk boek staat
een ander personage van de groep
centraal.
Zo leer je de vriendinnen steeds
beter kennen en lees je hoe het met
de vriendinnen en hun liefdesleven
gaat.
Ze heeft een vlotte schrijfstijl en
dat zorgt er voor dat je haar boeken
niet meer wilt wegleggen.
gelezen door evelyn de leeuw

Paus Johanna		
Donna Woodfolk Cross
Meer dan duizend jaar is haar
bestaan ontkend - paus Johanna, de
vrouw die haar leven leidde in mannenkleren, om uiteindelijk tot de
hoogste functie van het christendom
geroepen te worden. In de prachtige
historische roman Paus Johanna
wekt Donna Woolfolk Cross de
legende tot leven van een onvergetelijk vrouw in haar niet aflatende
strijd tegen beperkingen die ze niet
kon accepteren.
Als haar
oudere broer
tijdens een
aanval van
de Vikingen
sneuvelt,
‘steelt’ de
briljante
Johanna zijn
identiteit.
Onder de naam Johannes Anglicus
wordt ze opgeleid in een Benedictijner klooster, waar ze zich al snel
onderscheidt door haar intellectuele
en geneeskundige vaardigheden.
Johannes Anglicus wordt naar Rome
geroepen en raakt betrokken bij een
gevaarlijke mengeling van passie
en politiek die het leven van iedere
betrokkene - en vooral die van
Johannes - bedreigt. Maar uiteindelijk zijn het Johannes’ uitzonderlijke
talenten die ervoor zorgen dat hij/
zij de hoogste troon van de Westelijk
wereld mag bestijgen.

2

In de naam van de Sjah
Laleh Khadivi
Dit verhaal
speelt zich
af in de
jaren twintig. Een
koerdisch
dorpje in
het Zagrosgebergte in
het westen
van Perzië.
Een jongen die houdt van zijn

de chef” en “Smaken verschillen”
ontpoppen wij onszelf ook tijdens
deze diners als ware chef-koks en
zetten de mooiste creaties op tafel.
En natuurlijk, u verwacht het al, de
wijn is minstens zo belangrijk als
het eten!

Wijn en wild
Casa Silva Carmenere
Het wildseizoen is alweer een
maandje geleden begonnen. Tot
28 februari volgend jaar kunnen
we genieten van onder andere een
goed stukje fazant, wilde eend, haas
en hert. Ondanks dat we deze specialiteiten vier maanden lang kunnen
eten, is het een grote favoriet voor
de speciale diners tijdens deze
feestmaand. Aangestoken door alle
TV programma’s zoals “Wie is

Een wijn die zich perfect leent voor
bijna alle soorten wildgerechten, is
de wijn die gemaakt word van de
Carmenère druif. Deze druif komt
oorspronkelijk uit Frankrijk, maar
werd daar verwoest door een heel
naar beestje, de druifluis. Tot aan
het begin van de jaren ‘90 bleef
men denken dat de Carmenère was
uitgeroeid. Totdat er iets bijzonders
in Chili gebeurde. Men vond daar
dat de Chileense Merlot een ietwat
wrange bijsmaak had, iets wat niet
bij een Merlot past. Een Franse
wijnmaker ging op onderzoek uit
en ontdekte het volgende. De Chi-

Maman, gehoorzaam is aan zijn
Baba en niets liever wil dan met de
vogels vliegen. Tot de Sjah zijn leger stuurt en de jongen - eigenlijk
nog een kind - met de mannen uit
het dorp ten oorlog trekt. De strijd
loopt uit op een massaslachting die
de jongen als enige van zijn volk
overleeft. De weesjongen wordt
opgenomen in het leger en krijgt
een nieuwe naam - Reza, naar de
Sjah - en het bevel te vergeten dat
hij ooit Koerd is geweest.

3

De club Dumas		
Arturo Perez-Reverto
Lucas Corso handelt in zeldzame
boeken. Als hij op zekere dag op een
manuscript stuit van Dumas’ De drie
musketiers en een ander mysterieus
boek waarvan hij de authenticiteit
moet aantonen, is dat het startschot
voor een avontuurlijke tocht door
archieven, bibliotheken en tweedehands boekwinkeltjes.
Al snel belandt zelfbenoemd boekendetective Corso in een doolhof
van mogelijkheden;
inclusief
duivelsaanbidding, door
obsessies
gedreven boekenverzamelaars en een
hypnotiserend
aantrekkelijke femme
fatale...

4

De wintergeest
Kate Mosse
In de winter
van 1928
reist de jonge
schoolmeester
Frederick Abraham door een
verlaten gebied
in Frankrijk. Al tien jaar wordt hij
achtervolgd door de dood van zijn
broer, die is omgekomen in de loopgraven van Vlaanderen. Nu heeft hij
zelf de leeftijd bereikt waarop zijn
broer stierf en is hij op de vlucht
voor zijn verleden.
Als Frederick in een sneeuwstorm
terechtkomt, zoekt hij onderdak in

leense wijnboeren hadden, zonder
het zelf te weten, de druiven van de
Merlot en de Carmenère gemengd
geplant staan, terwijl ze dachten
dat het volledig om de Merlot ging.
Toen deze Fransman ontdekte dat
er in Chili nog steeds Carmenère
bestond, begon men deze planten
weer te scheiden. Chileense boeren
wisten eigenlijk niet zo goed wat
ze ermee aan moesten omdat de
Carmenère door het hele druifluis
fiasco geen goede naam meer
had. Gelukkig hebben ze het toch
geprobeerd en is de Carmenère tot
nationale trots gebombardeerd.
En ja, er kan maar één wijnhuis de
beste zijn met het maken van deze
wijn! Dit wijnhuis is Casa Silva.
Ook dit jaar heeft Casa Silva alweer de gouden medaille gewonnen en produceert de beste Carmenère ter wereld! Het is niet voor
niets één van de meest bekroonde

een klein dorpje. Ondanks de ijzige
kou hebben de dorpelingen zich in
traditionele klederdracht gehuld en
maken ze zich op voor een jaarlijks
dorpsfeest. Frederick voelt zich aangetrokken tot een prachtige jonge
vrouw, met wie hij praat, met wie
hij danst, met wie hij zich voor het
eerst weer gelukkig voelt.
Maar als de volgende dag aanbreekt
is de vrouw verdwenen. Frederick
besluit naar haar op zoek te gaan
in de bergen, langs paden die al
eeuwen worden bewandeld door de
dood, op plekken waar het verleden
nog lang niet voorbij is…

5

Drood			
Dan Simmons
Na 125 jaar wordt het manuscript van Wilkie Collins ontsloten,
waarin Collins verslag doet
van koortsachtige afdalingen naar
de ondergrondse krochten van
Victoriaans Londen met zijn
vriend Charles Dickens, die een
plotselinge obsessie heeft opgevat
voor de schimmige figuur
Drood.
Dickens ontmoette Drood tijdens
een vreselijk treinongeluk. Sindsdien was Dickens zichzelf
niet meer. Zijn persoonlijkheid
versomberde en hij kreeg interesse
voor lijken, graftombes en
moordpartijen. Desalniettemin
vergezelde Collins hem tijdens de
nachtelijke zoektochten,
onwetend van het gevaar dat hun
vriendschap zou bedreigen en dat
beide mannen naar de
rand van de afgrond zou drijven.
Aan de hand van biografische
feiten verkent Drood de mysteries
rond de laatste levensjaren
van de wereldberoemde auteur en
belicht de
oorsprong
van Dickens’ onafgemaakte
werk,
The
Mystery
of Edwin
Drood.

wijnhuizen van Chili. Het geheim?
Alle druiven worden met de hand
geplukt, ontsteelt en gekneusd. Ze
stampen de druiven nog net niet
tot pulp met hun blote voeten. Het
klinkt heel cliché maar je proeft
het echt!
Dus als u uw eigen menu voor de
feestdagen aan het samenstellen
bent, onthoud dan de volgende
naam: “Carmenère” (stiekem het
liefst van Casa Silva natuurlijk).

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Brasserie

Kloosterhoeve
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.

Op deze koude winteravond ben ik te gast bij het hartverwarmende
Brasserie Kloosterhoeve aan de Kloosterweg 2 te Harmelen. Midden in
het centrum van het pittoreske dorpje onder de rook van Utrecht is het
buitengewoon goed toeven. Het jonge, maar zeer enthousiaste personeel
heeft maar één doel: het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken
en op die manier een onuitwisbare indruk achter te laten. Ik kan u melden, dat is in mijn geval behoorlijk gelukt.
tekst en foto’s: patrick hesse
Bij binnenkomst blijkt de naam het
interieur volledig eer aan te doen,
de gezellige hoeve heeft mede door
het gebruik van veel originele elementen een uitstraling alsof de tijd
heeft stilgestaan.
Ik word hartelijk ontvangen door
Ernest Lefebvre die mij vanavond
zal bijstaan, we gaan zitten aan een
van de tafels in de Brasserie. Ernst
gaat hartstochtelijk van start: “Deze
voormalige 13de eeuws Kloosterboederij is tweeënhalf jaar geleden
van eigenaar gewisseld en daarna
volledig gerenoveerd met behoud
van authentieke kenmerken. Zal ik
je eerst even rondleiden?” Prima
idee, Ernest, zo kan ik meteen even
sfeer proeven onder het honger
krijgen.
We beginnen bij de opkamer die volledig in originele staat is gebleven,
de inrichting is stijlvol klassiek. Ook

passend voor (familie)diners tot 15
gasten. We dalen af naar de wijnkelder die weer in oorspronkelijke staat
is gebracht, buitengewoon sfeervol
en zeer geschikt voor uiteraard een
gezellige wijnproeverij. De volgende
ruimte is de bovenkamer waar je
met tot zo’n 25 mensen uitstekend
kunt dineren of vergaderen. De
Hooimijt is een prachtige ruimte en,
zoals de naam al doet vermoeden,
werd hier vroeger het hooi bewaard.
Daar is anno 2009 niets meer van
terug te vinden. Deze ruimte heeft
prachtige kroonluchters en een
vleugel, terwijl de originele vloer is
behouden gebleven.
Deze markante zeshoekige ruimte
leent zich uitstekend voor bijeenkomsten tot 100 gasten.
Ik verbaas me over al die geweldige
ruimtes in de Hoeve, want aan de
buitenkant is niet te zien dat het zo
groot is. We zijn alweer bij een andere zaal beland, misschien wel de
mooiste van het hele monumentale
pand: de Ridderzaal, waar je gezien
de ruimte een prima feest kan geven
voor een man of 70.
De laatste zaal die Ernest me laat
zien, is de ook al zo sfeervolle
tuinzaal, waar je bij mooi weer ook
de schitterende tuin kunt betrekken.
Je hebt hier niet alleen de mogelijkheid om er je trouwfeest te geven,
De Kloosterhoeve is bovendien een
officiële trouwlocatie.
Na al deze indrukken en mooie
anekdotes van Ernest heb ik eerlijk
gezegd best wel trek gekregen, dus
keren terug naar het Brasserie-

Advertentie103x63.indd 1

gedeelte en schenkt mijn bediende
een frisse Chardonnay in.
We beginnen met een zalig voorgerecht: bokkenpootje van Serranoham
en rundertartaar met marbré van
ribstuk, truffel, Lardo di colonnata
en een bitterbal van ossenstaart op
huisgemaakte huzarensalade. Een
prachtige smaakcombinatie, die me
uitstekend bevalt.
Na nog wat lekker gekeuveld te
hebben met Ernest, moet hij zich
excuseren; er komen mensen kijken
naar de bruidslocatie.
Het is tijd voor het hoofdgerecht
en de chef heeft zich helemaal
uitgeleefd op een gerecht dat niet
op de kaart staat: zuurkool, fazant
en eendenlever en een pasteitje
met aardpeer en bloedworst met
gerookte boter en schuim van fazant.
Dit verrassende gerecht blijkt ook
een prima combinatie en is een
geweldige smaakbeleving. De chef
heeft laten zien waartoe hij in staat
is. Dat de koks bij de Kloosterhoeve
niet bepaald lui aangelegd zijn, blijkt
ook uit de maandelijks wisselde
kaart.
Wanneer het tijd is voor de finale,

22-7-09 19:31

Workshop houden?
Mail naar info@vankraaltotketting.nl

schenkt één van de uiterst vriendelijke en professionele bediendes een
zalige dessertwijn in, de Don David
2006 uit Argentinië. Samen met een
pallet van heerlijke koude nagerechten, in de vorm van een tartufo van
Elstar appel, Hangop met honing,
pistache en spekkoek, crème fraise
en huisgemaakte caramelijs. Na al
dit lekkers wordt het toch weer tijd
om naar huis te gaan. Op weg naar
de uitgang kom ik Ernest tegen,
die met veel flair en bezieling een
verliefd stel rondleidt, die na vanavond ongetwijfeld hun keuze op De
Kloosterhoeve zullen laten vallen.

De Kloosterhoeve
Kloosterhoeve
Brasserie | Banqueting
Kloosterweg 2
3481 XC Harmelen
T (0348) 444 040
F (0348) 444 235
info@kloosterhoeve.nl
www.kloosterhoeve.nl
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Kerstmarkt in Vinkeveen

Nu inschrijven voor Popprijs Amstelland en de Meerlanden

Vrijdag 11 december is er van 15 tot 21 uur een kerstmarkt op het plein van
de R.K. Kerk, Kerklaan 2 in Vinkeveen. Het kerkplein zal voor deze gelegenheid worden veranderd in een gezellig kerstdecor, waar tevens een levende
kerststal te bewonderen zal zijn. Er zijn tweedehands kerstspullen, er worden
fraaie kerststukjes verkocht en er is wijn te koop met een fraaie afbeelding
van de kerk op het etiket. Ook aan de kinderen is gedacht, er is namelijk een
knutselkraam waar zij zelf leuke dingen kunnen maken. Het kinderkoor de
‘koorvinken’ is ook aanwezig en zal een optreden verzorgen met het zingen
van prachtige kerstliedjes. Uiteraard is er gelegenheid om, overdekt, te genieten van een glaasje glühwein, warme chocolademelk, echte ouderwetse snert
en een broodje warme worst.Tijdens de kerstmarkt is de kerk geopend en
kunnen ook de ingezonden kunstwerken worden bewonderd, die zijn gemaakt
voor de creatieve wedstrijd met het thema ‘Kerst’.

Bands uit de omgeving Amstelland
en de Meerlanden kunnen zich
inschrijven voor de Popprijs van
deze regio. Deze 12e editie zal met
de eerste voorronde op 13 februari
2010 van start gaan in De Bajes te
Amstelveen. De totale voorronde zal
in zijn geheel uit vier avonden op vier
verschillende podia bestaan. De halve
finales zullen net als vorig jaar in de
N201 (Aalsmeer) en in The Mix
(Uithoorn) plaatsvinden. De finale is
op 28 mei 2010 in P60 Amstelveen.

Bands uit de regio Amstelland en
de Meerlanden kunnen zich tot 15
januari inschrijven voor de Popprijs.
Dit kan via www.p60.nl/popprijs of via

popprijsamstelland.hyves.nl.
De Popprijs is een wedstrijd voor
bands uit de omgeving Amstelland
en de Meerlanden. Via de Popprijs
kunnen zij hun talenten ontwikkelen
en podiumervaring opdoen. Daarnaast zijn er verschillende prijzen te
winnen, waaronder een opnamedag

in studio Peggy51. De Popprijs
wordt georganiseerd door stichting
Cardanus en Poppodium P60. Om je
aan te melden voor de popprijs moet
het inschrijfformulier, biografie en
demo uiterlijk 15 januari 2010 bij
P60 binnen zijn.

Afgeven: P60, Stadsplein 100a, Amstelveen. Opsturen: P60, t.a.v. de Popprijs,
Postbus 111, 1180 AC Amstelveen
Mailen: popprijs@p60.nl.Het inschrijfformulier is te downloaden op: www.
p60.nl/popprijs.

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

Deze week: Venen on Ice, een reportage van de opbouw en opening van
de IJsbaan op het Raadhuisplein. We
namen een kijkje bij de Voedselbank
Mijdrecht en troffen enthousiaste
Pieten en natuurlijk een terugblik op
de Kick-off van het 25-jarig bestaan
van Midpoint.

SAM MOET NOG
VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl
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De Club van… Joop van Bemmelen
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’Ik had HSV graag een keer kampioen zien worden’
door piet van buul

- foto patrick hesse

DE HOEF – Op 7 november j.l. nam Joop van Bemmelen afscheid als
voorzitter van de Hoefse Sportvereniging HSV. Jarenlang heeft Joop zich
voor de vereniging ingezet. Als dank daarvoor werd Joop benoemd tot
erevoorzitter van HSV. De bijbehorende oorkonde hangt inmiddels op
een opvallende plaats in zijn woonkamer.
“Ik moet zeggen dat ik er ontroerd
van was en dat ik er heel erg blij
mee ben. Het is toch een teken dat
men je inzet waardeert. Daar doe je
het natuurlijk niet voor, maar toch,
zo’n schouderklopje is wel heel fijn.
Ik moet daar wel meteen aan toe
voegen dat ik twaalf jaar voorzitter
ben geweest van een fantastische
club met heel veel vrijwilligers en
met een bestuur dat bestaat uit heel
geschikte en enthousiaste mensen.
En ik ben blij dat we in de persoon
van Kees Bakker een heel goeie
opvolger hebben als voorzitter. Hij
zit ook al jaren in het bestuur en ik
heb het volste vertrouwen in hem.”
Joop van Bemmelen is nu 68 jaar
en vindt het tijd worden om het wat
rustiger aan te gaan doen. Het is
overigens maar zeer de vraag of
dat gaat lukken. Joop is geboren en

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

getogen in De Hoef waar hij ruim
veertig jaar een garagebedrijf heeft
gerund. Het accent ligt daar op het
onderhoud en op de APK keuringen. “We verkopen ook wel auto’s,
maar het is toch vooral het onderhoud van alle merken auto’s en de
keuringen waar we ons op richten.”
Joop weet dat het bedrijf bij zoon
Rick in goeie handen is. “Die kan
op zijn beurt weer rekenen op de
steun van een zeer ervaren vakman
en samen redden ze het wel. Ik loop
natuurlijk nog regelmatig binnen en
help nog wel eens als het nodig is”.
HSV
De inwoners van De Hoef vormen
van oudsher een hechte gemeenschap. Men heeft er een bloeiend
verenigingsleven. Een belangrijke factor in De Hoef is HSV. De
vereniging bestaat dit jaar precies
40 jaar en dat is uitbundig gevierd.
Joop was medeoprichter. “Ik voetbalde zelf bij NSV in Amstelveen.
Ik was lid van de toenmalige KPJ,
de Katholieke Plattelands Jongeren. Daar ontstond het idee om een
eigen voetbalclub op te richten. We
begonnen op een grasveldje met
een kippenhok erop. We speelden
alleen maar vriendschappelijke
wedstrijden. Op een gegeven moment wilden we aan de reguliere
competitie van de KNVB mee gaan
doen. Maar dan moesten we wel
een fatsoenlijk veld hebben. Dat
kwam er dankzij Boer Janmaat,
vroeger bij velen bekend als ‘de
burgemeester van De Hoef’. Hij is
ook jarenlang voorzitter van HSV
geweest. Hij stelde een stuk grasland beschikbaar waar we een goed
voetbalveld van konden maken. De
kantine en het veld is inmiddels
door de club aangekocht. Dat werd

AV De Veenlopers viert 25-jarig bestaan
Gisteren, 3 december, bestond AV De Veenlopers 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan vond vorige week zondag een estafetteloop plaats langs
de historische plekken van De Veenlopers. De dag werd afgesloten met
een feestavond in De Meijert.
is de laatste jaren door het bestuur
en het grote aantal vrijwilligers dan
Na 25 jaar is AV De Veenlopers
ook hard gewerkt aan de verbetespringlevend. Het ledenaantal is de
afgelopen jaren enorm gegroeid. Op ring van de vereniging in al haar
facetten. Zo heeft de vereniging
dit moment heeft de Ronde Veense
trainers de kans gegeven looptraiatletiekvereniging maar liefst 150
nercursussen te volgen, de donderleden; het hoogste aantal in de
dag is toegevoegd als volwaardige
geschiedenis van de vereniging. Er

Joop van Bemmelen: “Die onderscheiding was voor mij een complete verrassing”
mede mogelijk door de opbrengsten
van de veilingen die hier in De Hoef
een jaarlijks evenement waren.”
HSV speelt in de zesde en laagste
klasse van de amateurs. Joop: “Het
is al die jaren niet gelukt om te promoveren. Dat vind ik wel jammer. Ik
had HSV graag een keer kampioen
zien worden. Maar qua gezelligheid
spelen we in de hoofdklasse! En dat
is ook wel wat waard,” lacht Joop.
Joop van Bemmelen hecht er aan te
vermelden dat HSV niet voor niets
een sportvereniging is. “Er gaat
veel aandacht uit naar de voetbalafdeling maar ik wil toch ook wel
even de aandacht vestigen op de
afdeling handbal. Ook hier wordt
hard en enthousiast gewerkt en we
hebben een dameselftal dat het in
de competitie heel behoorlijk doet.”
De Hoefse Sportvereniging organiseert overigens tal van activiteiten.
Zo was Joop ook een aantal jaren

trainingsavond, met diverse clinics
heeft een groot aantal Ronde Veners kennis kunnen maken met de
loopsport en de Zilveren Turfloop is
elk jaar weer een belangrijk sportevenement in De Ronde Venen.
Naast het sportieve element is
er op de trainingsavonden ook
voldoende gelegenheid voor gezelligheid en zijn er evenementen als
de clubkampioenschappen (met
barbecue), het kampeerweekend
en het gezamenlijk deelnemen aan
hardloopwedstrijden. De sportieve
prestaties van lopers als Michael en
Frans Woerden (beide tweevoudig
sportman van het jaar) en Agnes
Hijman (meervoudig sportvrouw
van het jaar) mogen daarbij ook
niet onvermeld blijven.
Achttien teams van 5 lopers liepen
vorige week zondag in estafettevorm langs de historische plekken
van AV De Veenlopers in De Ronde
Venen. Er werd gestart bij het

belast met de organisatie van de
jaarlijkse visdag. Er is elk jaar een
fietstocht, ze hebben klaverjasavonden en ook voor de jeugd zijn er
door het jaar heen tal van activiteiten. “Zo’n club heeft een bredere
functie dan alleen de sport. HSV
speelt een rol in het sociale leven
van het dorp.”
En Joop van Bemmelen kan het
weten. Hij komt uit een familie die
een actieve rol speelt in dat Hoefse
sociale leven. Neef Huub is daar
ook een voorbeeld van. Joop: “De
jaarlijkse Hoefse Veiling was voor
een deel een succes omdat Huub
zo’n voortreffelijke veilingmeester
was. En Huub is op vele terreinen
actief. Ik vind het dan ook volkomen terecht dat hij laatst door
de gemeente De Ronde Venen is
onderscheiden met de titel ‘vrijwilliger van het jaar’. En mijn broer
Bart, die inmiddels al 72 is, is zelfs
geridderd vanwege zijn vele vrijwil-

recreatieterrein Bosdijk, waar de
eerste trainingen van de vereniging
plaatsvonden. Vervolgens werden
locaties aangedaan als De Boei in
Vinkeveen, het voormalige gemeentehuis in Wilnis (verzamelpunt van
diverse duurtrainingen), de Rendementsweg in Mijdrecht (huidige
trainingslocatie), de Energieweg
(oude trainingslocatie) en de
Strooppot in De Hoef (voormalige
locatie clubkampioenschappen). De
finish van de estafette was na 27
kilometer bij de Meijert, waar de
start en finish van diverse loopevenementen is geweest. Wethouder
sport Ingrid Lambregts ving daar
de lopers op bij deze feestelijke
gebeurtenis.
’s Avonds was er een groots feest
in de Meijert, waar de Veenlopers
bewezen niet alleen op de polderwegen uit de voeten te kunnen,
maar ook op de dansvloer…

ligerswerk. En hij is nog steeds
actief.”
Ook Joop kan het niet laten. Hij
zal ongetwijfeld nog vaak op het
HSV terrein, dat zo ongeveer in zijn
achtertuin ligt, aan te treffen zijn.
En daarnaast ligt de schaatsbaan
van de ijsclub ‘Hou Streek’. Deze
vereniging bestaat al meer dan
honderd jaar. Daar is Joop ook al
zo’n tien jaar bestuurslid en dat wil
hij voorlopig nog wel blijven doen.
“Zodra het maar een beetje wil
gaan vriezen zet mijn broer Bart
de baan onder water en als er dan
voldoende ijs is, gaat de verlichting
aan en kun je het halve dorp hier bij
de ijsbaan treffen.” En wanneer er
even helemaal niks te organiseren
valt, stapt Joop op de fiets om te
genieten van de mooie natuur die
ons land te bieden heeft.
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AUTO&MOTOR

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

TEST: Kymco Downtown 300i motor scooter Floor Verbrugge

No-nonsense machine
Deze week test Patrick Hesse een
hagelnieuwe Kymco Downtown
300i bij Floor Verbrugge motoren
in de Hoef.

Ik kom er al sinds begin jaren ‘70,
toen ik als snotneus van 12 samen
met maat in het kwaad Yves een
“crossbrommer” had gekocht. Dit
was gewoon een oude Sparta met
een JLO blok met 3-bak handversnelling die wij voor Fl. 25,00 van een
aardige buurman hadden overgenomen. Om hem meteen na aanschaf
van al het, in onze ogen nutteloze,
plaatwerk en andere redelijk noodzakelijke onderdelen te ontdoen. Om
vervolgens in Amstelveen (waar we
zijn opgegroeid) aan de rand van het
dorp op de dijk het terrein in te gaan.
Met weerzinwekkende snelheden
van rond de 40km/u zochten wij regelmatig de grenzen op. Regelmatig
brak er door dit oneigenlijk gebruik
een van de kabels, dus moesten we op
de fiets helemaal naar De Hoef om
bij Floor Verbrugge (toen al een begrip) een nieuw kabeltje te halen. We
hadden dan meteen een mooi excuus
om er ons volledig te vergapen aan al
die mooie motorfietsen en lieten onze
fantasie de vrije loop.

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

Elstar appels 12 kilo €7,50
Nieuwe oogst hand en perssinaasappels
Fruitbomen div. soorten en maten
Dak en leibomen div. soorten
Laurierstruiken
Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl

Anno 2009 is er heel wat veranderd.
De motorzaak Floor Verbrugge
Motoren zit nog altijd aan de Eerste
Hoefweg 7 in De Hoef en is nog
steeds een begrip bij motorminnend
Nederland. Maar niet alleen zijn er
door de jaren heen een paar ingrijpend verbouwingen geweest, ook is
de zaak al lang niet meer in handen
van Floor Verbrugge. Floor deed
in 1997 de zaak over aan monteur
van het eerste uur Wim, die met een
zakelijke partner de dagelijkse leiding overnam. Toen deze partner het
na 10 jaar voor gezien hield, bleek
dat een oude werknemer van Floor
Verbrugge, Jos Snelderwaard, bereid
was om als nieuwe zakelijke partner
van Wim de schouders eronder te
zetten en door te gaan met waar de
zaak altijd het beste in is geweest:
het zo professioneel en persoonlijk
bedienen van klanten. Met een “no
nonsens” beleid en een vak en productkennis die zijn weerga niet kent.
Snelderwaard had, nadat hij in de
jaren tachtig 17 jaar als monteur had
gewerkt bij Verbrugge, inmiddels zijn
sporen als hoogste technische man

bij Kawasaki Nederland ruimschoots
verdiend. Naast Jos en Wim weten
ook monteurs Hans en Dennis waar
ze over praten. Ze zijn dan ook al
bijna 2 decennia werkzaam bij Floor
Verbrugge Motoren.

Omdat ik al 35 jaar bij Floor
Verbrugge over de vloer kom en ik
regelmatig daar een motorfiets heb
aangeschaft naar volle tevredenheid,
mag ik mezelf een oude bekende
noemen van de heren. Mede door
dit gegeven kon het natuurlijk niet
uitblijven om ook bij Floor Verbrugge
Motoren regelmatig langs te gaan
voor een motortest.
Kalm en vriendelijk als altijd wijst
Jos op een Spiksplinternieuwe
motorscooter de Kymco Downtown
300i: “Hij is net uit en ik ben heel
benieuwd wat je ervan vindt.” Ik heb
ruim een jaar zelf een motorscooter
gehad en kan dus als ervaringdeskundige genoeg feedback geven. Veel
zogenaamde ‘echte’ motorrijders
geloven nog niet in de motorscooter
en weigeren dan ook pertinent naar
ze te zwaaien. Persoonlijk ben ik
ervan overtuigd dat de motorscooter
langzaam maar zeker terrein wint
op de conventionele motoren. Eerlijk
gezegd is het de ideale manier om
vlot door het verkeer te komen.
Motorscooters zijn behoorlijk onderhoudsvrij (geen vette kettingen),
bijzonder zuinig en schoon en je kunt
ze overal kwijt. Deze hypermoderne
Kymco motorscooter is er een van
de laatste generatie. En ik mag wel
zeggen: zo op het eerste gezicht ziet
hij er erg mooi uit in de hippe en
trendy kleur wit (wist u dat wit het
nieuwe zwart is) en zo te zien neemt
het merk, dat de laatste jaren in heel
Europa behoorlijk voet aan de grond
heeft gekregen, zijn zaakjes bijzonder
serieus. Jos legt uit: “In de bromscooters hebben ze al een flink aandeel
van de markt in Nederland en ook op
motorscooter gebied zetten ze nu ook
een paar prachtige machines neer.”
We lopen om de machine heen. Deze
scooter ziet niet alleen aantrekkelijk
uit, maar het comfort straalt ervan
af. Jos laat zien dat het contactslot
afgesloten is en dat je eerst het contact open moet draaien om daarna de
sleutel erin te kunnen stoppen. “Puur
tegen vandalisme,” aldus Jos. Inmid-

dels loopt de Kymco en trek ik mijn
motorjas aan. Het heeft vannacht
voor het eerst gevroren dus warme
kleding is in deze tijd een must.
Alleen nog mijn fototas opbergen
en dan kan ik op pad. Jos draait de
contactsleutel terug en het zadel
open zich. Wat een ruimte en verrassend: een gasdemper om het zadel
omhoog te houden, kijk dat noem ik
nou handig.
Rustig ga ik op pad en zie dat ook de
remhendels volledig instelbaar zijn,
erg handig als je niet van die kolenschoppen hebt. De kilometerteller
staat op 30, hij is dus echt maagdelijk. Ik besluit daarom uit respect
voor de machine het rustig aan te
doen. Toegegeven, ook het natte
wegdek speelt daar een rol in.
Ondanks de kou heb ik behoorlijk
naar mijn zin. Het zadel geeft veel
steun in de rug, de hele motor voelt
bijzonder goed aan, de hele zit
is voortreffelijk. Rustig draait de
naaimachine onder me zijn toeren,
soepel doet de automaat zijn werk.
Richting Nieuwkoop ga ik af en toe
even op “het gas” en ik merk dat de
Downtown er zin in heeft en binnen
de kortste keren fluitend op de 100
km/u zit. Vooral de kracht onderin
maakt indruk en ik realiseer me dat
de motorscooters van Kymco echt
volwassen zijn geworden en zich kunnen meten met de grote concurrenten
op dit gebied. Na een half uurtje
keer ik terug in De Hoef en heeft de
Kymco me blij verrast. De mensen
bij Kymco is het duidelijk serieus aan
gelegen een behoorlijk stuk marktaandeel bij de andere merken weg te
halen. Bent u in de markt voor een
motorscooter of bent u de files zat,
dan is de Kymco een serieuze optie.
Bel de mannen van Floor Verbrugge
Motoren, zij kunnen u uitstekend
adviseren. De Kymco Downtown
300i kost € 4.999,00 inclusief BTW/
BPM, exclusief afleveringskosten en
kentekenleges a € 250,00.
Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
0297 593348

www.Floorverbrugge.nl
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Autonieuws
Winst voor Jaguar
en Land Rover

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL

Rijtest Iveco Massif

Massif als in massief
Het merk Iveco is voornamelijk bekend van de bestelwagens in alle soorten en maten. Sinds kort heeft het
merk een grote terreinauto in het gamma. De Massif.

Autowereld en organiseerde de

De Engelse merken Jaguar en
Land Rover, tegenwoordig het
bezit van het Indiase Tata, hebben in het tweede kwartaal een
nettowinst weten te behalen van
ongeveer 4,7 miljoen dollar. Dat
is een positief bericht, aangezien
de merken al jaren geen zwarte
cijfers meer konden noteren.

Opvolger Alfa 147

tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

De roots van de Massif liggen in
Engeland. Het merk Land Rover
introduceerde in 1948 op de Amsterdamse Autorai de voorloper van
de huidige Defender. Een capabel,
agrarisch off-road voertuig. Een
icoon. Niet kapot te krijgen. Van
alle Defenders ooit gebouwd, rijdt
nog altijd 70% rond. De auto was
van meet af aan zo degelijk, dat ook
andere fabrikanten de auto wilden
bouwen. Het Spaanse merk Santana verkreeg een licentie van Land
Rover in de jaren ’50. In 1983
werd de licentie beëindigd, waarna
Santana verder borduurde op het
model van de Defender. Santana en
Iveco behoren beiden tot het grote
Fiat-concern. Nadat Iveco-motoren
in de Santana’s gelepeld werden,
werd besloten het hele merk om te
dopen naar Iveco. En zie hier het
resultaat: de Massif.
Werkpaard
Deze auto is uitermate geschikt
voor boswachters, constructeurs,
bouwvakkers, agrariërs, veeartsen,
hoveniers en iedereen die verder
dagelijks een terreinauto nodig
heeft. Dus niet de accountants,
directeuren, sales personen die
rond rijden in hun BMW X5 of
Volvo XC90. De term SUV geldt
pertinent niet voor deze Iveco.
PC-Hoofttractor gedeeltelijk wel.

Met name het laatste gedeelte,
tractor, is redelijk van toepassing op
de Massif. Dit is een sterk werkpaard, dat je nooit in de steek laat,
ook al sta je midden in de blubber.
Mocht je in de PC Hooftstraat
terecht komen, dan kun je altijd
nog pochen met het ontwerp van
de Massif, dat van de Italiaanse
ontwerper Giugiaro afkomstig is.
Stoer detail zijn de scharnieren
aan de buitenzijde van de auto,
zoals dat ook te zien is op de oude
Land Rovers en Jeep Wranglers.
Met het oog op bedrijven, profileert
Iveco de Massif voornamelijk met
grijs kenteken. Met een prijs van
€ 23.300,- (excl. BTW en BPM)
voor de driedeurs, is de terreinauto
zeer uitnodigend als bedrijfswagen.
Op dit moment wordt de Massif
alleen grijs ingevoerd. Echter wordt
de auto binnenkort ook leverbaar
voor het gezin. Echter hangt daar
wel een prijskaartje aan van ruim
€50.000,-. Maar dan rijd je zeker
iets opvallends.
De Massif is groot. Heel groot. Medeweggebruikers in grote en kleine
auto’s op de Baambrugse Zuwe geven je altijd voorrang, ongeacht wat
de verkeersborden aangeven. Dat
gezag dankt de Massif onder meer
aan de gigantische bodemvrijheid.
Drempels walst deze reus plat. Om

dit reusachtige bakbeest vooruit te
krijgen, ligt onder de motorkap een
dikke motor. De 3.0 viercilinder
turbodiesel, die ook in de Iveco
bestelwagens geleverd wordt. U
weet wel, de bestelwagens die u
vaak op de linkerbaan voorbij ziet
schieten. Voldoende vermogen dus.
De gereden versie was voorzien van
de zwaarste turbodiesel, met maar
liefst 176 pk en een maximale
trekkracht van 400 Nm. Dat laatste
komt goed van pas, want bochtenwerk is niet aan hem besteed
met al het overhellen. Terreinwerk
des te meer. Zonder aanhanger of
zwaar materieel aan boord, gaat
deze bak er goed vandoor met
al dat vermogen. Als je dan wil
afremmen is het verstandig goed
hard op het rempedaal te drukken.
De remmen moeten namelijk een
beetje aangespoord worden, voordat ze actie ondernemen. Je wil
toch graag goed afremmen als je
laadbak vol ligt met de toegestane
910 kilo, of de Massif een aanhanger voortsleept van 3500 kilo.
Niet alleen omdat je op tijd stil wil
staan, maar nog meer omdat deze
Iveco wat betreft veiligheid geen
goed voorbeeld geeft. Natuurlijk,
de auto is ontzettend stevig, maar
een ongeluk komt extra hard aan,
aangezien alleen de bestuurder een
airbag heeft. De passagiers moeten
het doen met handgrepen om zich
aan vast te houden.
Simpel maar effectief
In het interieur vinden we verder
stoelen die veel steun geven in de
bochten. Vooral bij ruw terreinwerk is dit natuurlijk erg prettig.
Ook prettig is dat smerige laarzen
of modderige honden makkelijk

achterin gezet kunnen worden. De
achterbak is voorzien van traanplaat en dus makkelijk schoon te
houden. Voorin vinden we geen
knop om lage of hoge gearing in te
schakelen, maar gewoon een pook.
Hier en daar komen we Fordonderdelen tegen. Bijvoorbeeld de
hendels voor de knipperlichten, verlichting en ruitenwissers lijken uit
de oude Scorpio te komen, evenals
de sleutel en deurhendels.
Conclusie
De Iveco Massif is een super werkpaard. Het is mogelijk om de hele
familie mee te nemen op pad, maar
toch moet de Massif gezien worden
als een offroader bedoeld voor het
zware werk. Op grijs kenteken is
deze terreinauto absoluut het overwegen waard voor een bepaalde
professionele doelgroep. De Massif
is leverbaar als pick-up, 3- en
5-deurs en ook met kaal chassis.

Iveco Massif
Gereden versie:
Iveco Massif 3.0 diesel
Vermogen: 178 pk
0-100: 15 s
Top:
165 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 9 / 11l/100km
BPM: € 8.713,Prijs: € 61.028,Alternatieven:
Jeep Wrangler Unlimited, Land
Rover Defender

Het Italiaanse Alfa Romeo heeft
een foto vrijgegeven van de opvolger van de 147. De auto staat
op een doorontwikkeling van de
bodemplaat van de Fiat Bravo.
Met een lengte van ruim 4 meter
wordt de auto één van de langste
auto’s in zijn klasse (Opel Astra,
Ford Focus). Geruchten gingen
dat de auto Milano zou heten,
maar Alfa ontkent dat. Het model
wordt onthuld op de Autosalon in
Genève komend voorjaar.

Nieuwe Audi A8
onthuld

Maandagnacht werd in Miami de
Audi A8 onthuld. Het vlaggenschip
is wederom gebouwd met het
lichte Space Frame en is voorzien
van motoren die tot maar liefst
22% zuiniger zijn. LED-verlichting voert de boventoon, zowel
de achter- als voorlichten zijn
voorzien van LEDs, waarbij de
koplampen ook volledig van LEDs
voorzien kunnen worden.

Auto van het Jaar
De Europese Auto van het Jaar
verkiezing is dit jaar gewonnen door de nieuwe Volkswagen
Polo. Tweede werd de Toyota iQ,
gevolgd door de Opel Astra.

Saab wordt Chinees?
Chinese autofabrikant BAIC is
geïnteresseerd om Saab over te
nemen, nadat Koenigsegg aangaf
van de verkoop af te zien. BAIC
werd in september aandeelhouder
van Koenigsegg om de aankoop
van Saab te vergemakkelijken.
De Chinese organisatie kijkt nu
naar mogelijkheden om de overname zelf in gang te zetten. Ook
het Nederlandse Spyker bevestigt
gesprekken te voeren over de
overname van Saab.
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Regio Agenda
Feest/Evenement

Al 15 jaar de beste
partner voor personeel!

Theater

Sinterklaasgala voor
volwassenen

Anubis Show: De Legende
van het Spooktheater (6+)

17 november 2009
Zaterdag 5 december – Stadsschouwburg
Amsterdam
Het Eerste Amsterdamse Sinterklaasgala voor Volwassenen komt er weer aan.
Inmiddels is dit heerlijk (feest)avondje voor
volwassenen een begrip geworden in Amsterdam en omstreken. De eerdere edities
waren weken van te voren uitverkocht. En
ook dit jaar is de belangstelling groot. Op 5
december in de Stadsschouwburg.
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…
gaat naar het Sinterklaasgala voor Volwassenen. Het heerlijk avondje in ongekuiste
versie. Kinderen onder de 18 worden niet
toegelaten. Hans Kesting kruipt wederom
in de huid van Sinterklaas en zal ouderwets
corrigerend optreden. Raoul Heertje is
gastheer van de avond.
Het is Sinterklaasavond, dus een cadeautje meebrengen is verplicht. Om niet met
lege handen naar huis te gaan moeten de
spellen slim gespeeld worden. Onze strenge
pieten houden iedereen nauwlettend in de
gaten. Een ouderwetse avond over deugd
en ondeugd met spelletjes, vertier en bisschopswijn.
Tijdens het Sinterklaasgala wordt de
Zwarte Piet uitgereikt aan de bekende
Nederlander die zich in 2009 het meest
heeft misdragen. Vanaf november kan er
gestemd worden op de genomineerden via
onze website www.ssba.nl

Zondag 6 december – 13.30 & 16.30 uur
Schouwburg Amstelveen
De tv-serie is een knaller van jewelste, de
liedjes ongekend populair, de bioscoopversie
de best bezochte film van 2008 en afgelopen jaar schoot Studio 100 vol in de roos
met de eerste theateraflevering van ‘Het
Huis Anubis’. ‘De suspense van de jeugdthrillerserie blijft met deze geheimzinnige
verdwijningen ook in het theater behouden.
Knap werk van de plotschrijvers’, schreef
de Volkskrant.
In ‘De legende van het spooktheater’ gaan
de bewoners van het Huis Anubis achter
een raadsel in een theater aan. In dit
theater is er vroeger iets vreemds gebeurd.
Bij de grote brand in 1932 is één van de
grootste acteurs van het theater verdwenen
en niemand heeft hem ooit teruggevonden.
Maar er gebeuren wel steeds rare dingen
en er blijken verscholen ruimtes in het Theater te zijn. Zo stuiten zij op een verborgen
kleedkamer en ontrafelen ze steeds meer
van het mysterie van dit theater.

W E R V E N , S E L E C T E R E N E N U I T Z E N D E N • PAY R O L L E N • A D V I S E R E N

Personeel nodig?
U wilt geen mensen die beschikbaar zijn.
U wilt mensen die uitermate geschikt zijn.
Stationsweg 12, 1431 EG Aalsmeer
t 0297 380 580 e aalsmeer@antennagroep.nl

Wij vinden ze!

www.antennagroep.nl

Als dan het hele theater wordt afgesloten
en niemand er meer uit kan zullen zij aan
de slag moeten. Lukt het de bewoners van
Het Huis Anubis dit bloedstollende mysterie
op te lossen?

www.schouwburgamstelveen.nl

Toegang: € 15,- (+ meebrengen cadeau van
minimaal € 5,- verplicht)
Dresscode: feestelijk wit, rood, goud

www.stadsschouwburgamsterdam.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande Zweedse
puzzels. De juiste
antwoorden publiceren we in de volgende editie.
puzzel
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Zweedse puzzel 49

!___K_K_K_
*≥≥≥*≥*≥*≥
*
* * *
__C______X
*≥********
*
********
b_______Z_
***≥*≥*≥**
***
* * **
__ZX_X_!__
≥≥******≥*
****** *
b______Z__
******≥***
******
***
__Z__Z____
≥≥**≥***≥*
** *** *
b______ZX_
****≥*≥***
****
* ***
____C_____
≥≥*≥*****≥
* *****
_C_____Z_X
≥*****≥***
***** ***
_Z__Z_____
≥**≥******
** ******
melodie

broodbeleg

muziekinstrument

toespraak

aanmoedigen

5

regel

4

glamour

per adres

seconde behoefte
aan eten

liefdesavontuur

grootmoeder

3

hijstoestel

in
verband
met

uitgave

boosdoener

kloosteroverste

baardje

1

vorstentitel

type
zeilboot

afstammeling

olm

kortschrift

balustrade

luitenant

6

klein
vertrek

Pagina 1

INSP;FARCE;KRIS
sterrenBOERS;BOA;VUIST
millimeter
beeld
IATA;TEMPO;NEER
2
SCHAP;LIP;INTRO
;H;MRS;GUAVE;E;
S;I;EIS;CCM;S;H
Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde CONFERENCE;VELO
HERIK;REI;VISIE
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
IRIS;WOONPLAATS
L;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
1
2
3
4
5
6
BETON;DAS;GEMOK
EURO;GEMAK;EERW
SCORE;NBR;ULTRA
TEST;EGAAL;YZEL

^^^^^^

© denksport puzzelbladen

Bonaire.

Pagina 2

HARS;LAPSE;PECH
ADULT;ZAT;SERRE
ARIA;HIAAT;POEL
GELAP;ERA;LEMMA

Sudoku
week 49
Sudoku
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

3
6
2 1
]]]]]]]]]
_________
8
5
]]]]]]]]]
_________
2
1
9 5 3
]]]]]]]]]
_________
1
2
7
]]]]]]]]]
_________
9 7
4
]]]]]]]]]
_________
9
4 6
]]]]]]]]]
_________
2 1 6
7
]]]]]]]]]
_________
5
]]]]]]]]]
_________
8
6
3
]]]]]]]]]
_________
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossingen

Oplossing puzzels week 48
Pagina
1 4
Pagina

Pagina 6

Pagina 7

EVASIEF;HERBERG
528
749361
UEFA;ROTOR;ALOE
REDSTER;LAKLEER
467
531982
ARR;UITHAAL;CIA
913
826457
T;OPUS;U;NIPT;A
ONNET;DGL;KIOSK
854
397216
MAKI;PROOI;GRIT
392
165874
;V;LORI;PENS;M;
SEMI;OFFER;KROP
671
482593
PLENS;TOR;SIENA
I;EGEL;E;SONG;A
745
218639
OTT;IONISCH;ABS
139
654728
NALENTE;LOOPTYD
NAAM;TRIER;ETNA
286
973145
ENTSTOF;GEKLAAG

632178459
519234678
847956312
465387291
328591764
971462583
193725846
784613925
256849137

RAADSEL;BOO
E;DI;ROBOT;
KIEN;GRIET;
SERGE;ISM;G
T;;ONG;T;GE
OKT;GEPREEK
KWAK;MOORD;
;EROVER;MEU
ETON;RISEE;
TST;UKELELE
E;;FIT;I;DI
NIHIL;BEO;K
TREE;BAROK;
J;ET;RATIO;
ERTSRYK;TUI

Pagina 2

Pagina 7

691872354
235
495
1687
Pagina
OOGAS;HKH;EISER
874
365912
ENE;MICROBE;TEE
462
158739
HOTDOG;I;ALLURE

435769821
189325674
267418953
614853297

Lekkers.

Purperrood.

O;R;GLASMAT;D;K

Pagina 8

UITTRAP;MEL
I;IRIS;R;NE
TREEFT;U;GE
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VACATURES • VACATURES • 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: systeembeheerder/e-mail deliverability en online trust bij Reputy
A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Technisch Advisor (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Meewerkend voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Secretariaat (M/V)
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen

Functie: FINANCIEEL ADVISEUR
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Interactie ontwerpers – A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht

Functie: projectmanager - reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: accountmanager – reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: aankomend verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: senior PHP programmeur interactief marketing bureau Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: medewerker inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: sr. account director/projectmanager online Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Creative Director Crossmedia Bureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: 3 Gastvrouwen/heren
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: 1e Medewerker Bediening
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: Zelfstandig werkend kok
Organisatie: Hotel - Mijdrecht ‘Marickenland’
Plaats: Mijdrecht
Functie: Accountmanager Talentroom
Organisatie: Talentroom.eu
Plaats: Aalsmeer
Functie: field service engineer/systeembeheerder – omgeving ronde venen
gezocht!
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: online strateeg (mobile/telecom/online) mobile reclame bureau A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: online director bij een online marcom bureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Stieva Metaalbewerking BV, Stieva Metalen Puien BV, Stieva Metaalservice BV en Roest Vast Staal Aalsmeer BV vormen samen een groep
metaalbewerkingsbedrijven in Aalsmeer.






De producten die vervaardigd worden zijn o.a. trappen, constructies, plaatwerk, RVS producten, puien, kunstwerken en andere soorten metaalwerken die in de bouw voorkomen. De gehele
organisatie draait in zijn totaal om bijna 100 enthousiaste en hardwerkende collega’s verdeeld over vier bedrijven.
Stieva Metaalbewerking BV houdt zich met veel disciplines bezig waaronder het
vervaardigen van trappen en leuningen, hekwerken en balustrades, plaatwerk en
bekledingen, staalconstructies, kunstwerken en siersmeedwerk.
Wij zijn op zoek naar een :

Stieva Metaalservice BV draagt zorg voor het op professionele wijze monteren,
onderhouden en repareren van producten die door onze zusterbedrijven geproduceerd
worden. Om aan de wens van onze klanten tegemoet te kunnen blijven komen zijn we op
zoek naar nieuwe collega’s in de functie van:

Projectleider

Zelfstandige buitendienstmonteurs

(HBO-niveau of ervaring)


Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig inmeten van toebedeelde projecten en
(laten) uitwerken van inmeetgegevens en het begeleiden van productie en montage.

(MBO-niveau of ervaring)




Werkzaamheden
Het monteren en onderhouden van onze producten op professionele wijze met behulp van
een volledig ingerichte montagebus.

Tevens zijn we op zoek naar een:

Calculator
(HBO-niveau of ervaring)
Werkzaamheden
De calculator maakt zelfstandige begrotingen en bereidt offertes voor van projecten.
Hij vertaalt van bestek en tekeningen naar kostprijs, waarbij hij benodigd materiaal
uitrekent. Hij heeft tevens een cijfermatig inzicht en is kostenbewust, hij weet welke
spelers er in de markt opereren. Hij heeft oog voor detail en weet tekeningen op een
praktische manier naar de werkelijke situatie te vertalen.

Voor meer informatie over onze bedrijven kun je kijken op www.stieva.com of
www.rvsaalsmeer.nl. Ook kun je contact opnemen met Ria van Schaick (pers. zaken)
Tel. 0297-324898

Ben je geïnteresseerd en je wilt solliciteren naar één van deze uitdagende functies, stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar:
Stieva Metaalbewerking BV
t.a.v. personeelszaken
Postbus 19
1430 AA AALSMEER
personeelszaken@stievametaalbewerking.nl
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Communicatie

Deze pagina is gemaakt door de kinderen van de:

Wilnis, door:Alyssa, Jeffrey, Isa,
Isa en Yaëlle uit groep 5 en 7.
De hele maand november heeft de
Veenzijdeschool een project over
communicatie gedaan. Communicatie
is informatie naar elkaar overbrengen. In de vier weken zijn verschillende thema’s aan de orde geweest.
‘Anders dan gewend’ was het eerste
thema. Hierbij leerden we over
morse, spreekwoorden, handgebarentaal, pictogrammen, hoorspelen en
braille. Eerst wat over braille. Braille
is verzonnen door Louis Braille. Het
is een taal voor blinden. Ze lezen met
hun vingers. Ze voelen dan bobbeltjes
We leerden er ook nog veel van. We
mochten ook nog onze namen in
braille maken. We deden ook proeven.
Nu wat over morse. Er bestaan verschillende soorten zoals lichtsignalen
en rooksignalen.
Het tweede thema ging over de
sociale aspecten. Hier kwamen verschillende dramavormen, muziek en
omgangsvormen aanbod. Tijdens de
voorstelling zullen de kinderen hun
eigengemaakte rap laten horen.
De verschillende soorten talen kwamen aan bod. Een Poolse moeder
kwam de kinderen kort wat vertellen
en wat woordjes aanleren. De sinterklaasliedjes in het Engels en Spaans
waren erg leuk.
Tijdens het thema media kwamenreclame en de krant aan bod. Een
jongen uit groep 7 had een camera
meegenomen. Hij filmde van alles,
zoals hoorspelen, het braille en handgebarentaal.
Het was een leuk project!

Piet Pedro is verliefd

Pietengym in de Willistee
Wilnis, door Sven en Niels S, groep 8.
Op donderdag 26 november hadden we pieten gym in de Willistee. Er
waren 8 onderdelen. De onderdelen waren: slingeren met de touwen,
cadeautjes in de korf gooien, pepernotenrace, estafette, onder de mat door
tijgeren, zitvoetbal, van de kast af springen en dan op de mat, met banken
omhoog lopen, in de korf gooien met een cadeautje en dan weer naar beneden. Elke ronde duurde ongeveer 10 minuten. Er waren ook vier pieten die
meededen bij sommige onderdelen. Ze hadden ook nog pepernoten die
ze weggaven. Je zat in een groepje van 6 of 7 kinderen. Bij elk onderdeel
stond een ouder diezei wat je moest gaan doen. Er waren ook ouders die
foto s maakten en er waren ouders die stonden tekijken op de tribune. Heel
veel kinderen hadden het ook heel erg leuk en het washeel erg gezellig.
Toen we klaar waren kreeg iedereen pepernoten mee naar huis.Iedereen
hielp mee met opruimen. Daarna kon iedereen zich omkleden en naar huis.

Strip

Wilnis, door Chantal en Luke, groep 8
Piet Pedro heeft donderdag 19 november een brief gestuurd naar de
Veenzijdeschool. Daarin stond dat hij verliefd was op Juf Hanneke. Hij was
heel verdrietig dat juf Hanneke ’s nachts niet op school was. Wij werden
verwend met pepernoten en schuimpjes. Hij had ’s nachts in de hele school
hartjes opgehangen met: kus, love, liefde is…. en dat soort woorden. De
week daarna kregen we weer een brief van Piet Pedro.
Daarin stond dat we volgende week maandag onze schoen mee mogen
nemen en daar een zelfgemaakte bloem van papier in mogen doen.
Toen ging Piet Pedro met zijn team van super versierpietjes het kantoor
van juf Hanneke versieren met allemaal hartjes, slingers met hartjes
en ballonnen met hartjes. Juf Hanneke weet nu wel dat Piet Pedro
echt heel erg dol is op haar. Nu kent
juf Hanneke de piet niet eens en juf
Hanneke heeft al een man.Wij zijn
benieuwd wat Piet Pedro verder
nog in petto heeft voor juf Hanneke.
Hoe zal dit verhaal zich verder
ontwikkelen...?

door groep 3
Rage op Veenzijde

Prietpraat
door groep 2
Pietengym:
Esmee N.: Dan zijn er heel veel
Pieten.
Dean: Nee, vier.
Maikel: Als je zwarte pieten
kleding aan hebt kan je heel goed
klimmen.
Dean: Als je heel goed hebt gegymd,
krijg je pepernoten.
Max: Of een pietendiploma.
Schoen zetten:
Maxim: maandag gaan we schoen
zetten.
Max: Dat is in de gymzaal.
Lucas: Eigenlijk moet ik mijn sportschoenen doen, want de andere zijn
weg.
Dean: Dan moet je zorgen dat je
deze niet ook kwijtraakt, want dan
kan je niet meer sporten.
Kevin: Alle kinderen, grote broers
en wij, moeten we naar de gymzaal

sturen. Dan kunnen we een orkest
maken.
Esmee L. Dan moeten we een
liedje zingen.
Max: Dan gaat de hele school mee
Dean: Zelfs de juffen.
Sint op school:
Sam: De Pieten gaan dan zwaaien.
Max: Dan krijgen we pepernoten.
Lucas: En de juffrouws ook.
Esmee N.: Anders is het niet eerlijk.
Maikel: Je mag bij Sint op schoot.
Hij is heel oud.
Lucas: De staf is nog ouderder.
Kevin: Ik ga als de Sint hier in de
klas komt mijn baard meenemen.
Dan denkt Sint: nou zijn er nu
twee Sinterklazen?’ en dan ga ik
vragen ‘Sinterklaas, mag ik je staf
vasthouden?’
Maikel: Ik maak twee tekeningen
voor Sinterklaas.
Sam: Ik 38.
Esmee N.: Soms ben je ook verlegen met Sinterklaas.

Wilnis, Tim Z en Roy, groep 7.
Sinds kort is er een rage op de Veenzijde; het waveboard (een skateboard met
2 wielen en een flexibel middenstuk). De kinderen proberen er van alles mee,
zoals: tikkertje, trucjes en zelfs hockey kunnen ze ermee doen. De boarden
hebben verschillende kleuren, soorten en maten.
Zo herkennen de kinderen hun eigen board. De kinderen komen zelfs met de
waveboarden naar school, waar ze zich mateloos vermaken. Door Sinterklaas
zullen vast nog meer kinderen ermee naar school komen, waardoor er veel
speelplezier zal komen op R.K.B.S. Veenzijde. Eerst waren er nog heel weinig
waveboarders, dus het was geen probleem dat de kinderen op het schoolplein
reden. Inmiddels is het aantal boarden de 20 al gepasseerd, dus nu mogen de
kinderen ook op het korte fietspad naast de school rijden. Daar is geen kans
dat de wavers andere kinderen in gevaar brengen of aanrijden, maar als de
kinderen voorzichtig zijn, mogen ze ook nog op het schoolplein rijden. Bent u
ook overtuigd? Koop er dan ook één tussen de €50,- en €130,-.

Het weer

Maandag 2 november 2009
Wilnis, door Romy en Nienke
De school bestaat 36 jaar. De kinderen van de school hebben als cadeau een
balpaal gekregen. De kinderen zijn er erg blij mee. Iedere pauze wordt er
mee gespeeld. De verjaardag en het in gebruik nemen van de balpaal hebben
we buiten gevierd. We moesten in een rij gaan staan en we mochten allemaal
een keer in de balpaal gooien. Daarna kregen we limonade met een snoepje.
De balpaal is geel, blauw en rood. Je kunt er ook punten mee halen: bij geel:2
blauw:1 en rood:3. De school heeft ook nog nieuwe rode zonneschermen
gekregen. Er hangt bij elke klas een zonnescherm. We gebruiken het zonnescherm vaak voor het digibord en als het warm is.
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