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Het hele weekend live radio en tv: Midpoint on Ice!
Vanaf vrijdag 18.00 uur zendt Midpoint het hele weekend live uit vanaf de ijsbaan op het Raadhuisplein. Uiteraard is
de muziek ook te horen op de baan zelf. Kijk voor nadere programmagegevens op pagina 24.
foto rob isaacs

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen

• DOE MEE AAN DE SPECTACULAIRE EINDEJAARSACTIE VAN DE GROENE VENEN •
MAAK KANS OP FRAAIE PRIJZEN ! • KIJK OP PAGINA 6 VOOR ALLE BIJZONDERHEDEN

Zaterdag 19 december
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht
• Midpoint on Ice, Raadhuisplein Mijdrecht

Zondag 20 december
• Koopzondag in het centrum, Mijdrecht
• Kerstmarkt, Evangelische Gemeente,
De Meijert, Mijdrecht
• Midpoint on Ice, Raadhuisplein Mijdrecht

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
van vrijdag 18 t/m donderdag 31 december:

5 voor 12 show
bij van kouwen!

Door nieuwe overheidsmaatregelen
gaan veel autoprijzen per 1 januari
2010 stijgen. Kom daarom dit jaar
nog zaken doen tijdens onze 5 voor 12
show zodat u deze prijsverhogingen ontloopt!

wwww.vankouwen.nl
Amsterdam:
Transformatorweg 39
Tel. (020) 581 62 00
Aalsmeer:
Oosteinderweg 110
Tel. (0297) 329 911

Amstelveen:
Vlielandstraat 1
Tel. (020) 643 26 80
Mijdrecht:
Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272

32 Rondeveners zijn Nederlander geworden
Tijdens een feestelijke naturalisatieceremonie zijn op dinsdag jl.
in het gemeentehuis 32 inwoners
van De Ronde Venen en twee uit
Abcoude officieel Nederlander
geworden.
Burgemeester Marianne Burgman
verwelkomde ‘nieuwe Nederlanders’
uit Bulgarije, Duitsland, Groot-Brittannië, Irak, Marokko, Oekraïne en
Turkije. Sommigen van hen voelden
zich niet meer veilig in hun geboorteland en zijn gevlucht, anderen zijn
Nederlander geworden omdat zij
een partner vonden in dit land en
weer anderen omdat ze hier al jaren
werken. Iedereen heeft zijn of haar
eigen achtergrond en beweegredenen. Burgemeester Burgman wierp
nog een ludieke laatste ‘hindernis’

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

op. Nederlanders staan bekend om
hun liefde voor de schaatssport. Om
een echte Nederlander te worden,
werd iedereen daarom uitgenodigd

LUTZ SALE
LUTZ

om de schaatsen onder te binden en
het ijs te testen op de ijsbaan naast
het gemeentehuis.

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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van € 11.995,-

ALLEEN DIT WEEKEND

LG FLATSCREEN
+ GRANIETEN

CADEAU

WERKBLAD

GRANDO

VOO
OR DEE PRIIJS VAN KUNS
STSTTOF

GREEPLOZE ACTIEKEUKEN!
MONTANA
Ultra hip deze strakke, witte keuken. Denkt
u aan topkwaliteit en superhip design, dan
is de Montana uw keuken! Dit prachtige
model volgt de trends van 2008 op de voet:
het ultradunne werkblad en de extra brede

APPARATENKNALLER!
APPARATENKNALLER!
Koel-/ vriescombinatie
Bauknecht KGI 3112
■
■
■
■
■
■
■
■

Geïntegreerde koelkast
Energieklasse A
Netto inhoud: 183 liter
Automatische ontdooiing
Sleepdeur systeem
Glazen draagplateaus
Aansluitwaarde: 75 W
Inbouwmaten (hxbxd):
1021 x 560 x 550 mm

wangen geven deze keuken body. De hoge
kastenwand met geïntegreerde apparatuur
zorgt voor extra gebruiksgemak. Als finishing
touch is dit model uitgevoerd met fraaie
‘Gucci’ grepen!
van € 1.399,-

Kijk voor meer informatie op www.grando.nl

Grando Mijdrecht
Industrieweg 38G (Naast Karwei), tel.: 0297-250494
Openingstijden: ma t/m do: 9:30-18:00, vr: 9:30-21:00, za: 9:30-17:00.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Wijkagent jeugd brengt ketenpartners in stelling

Vermindering jongerenoverlast
door blowverbod

Geweld in weekend wordt
stevig(er) aangepakt
Gemeente De Ronde Venen heeft aangekondigd geweld in het weekend
stevig te gaan aanpakken. Geweldplegers die vanaf vrijdagavond worden
opgepakt, moeten het hele weekend doorbrengen in een politiecel. Pas op
maandag worden zij vrijgelaten, voorzien van een boete en het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Vo9orlopig gaat het slechts om een aankondiging: het zogeheten
'weekendarrangement' gaat op pas per 1 februari 2010 in.
Ook De Ronde Venen heeft te maken
met geweld op straat, in het verkeer,
bij het sporten, in het uitgaansleven
en thuis. Over het algemeen blijkt op
de avonden van vrijdag en zaterdag
een verhoging van het aantal geweldsincidenten, o.a. door alcoholgebruik
en een concentratie van veel mensen
op relatief kleine gebieden, zoals
uitgaanscentra en sportvelden.
Met de harde aanpak van geweldplegers in het weekend (vandaar
het woord weekendarrangement)
willen gemeente, politie en Openbaar
Ministerie deze ontwikkeling terugdringen. De partijen verwachten dat
van de harde aanpak een preventieve
werking uitgaat. Juist daar waar
mensen bijeen zijn voor ontspanning,

dienen geweldszaken stevig te worden
aangepakt.
De aanpak maakt een lik-op-stuk
beleid mogelijk, omdat de verdachte
bij de invrijheidsstelling op maandag
met een concrete beslissing de cel
verlaat. Ook ondervindt de verdachte
meteen de consequenties van zijn
handelen omdat hij in het weekend
vastzit en op maandag niet naar het
werk of naar school kan. Het weekendarrangement maakt onderdeel
uit van een goed ingerichte, integrale
preventieve aanpak van uitgaansgeweld binnen de gemeente De Ronde
Venen en wordt al in verschillende
andere Nederlandse gemeenten toegepast, zoals Amersfoort, Maassluis,
Schiedam, Tilburg en Vlaardingen.

Colofon

Wij wensen u
fijne feestdagen!
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Spectaculaire Eindejaarsactie
Op vrijdag 25 december en vrijdag
1 januari verschijnt De Groene
Venen niet. Dit is dus de laatste
editie van dit jaar.
Om u als trouwe lezer te bedanken
voor de steun in het afgelopen
jaar, organiseert De Groene Venen
een spectaculaire eindejaarsactie,
waarbij u kans maakt op meer dan
7.000 euro aan prijzen!
Deelnemen is simpel: binnenkort
komt onze bezorg(st)er langs
om u fijne feestdagen te wensen.
U ontvangt van hem/haar een
brievenbussticker en een flyer met
uitleg van de actie. Plak de sticker
op uw brievenbus, meldt u vóór 31
december a.s. aan op onze site en
maak kans op één van de vele prijzen. Kijk snel op pagina 6 van deze
krant voor alle bijzonderheden.
Let op: de sticker zit niet in deze
krant, maar wordt u uitgereikt door
uw bezorg(st)er. De prijswinnaars
worden bekend gemaakt in eerste
editie van 2010, die verschijnt op
vrijdag 8 januari a.s.
Uitgever, redactie en bezorgteam
van De Groene Venen wensen
u plezierige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2010!

Wijkagent Arjan Daemen: “Ik hoop dat andere gemeenten deze werkwijze overnemen.”
door ellen de heer

- foto peter bakker

Arjan Daemen zag als wijkagent
jeugd in de gemeente De Ronde
Venen vaak minderjarigen blowen
op straat: “Dit gebeurde meestal op
hangplekken, waarbij de softdrugs
door een meerderjarige werden
doorgegeven. Tegen het drinken van
alcohol werd repressief opgetreden,
maar blowen werd gedoogd. Door
een jaar lang als wijkteam goed te
monitoren wat er op deze hangplekken gebeurde, kon een verband
gelegd worden tussen softdrugsgebruik en meldingen van overlast
door jongeren. Ook bleek dat
harddrugs gebruikers zich tot deze
groepen aangetrokken voelden.
Voor mij reden genoeg om in actie
te komen en vooral de ketenpartners in stelling te brengen. In het
JOS overleg (jongeren op straat)
besprak ik deze bevindingen en heb
toen het idee van het invoeren van
een blowverbod geopperd. Niet om
boetes uit te schrijven, maar vooral
om hulpverlening te starten. Het
idee was om minderjarige blowers
door te sturen naar HALT en hen
een leerstraf cannabis aan te
bieden en de ouders er actief bij te
betrekken.”
De timing was gunstig, de gemeente
startte een project (www.nuchterverstand.nl) om het alcohol- en
drugsgebruik bij jongeren tegen
te gaan. Arjan: “Ik deed mee in
een werkgroep handhaving, samen

met andere gesprekspartners zoals
jongeren, ouders, jongerenwerk, een
docent, horeca, GGD, Centrum Maliebaan en de plaatselijke coffeeshop.
Unaniem werd mijn voorstel gesteund
om een bepaling in de APV op te
nemen over blowen en de jongeren
een leerstraf aan te bieden en de ouders intensief hierbij te betrekken.”
Het voorstel werd overgenomen in
het advies aan de gemeenteraad. In
de APV van De Ronde Venen is nu
een bepaling opgenomen op basis
waarvan de politie kan optreden als
softdrugsgebruik tot overlast leidt
in de bebouwde kom van Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen en op en rond
de Vinkeveense Plassen. Provincie
Utrecht gaf een subsidie om de
leerstraf cannabis te ontwikkelen
(pilot) en deze uiteindelijk voor de
hele provincie beschikbaar te stellen.
Centrum Maliebaan ontwikkelde
een leerstraf cannabis. Het OM gaf
haar goedkeuring voor de HALT
afdoening (pilot) door middel van de
leerstraf cannabis.
Nu, een half jaar later, zijn de resultaten op straat al duidelijk merkbaar.
De overlast is verminderd en er worden nauwelijks blowende jongeren
op straat meer aangetroffen. In augustus is de eerste minderjarige naar
HALT verwezen voor de leerstraf
cannabis. Arjan: “De toekomst voor
deze pilot ziet er goed uit. Ik hoop
dat andere gemeenten deze werkwijze overnemen. De politie kan daarin
heel goed de eerste stap maken.”

IJsbaan 'doet het goed’
De tijdelijke ijsbaan op het
Raadhuisplein doet het boven
verwachting. Dat stelt voorzitter
Jos van Wijk van de Stichting Venen on Ice. Het aantal verkochte
toegangskaartjes is hoger dan
begroot en de koude buitentemperatuur betekent minder stookkosten. "De temperatuur moet niet te
ver zakken, want dan wordt het
buiten voor de mensen te koud,"
stelt hij. Dit hele weekend worden
door Midpoint FM live radio- en
TV-uitzendingen verzorgd vanaf
de schaatsbaan, waar ongetwijfeld
veel publiek op af zal komen. Afgelopen week waren er wat incidenten met groepjes jongeren, reden om
extra beveiliging in te zetten. "We werken hier met allemaal vrijwilligers en niet iedereen is automatisch in staat om beginnende brandjes te
blussen. Ook de politie houdt een oogje in het zeil," aldus Jos van Wijk.

Luistervink
Knuisten
Afgelopen week keek ik terug op
de winters van toen, maar ook op
de schaatsbaan die nu ons Raadhuisplein siert. Ook deze dagen
is het er een drukte van belang.
Massaal strooomt het publiek toe
en geniet met volle teugen. Als
het laatste lichtje wordt uitgeblazen en het plein er donker en
verlaten bij ligt, komt er een ander
soort publiek. Dan meldt zich de
etterende zweer die er uitsluitend
op uit lijkt genoegen en jolijt te
verstieren. Het kwaad is niet per
se op de ijsbaan gericht. Nee, het
richt zich in het algemeen op plekken waarvan men denkt dat er iets
te halen valt. Al is het maar een
colablikkie, stiekem een agregaat
proberen stuk te maken, het ijs
mollen, kortom etterig gedrag. Dat
dit bestaat weten we al jaren. We
doen er eigenlijk niets aan. Met
z’n allen wijzen we naar elkaar.
Een beter voorbeeld dan Hoek van
Holland bestaat er eigenlijk niet.
Agenten die in het nauw worden
gedreven, in het donker meubilair
op zich af zien komen, en de meest
grove verwensingen naar hun
hoofden krijgen geslingerd. Als
ze waarschuwingsschoten lossen
deinzen de lieverdjes nog niet
terug. Dan, als er gericht wordt
geschoten, vallen er gewonden.
De P. breekt uit en de agenten
in kwestie worden in staat van
beschuldiging gesteld. Bestond de
noodzaak wel om gericht te schieten. Gewonden die in ziekenhuizen
zijn beland hebben een identiteit
gekregen. Die blijft geheim,
medische zwijgplicht. Via opsporing verzocht worden beelden
van raddraaiers getoond. Namen
vallen en een moeder pakt haar
jong bij een oorlel en geeft hem
aan. In ons dorp staat een duur
camerasysteem. Een uitstekend
medium om wildplassers aan te
pakken en beginnende vechtpartijtjes in de kiem te smoren. Het zou
ook moeten werken de etterende
zweer binnen onze samenleving op
te sporen. Ga er eens voor zitten
zou ik zeggen, inzoomen en bingo.
Bijna zeker weten dat de namen
al langer bekend zijn. Alleen wat
doe je er mee? Daar zit em nou
net de kneep.
Ons gemeentebestuur heeft
inmiddels krasse maatregelen
aangekondigd. Vanaf 1 februari 2010 wordt het plegen van
geweld steviger aangepakt. Vanaf
vrijdagavond opgepakt betekent
zondermeer tot maandag zitten.
Dan kun je maandag niet naar je
werk of school en heeft je gedrag
dus duidelijk konsekwenties gehad.
Ook hebben ze je dan verteld
wat het vervolg is van de manier
waarop je hebt gehandeld. Ferme
taal, dat is het zeker. Tot die tijd
is de etterende zweer nog steeds
onschendbaar. Lekker de ijsbaan
mollen, de ruitje hier een tegeltje
daar. Zou een flinke politieknuist
hier goed werk kunnen doen? Nog
heel erg fijne kerstdagen gewenst
en tot volgend jaar.
Luistervink
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Kort Nieuws
Wilnis

Kerstzangdienst met
PAKU kwartet
hervormde gemeente
Wilnis
Ook dit jaar hopen we (mee)zingend
en luisterend naar zang, stil te
staan bij de komst van het ‘Licht
der Wereld’ Jezus Christus in deze
wereld.
We mogen samen zingen met
elkaar, maar ook met degene die u
meebrengt. We mogen dat samen
doen met het PAKU kwartet.
Het PAKU kwartet is een migranten koor uit Kongo. Zij willen
zingen van God en Jezus Christus,
die overal de zelfde is... Maar
zij zullen zingen, in de taal, in de
kleur, op de wijze, van Afrika.
Hartelijk welkom in deze kerstzangdienst donderdagavond 24
december om 19.00 uur in de
hervormde gemeente van Wilnis.

DE GROENE VENEN

Kerstfeest op de Hoflandschool
Op dinsdagmiddag/avond jl. werd op de Hoflandschool de jaarlijkse Kerstviering gehouden. Aan het eind van de middag werden de kinderen op
school verwacht voor een kerstmaaltijd. Moeders en vaders hadden thuis
heerlijke gerechten klaargemaakt en die naar school gebracht. Naast het
aanhoren van het Kerstverhaal smulden de kinderen van allerlei hapjes.
Na de kerstmaaltijd ging men in optocht –met lampions e.d.– naar het
Veenlanden College, waar de kinderen én alle ouders konden kijken naar
de musical “Het tweede Kerstkind” , opgevoerd door een aantal kinderen
van de groepen 1 t/m 8. Een heus “Hoflandkinderkoor” zorgde voor de muzikale ondersteuning. De Hoflandschool kan terugkijken op een geslaagde
Kerstviering 2009.

Blij bij Viva Depressiva
Vrijdagavond genoten ruim honderd mensen in De Meijert van de cabaretvoorstelling Viva Depressiva van Margriet Bolding, een voorstelling om blij
van te worden. Margriet gaf aan de hand van haar eigen leven een lezing
over blij worden.
Ook het publiek werd gevraagd actief deel te nemen aan de show. In de
pauze kon men op een briefje schrijven waar men zelf blij van werd. Die
briefjes kon men kwijt in een doos op het toneel. Na de pauze behandelde
Margriet elk briefje en sprak ze de schrijver aan onder begeleiding van
veel snedige en gevatte opmerkingen. De mensen in de zaal reageerden
hierop net zo gevat, wat een jolige stemming in de zaal teweeg bracht.
De volgende voorstelling van Stichting Cultura is een klassiek dubbelconcert op vrijdag 22 januari 2010. Dan vertonen pianisten Helena Basilova
en Franz Von Chossy hun kunsten in De Janskerk in Mijdrecht. De avond
begint om half negen, kaarten kosten € 10,00. Kijk voor reserveringen op

De Hoef

Oecumenisch
Projektkoor
Zondag 20 december zal Horizon
een uitzending wijden aan een
dienst in de R.K. kerk in De Hoef
met medewerking van een Oecumenisch Projektkoor. De dienst
staat in het teken van de naderende Kerst en gaat vooraf aan de
Kerstmarkt.
Er zullen prachtige Engelse en
Nederlandse liederen gezongen
worden. Muzikale leiding: Charles
Rademaker. Pastor is Tejo van der
Meulen.
Uitzending van 9.00 – 10.00 uur;
herhaling van 17.00 uur – 18.00
uur, door radio Midpoint, ether:
105,6 FM, kabel: 101,9 FM. (In
verzorgingsinstellingen kan een
andere kabelfrequentie gelden).

www.cultura-drv.nl.

RT169 De Ronde Venen knot
voor Stichting de Bovenlanden
Afgelopen zaterdag hebben de vrienden van de Rondetafel 169 de
handen weer uit de mouwen gestoken voor de jaarlijkse 'knotdag' ter
ondersteuning van Stichting de Bovenlanden.
Stichting de Bovenlanden is afhankelijk van vrijwilligers en heeft als doel
het veenweidelandschap te beschermen. Rondetafel 169 draagt de
stichting een warm hart toe. Van de
16 eilanden aan de Gagelweg Wilnis
hebben zij er twee geheel geknot. Na
het knotten stond er een kop erwtensoep en een kleine versnapering

tegen de kou klaar.
De Rondetafel 169 is een serviceclub
van vrienden. Iedere tweede dinsdag
van de maand komen de Tafelaars
bij elkaar, om de op handen zijnde
service-projecten te bespreken en
uit te werken. Dit is onder andere
het jaarlijkse evenement eilandgolf
(www.eilandgolf.nl).

Ieder jaar wordt in Nieuw Avondlicht de grote Koepelzaal (recreatiezaal)
voor de kerst mooi versierd en telkens probeert men iets bijzonders te
creëren. Dit jaar heeft men 12 meter kerstboom. Nee, niet een boom
van 12 meter hoog, maar vijf bomen van 2.40 meter op z’n kop aan het
dak gehangen, maar bij elkaar wel 12 meter. Vrijdag jl. zijn de bewoners
met een touringcar een lichtjestour gaan rijden toen zij terugkwamen op
Nieuw Avondlicht werd de verlichting aangezet. Uiteraard was iedereen
ondersteboven van het creatieve eindresultaat.

Mijdrecht

Kerstnachtdienst
Gemeente/De Weg
Donderdagavond 24 dec. aanvang
20.00 uur vanaf 19.30uur staat de
koffie klaar.
Vrijdag 25 dec. Eerste Kerstdag
aanvang 10.00 uur is er een
kinderdienst met een spetterend
programma. Jong en oud van
harte uitgenodigd om dit mee te
maken. Er is crèche voor de allerkleinsten. Industrieweg 38f te
Mijdrecht (boven Karwei).

www.deweg.net

Vinkeveen

Prijsbiljarten in Café
De Merel
Op 26 december vindt in Café
de Merel, Arkenpark Mur 43 in
Vinkeveen prijsbiljarten plaats,
waarbij zeer fraaie prijzen te
winnen zijn.
Aanvang 14.30 uur.
Info: tel. 0297-263562.

Nieuw Avondlicht ondersteboven van kerstversiering

Cindy de Jong slaagt voor tweede dan taekwondo
Cindy de Jong van Horangi Taekwondo Mijdrecht heeft zaterdag
jl. haar tweede (jeugd)dan gehaald.
Het is maar een aantal keer per jaar
mogelijk om zwarteband-examen te
doen bij de Nederlandse Taekwondo
Bond. Voor de twee deelnemers van
Horangi Taekwondo Mijdrecht –
ook Jan Wielinga ging op voor zijn
tweede dan – een spannende dag.
De 13-jarige Cindy heeft nu haar
tweede zwarte band, oftewel tweede
dan behaald.

Het behalen van een dan vergt veel training; pas
over twee jaar mag Cindy opgaan voor de derde dan. De
11-jarige Jan Wielinga behoorde helaas niet bij de gelukkigen. Als jongste deelnemer kon hij de jury niet overtuigen
van zijn capaciteit. Nog niet, want zowel de jury als trainers Remko van Gerven en Bas Bokkes van Horangi zien
een groot talent in Jan.

ArgonTV sluit jaar af met jaarlijkse Penalty Shootout
De Kerst staat weer voor de deur
en dus ook de winterstop van de
voetbal. Maar ArgonTV houdt de
Argonauten aan het werk. Net als
vorig jaar presenteert ArgonTV de
Penalty Shootout. Na vorig jaar
veel positieve reacties ontvangen
te hebben, is er weer voor gekozen
om 16 spelers uit te dagen de beste
penalties te maken. Natuurlijk met
een mooie bokaal in het vooruit-

Winnaar 2008 Jasper de Haer

zicht. Eerste Kerstdag, 25 december,
verschijnt de special op de website
www.argontv.nl. Houdt de site dus
goed in de gaten. Mocht u als bedrijf
zijnde nog een sportieve kerstgroet
willen sturen, neem dan contact op
met redactie@argontv.nl om tijdens
de Penalty Shootout uw kerstgroet
over te brengen aan alle Argon
fans. ArgonTV is hét internetkanaal
voor de Argon Zondag Hoofdklasse.
Op de site
zijn alle ins
en outs te
volgen, met
interviews,
wedstrijdsamenvattingen
en overige
programmaitems.
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Kerstnachtdienst en
kinderkersttheater in de Veenhartkerk
Mijdrecht – Zoekt u met kerst
meer dan gezellig samenzijn,
lekker eten en bij de kerstboom
zitten? Voelt u zich alleen of wilt
u meer weten over kerst? Kom
dan naar de kerstnachtdienst
of het kinderkersttheater in de
Veenhartkerk om het feest van de
geboorte van Jezus te vieren.
Op donderdagavond 24 december
begint om 20 uur de kerstnachtviering in het gebouw van de
Veenhartkerk aan de Grutto 2a.
Het thema van deze dienst is ‘Wijs
mij de weg naar Betlehem’. Samen
met de wijzen gaat u op zoek naar
het Kind. Bent u ook op zoek naar
de betekenis van kerst in uw leven?
Ga met de wijzen uit het oosten
mee op ontdekkingstocht. Tijdens
de dienst is er veel tijd om samen
te zingen en na afloop kan er onder
het genot van koffie en thee nog
even worden nagepraat.
Speciaal voor de kinderen heeft de
Veenhartkerk op Eerste Kerstdag
het kindertheater Simon en Zo uit-

genodigd. Zij spelen het stuk ‘Hoor
de engel zingt’ en bijzonder is dat
de kinderen zelf mogen meedoen!
Ze beginnen met de tocht van Jozef
en Maria naar Betlehem. Daarna
neemt Simon een aantal kinderen
mee op een spannende reis. Ze spelen het verhaal van de herders en
de schapen op weg naar de stal en
maken van alles mee onderweg. Ze
gaan door de modder, trekken door
rivieren, worden achtervolgd door
wilde dieren en belanden in een
zware storm. Het verhaal bereikt
zijn climax wanneer iedereen in de
stal aangekomen is, ook de wijzen
uit het oosten en de engel die de
herders op weg heeft geholpen. Hoe
gaat dat aflopen?
Kom kijken en speel mee. De
voorstelling begint om 10.30 uur.
Ouders, broers en zussen, opa’s en
oma’s zijn ook van harte welkom.
Na afloop is er limonade met iets
lekkers.
Het adres van de Veenhartkerk is:
Grutto 2a, Mijdrecht. Voor meer
informatie: www.veenhartkerk.nl.

Warme aanloop naar Kerst
Zaterdag j.l. heeft het Groot Koor Eigen Wijs uit Vinkeveen het Weinachtsoratorium van priester-componist Heinrich Fidelis Müller uitgevoerd in
de R.K.Kerk van Vinkeveen. Het koor was uitgebreid met gastzangers uit
de gehele De Ronde Venen en daarbuiten. Ruim 500 toehoorders hebben
adembenemend zitten luisteren naar de prachtige koralen en de schitterende uitvoeringen van de diverse solisten welke kippenvel op je armen
toverde. Na een minuten lange staande ovatie en een toegift van het koor
kan iedereen terug kijken op een geweldige avond.
foto bart van asselen

Veel belangstelling voor Hoefse kerstmarkt
Afgelopen zondag vond de jaarlijkse kerstmarkt in De Hoef plaats, een
traditie die bezoekers van heinde en verre trekt. Marcel Kentrop (links op
bovenstaande foto) heette wethouder Jan van Breukelen welkom, die de
openingshandeling verrichtte, nadat eerst alle aanwezigen op een beker
warme chocolademelk waren getrakteerd (foto rechts). Vervolgens konden
de bezoekers terecht bij diverse kerstkramen, een ritje maken in de arrenslee en genieten van exposities en
concerten in de kerk, live muziek
op bet plein en een gospel-workshop. “We zijn begonnen in de tuin
van kapper Jacques, maar inmiddels is dit evenement uitgegroeid
tot een groot evenement in het
dorp,” aldus Marcel Kentrop. 		
foto’s rob isaacs

Kort Nieuws
Vinkeveen en Waverveen

Oliebollen en
appelbeignets voor
restauratie kerktoren

Winnaars creatieve wedstrijd RK Kerk
Speciaal voor alle kunstamateurs in
De Ronde Venen is er een creatieve
wedstrijd georganiseerd. Het thema
voor de kunstwerken is Kerst.
Een jury, bestaande uit: Annie
Overbeeke (schilderes), Jan van
Haastrecht (fotograaf) en Corinne
Bredemeijer (beeldhouwster),
heeft de inzendingen bekeken en
de prijzen toegekend. De jury vond
het werk mooi van kleurgebruik
en techniek getuigen. Ze vond het
een moeilijk karwei om een keus
te maken. Op vrijdag 11 december
om 14.30 uur was de prijsuitreiking, waarbij bijna alle deelnemers
aanwezig waren. De winnaar in
de categorie tot 18 jaar is Hugo
Moorthaemer met het beeld Exoti-

sche kerststal. Boven de 18 jaar is
er een eervolle vermelding toegekend aan Anke Hoogeveen met het
werkstuk Heilige familie. De derde
prijs is voor Henk de Jong met een
bijzondere kerststal, tweede prijs
is voor Henk Butink met een foto
Kerstsfeer bij de bron en de eerste
prijs is voor Gerda Boele met het
schilderij Helend licht. Verder een
speciale vermelding voor Inloophuis
’t Anker dat een groepswerk heeft
ingeleverd.
De inzendingen zijn nog te zien op
de expositie in de kerk, Kerklaan 2,
Vinkeveen.

Expositiedagen en -tijden:
Zaterdag 19 december 14.00 - 16.00 uur
Zondag 20 december 11.30 - 13.00 uur

Tweede plaats voor Kevin Regelink
bij Gewestelijke kampioenschappen
Zondagavond werd op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de Gewestelijke
schaatskampioenschappen voor Junioren A verreden. De Wilnisser Kevin
Regelink was voor deze wedstrijd ingeschreven.
Op de 500m reed Kevin de snelste
tijd in 39.25. Op de 1500m reed Kevin ook een perfecte race in een tijd
van 1.57.49, en zo werd hij tweede
op deze afstand. Na 2 afstanden
gereden te hebben mochten de eerste 12 geklasseerde nog een 3 km
rijden. Na de twee afstanden waarop
Kevin goed presteerde mocht hij ook
starten op de 3 km. Dit werd geen
gemakkelijke race voor hem. In een
tijd van 4.15.33 reed hij de derde
tijd. Hij won de rit wel van zijn
tegenstander maar Kevin had liever
een nog snellere tijd gezien. Na 3
afstanden wist hij toch nog tweede
te worden. Kevin ging naar huis
met 3 medailles, een beker en een
prachtige bos bloemen. De bloemen
brengt Kevin naar het graf van zijn
veel te vroeg overleden schaatsgenoot Kees Jan Kroon uit Wilnis. De
beker en medailles krijgen een mooi

plekje op de schoorsteen. Aankomende week vertrekt Kevin voor een
trainingskamp, dat 10 dagen lang
duurt, naar het Italiaanse Collalbo
waar hij zich gaat voorbereiden op
de mooie wedstrijden die nog gaan
komen.

Op 29, 30 en 31 december bakken
de leden van de Gereformeerde
kerk PKN van Vinkeveen en
Waverveen weer oliebollen en appelbeignets. Dit jaar is de opbrengst
bestemd voor de restauratie van de
kerktoren van de buurkerk van de
Hervormde gemeente in Vinkeveen.
Enkele jaren geleden dreigde de
toren om te vallen, waarop het
kerkbestuur besloot tot renovatie.
De kosten waren hoog en zijn
nog steeds niet afbetaald. Met de
opbrengst van de oliebollenverkoop
hoopt men de schuldenlast iets
te verlichten. De verkoop vindt
op alle dagen plaats vanaf het
parkeerterrein van winkelcentrum
Zuiderwaard en bij de kerk aan de
Herenweg 253. Naast de oliebollen van hoge kwaliteit zijn er ook
goudgele oliebollen zonder krenten
en rozijnen.
Vooraf bestellen kan via www.
oliebollenvinkeveen.nl. Afhalen van
de bestelling is alleen mogelijk bij
het bakcentrum bij de kerk,
’s morgens tot 13 uur.

Mijdrecht

Kerstcafé: Tapas
Dennis Kroes organiseert speciaal
i.s.m. Stichting De Baat een Kerstcafé speciaal voor alleenstaande
volwassenen van 50+. Op deze
Kerstavond ben u niet alleen en kun
u gezellig koken, eten en nieuwe
mensen leren kennen. De avond
begint met een welkomstdrankje en
daarna gaan we per koppel, door
loting ontstaan, één of twee tapas
gerechten maken. Lijkt het u leuk
om tweede kerstdag te komen,
meld u dan snel aan. Er is plaats
voor maximaal 12 personen.
Het Kerstcafé vindt plaats op
tweede kerstdag 26 december a.s.
van 17:30 tot 23:00 uur. Locatie:
keuken en eetcafé , JC Allround,
Rondweg 1a in Mijdrecht.
Toegang slechts € 20,- incl. eten
en drinken. Voor inschrijvingen
en/of info, mail naar dennis@
simpelsamen.nl of bel met Dennis,
0648782696.

Amstelhoek/Uithoorn

Colleges kiezen
Garagevariant

De gemeenten De Ronde Venen
en Uithoorn hebben onderzoek
laten doen n.a.v. het besluit van de
Uithoornse gemeenteraad dat doorgaand verkeer door het centrum
van Uithoorn niet meer mogelijk is
na omlegging van de N201. Beide
colleges van burgemeester en wethouders hebben nu hun voorkeur
uitgesproken voor de Garagevariant. In deze variant blijft de Prinses
Irenebrug bestaan. De huidige weg
loopt tot in de nieuw te bouwen
parkeergarage in het dorpscentrum
van Uithoorn. Aan beide gemeenteraden wordt gevraagd een besluit
te nemen over hun voorkeur voor
een oeververbinding.
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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.

Afgelopen zaterdag speelden de jongens van HVM JE1 hun laatste wedstrijd tegen
Saxenburg. Ze waren allemaal erg uitbundig want dit was de laatste wedstrijd en bij
winst zouden ze weer periodekampioen worden net als de eerste periode. Als snel
bleek dat de jongens van Saxenburg enthousiast begonnen maar geen partij waren
voor de goed
spelende mannen van de E1.
De wedstrijd
werd afgesloten met de
stand 11-3 en
de periodetitel
was binnen. Dit
werd natuurlijk
met taart en
‘medailles’
gevierd!

Kerstfeest op de Sint Jozefschool
Dit jaar zal het kerstfeest op de Jozefschool op 17 december worden gevierd.
Om alvast in kerststemming te komen zal
er overdag een verhalenverteller zijn die
de kinderen het kerstverhaal vertelt.
Vanaf 17.30 uur begint voor de kinderen het kerstdiner. Na afloop is er een
lichtjestocht die vanaf school begint en
eindigt in de R.K. kerk. De kinderen lopen
met lampionnen die zij zelf op school
hebben gemaakt. Onderweg komen de
kinderen de kerstfiguren van het kerstverhaal tegen.
Vanaf 17.15 uur zal er op het kleuterplein
een heus engelen koor op een wolk neerdalen, om de ouders te vermaken terwijl
hun kinderen genieten van het diner. Ook
kunnen zij, onder het genot van een hapje
en een drankje, meedoen aan een kerstloterij.
foto chislaine van raaij

Afgelopen maandag gingen de meiden van CSW MB1 schaatsen in plaats
van trainen. Dit werd mogelijk gemaakt door één van onze sponsors
Profile Tyrecenter Hogendoorn. Daan hartstikke bedankt! De meiden
hebben het erg leuk gehad.		
foto jeannette winters

Vorige week vrijdag heeft Assurantiekantoor Van Wijngaarden uit
Vinkeveen na bijna 42 jaar afscheid genomen van haar oprichter
Henk van Wijngaarden (links). Vanaf 1 januari 2010 gaat hij samen
met zijn vrouw Anneke genieten van een welverdiend pensioen. De
huidige directie, bestaande uit Arnold Oldert en Maarten Snoeren, wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het voltallige
personeel, naaste familieleden, klanten en zakenrelaties werden
alle in de gelegenheid Henk en Anneke persoonlijk gedag zeggen
en zij gaven in groten getale acte de présence. Met een prachtig
vuurwerk werd de dag afgesloten en begon het nieuwe avontuur,
dat pensioen heet.
Het ouderwetse
zwieren en zwaaien
op de schaats, je ziet
het niet veel meer.
Des te leuker was
de demonstratie van
dit schoonschaatsen
op de ijsbaan op het
Raadhuisplein vorige
week vrijdag.

Ook De Ronde Venen is in de ban van de sneeuw! Donderdagmorgen zijn de medewerkers van de gemeente omstreeks 3.00
uur begonnen met sneeuwschuiven en strooien van alle wegen.
In totaal zijn er drie auto's ingezet voor de fietspaden en drie
auto's voor de hoofdwegen.
foto peter bakker

foto rob isaacs

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

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

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

Diny & Gijs

Als leverancier van grafmonumenten gaat Marco Fronik
dagelijks met de dood om. Regelmatig bericht hij in deze
krant over zaken die hem raken.

Altijd vrolijk

getrouwd

40 JAAR gelukkig!
THEO EN INA
18-12-1969 18-12-2009
gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen

Odillia & Carel Lisenka & Pel
zoë - beau Natasja & Patrick
rick - iris - gijs

Jordy & Denise
gefeliciteerd met
jullie
15e verjaardag

Je kunt het niet aan haar zien,
maar Erna is vanaf zondag 4 x 10!
Lieve Willem
Lieve papa,
40 jaar
Gefeliciteerd!

Bloemetje
voor Aad!
Van
harte!
Daan
Wiersma
26 jaar
22-12-2009

de rooij adv. 94 x 63

31-08-2009

14:01

P

de Rooij
zand en grindhandel b.v.

Keuze uit vele soorten:
zand - grind - schelpen - wit grind mijnsteen - graniet - bielzen - grond wegendoek - grijze & gele split - etc.
Thuisbezorgd of zelf af te halen

Verhuur van vrachtwagens
met of zonder kraan
Oostzijde 61 • 1426 AG DE HOEF
Tel. 0297 - 593 202

www.derooijzand.nl

Aart
met pensioen…
Ga nu maar
genieten
van je vrije tijd
en je poen !

Wanneer gewenst, bezoek ik mensen thuis. Ik heb hier
altijd plezier in, omdat improviseren het leuk maakt. Zo
reed ik jaren geleden op een snikhete zomerdag naar
Amsterdam-West. Ik belde aan bij een huis waarvan de
gordijnen verraadden dat het binnen wel eens een hoog
museumgehalte kon hebben. De man die open deed
was uiterst vrolijk en liet mij vriendelijk binnen. In de
huiskamer aangekomen keek ik mijn ogen uit. Ik vroeg
aan de man of hij uit de Jordaan kwam. Dit klopte, zijn
vrouw wilde ooit verhuizen en zo waren ze hier terecht
gekomen. Hij vroeg of ik op de roze leren bank wilde
gaan zitten, waar een grote spiegel met tierelantijnen
boven pronkte. Tegelijkertijd dat de man mij dit vroeg,
kwam een jonge bouvier de huiskamer binnen stormen,
zag ik 3 poezen zitten en hoorde ik geluiden van vogels
uit de keuken komen. De hond likte aan alles waar hij bij
kon en had mij ook direct te pakken. Ik zei tegen de man
dat ik erg gek ben op beesten, maar gezegend ben met
de genen van mijn moeder. Op zijn vraag wat dit inhield,
legde ik uit dat als ik ook maar naar iets kijk met vier
poten, vacht of veren, ik in niezen uitbarst en vroeg of we
daarom buiten konden gaan zitten. Tuurlijk, zei de man
lachend. Ik merkte dat het ijs niet gebroken hoefde te
worden. We namen buiten plaats op het tuinameublement
en ik rolde het snoer van mijn computer uit en vroeg aan
de man of hij zojuist gemaaid had, want het kunstgras op
het terras lag er te mooi en te perfect bij.

“HEE MOT JE EEN
BAK MET WATER?
SODEMIETER OP
NAAR BUITEN”. De
man keek me lachend
aan en zei, dat is de
papegaai. Ik antwoordde geloof ik nog
iets van “dat meent
u niet”, maar vocht
eigenlijk tegen mijn tintelende lachspier. Ik verloor en
de tranen biggelde over mijn wangen. Het was zo lekker
getimed van die vogel, dat de bouvier van schrik alweer
naast mij lag en vervolgde waar hij mee geëindigd was,
namelijk het bevochtigen van mijn enkels. Met mij kwam
het inmiddels niet meer goed en tussen het lachen door
maakte ik allerlei excuses en zei dat ik mij schaamde
voor mijn kinderlijke meligheid.
Geeft niks hoor, zei de man, het is toch ook leuk. Hij ging
de papagaai aansporen een telefoongesprek met hem
te voeren. Dit lukte en ik bleef mij verbazen over hoe
goed de papegaai de man kon imiteren en in onvervalst
Amsterdams het gesprek gaande hield. Na nog allerlei
kunstjes te hebben gedaan en ik inmiddels gestopt was
met vragen over zijn vrouw te stellen, deed ik het voorstel
een mooie gravure op de steen te maken van alle beesten
die ik inmiddels in huis had gezien. De man vond het een
geweldig idee en zei dat hij mij vertrouwde en gaf me
alle vrijheid om van het monument iets moois te maken.
Ik heb mijn laptop ingepakt en ben nog een tijdje gebleven om met de beesten te spelen en koffie te drinken.
Op de zaak aangekomen heb ik getracht in de huid te
kruipen van de man, wat mij in de vrolijke stemming
hield. Al niezend en ogenwrijvend heb ik het een en ander
uitgewerkt. Ondanks zijn uitgesproken vertrouwen, heb
ik mijn ideeën toch ter controle toegestuurd. Twee dagen
later kreeg ik telefoon. “Hartstikke mooi, doen we en wat
was het gezellig, hè?”

Ongeveer vanaf dat moment zouden we niet meer
stoppen met lachen. De man vertelde mij dat hij een
geweldige vrouw had gehad en dat hij haar erg miste,
maar dat hij vrede had met de manier waarop ze was
gestorven en elke dag kon genieten van de herinneringen
aan haar. Daarnaast hield het enthousiasme van de beesten hem vrolijk. De bouvier was inmiddels begonnen met
www.fronikgrafmonumenten.nl
het likken van mijn enkels. Dit kwam hem op een luide
berisping te
staan van de
man, die direct
daarna moest
lachen om zijn
eigen strenge
toon. De hond
ging verder en
nam gelijk het
snoer van mijn
laptop mee. Ik
hield angstvallig in de gaten
of hij aan de
goede kant
De mensen achter
van de trafo
bleef, want ik
Uitvaartverzorging Finnema.
wil best een
Mijn naam is Sander van der Duin,
dierenmonubedrijfsleider bij Uitvaartverzorging
mentje verFinnema.
kopen, maar
Uitvaartverzorging Finnema beschikt
deze hond was
over alle faciliteiten om een
nog veel te
begrafenis of crematie geheel naar
jong. Eenmaal
uw wensen te verzorgen. Vanuit
zijn tanden
onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
gezet in het
De Ronde Venen staan wij garant
snoer was de
voor het in detail uitvoeren van een
man het zat.
verzorgde uitvaart.
Hij maande
de hond naar
Als er in uw directe omgeving iemand
binnen die een
komt te overlijden, kunnen wij alle
spurt nam en
zorg van een begrafenis of een
de keuken in
crematie van u overnemen. Wij zijn
rende. Op het
hiervoor dag en nacht bereikbaar.
moment dat
de hond de
drempel over
liep kwam er
geluid uit de
keuken. Het
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
was exact de
stem van de
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
man die naast
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
mij zat, die
riep:
Altijd directe hulp bij overlijden.

Persoonlijk
en zorgvuldig

Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.

Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.

hrsm_adv_water_groen_venen_1209

14-12-2009

09:51
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LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

PRIJZEN VANAF € 555.000,– v.o.n.

Oplevering zomer 2010
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VIJF GEBOUWEN MET ELK VIER VILLA-APPARTEMENTEN

Een bijzonder project, zo kun je Waterrijck in de gemeente Uithoorn gerust noemen. Luxe en ligging gaan
hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

riante woonkamer/keuken variërend van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■

inclusief parkeerplaats in de stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

www.uithoorn-waterrijck.nl

OPEN DAGEN OP DINSDAG 22 EN 29 DECEMBER 2009 VAN 13:00 TOT 16:00 UUR
Route: Noordammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Groene Kikker 21 (tegenover het complex)

Als u op deze dagen verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T. (0297) 567 863
legmeer@ekz.nl
www.ekz.nl

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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Op kerstavond, donderdagavond 24 december, organiseert Le Virage de enige echte
X-Mas Eve Party. Een feest van grote klasse voor iedereen die van lekker eten en gezelligheid houdt. Met live muziek van Glennis Grace, Robert Leroy en vele anderen, overweldigende buffetten, heerlijke drankjes, casino, champagnebar én zelfs een gratis thuisbrengservice. “Het werd wel weer eens tijd voor een echt kerstfeest dat z’n weerga niet
kent,” zegt Philip Dalmeijer van Restaurant Le Virage met een grote lach. “Topartiesten
zien we te weinig in Mijdrecht. En nu heel veel bij elkaar op één avond in een sfeertje,
waar ik ook zelf op en top van ga genieten”.
Le Virage laat haar gasten deze avond ‘all-in’
genieten, dat wil zeggen voor een vaste prijs
van € 135 per persoon. “Dat is veel geld,
maar daarvoor krijgt je een avond op het allerhoogste niveau, met culinaire hoogstandjes
en champagne zoveel je wilt. En geniet je van
live optredens van Glennis Grace, The Frogettes en vriend van de zaak Robert Leroy.
Bovendien is er de gratis thuisbrengservice
voor mensen die niet meer willen of mogen
rijden. Alles is echt op en top!”
Wij van De Groene Venen vragen ons wel af
waar zo’n spektakel dan plaats moet vinden?
Want het restaurant is best ruim, maar voor
zo’n event… Philip heeft een passende oplossing: “We plaatsen van die luxe, verwarmde
pagodetenten op de parking en de tuin. De
zaak wordt minstens twee keer zo groot. Met
hopelijk hele gezellige gasten die gezellig
gekleed zijn, komt het helemaal goed.” Wat
trekken we aan? “Gewoon gezellige kleding.
Geen smoking of galajurken dus, maar 't mag
natuurlijk best een beetje feestelijk! De
belangstelling is overigens enorm, dus wacht
niet te lang met reserveren!”
De X-Mas Eve Party is dus blijkbaar een
uniek evenement dat in onze regio z’n
weerga niet kent. Met recht het ideale
kerstcadeau voor uw partner of juist voor
bedrijven die hun personeel iets extra’s willen
geven deze dagen.

Le Virage geeft overigens 4 kaarten voor dit
evenement weg! Wie laat weten waarom hij/
zij naar deze spetterende X-Mas Eve Party
wil, maakt kans op één van de 4 kaarten ter
waarde van € 135. Inzendingen kunnen worden gezonden aan info@le-virage.nl

Le Virage
Hofland 212
3641 GK Mijdrecht
Reserveringen: 0297 59 33 36
www.le-virage.nl

Agenda
Verzamelaarsmarkt De Meijert
Zaterdag 19 december is er een verzamelaarsbeurs,
georganiseerd door verzamelaarsvereniging De Ronde
Venen, in De Meijert van 9.30 tot 13.00 uur. Ruilen en
kopen van postzegels, sigarenbandjes, bankbiljetten, telefoonkaarten, ansichtkaarten. Maar ook boeken uit de
regio, voetbalplaatjes, winkelwagenmuntjes en (euro)
munten. Vragers en aanbieders kunnen verder via het
prikbord met elkaar in contact komen. Bij de aanwezige handelaren zijn er dikwijls aanbiedingen met
aantrekkelijke kortingen.
Toegang tot 12 jaar is gratis, vanaf 12 jaar 1 euro; leden 50 eurocent. Voor huur van tafels en meer info kan
men bellen naar mevr. N. Zwitserlood, 0297-289322.
Zie verder ook www.verzamelaarsronde-venen.nl
Kerstavonddienst in De Meijert
De Evangelische Gemeente CAMA Parousia organiseert
op Kerstavond, 24 december, een Kerstavonddienst.
Samenzang is onder begeleiding van de CAMA
Parousia-band.Spreker is Erik Bakker. Het thema is:
“ff spiegelen” (met medewerking van het dramateam)
De dienst vindt plaats in De Meijert in Mijdrecht en
begint om 20.00 uur. Na de dienst is er warme chocolademelk met krentenbrood. Je bent van harte welkom.
Informatie: tel. 0297-272048 en www.waaromleefje.nl
Familiefeest op Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag, 25 december, organiseert de Evangelische Gemeente CAMA Parousia een echt familiefeest. Wijzen die een bijzondere ster zien... Herodes
die heel wat te stellen heeft in een rumoerig Jeruzalem... Geheimagenten die alles in de gaten houden...
en... een teken van leven! “Een teken van leven” is
een musical voor jong en oud, door jong en oud. De
kinderen kunnen er de hele dienst bij blijven. Er is
crèche van 0-2,5 jaar. De dienst vindt plaats in De
Meijert in Mijdrecht en begint om 10.00 uur. Na de
dienst is er koffie/chocolademelk en is er voor iedereen wat lekkers. U bent allen van harte welkom!
Informatie: tel. 0297-272048 en www.waaromleefje.nl

uitverk

p

begint
zondag 20 december

winterbrillen

hans

voor websites bijvoorbeeld:
www.vobi.nl

ontwerp | drukwerk | websites

www.tweed.nl
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
INBOUW

EN

APK
AUTOKEURING

ND
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

DE GROENE VENEN 		

13

Fioen van Balgooi geeft advies over milieuvriendelijke kleding

‘Ook met Kerst kun je op het
milieu letten’
Het einde van het jaar is in zicht. Kerstbomen staan opgetuigd en de eerste goede voornemens voor 2010 worden al bedacht. De meesten van ons denken meteen aan lijnen en stoppen met roken. Maar wat doe jij eigenlijk aan het milieu? De 21-jarige Fioen van Balgooi uit Mijdrecht trekt letterlijk en figuurlijk alles uit de kast
om het milieu te helpen. Met haar bedrijf Refinity geeft ze advies over hoe we ons milieuverantwoord kunnen
kleden. Fioen: “Rendabel is het nog zeker niet, ik moet er echt geld op toeleggen. Maar ik vind het fijn dat ik
op deze manier mijn steentje bij kan dragen aan een goed milieu.”
door valérie sambrink sanderink

Fioen volgde een studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
“Ik koos deze school vanwege de
studierichting textiel. Toen bleek dat
de school dit niet meer aanbood,
besloot ik tijdens het eerste half jaar
van mijn derde studiejaar in Gent te
studeren. Terug in Nederland, kreeg
ik de opdracht een essay te schrijven.
Ik had een keer een uitzending van
Tegenlicht over ‘Cradle to Cradle’
gezien. Deze kijk op producten heeft
als motto ‘Afval=voedsel’, waarbij je
nadenkt over het verdere leven van
een product en ik raakte helemaal
geïnspireerd. Daar moest mijn essay
over gaan! In het vierde jaar combineerde ik mijn bachelor met mijn
master. Hierbij ontstond Refinity.”
Refinity
“Refinity is een bureau waarmee ik
advies geef over hoe je kleding kunt
maken, die ook goed is voor het
milieu. In samenwerking met vier
ontwerpers heb ik voorbeelden van
milieuvriendelijke kledingstukken
gemaakt. Zij zorgden voor de stijl, ik
voor de stoffen en techniek, waarbij

- foto patrick hesse

ik nadenk over het effect van een
kledingstuk op de omgeving. Dat is
allemaal erg ingewikkeld. Milieuvriendelijk is zoveel meer dan alleen
letten op de natuur. Je kijkt ook naar
de arbeidsomstandigheden: krijgt
men wel een goed salaris? Hoeft
men niet in een schadelijke omgeving te werken? Maar ook naar de
behoeften van de gebruiker, want die
moet het product uiteindelijk kopen.”
Fioen tovert een kleurrijke rok tevoorschijn. “Dit is één van mijn ontwerpen. Het is een rok die bestaat
uit kleine lapjes die je aan elkaar
kunt klikken en ook weer eenvoudig
los kunt maken. Hierdoor maak je
het gemakkelijk een maatje kleiner
of groter en kun je zelfs het model
wijzigen. Ook leuk is deze jas van
een boomschors uit Uganda. Die
mensen krijgen hiervoor een eerlijk
loon en de schors bevat geen schadelijke stoffen. En wat denk je van
deze zwangerschapsjurk? Daar staan
patronen in gelaserd, niet geverfd,
want dan is het niet herbruikbaar. Als
de vrouw is bevallen, kan ze de pa-

tronen uitknippen en zo van de jurk
een shirt voor haarzelf en een rompertje en een knuffel voor de baby
maken.” Stralend: “Mooi toch?”
Nog geen Big Business
Veel geld verdient Fioen niet met
haar bedrijf. “Het kost me meer dan
dat het opbrengt, maar ik ben ook
pas op 15 mei van dit jaar begonnen.
Naast Refinity ben ik een agent voor
verschillende bedrijven met milieuvriendelijke stoffen. Het verdient niet
veel, maar hiermee kan ik mijn
bedrijf promoten. Verder ga ik een
‘Cradle to Cradle’-cursus volgen om
workshops te kunnen geven.”
Schuldig voelen
Het is duidelijk: Fioen is gedreven,
maar wat heeft ze zelf in haar kast
hangen? “Ik koop zoveel mogelijk
kleding die milieuvriendelijk is. Het
is lastig om iets te vinden waar de
combinatie van leuke stijl en goed
voor het milieu in terugkomt! Maar
ik moet wel: ik voel me schuldig
als ik milieuonvriendelijke kleding
heb gekocht. Dan draag ik bij aan

Tehuis voor gehandicapte kinderen

Maartje wil nieuw weeshuis bouwen
Onlangs liepen Jill en Amber van
het Veenlandencollege in Mijdrecht
ruim 250 euro bij elkaar voor de
Stichting Japthi. Jet en Chantal
verdienden bijna 300 euro aan
de verkoop van kalenders voor
hetzelfde doel. In totaal werd met
allerlei acties bij het VLC in Mijdrecht zo’n 4000 euro en in Vinkeveen zelfs 10.000 euro bij elkaar
gebracht voor de stichting Japthi.
Er is steun uit het hele land. Scholen uit bijvoorbeeld Tubbergen of
Vught voeren actie voor Japthi.
Deze stichting uit Mijdrecht is opgericht om ondersteuning te bieden aan een weeshuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte
kinderen in het plaatsje Japthi in
India. Sinds een paar jaar werkt
Maartje van den Brand daar.
door piet van buul

Maartje van den Brand is opgegroeid
in Mijdrecht. Na haar studie aan
het VLC ging ze een jaar in Canada
studeren. Terug in Nederland koos ze
voor de gezondheidszorg. Na de nodige opleidingen begon ze een eigen
Mensendieckpraktijk in Amsterdam,
die ze combineerde met een baan als
lerares op een school voor zwaar gehandicapte kinderen. In 2007 besloot
Maartje om dit alles op te geven en
naar India te vertrekken om daar
in een weeshuis voor lichamelijk en
geestelijk gehandicapte kinderen te

die daartoe enigszins in staat waren,
voor zich te laten werken. “Hij sloeg
de kinderen regelmatig als ze niet
deden wat hij wilde,” aldus Maartje.

gaan werken. Ze trof daar een mensonterende toestand aan. Maartje:
“Het gaat hier om kinderen die door
hun familie zijn verstoten en waar
in feite dus niemand naar omkijkt.
In het Indiase kastensysteem horen
ze tot de laagste kaste, die volledig
aan hun lot worden overgelaten. Het
enige positieve van hun situatie was
het feit dat ze een dak boven hun
hoofd hadden en te eten kregen. Ze
werden op geen enkele manier bezig
gehouden en ook de lichamelijke
verzorging liet veel te wensen over.”
De eerste maatregel die Maartje
doorvoerde was een regelmatige
wasbeurt voor de kinderen, zodat ze
niet langer dagenlang in hun eigen
vuil lagen. Vanuit haar idee dat ieder
mens, hoe groot de beperking ook is,
altijd nog een restcapaciteit heeft die
je zou moeten ontwikkelen, zette ze
een lesprogramma op. Doel was om
de kinderen weerbaarder te maken.
Haar activiteiten leidden er al snel
toe dat ze in conflict kwam met de
eigenaar van het weeshuis. Die was
er alleen maar op uit om de kinderen,

Nieuw regiem
Met heel veel pijn en moeite, en met
tegenwerking van diverse kanten,
slaagde Maartje er in om het tij te
keren. Ze kreeg steun van enkele
goedwillende notabelen uit de gemeenschap. Dat leidde er toe dat de
eigenaar van het weeshuis uit zijn
functie werd ontheven en dat hem de
toegang tot het terrein werd ontzegd.
Zo kregen Maartje en haar vrijwilligers de kans om de situatie van de
kinderen geleidelijk aan te verbeteren. Het lesprogramma begon zijn
vruchten af te werpen. Ook kwam er
meer aandacht voor de gezondheidszorg. “We zijn er zelfs in geslaagd
om een van de kinderen een noodzakelijke operatie in het ziekenhuis te
laten ondergaan. Voorheen was dat
ondenkbaar.”
Nieuwe behuizing
De huisvesting van het weeshuis is
verre van ideaal. Het oude gebouw is
hard aan een opknapbeurt toe. Ook
de normale voorzieningen laten te
wensen over. “Er zijn daar nog zoveel
kinderen, die in dezelfde erbarmelijke omstandigheden leven; ik zou veel
meer kinderen willen opvangen,”
zegt Maartje. Zo ontstond dan ook
het plan om een nieuw gebouw op te

Fioen met links de
jurk die Minister
van Milieu bij een
fotoshoot heeft
gedragen.

die vervuilende
industrie en dat
wil ik niet. Het
gaat beter, maar
tot nu toe is geen
enkel product
voor 100%
goed.”
“Goedkoper
zijn tweedehands winkels
en swap-shops.
Dat laatste zijn
winkels waar je
bij binnenkomst
eigen kleding
inlevert die je
niet meer gebruikt. Je krijgt dan een
aantal punten waarmee je kleding
van anderen kunt kopen. Erg leuk,
want het kost niets. Alleen wat
oude kleding die ik toch niet meer
aantrek.”
Katoen killer voor milieu
Wat het allerslechtste voor het
milieu is? Fioen hoeft niet lang na
te denken: “Katoen! Dat is echt heel
erg slecht. De katoenplanten slurpen
water en er worden op de plantages
en tijdens de productie allemaal chemische spullen gebruikt. Bovendien
wordt katoen in zo’n grote oplage
gebruikt, dat dit erg monotoon is
en daarmee ook weer slecht voor
het milieu. Biologisch katoen is dan
alweer een stuk beter. Hier zijn geen
chemische stoffen gebruikt.”

zetten. Niet ver van de huidige locatie kwam een stuk grond beschikbaar
dat met de steun van de Stichting
Japthi verworven kon worden.
Vervolgens werden de mogelijkheden
onderzocht om een nieuw weeshuis
te bouwen. Er werd met plaatselijke
architecten en aannemers overlegd
en inmiddels zijn er tekeningen
gereed voor een compleet nieuw
gebouw. “Als we dit voor elkaar krijgen kunnen we de kinderen eindelijk
een echt menswaardig onderkomen
bieden met goede voorzieningen en
op een veilige plek,” stelt Maartje
enthousiast vast.
Onlangs reisde vader Jan van den
Brand naar India om zijn dochter bij
te staan in de besprekingen over de
bouw en over de benodigde vergunningen en dergelijke. Intussen werkt
de Stichting hard aan de financiering
van het project. Dankzij de steun van
velen lijkt het er op dat dit ambitieuze plan haalbaar wordt. Acties zoals
die vanuit het VLC zijn daarbij heel
waardevol. En naast de financiële
steun vindt Maartje ook de belangstelling en de mentale support heel
plezierig. Ze heeft een website:
maartjevdbrand.waarbenjij.nu die de
achterban volledig op de hoogte
houdt van het wel en wee in India.
Veel foto’s en verslagen zijn er te
zien. Er is een chatbox en men kan
zich op de nieuwsbrief abonneren.
Voor mensen die het project financieel willen ondersteunen is er het
bankrekeningnummer 1481.19.530
van Stichting Japthi te Mijdrecht.

Met de feestdagen kun je ook op het
milieu letten. Fioen: “In de Wereldwinkel kun je leuke spulletjes kopen
en met Kerst kun je oude spullen
die je niet meer gebruikt inpakken
en daarmee een spel doen. Het gaat
toch om de gezelligheid en iedereen
heeft wel iets leuks in huis.”
Nog een paar tips: “Het zou het
milieu echt helpen als mensen
bewuster spullen zouden kopen. Als
ze zich zouden afvragen of ze alles
wel écht nodig hebben. Tijdloze
spullen zijn vaak iets duurder, maar
met leuke accessoires zijn ze toch
telkens anders. Ook wil ik iedereen
aanraden op uitzendinggemist.nl de
aflevering van Tegenlicht genaamd
Afval=Voedsel op te zoeken. Bekijk
die uitzending; ècht inspirerend!”

Even in Nederland
Maartje is rond de Kerst even in Nederland. Om uit te blazen, maar ook
om op de Indiase ambassade haar
visum weer te verlengen. Ze maakt
van de gelegenheid gebruik om de
mensen van het VLC te bedanken
en hen te laten zien hoe het daar in
India is. Veel tijd besteedt ze ook aan
gesprekken met mogelijke sponsors.
En gastlessen op scholen. Daarna wil
ze snel weer aan de slag.
“Er is nu een perspectief op een
nieuwe behuizing, met veel meer
ruimte, twee royale slaapzalen, een
eetzaal en twee leslokalen. Daar
kunnen we dan twintig kinderen
opvangen. Meer redden we niet.”
Maartje krijgt regelmatig hulp van
vrijwilligers uit West Europa, maar
wil zoveel mogelijk lokale mensen
inschakelen. “Op den duur zullen
de mensen van daar het moeten
overnemen en voortzetten. De
continuïteit op lange termijn moet
van hen komen. Dat is nog niet zo
simpel; de maatschappij is daar heel
ingewikkeld. Geestelijk en lichamelijk gehandicapten mag je eigenlijk
niet eens aanraken. Dat is slecht
voor je Karma. Er moet dus ook een
cultuuromslag komen. Voorlopig kijkt
men, weliswaar welwillend maar
terughoudend, de kat uit de boom. Ik
ben er van overtuigd dat onze nieuwe
behuizing en de manier hoe we met
onze mensen omgaan, velen zal
overtuigen. Ik weet zeker dat ze dan
ook bereid zijn er geld in te steken
en het op den duur over te nemen,”
zegt Maartje zelfverzekerd.
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WINTERBANDEN

www.profiletyrecenter.nl

KOUD, NAT EN GLAD.... KIES WINTERBANDEN
Ook in ons land zijn winterbanden een echte aanrader in de periode november - maart als de temperatuur onder de 7°C komt.
De overtuigende voordelen op een rij:
• Betere grip op de weg
• Kortere remweg
• Betere afvoer van sneeuw, regen en modder
• 2 maal per jaar bandencontrole
• De kosten per gereden kilometer stijgen nauwelijks
• Minder snel sneeuwkettingen nodig op wintersport

Profile Tyrecenter verzorgt uw GRIP OP DE WEG in de wintermaanden.

Ook leaserijders kunnen voor winterbanden bij Profile Tyrecenter terecht. Door de centrale
afspraken van Profile Tyrecenter met alle leasemaatschappijen, kunnen alle berijders uitstekend geholpen worden.

HOGENDOORN
Mijdrecht, Provincialeweg 11
Uithoorn, Amsterdamseweg 8

T 0297 28 13 63
T 0297 56 47 08

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
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Winterbanden test met Fiat 500's Hogendoorn

De proef op de som
Twee weken na het verschijnen van het artikel over winterbanden, heeft De Groene Venen de proef op de
som genomen. Op een koude en regenachtige winterochtend werden twee Fiat 500’s opgehaald bij Profile
Tyrecenter Hogendoorn. De ene 500 was voorzien van zomerbanden, de ander van winterbanden.
door michael reuling

- foto patrick hesse

Op een afgelaten weggetje hebben
we de 500’s onderworpen aan onze
eigen tests. Al snel werd duidelijk
dat de winterbanden onder koudere
omstandigheden veel meer grip
en comfort opleveren. Volgens
de bandenfabrikanten heeft de
bestuurder profijt van de winterbanden onder 7 graden Celsius.
Echter bieden de banden bij hogere
temperaturen ook meer zekerheid
in zware regenbuien. Winterbanden
zijn voorzien van meer lamellen,
zodat de waterafvoer beter is dan
bij zomerbanden. In bochtenwerk
en op rotondes is goed te merken

dat de zomerbanden snel de neiging
hebben weg te slippen. De Fiat
voorzien van winterbanden had met
dezelfde snelheid als de zomerbanden nog meer grip. Natuurlijk is
het niet zo dat u met winterbanden
harder kunt rijden in slechte omstandigheden. Maar, in de meeste
gevallen biedt de winterband
een veiliger gevoel en de banden
kunnen ongelukken voorkomen op
momenten dat u de situatie anders
inschat.
Op een parkeerplaats werden
de 500's onderworpen aan een

remproef. Zoals op de foto te zien
is, staat de auto met winterbanden
sneller stil dan de auto met de
zomerbanden, die de pylon voorbij
schiet. In slechte omstandigheden
kan de remweg een verschil zijn
tussen leven en dood. Hoewel een
foto natuurlijk niet alles zegt, hebben we een aantal voorbeelden, zodat u een beter beeld kunt vormen
van de verschillen in remafstanden.
Bij remmen op nat wegdek met 100
km/u en een buitentemperatuur van
7 graden Celsius is de remafstand
van de zomerband 69 meter. De
winterband heeft slechts 65 meter
nodig. Een ander, extremer voorbeeld. Bij een snelheid van 50 km/u
maken twee auto’s dezelfde noodstop op een sneeuwondergrond. De
remweg voor de winterbanden komt
dan uit op 31 meter. De zomerbanden hebben een langere remweg
nodig van ruim 62 meter. Dat is
maar liefst de dubbele afstand!

Profile Tyrecenter Hogendoorn
geeft in de eindejaarsactie van De
Groene Venen een wintercheck en
een kleine onderhoudsbeurt weg.
Misschien is het verstandig voor die
tijd nog even langs te gaan voor wat
meer informatie over winterbanden,
voordat de winter écht voor de deur
staat.
Profile Tyrecenter Hogendoorn
Provincialeweg 11
3641 RS Mijdrecht
Telefoon: 0297-281363
Amsterdamseweg 8
1422 AD Uithoorn
0297-564708

www.hogendoorn.nl

Van Kouwen breidt uit met Fiat, Abarth, Alfa Romeo en Kia

‘Economisch mindere tijden
bieden ook weer kansen’
Het zijn roerige tijden in autoland. Grote fabrikanten en importeurs vallen om, dealerbedrijven moeten noodgedwongen vestigingen sluiten en personeel ontslaan. Na het inklappen van de economie, was het enige maanden later ook goed raak in automobielindustrie. Echter bieden deze tijden ook nieuwe kansen. Kansen die
ondernemer Theo van Kouwen graag benut.
door michael reuling

In april van dit jaar viel één van
Nederlands bekendste en grootste
spelers van de automotive-sector
om: Kroymans. Importeur en dealer
van onder meer Cadillac, Corvette,
Hummer, Saab, Jaguar, Land Rover,
Ferrari, Alfa Romeo en Kia. In Amsterdam Zuid-Oost had het dealerbedrijf Kroymans een grote showroom
en werkplaats voor Saab en Alfa Romeo, waarboven ook de importmaatschappij van Alfa Romeo gevestigd
was. In Amsterdam Westpoort had
Kroymans een Kia-dealer, die ook
in het faillissement ten onder ging.
Na het faillissement kwam de markt
voor de merken Kia en Alfa Romeo
in Amsterdam open te liggen.
De importmaatschappij van Kia, na
het faillissement overgenomen door
Kia Motors Europe, ging op zoek
naar dealers om het gat dat in Amsterdam ontstaan was zo snel mogelijk op te vullen. Zodoende kwam de
importeur in contact met Theo van
Kouwen, directeur en eigenaar van
Van Kouwen, dealer van o.a. Opel,
Chevrolet, Corvette en Saab. “De
mensen van Kia waren op zoek naar
een stabiele partner die de markt
rond Amsterdam kon bedienen. Van
Kouwen is al een begrip in de regio
rond Amsterdam, maar dit bood voor

- foto patrick hesse

ons de kans om ons bedrijf verder uit
te bouwen,” aldus Theo van Kouwen.
“Amsterdam is een groot marktgebied, met veel concurrentie, maar
ook met ontzettend veel kansen. Zowel zakelijk als particulier. Het merk
Kia wordt geleid door zeer enthousiaste Koreanen, die hard werken om
een mooi merk in de markt te zetten.
Je merkt het al aan nieuwe modellen
als de Kia Soul en Venga. Modellen
die gericht zijn op de Europese kopers.
We verwachten een hoop van dit merk
en dit marktgebied.”
Overname van een familiebedrijf
“Omdat Saab ook wegviel in Amsterdam, hebben we gekeken naar de mogelijkheden om dat merk naast Kia
te gaan voeren. Immers hebben we
al een band met Saab. In diezelfde
periode kwam ik in gesprek met Jos
Vermeij, eigenaar van Fiat Vermeij
in Uithoorn. Ik ken hem al zeer lang.
Hij vond het tijd om te stoppen met
werken en wilde zijn bedrijf verkopen. Fiat Vermeij is een familiebedrijf dat al 46 jaar bestaat, met
een vaste en trouwe klantenkring en
enthousiaste medewerkers. Met het
oog op de toekomst, Fiat timmert
namelijk behoorlijk aan de weg met
nieuwe auto’s, was de beslissing snel
genomen: dit bedrijf is te mooi om

te laten liggen. De naam Vermeij is
onlosmakelijk gekoppeld aan Fiat en
zal dus nog lange tijd aan de gevel
blijven pronken. Tijdens die overname raakten we aan de praat met
de Nederlandse Fiat-importeur, die
het importeursschap van Alfa Romeo
terugkreeg na het faillissement van
Kroymans.” Na gesprekken met de
importeur kreeg Van Kouwen groen
licht om een Alfa-dealer te starten
in Amsterdam Zuid-Oost. “Het gaat
hier dus niet om een overname van
het failliete Kroymans dealerbedrijf,
maar om een compleet nieuw en gezond bedrijf dat we met enthousiaste
mensen gaan opbouwen.”
Op 28 december openen de deuren
van het voormalige Kroymans-pand
in Amsterdam Zuid-Oost. In dit pand
zijn dan drie merken vertegenwoordigd. In de Alfa Romeo Galleria worden, naast auto’s, ook accessoires en
Alfa-kleding verkocht. In de ruimte
naast Alfa Romeo zijn de Kia’s te
bewonderen. Van Kouwen vertelt
enthousiast: “Ook worden we per 1
maart de tweede dealer van Abarth
in Nederland. Abarth is het sportieve
merk van Fiat. We verwachten een
groei in compacte, betaalbare, luxe
doch sportieve auto’s, die kunnen
profiteren van belastingvoordelen.

Theo van Kouwen: “Deze uitbreiding is goed doordacht en het risico beperkt.”
Samen met Kia en Alfa Romeo bieden we zo een mooi gamma verschillende modellen aan in Amsterdam.”
Groei in deze tijd?
Het autobedrijf van Van Kouwen is in
20 jaar gegroeid van 10 man personeel naar 90 man. “In 1982 ging ik
aan de slag bij Hart’s Auto’s in Mijdrecht, waar ik verkoper was. In
1988 kreeg ik de kans om, als 27-jarige, het bedrijf over te nemen. Die
kans heb ik met beide handen aangepakt. Natuurlijk heb ik daar geen
moment spijt van gehad.” Inmiddels
is Van Kouwen uitgegroeid tot een
groot dealerbedrijf met vier vestigingen. “In 1996 verhuisden we naar
dit pand in Mijdrecht. In vergelijking
met het oude pand was dit vier keer
zo groot. Gebouwd op de groei dus.
Al snel groeiden we en liep hier zo’n
27 man rond.” Naast de vestiging in
Mijdrecht heeft Van Kouwen dealers
in Amstelveen, Amsterdam en Aalsmeer. Na de overname van Vermeij

en de start van de dealerschappen
in Zuid-Oost bestaat het bedrijf uit
maar liefst zes vestigingen en zal het
personeelsbestand verder groeien.
Is het wel verstandig om in deze tijd
uit te breiden met drie merken? Theo
van Kouwen: “Economisch mindere
tijden bieden ook weer kansen. En
een kans als deze, met de uitbreiding
van Fiat, Abarth, Alfa Romeo en Kia
krijgen we misschien niet meer als
het economisch gezien weer goed
gaat. Dat er risico’s kleven aan het
ondernemerschap, is een feit. Deze
uitbreiding is goed doordacht, dan is
het risico beperkt, zeker omdat we er
met z’n allen vol voor gaan.”
Vanaf 28 december bent u van harte
uitgenodigd om eens een kijkje te
nemen bij Kia Van Kouwen, Alfa
Romeo Galleria en Abarth Galleria
in Amsterdam Zuid-Oost. U vindt de
showrooms aan de Klokkenbergweg
15, te Amsterdam Zuid-Oost.

16		

DE GROENE VENEN
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foto: your captain luchtfotografie
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Viaduct over Geuzensloot bij Vinkeveen
voert over grootste eco-verbinding
Enorme zandbergen, opbrekingen, omleidingen, wegverbredingen, wegversmallingen, sloop- en graafwerkzaamheden: weinig is automobilisten die gebruik maken van de A2 en de op- en afritten bij de N201 de afgelopen jaren bespaard gebleven. Maar ook hier geldt: wie mooi wil zijn moet nu eenmaal pijn lijden. Aan dat lijden
komt binnenkort een eind. Het goede nieuws is, dat in de loop van 2010 het gehele traject van Holendrecht tot
Oudenrijn uit 2x5 rijstroken dubbellaags zoab zal bestaan. Wie echter denkt dat de verbreding van deze snelweg alleen een verhaal is over zand, beton en heel veel asfalt, moet vooral verder lezen, er is méér goed nieuws
te melden.
door rob isaacs

De snelweg A2 van Amsterdam
Holendrecht tot aan Maastricht
wordt in versneld tempo volledig ‘op
de schop’ genomen, om een aantal
verkeersinfarcten aan te pakken. De
rondwegen om Eindhoven en ‘s Hertogenbosch zijn bekende knelpunten.
Hier is hard aan de weg getimmerd,
in de meest letterlijke zin van het
woord. De afgelopen weken zijn hier
nieuwe hoofd- en parallelrijbanen in
gebruik genomen.
‘Ons’ weggedeelte tussen Holendrecht
en Oudenrijn, in lengte slechts 26 km,
is het drukste stukje snelweg in Nederland en scoort dan ook hoog in de
top 10 van fileleed. Werken aan deze
weg betekent een haast onmogelijke
logistieke puzzel. Tijdens de verbreding raast het verkeer, op werkdagen
ruim 180.000 voertuigen per dag,
ononderbroken door: dag in, dag uit.
De nieuwe A2 van Holendrecht naar
Oudenrijn vormt straks een uniek
vormgegeven snelweg, met een 150
meter lang eco-viaduct over de Geuzensloot bij Vinkeveen en een 1.600
meter lange landtunnel met daarboven NS-station Leidsche Rijn bij
Utrecht.
Historie
Capaciteitsproblemen op de A2 zijn
niet nieuw. Aan de aanleg van de A2
werd al vóór de Tweede Wereldoorlog begonnen. Door de oorlog en de
wederopbouw duurde het tot 1954
voordat de weg, die toen bestond uit
2x1 betonnen rijstroken, in gebruik
kon worden genomen. En eigenlijk
was de weg toen al te smal. Begin
jaren ‘70 werd de weg verbreed tot
de huidige 2x3 rijstroken. Sinds die
tijd is de hoeveelheid verkeer 18
keer zo groot geworden. In 1995
werd besloten de A2 te verbreden
naar 2x4 rijstroken. ‘Voortschrijdend
inzicht’ deed verkeersminister Carla
Peijs in 2006 besluiten dat dit naar
2x5 moest worden opgetrokken. En
o ja, of alles wel in 2010 in plaats van
het geplande jaar 2012 kon worden
opgeleverd.

Omgeving
“In feite hebben we naast de
bestaande A2 een geheel nieuwe A2
gebouwd. Toen die gereed was, is
de oude baan vervolgens verwijderd
en is er op die plaats een nieuwe
baan aangelegd. Doordat er niet aan
één kant kon worden uitgebreid,
zie je dat de ene keer die nieuwe
baan aan de westzijde is aangelegd
(zoals bij Maarssen-Red.) en een
ander traject aan de oostzijde (zoals
bij Vinkeveen). Daardoor is het
verkeer tijdens de verbredingswerkzaamheden regelmatig omgeleid
naar de andere baan,” aldus Jan
Terpstra van Rijkswaterstaat, de
dienst binnen het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat die belast is
met de reconstructie van de A2. Als
‘omgevingsmanager’ voor het 17
km lange A2-gedeelte dat loopt van
Holendrecht tot Maarssen, maakt
hij deel uit van het totale projectteam van dit weggedeelte. “Ik heb
de leukste functie hier,” roept hij,
doelend op het feit dat hij als een
spin in het web bij alles is betrokken.
Zo is hij o.a. aanspreekpunt voor de
gemeenten langs het tracé, zorgt op
het gebied van ruimtelijke ordening
voor aanpassing in de verschillende
bestemmingsplannen en is verantwoordelijk voor de communicatie
met de tientallen aannemers en
-combinaties die bij het project zijn
betrokken.
Veenbodem
Wie in dit gebied woont, weet dat
ons veenlandschap prachtig is, maar
niet erg geschikt om op te bouwen.
Voordat begonnen kon worden met
de aanleg van nieuwe rijbanen,
moest dan ook eerst de slappe
veenbodem worden verstevigd.
Daarvoor werden enorme zandbergen aangelegd, die tot doel hadden
de veenbodem samen te drukken en
het aanwezige water weg te persen.
Het benodigde zand hiervoor komt
uit het IJsselmeer en de Noordzee,
maar het overgrote deel is afkomstig
uit de Haarrijnse Plas. Dit wordt in
de toekomst een recreatieplas voor
de 80.000 inwoners van Leidsche

Rijn. Vanwege de drukte op de A2
is het zand niet met vrachtwagens
aangevoerd, maar met hogedrukleidingen en is het op de plaats van
bestemming opgespoten. “Het zand
heeft één tot anderhalf jaar tijd
nodig om te zetten; we zijn dan ook
al in 2000 begonnen ter hoogte van
Breukelen met de eerste zandbestekken,” aldus Terpstra.
Draaiboek
Eén van de eisen van de overheid
was dat tijdens de bouwwerkzaamheden op werkdagen altijd 2x3
rijstroken plus een vluchtstrook
beschikbaar moest zijn. “Dat had tot
gevolg dat het op zijn plaats hijsen
van betonnen liggers voor de nieuwe
viaducten ‘s nachts is uitgevoerd.
Daar zijn complete draaiboeken voor
gemaakt. In de loop van de avond
werd eerst één rijstrook en later
twee afgesloten. Telkens als een
ligger op zijn plaats moest worden
gehesen, sloot de KLPD de weg
gedurende een kwartier helemaal
af. Per nacht werd dat vier, vijf keer
herhaald, totdat alles op zijn plaats
lag. Soms moesten werkzaamheden
worden uitgesteld, of afgeblazen.
Zo was er een keer een concert in
de ArenA uitgelopen en dan kun je
natuurlijk geen weg afsluiten.”
Een van de bedrijven die nauw
betrokken was bij deze werkzaamheden, is VOBI Beton en Waterbouw
uit Vinkeveen. Als specialist in de
bouw van betonnen constructies hebben zij vijf viaducten, twee tunnels
en een duiker gebouwd op locaties
bij Abcoude en Breukelen.
Inpassen in het landschap
Tot het werkgebied van Jan Terpstra
hoort ook de aankoop van gronden
langs het tracé: “Er is een compleet
landschaps- en beplantingsplan
gemaakt voor het gehele traject.
Daarbij worden natuurgebieden
aangelegd als compensatie voor de
aantasting van de natuur. Zo zullen
er uiteindelijk meer bomen worden
aangeplant dan dat er gekapt zijn.
Aan beide zijden van de snelweg

Lees verder op pagina 18
De luchtopname links laat de situatie
van deze zomer bij Vinkeveen zien met
de toeritten van de N201 naar de A2
richting Utrecht. De contouren van de
nieuwe rijbaan zijn goed zichtbaar. Naar
Abcoude rijdt het verkeer al op de nieuwe rijbanen; links daarvan is de oude
rijbaan verwijderd en moet de nieuwe
worden aangelegd. Linksonder is nog
een stuk te zien van het oorspronkelijke
viaduct over de Geuzensloot. Inmiddels
wordt hard gewerkt aan het nieuwe
geluisdsscherm langs de Vinkenkade.
Foto links: Jan Terpstra van Rijkswaterstaat bij de tekening van de uiteindelijke
situatie van de kruising van de A2 en de
N201. Linksboven is de nieuwe situatie
bij Abcoude te zien.
foto rob isaacs
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Rechts: Artist impression van het
nieuwe 150 meter lange viaduct over
de eco-verbinding tussen de Vinkeveense Plassen (boven in beeld, met
aan de horizon Vinkeveen) en de
Loosdrechtse Plassen. Op de voorgrond
zijn de pet-gaten en de legakkers te
zien, met rechts daarvan de N201 en de
oprit naar de A2.
artist impression rijkswaterstaat

Onder: luchtfoto in de richting van
Vinkeveen. Het bovenste viaduct is
de oorspronkelijke verbinding over de
Geuzensloot en is inmiddels vrijwel
geheel verdwenen. Linksonder in beeld
zijn al de contouren zichtbaar van
de ecoverbinding met pet-gaten en
legakkers.
foto your captain luchtfotografie.

vervolg van pagina 17
hebben we gronden aangekocht om
de inrichting van het landschap te
kunnen bepalen en te voorkómen dat

Nieuwe snelweg ook sterk staaltje ‘high tech’

700 lichtmasten wijzen automobilist de weg
Op het 17 km lange traject van Holendrecht naar Maarssen komen zo’n
700 nieuwe lichtmasten van 20 meter hoog te staan. Detectielussen
in het wegdek en 33 ‘incident management’ camera’s bieden de eigen
verkeerscentrales van Rijkswaterstaat in Velsen (de eerste kilometer
van de A2 ligt op Noord-Hollands grondgebied -Red.) en Utrecht op elk
moment van de dag inzicht in de verkeerssituatie. Per camera heeft de
operator de mogelijkheid om in te zoomen. In totaal zijn er 400 matrixborden beschikbaar om de automobilist te waarschuwen.
Al deze techniek is het werk van
Vialis, onderdeel van het VolkerWessels concern, en gespecialiseerd in
technische oplossingen in situaties
waar doorstroming en veiligheid
vereist zijn. Vialis is één van de vele
bedrijven die is betrokken bij de verbreding van de A2. Projectmanager
Marcel Doze: “Naast de A2 hebben
we voor RWS een eigen breedbandnetwerk van glasvezel aangelegd ten
behoeve van de verkeerssignalering.
In de verkeerscentrales wordt het
wegverkeer in de gaten gehouden.”
Met de gewraakte trajectcontrole
tussen Maarssen en Breukelen nog

in het achterhoofd, vragen we hoever
dat ‘in de gaten houden’ gaat. Is Big
Brother watching us? Marcel Doze
benadrukt lachend dat de apparatuur niet zodanig is geijkt dat er
juridische overtredingen mee kunnen
worden vastgesteld, en dat er geen
‘lijntje’ loopt naar de KLPD. De aangelegde techniek is er dus puur om
de automobilist van dienst te zijn.
Besparingen
Thuis zijn we beretrots als we gloeilampen vervangen door spaarlampen
of, nog beter, LED-lampen. Die paar
kilowatts lijken druppeltjes op een

er verrommeling optreedt. Het traditionele polderlandschap wordt waar
mogelijk in stand gehouden. Tussen
de oostelijke en westelijke rijbanen
komt een brede strook groen. Die is
nodig om scheuring en verzakking
te voorkomen als je de nieuwe en de
oude rijbaan te dicht tegen elkaar
aan bouwt.”
Het eindresultaat vormt een open en
strak geheel (wie klikt naar
www.rws.nl en in het zoekscherm de
woorden ‘visualisatie A2’ intikt kan
een fraai filmpje bekijken van het
eindresultaat - Red.).
Jan Terpstra: “Ook voor alle viaducten, bruggen, duikers en geluidsschermen is een vormgevingsvisie
vastgelegd door een architect van
Rijkswaterstaat, zodat ook deze
zogeheten ‘kunstwerken’ een eenduidige vormgeving krijgen. Het geluidsscherm dat nu bij Vinkeveen wordt

gloeiende plaat van 700 lichtmasten.
Of toch niet? Marcel Doze: “De
LED-techniek is nog niet voldoende
uitontwikkeld qua lichtopbrengst om
in lichtmasten te worden toegepast.
Wel kunnen we vanuit de centrale
elke lichtmast individueel dimmen,
afhankelijk van de weersgesteldheid,
de wegconditie en het verkeersaanbod. Berekeningen wijzen uit dat
hiermee meer kan worden bespaard
dan andere typen verlichting. Overigens zullen we bij op- en afritten
nooit dimmen.”
De matrixborden, die nu nog elk 17
halogeenlampen bevatten, krijgen
wel LED-verlichting. “Met 400
borden scheelt dat aanzienlijk in de
energiekosten,” verklaart Marcel
Doze. Ook wordt energie bespaard
doordat de toeritdoseringen bij
Breukelen en Vinkeveen in de nieuwe
situatie vervallen. “De wegbeheerder
gaat er vanuit dat met 2x5 rijstroken
deze straks niet meer nodig zijn.”
Doorstroming
Dat je ‘oplossingen voor doorstroming’ soms letterlijk moet nemen,
heeft Vialis bij dit project ervaren.
“Bij de Kerkvaart in Breukelen loopt
de A2 over een migratieroute van
vleermuizen. Biologen waren bang
dat de dieren in de nieuwe situatie
zouden worden afgeschrikt, vooral
omdat de nieuwe tunnel ter plaatse
ook gebruikt wordt door fietsers en
als busverbinding. Vleermuizen houden niet van licht. Na een uitgebreide studie is er voor gekozen om het
licht af te buigen naar één richting:
de rijbaan. Het water naast de weg
blijft daarbij in het donker gehuld,
zodat de vleermuizen ongestoord in
nagenoeg donkere omstandigheden
kunnen passeren.”

gebouwd wordt voorzien van een
Escher-achtig vogelmotief. Dat zie je
ook terug op de geluidsschermen bij
‘s Hertogenbosch en Eindhoven.
Eco-verbinding
Respect voor de natuur en het landschap heeft overal bij dit project een
belangrijke rol gespeeld. Het 150
meter lange viaduct over de Geuzensloot bij Vinkeveen neemt hierbij
een unieke plaats in. Deze verbinding
vormt de grootste eco-verbinding
die op dit traject wordt gerealiseerd.

Aan de zuidkant van de N201 wordt
de Geuzensloot verbreed en ontstaan
waterpartijen, bestaande uit zogeheten pet-gaten en legakkers, symbolisch voor hoe het landschap hier ooit
was. Deze moeras-achtige omgeving
gaat een verbinding vormen tussen
de Vinkeveense en Loosdrechte Plassen (zie artist impression - Red.).
“De 2x5 rijstroken worden conform
de opdracht in 2010 opgeleverd. Het
landschap heeft nog enkele jaren nodig om te groeien tot de uiteindelijke
vorm,” besluit Jan Terpstra.

foto’s vobi

Een van de bedrijven die nauw betrokken is bij de werkzaamheden
aan de A2, is VOBI Beton en Waterbouw uit Vinkeveen. Als specialist
in de bouw van betonnen constructies bouwen zij vijf viaducten, twee
tunnels en een zogeheten ‘overkluizing’ op locaties tussen Abcoude en
Breukelen.
“We zijn bijzonder trots op deze opdracht,” laat directeur Raymond de Rijk
van VOBI weten. Van aannemerscombinatie A2HoMa kreeg VOBI in maart
2008 de opdracht voor een aantal ‘kunstwerken’.
“Zo noemen ze in ons vakjargon viaducten, bruggen en tunnels”, legt De
Rijk uit. De viaducten zijn zowel óver de A2 (bij Abcoude) als ín de A2 (bij
Breukelen) geplaatst. Bij Abcoude wordt een overkluizing van de Winkel
aangelegd en momenteel wordt hard gewerkt aan de afbouw van een
nieuwe tunnel onder de A2, die de Baambrugse Zuwe met Baambrugge
verbindt.
Hoe verloopt de samenwerking tussen zoveel verschillende bedrijven op één
project? “Erg goed. Ik zou haast zeggen exceptioneel goed. Dat maken we
ook wel eens ander mee. Die samenwerking is belangrijk, anders komt een
project als dit nooit goed van de grond,” aldus De Rijk.
VOBI werkt voornamelijk aan middelgrote weg- en waterbouwprojecten
rondom de grote steden; veel mensen kennen de naam dan ook niet.
Hoewel... ook bij de schaatsbaan op het Raadhuisplein prijkt de naam
VOBI. “Klopt. We hebben de ondergrond gesponsord waarop de ijsbaan ligt.
Normaal zijn we erg terughoudend met dit soort sponsoring, omdat hier
onze doelgroep niet ligt. Maar een lokaal initiatief als dit is wel iets anders.
Ook onze medewerkers en hun kinderen maken er tenslotte gebruik van!”
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Peter Homan (Homan Elektrotechniek):

‘Het echte kapitaal zit in
onze medewerkers’
Als het aan Peter Homan ligt, wordt de uitdrukking ‘de donkere dagen voor kerstmis’ onmiddellijk uit de Dikke
van Dale geschrapt. Geen wonder, want bij iemand die van feestverlichting één van de steunpilaren van zijn
bedrijf heeft gemaakt, kan het niet stralend genoeg zijn. Van winkels en winkelstraten tot en met complete
winkelcentra: Homan Elektrotechniek tovert ze deze maanden om tot sfeervolle winkelgebieden. In totaal
voert het bedrijf deze kerstdagen een kleine 100 projecten uit, variërend in grootte van Nieuwe Niedorp en
Werkendam, tot en met de stadscentra van de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere.
En uiteraard brandt ook in de Mijdrechtse Dorpsstraat kerstverlichting van Homan!
door rob isaacs

“We hebben het over kerstverlichting, maar tegenwoordig wil
iedereen de lampjes hebben hangen
als Sinterklaas half november
arriveert. Het seizoen begint voor
ons dus al eind september,” aldus
Peter Homan op het hoofdkantoor
in Mijdrecht. Ook in ‘s Heerenberg
is een vestiging, zodat het hele land
goed bediend kan worden.
Bij elkaar worden jaarlijks zo’n
10.000 ornamenten opgehangen
en aangesloten. Die heeft men
zelf op voorraad. Ook het ontwerp en uitvoering wordt in eigen
beheer gedaan. Daarbij worden
de nieuwste technieken gebruikt,
zoals energiezuinige lichtslangen en
led-verlichting. Peter Homan: “Alle
verlichting in het land wordt vanuit
ons eigen kantoor aan- en uitgeschakeld. Dat gebeurt met GSMtechniek; we bellen een nummer
dat is gekoppeld aan een schakelaar. De opdrachtgever heeft er
geen omkijken naar. Ook kunnen we
zorgen dat er achtergrondmuziek te
horen is. Ook dat gebeurt centraal.
Om een voorbeeld te noemen:
de muziek die je op de tijdelijke
ijsbaan op het Raadhuisplein hoort,
komt bij ons vandaan.” Momenteel
wordt getest met bluetooth-toepassingen. Daarmee kunnen plaatselijke winkeliers aanbiedingen zenden
naar passerend winkelend publiek.
“Je loopt langs het Kruidvat, of de
HEMA en ontvangt precies op dat
moment een pasklare aanbieding
op je mobiele telefoon. Dat zijn
interessante ontwikkelingen.”
Naamsbekendheid
Mede dankzij het meedenken met
de klant, toegevoegde waarde bie-

- foto’s marco keyzer

den en geen concessies te doen aan
kwaliteit en veiligheid heeft het bedrijf een enorme naamsbekendheid
opgebouwd. “Op het gebied van
feestverlichting zijn we marktleider,
maar op andere gebieden zijn we
eigenlijk maar een kleine speler
in de branche, en zeker niet de
goedkoopste, maar we bieden een
prima prijs/kwaliteitverhouding,”
stelt Peter Homan. Jarenlang heeft
Peter Homan meegewerkt aan het
SBS6-programma Piet’s Mooiste
Kerstversiering dat ‘s avonds aansluitend aan SBS Shownieuws werd
uitgezonden. Het heeft de naamsbekendheid ongetwijfeld verder doen
toenemen!
Derde generatie
Hij is de derde generatie Homan
die nu aan het hoofd van het bedrijf
staat. Opa Arie startte de zaak in
1937 in Bovenkerk met lampen,
elektrische strijkbouten en later de
eerste TV’s. Peter herinnert zich
de verhalen dat er op een bakfiets
vol met kabels dwars door het land
werd getrapt om verlichting aan te
brengen. Er kwamen opslagloodsen
in Moordrecht en Abcoude en in
1961 verhuisde het bedrijf naar de
Amsterdamse Haarlemmerhouttuinen. Dat was het moment dat
Peters vader Piet het roer overnam
en het bedrijf verder uitbouwde.
In 1970 verhuisde het bedrijf naar
Nieuwveen en in 1980 streek men
in Mijdrecht neer.
“Ik heb het vak echt met de paplepel ingegoten gekregen en heb
een enorm goede band met mijn
vader. In 2005 heb ik het bedrijf
van hem overgenomen, maar hij
heeft langzaam afgebouwd en is

nog steeds als adviseur en als steun
en toeverlaat nauw bij alles betrokken,” vertelt Peter.
Tijdelijke stroom
Al onder vader Piet had het bedrijf
de werkzaamheden uitgebreid.
“Overal waar tijdelijk stroom nodig
is, worden wij ingeschakeld. Sporttoernooien, dance-events, kermissen, calamiteiten, noem maar op.
We hebben 60 aggregaten in eigen
beheer, plus de monteurs om ze te
onderhouden. Wie bij Vinkeveen de
A2 opdraait naar Amsterdam, ziet
daar één van onze aggregaten staan
en ook zorgen we voor de stroomvoorziening van de ijsbaan, maar dit
zijn maar kleine voorbeelden. Grote
events en kermissen is waar we
buiten de kerstperiode mee bezig
zijn. Die vinden vooral ‘s zomers
plaats, waardoor we onze activiteiten prima over het jaar kunnen
verdelen. De eerste maanden van
2010 zijn we druk bezig om alle
kerstverlichting terug te halen, te
repareren en klaar te leggen voor
de volgende kerst. In het voorjaar
en de zomer zijn we druk met het
seizoen van de kermissen en de
evenementen. Dat loopt door tot
ver in september. De laatste jaren
zien we dat er door het naar voren
schuiven van de kerstperiode wat
overlap ontstaat, maar daar hoor je
mij niet over klagen!”
Sociaal
Bij Homan Elektrotechniek werken
circa 40 medewerkers. “Al die
hardware is leuk, maar zij zijn ons
echte kapitaal. Zonder hen redden
we het niet. We zijn een erg sociaal
bedrijf en doen regelmatig iets

extra’s.” Diverse organisaties doen
zelden tevergeefs een beroep op
Homan. Dat was al zo onder vader
Piet en ook Peter staat altijd klaar
bij nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld
de Culinaire Venen is een initiatief
van Homan, dit concept voeren zij
al jaren uit in Alkmaar en Amersfoort. Ook Venen on Ice zou zonder
sponsoring en inbreng van Homan
nooit tot stand zijn gekomen. Zo
vader, zo zoon...

Foto rechts: Vader Piet en zoon Peter.
Foto boven: Peter Homan in de ‘PC’.
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kerstavonddienst

24 december, 20.00uur
CAMA Parousia
De Ronde Venen
In “De Meijert”, Mijdrecht
Spreker: Erik Bakker
Meer informatie: www.waaromleefje.nl
0297 272048

“ff spiegelen”
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IN VOL BEDRIJF
De Huifkar Vuurwerk

Vuurwerk hoort bij
de jaarwisseling
Naast oliebollen en champagne is het afsteken van vuurwerk onlosmakelijk verbonden met een traditionele jaarwisseling. Voor sombere
verhalen over recessie en crisis is er even geen aandacht. De voorbereidingen zijn in volle gang en velen hebben hun vuurwerkbestelling al
weer geplaatst. Richard Groenewegen en Norbert Kok van Tuincentrum
De Huifkar in Mijdrecht weten er wel raad mee. Zij werken met hun
mensen rustig toe naar de laatste drie dagen van het jaar, wanneer het
vuurwerk kan worden afgehaald.
door piet van buul- foto patrick hesse

Het omgaan met vuurwerk vereist
de nodige zorgvuldigheid. De opslag
en de handel in vuurwerk is aan
strenge veiligheidsvoorschriften
gebonden. Bij De Huifkar hebben ze er speciale bunkers voor
laten bouwen en de verkoop is een
zorgvuldig voorbereide, en tot in
de puntjes georganiseerde operatie. “Belangrijk bij de verkoop
van vuurwerk is de logistiek,”zegt
Norbert Kok. “Je moet zorgen voor
een goed gestroomlijnd proces,
vanaf het moment dat het vuurwerk
bij ons binnenkomt tot en met het
moment dat de klanten hun bestelling komen afhalen. De uitlevering
is vanwege wettelijke voorschriften
beperkt tot de laatste drie dagen
van het jaar. Dat betekent dus dat je
op die dagen een topdrukte in huis
hebt. Je moet dus zorgen dat het
dan goed loopt, dat de bestellingen
correct zijn klaargemaakt en dat
de klanten hier dus geen uren in de
rij hoeven te staan. We doen dit nu
voor het vierde jaar. En ik kan wel
zeggen dat we inmiddels een goed
lopende procedure hebben ontwikkeld.”
Vooraf bestellen
Norbert raadt zijn klanten aan om
vooraf te bestellen. Dan kun je
er zeker van zijn dat je nog volop
keuze hebt en dat je op de afhaal-

dagen snel geholpen wordt. Bij
De Huifkar bieden ze klanten een
paar verschillende mogelijkheden
om hun keuze te maken en hun
bestelling te plaatsen. Norbert:
“We hebben op ruime schaal huis
aan huis folders verspreidt. Daar
zit ook een bestelformulier bij.
Een tweede mogelijkheid is onze
webshop www.dehuifkar.com. Ook
hier kun je via internet je bestelling
plaatsen. Leuke bijzonderheid van
de webshop is ook dat er filmpjes
te zien zijn van het vuurwerk. Wanneer je er niet zeker van bent wat
voor vuurwerk er precies in een
bepaalde verpakking zit, of de naam
zegt je niks, dan kun je dat aanklikken en dan zie je op een filmpje
wat voor vuurwerk het is. Tenslotte
is er dan nog onze vuurwerkwand
hier in de zaak. We hebben hier een
aparte presentatie ingericht van
het vuurwerkaanbod dat er is. Ook
hier hebben we een zuil met een
scherm waar je productinformatie
inclusief zo’n filmpje kunt bekijken.
Er liggen daar ook weer bestelformulieren klaar.” Norbert vertelt dat
inderdaad veel mensen even willen
zien hoe het werkt. Hij merkt overigens ook dat veel jongetjes zich al
goed hebben voorbereid en precies
weten wat het allemaal is. “Zij hebben zich helemaal in de brochures
verdiept en weten precies wat

papa het beste kan kopen,” lacht
Norbert. Om de voorverkoop te stimuleren geeft De Huifkar bij elke
bestelling die tot en met maandag
28 december wordt geplaatst, een
mooi stukje vuurwerk gratis.
Bunkers
De Huifkar beschikt over twee opslagbunkers. Die voldoen uiteraard
aan alle veiligheidsvoorschriften.
Dikke muren en een sprinklerinstallatie, vloerverwarming om te zorgen dat het droog blijft en water in
de kelder zodat er altijd voldoende
bluswater opgepompt kan worden.
“We hebben twee bunkers,” vertelt
Norbert. “Eén van acht ton, waar
we het vuurwerk in dozen opslaan
nadat het binnenkomt. In de tweede
bunker hebben we het vuurwerk
uitgepakt op rekken gestapeld liggen. Daarbij hebben we de volgorde
van de bestellijsten aangehouden
zodat je met zo’n lijst langs de rekken lopend de bestelling snel kunt
verzamelen. Meteen na de Kerst
ontruimen we een deel van het bedrijf achterin. Daar komen dan de
uitgiftebalies, waar de mensen hun
bestellingen kunnen komen halen.
We lopen dan in aanwezigheid van
de klant alles nog even langs zodat
we zeker weten dat er geen fouten
zijn gemaakt en de klant ook alles
heeft wat hij besteld heeft. De hele

Museum De Ronde Venen wint Beelaerts van Bloklandprijs
Deze prestigieuze prijs en bijbehorende erepenning wordt jaarlijks
uitgereikt aan een organisatie die
op bijzondere wijze natuur, cultuur en historie weet te binden en
verbinden. Dit jaar gaat de prijs
naar Museum De Ronde Venen voor
de restauratie van de opduwer “Op
Hoop van Zegen”, als onderdeel
van het cultuurhistorisch ensemble van de veensteekmachine. Op
16 december zal de prijs worden
uitgereikt in het Museum De Ronde
Venen.
De opduwer heeft een belangrijke
historische waarde voor de geschiedenis van het veenbedrijf. Het schip
was tot eind jaren 1970 eigendom van de laatste maatschap van
veenbazen “Op hoop van Zegen” en
werd gebruikt voor het transport
van de schutten naar de legakkers.
Deze schutten waren lange planken
waarmee de legakkers werden
afgezet. Op de legakkers werd het
veen, dat door de veensteekmachi-

ne werd opgebaggerd, gedroogd en
uitgestoken als turf. Met de oplegging van de opduwer en de veensteekmachine in 1978 kwam een
definitief eind aan de grootschalige
turfproductie in Nederland.
Het Beelaerts van Blokland Fonds
is in 1997 in het leven geroepen als
geschenk aan Pieter Beelaerts naar
aanleiding van zijn afscheid als
Commissaris van de Koningin in de
provincie Utrecht. Het fonds geeft
jaarlijks een prijs, waaraan een
financiële bijdrage is verbonden,
aan een in de provincie belangrijke
en prijzenswaardige activiteit op
het terrein van natuur, cultuur en
historie. Dit jaar schrijft het Museum De Ronde Venen historie in de
geschiedenis van het fonds: het is
de eerste keer dat een organisatie
de prijs voor de tweede maal weet
te behalen! Reeds in 2001 ontving
het museum de prijs voor het ontwikkelen van een educatieproject
voor het basisonderwijs.

Museum De Ronde Venen
Herenweg 240
3645 DW Vinkeveen
T 0297-262223
E info@museumderondevenen.nl
W www.museumderondevenen.nl
Openingstijden
april t/m oktober: woensdag, donderdag en zaterdag 14:00-17:00 uur.
juli en augustus: ook op zondag van
14.00–17.00 uur

logistiek is zodanig uitgedacht dat
alles heel vlot kan verlopen.”
Pilotgroep
Waren het vroeger vaak de fietsenmakers, waar men vuurwerk kon
kopen, dan is het accent de laatste
jaren voor een deel in de richting
van de tuincentra verschoven.
Norbert: “De gemeenten hebben
over het algemeen dit spul liever
niet in de bebouwde kom. En de
tuincentra liggen meestal in het
buitengebied. We hebben zo ook de
ruimte om de nodige voorzieningen
te treffen. Het heeft ons trouwens
toch nog wel twee jaar gekost voor
we de nodige voorzieningen rond
hadden. Er is een speciaal inspectiebureau dat toezicht houdt en dat
ook om de paar jaar komt toetsen.
Verder zijn ook de brandweer en de
milieudienst betrokken. We zitten
nu in een tuincentrumgroep met
allemaal bedrijven die zich met
vuurwerk bezig houden. Binnen
dit verband maken wij nog deel
uit van een pilotgroep. Deze groep
heeft rechtstreeks contact met de
leverancier. We kunnen op basis van
onze ervaringen adviezen geven.
We doen ook onderzoek, we doen
proeven met het afsteken en maken
beoordelingen waar de fabrikanten
en de leverancier zich dan weer op
kunnen richten.”

De mensen van De Huifkar zijn er
dus weer helemaal klaar voor om
de Rondeveense bevolking van mooi
en deugdelijk vuurwerk te voorzien. En voor degenen die niks met
vuurwerk hebben heeft Norbert nog
een aangename verrassing in petto.
“We verkopen geluksballonnen.
Dat is echt een topper. Het is een
peervormige ballon van rijstpapier.
Onder bij de opening zit een soort
geprepareerd kartonnetje. Dat
moet je aansteken. De warmte gaat
dan in de ballon, net zoals bij de
echte grote ballonnen. Ze stijgen
dan op en het brandertje zorgt voor
een mooie oranje gloed. Het is een
fantastisch gezicht als je zo’n lichtballon langzaam omhoog ziet gaan.
En hij kan wel tot achthonderd meter stijgen. Er komt geen kruit aan
te pas en geen geknal. Ongevaarlijk
dus en het geeft een fantastisch
effect, het is een aanrader.”

Tuincentrum De Huifkar is gevestigd
aan de Oosterlandweg 32 in Mijdrecht.
Telefoon (0297) 59 38 30.
www.dehuifkar.com.
Openingstijden van maandag tot en
met donderdag van 8:15 tot 18:00
uur. Vrijdag van 8:15 tot 21:00 uur en
zaterdag van 8:15 tot 17:00 uur. Op
dinsdag 29 en woensdag 30 december
eveneens open tot 21.00 uur.

Corporaties onderzoeken meerwaarde samenwerking
Woningcorporatie Westhoek Wonen uit Mijdrecht onderzoekt samen met
Stichting Woonbelangen Weidegebied (SWW) uit Woerden en GroenrandWonen uit Vleuten de meerwaarde van een mogelijk intensieve samenwerking. De drie corporaties werken al geruime tijd op verschillende onderdelen
samen en storen zich eraan dat zij onvoldoende in staat zijn om de verstopte
woningmarkt in beweging te krijgen. Wachttijden van zes jaar zijn immers
heel gewoon voor woningzoekenden uit deze regio. Uit het onderzoek moet
blijken of door bundeling van krachten, de drie corporaties in het Groene
Hart van Nederland in staat zijn om meer woningen op duurzame wijze te
realiseren, waardoor met name starters en ouderen sneller aan een passende woning kunnen worden geholpen. In mei wordt besloten of en hoe de
samenwerking van de drie corporaties kan worden vormgegeven.
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Cursus Filosofie
bij de ‘Paraplu’
In januari start in de Paraplu een
cursus filosofie. In deze cursus
wordt gezocht naar de grondslag
van ware kennis, voor juist en rechtvaardig handelen, naar de structuur
van de werkelijkheid, naar het
wezen van de mens en schoonheid
(kunst, literatuur en poëzie). Het
gaat erom die inzichten van filosofen te toetsen aan de dagelijkse
praktijk van onze doen en laten en
handelingen in het dagelijks leven
en de handelingen van onze bestuurders van kerk en samenleving.
De onderwerpen die ter sprake
komen zijn onder andere: ontstaan
van de filosofie, ethiek, religie, taalfilosofie, cultuur (waaronder kunst
en literatuur), wetenschap, sport en
bestuur van de maatschappij.
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist. De cursus bestaat uit
12 lessen en begint op maandagavond 4 januari 2010 van 10:00 tot
22:00 uur.
De totale kosten bedragen € 52,00.
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 menaltijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

Alpha cursus
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Het boek van...

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

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze
hier over opmerkelijke boeken.
Abracadabra
Het grote boek over kleine snacks,
amuses en andere culinaire appetizers
Een boek om van te watertanden
dit keer!
In dit prachtige boek staan allemaal originele kleine gerechtjes.
Bijvoorbeeld: Meloengazpacho
met krokante ham, mini-visloempia’s. Maar ook zoete hapjes zoals
chococake met een vloeibare kern,
sinaasappelsalade met Italiaanse
merinques. En ook heerlijke cocktails zijn er in te vinden.
Sommige gerechten zijn simpel te
maken, andere vragen wat meer
ervaring.
Letterlijk een heerlijk boek voor
de feestdagen!

Jamie’s Amerika
Jamie Oliver

Amerika
is het land
van fastfood, cola
en supersizeporties.
Of heeft
het meer
te bieden?
Jamie
Oliver reist naar de VS en ontdekt
dat Amerika niet één groot land
is, maar een bouillabaisse van
tientallen volkomen verschillende
culinaire werelden. Het levert
hem een fascinerende verzameling
recepten op, waarvan sommige zo
verrassend zijn dat zelfs de wereldberoemde kok het eerst moest
proeven voor hij het kon geloven.
De 100 allerbeste recepten worden in Jamie’s Amerika getoond
en uitvoerig beschreven. Maar
misschien meer nog dan dat geeft
het boek een intrigerend beeld van
de unieke verscheidenheid van het
land van de onbegrensde – culinaire – mogelijkheden.

aanbevolen door nelie groenendijk

In de pastorie van H.H.parochie
van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen.
De Alpha-cursus bestaat uit tien
avonden en een zaterdag. Iedere
avond begint met een maaltijd die
de gelegenheid biedt de medecursisten en de cursusleiding op een
informele manier beter te leren
kennen.
Na de maaltijd wordt er een korte
inleiding gehouden over onderwerpen die uitgangspunten vormen van
Het christelijke geloof.
Vervolgens worden de deelnemers
in kleine groepjes onderverdeeld
waarbij men kan luisteren, leren,
uitwisselen en ontdekken,
De cursus begint 6 januari 2010
met een informatieavond. Om 18.45
uur wordt met een gezamenlijke
maaltijd begonnen.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Cees en
Antoinette van Beek, telefoonnr.
0297262132 het liefst na7.00 uur
of e-mail cthvanbeek@casema.nl.

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

www.solidq.nl
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Miss Dahl’s heerlijkheden
Sophie Dahl
In dit luxe, geïllustreerde boek
deelt Sophie Dahl – auteur en topmodel – geheimen uit haar eigen
keuken,
grappige
anekdotes over
voedsel en
favoriete
recepten
met haar
lezers.
Miss Dahls
heerlijkheden ademt dezelfde sfeer uit
als de boeken van Jamie Oliver en
Nigella Lawson. De onweerstaanbare gerechten voor elk seizoen
maken het tot het ultieme cadeau
voor iedere vrouw.
Sophie Dahl jojode als model van
rubensrond naar superskinny en
volgde allerlei diëten van Atkins
tot raw food. Uiteindelijk ontwikkelde ze een gezonde relatie met
eten. Met dit boek laat ze zien
dat gezond en lekker eten niets te
maken heeft met jezelf uithongeren of volproppen, maar juist alles
met genieten.

andere
vragen.
De ruim
500
fullcolour
foto’s laten zien
hoe je
stap voor
stap te
werk kunt gaan bij ieder probleem.
Door middel van tips en trucs van
professionele chefs en informatie
over ingredienten en technieken
kan iedere kok zijn prestaties in de
keuken verbeteren.

5

Slurp 			
Ilja Gort
Ilja Gort is een Nederlandse wijnboer in Frankrijk. In zijn nieuwste
boek Slurp! schrijft hij op geestige
wijze over zijn lotgevallen op zijn
chateau in een klein dorpje bij
Bordeaux en onthult hij aspecten
van het Franse leven die doorgaans
voor buitenstaanders verborgen
blijven. Minstens zo leuk zijn Gorts
tips over geheime restaurantjes in
Frankrijk. Authentieke bistrootjes
waar je vrijwel gratis verrukkelijk
kunt eten in idyllische cabanes pal
aan zee, waar de vis zo vers is dat
hij bijna van je bord af spartelt.
Bovendien legt Gort uit hoe je zelf
wijn kunt kopen bij de boer en
geeft hij adressen van wijnboeren
met verrukkelijke wijnen voor een
prix d’ami.

4
2

Altijd trek 			
Herman den Blijker & Jaap
van Rijn
‘Altijd trek’ is het eerste boek van
Den Blijker dat zich niet alleen
richt op de thuiskok, maar ook op
de tv-kijkers die Herman willen
zien.

Bubbels!
Systeem/netwerk beheer

Met de vele stoere foto’s kan de
lezer een dag meereizen met de
beroemdste tv-kok van Nederland.
Herman is altijd onderweg en blijft
nergens lang hangen.
Intussen eet, proeft, drinkt en
kookt hij, en natuurlijk geeft hij
zijn nieuwste recepten weer prijs.
Alle recepten komen in twee
vormen: de snelle & gemakkelijke
(voor de beginner) en de uitgebreide versie (voor de hobbykok).
Zo is ‘Altijd trek’ een hip en stoer
boek dat alle Herman-fans zal
aanspreken.

Prosecco
Nog twee weken en het jaar 2009
is voorbij. Het was het jaar waarin
het woord ‘kredietcrisis’ een hoofdrol
speelde, het jaar waarin we allemaal
massaal de schaatsen lieten slijpen
om een tochtje op natuurijs te
maken en het jaar waar we tot ver in
september hebben kunnen genieten
van een warme en lange zomer.
Misschien heeft uzelf een heel ver-

velend jaar achter de rug of juist een
heel leuk jaar. Hoe dan ook, het jaar
dient op een goede manier afgesloten te worden, zodat we in 2010 allemaal weer een frisse start kunnen
maken! De klassieke combi om dit
te doen is volgens velen oliebollen en
Champagne. Probeer dit jaar eens
de Prinselijk Proeven combinatie:
Bitterballen en Prosecco!
Prosecco is een Italiaanse ‘mousserende wijn’ (lees wijn met
bubbels) die tegenwoordig veel
als de vervanger voor Champagne
gedronken word. Maar wist u dat
er in de wereld van Prosecco heel
veel verschillende soorten zijn? Van
een frizzante, extra dry tot een brut
of rosé Prosecco. De minst goede
kwaliteit Prosecco herkent u aan het
touwtje over de kurk. Deze Prosecco
wordt ingespoten met koolzuur
waardoor het eigenlijk wijn met prik
word. Dat het de minst goede kwa-

Wat je als kok moet weten
James Peterson
Zowel de doorgewinterde hobbykok als de beginneling in de
keuken staat regelmaitg voor culinaire dilemma’s, van heel simpele
vraagstukken zoals: hoe bak ik een
ei, tot meer gespecialiseerde als:
hoe bereid ik een artisjok.
Wat je als kok moet weten geeft
antwoord op deze en bijna 500

liteit is, betekent niet dat het geen
lekkere Prosecco is. Juist vanwege
de lagere prijs is dit een wijn die lekker is om als aperitief te drinken. Er
bestaan ook Prosecco’s die op champagnewijze geproduceerd worden.
Deze Prosecco’s herkent u aan de
traditionele ‘champagnekurk’. Denkt
u deze even lekker te laten knallen?
Doe maar niet hoor! Er raken teveel
bubbeltjes kwijt en daarmee ook de
smaak. Dit zou zonde zijn toch?
Klinkt heel suf maar de kurk moet
met een beschaafd plopje uit de fles
komen.
Waarom dan de gekke combinatie
met bitterballen? Oliebollen zijn
heerlijk, begrijp me niet verkeerd,
maar ze zijn zo vet dat ze alle poriën
in de mond dichtsmeren. U begrijpt
het al, nog voordat het glas de mond
bereikt heeft, is de Prosecco doodgeslagen. Bitterballen hebben dit

veel minder en de smaakcombinatie
zult u ook nog eens verassen! Dus
oliebollen bij de thee en/of koffie en
bitterballen of andere hartige hapjes
bij de Prosecco!
Wilt u de glaasjes extra feestelijk
serveren? Doe een framboosje in het
glas! Het geeft een vrolijke kleur en
het is nog eens lekker ook! Heeft u
nu ook zo’n zin in een glaasje bubbels? Ik ga een flesje open trekken!
Tot volgend jaar!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Feest voor de fijnproever!

De Eetkamer van
Vinkeveen
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.

De Eetkamer
van Vinkeveen
Vinkenkade 2
3645 AR Vinkeveen
Tel:0294-295450
www.eetkamer.nu
Openingstijden:
Zo-Vr 12.00/22.00
Zat: 18.00/22.00
Woensdag gesloten
De medewerkers van
De Eetkamer van Vinkeveen
wensen u prettige feestdagen!

Als je Baambrugse Zuwe afgaat, kan het niet missen en als je niet uitkijkt, dan rij je er zo tegenaan. De oude boerderij uit 1900 is van boerderij naar Café Biljart gegaan en daarna van eetcafé naar restaurant. Sinds
een jaar of twaalf heet het De Eetkamer van Vinkeveen. Dit is hét domein
van chef-kok Erik Streefkerk die hier zes avonden en vijf middagen per
week met ziel en zaligheid staat te koken.
tekst en foto’s patrick hesse

Ondanks dat ik vandaag voor het
eerst deze winter moest krabben, is
het binnen behaaglijk warm. Mede
door het originele hout en het
gebruik van de kleur bordeauxrood,
heeft het interieur een warme en
authentieke uitstraling. Ik maak kennis met Erik, die over exact hetzelfde
kapsel als ik blijkt te beschikken (dat
schept toch een band). Zijn manier
van koken typeert hij als eigentijds
Bourgondisch, gebaseerd op de beste,
verse ingrediënten. Dit allemaal creatief verwerkt tot gerechten waarin,
behalve Franse, ook Italiaanse en
oosterse invloeden te proeven zijn.
Gezellig babbelen Erik en ik over de
historie van De Eetkamer en uiteraard
de uitbreiding van de snelweg die
heel wat voeten in de aarde heeft gehad. Inmiddels heb ik van gastvrouw
Karin een bordje brood van Bakkerij
van Schaik gekregen, het wordt hier
afgebakken dus het is altijd supervers, aldus Karin. Als amuse krijg ik

een werkelijk uitstekend pompoenensoepje.
Na deze lekkere appetizer is het tijd
voor het voorgerecht: Sashimi
van tonijn met sesam en komkommerijs een perfecte combinatie. Bij
dit lekkers serveert Karin mij een
verassende Dessertwijn. Het is een
Tarapaca Late Harvest uit 2007. Een
witte wijn uit de regio Maipo Valley
in Chili. Mede door de samenvoeging
van Sauvignon en Gewürztraminer
druif is de wijn niet al te zoet en is
de smaak top.
Genietend van dit lekkers hoor ik het
geweldige nummer Albatros van
Fleetwood Mac. Ook hier bij De Eetkamer hebben ze weer de perfecte
muziek weten te vinden voor een
avondje genieten aan de Vinkenkade.
Andermaal komt Erik de keuken
uit met een bordje lekkers: terrine
van eendenlever met vijgencompote,
briochebrood en kreeft. Ik krijg er
een witte wijn bij; een fris licht zoete
Chardonnay uit 2008. Wederom
de spijker op de kop een prachtige
combinatie.
Dit is optimaal genieten. Intussen bestudeer ik de kaart en ben ik blij dat
Erik een verrassingsmenu voor mij

maakt, want uit deze heerlijkheden
zou het voor mij moeilijk kiezen zijn.
Daar is Erik al weer met een speciaal gemaakt tussengerecht: coquilles,
pastinaak en een gebakken oester.
“Dit soort dingen maken we als klanten kiezen voor een verrassingsmenu.
Mensen geven dan zelf aan hoeveel
gangen en wij maken dan gerechten
met het mooiste wat de markt die
dag te bieden heeft, dus zoals bij alle
gerechten dagvers gemaakt en dat
proef je,” aldus Erik.
Voor het hoofdgerecht schenkt Karin
wederom een heerlijke huiswijn in,
de rode Merlot du Haut Gerlot uit
2008. De wijn is een klein beetje
vettig maar heeft een fris karakter.
Een sappige smaak die opnieuw
uitstekend uitgezocht is bij dit
gerecht: tamme eend met gebakken
knolselderij, avocado en spruitjesblaadjes. Normaal gesproken vind
ik, persoonlijk, eend erg droog vlees,
maar daar is in dit geval geen sprake
van. De tamme eend is heerlijk mals
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en in combinatie met de groenten
geweldig van smaak en, wat mij
bij alle gerechten opvalt, is de geur
uitmuntend. Het ziet er lekker uit
smaakt goed en ruikt lekker, wat wil
je nog meer?
Dan is het tijd voor het slotstuk een
grand dessert. Allemaal bordjes met
zoetigheden: crème brûlée, mascarpone mouse, mojito ijs, pecannotentaart met slagroom en karamelsaus,
en chocolademousse met opgeklopt
eiwit.
Het is tijd om naar huis te gaan. Ik
dank Erik voor zijn gastvrijheid en
geweldige kookkunsten. Erik vraagt
mij nog even te melding dat op 22
december het ‘alles uit de kast menuavond’ is, waarbij de klanten een verrassingsmenu krijgen voor € 30,00
en dat De Eetkamer van Vinkeveen
dicht is vanaf 24 december tot en
met 6 januari 2010. Op 7 januari is
iedereen weer welkom om heerlijk
te komen lunchen of dineren.

22-7-09 19:14
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.

Zweedse puzzel

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

Zweedse puzzel week 51

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.
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lekkernij

tovenaar

bijkantoor

verbrandingsrest

titel

1

geroosterd
brood

hoofddeksel

2

levenslucht

geplaveide
weg

bijwoord

lofdicht

bezinksel

rund

6

nadien

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

vaartuig

Caraïbische staat

overblijfsel

verbond

schraal

3

vreemde
munt

lidwoord

8

boksterm
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INSP;FARCE;KRIS
BOERS;BOA;VUIST
lichte slag
IATA;TEMPO;NEER
SCHAP;LIP;INTRO
;H;MRS;GUAVE;E;
S;I;EIS;CCM;S;H
Vlaamse
CONFERENCE;VELO
auteur
4 HERIK;REI;VISIE
IRIS;WOONPLAATS
L;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
BETON;DAS;GEMOK
EURO;GEMAK;EERW
SCORE;NBR;ULTRA
TEST;EGAAL;YZEL

528749361
467531982
913826457
854397216
392165874
671482593
745218639
Purperrood.
© DENKSPORT
PUZZELBLADEN
139654728
286973145

Bonaire.

sciencefiction

nu en dan
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OOGAS;HKH;EISER
6 9ENE;MICROBE;TEE
1872354
HOTDOG;I;ALLURE
2 3O;R;GLASMAT;D;K
5491687
8 7EMIR;OTTER;PILS
4365912
;ALOE;MAT;CLOU;
4 6EN;NUL;L;TAO;KI
2158739
RUNDVEE;WINTERS
7 5GA;WEG;K;POT;AM
8639421
3 1;ABEL;NEO;NEVA;
9724865
PLAG;VENDU;RYKE
5 8E;D;GESLEEP;F;T
7246193
9 4SATIRE;E;FOETUS
6513278
TRA;OLIEKAN;ARE
1 2OKSEL;ARA;DELER
3987546

^^^^^^^^

Woningeigenaar.

Schatzoeker.
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Cool: Midpoint on Ice!

GEBOUW;O;PATHOS
AREN;RONDO;SAUL
MIMOSA;A;RWANDA
BEO;PASFOTO;GEP
I;SPIKE;POLKA;T
ACTIE;TYM;GARDE
;O;CRU;K;PAP;O;
TUBA;LUIER;SONG
;P;SOM;N;OKT;A;
Kun je er niet zijn, maar wil je wel weten wat er gebeurt op de ijsbaan
in Mijdrecht? Luister dan op vrijdag
LETSE;EGO;LOTUS
E;HORDE;OSAKA;I
18, zaterdag 19 en zondag 20 december naar Midpoint FM. Vanaf vrijdag
18:00 uur zendt Midpoint live uit
NTO;AANZIEN;ISR
GEMELD;E;STEPPE
vanaf de ijsbaan, en de muziek is natuurlijk ook te horen op de baan
zelf.
TAAN;EXTRA;NEEN
EKSTER;A;MOEITE

De programmering van Midpoint
on Ice:
Vrijdag 18 december
18 – 20 uur Jim Clarke
en Peter Bakker
20 – 23 uur Patrick van Denderen

Kindertaal.
Zondag 20 december
Zaterdag 19 december
12 – 14 uur Andy en Anne
12 – 14 uur Goedemiddag met
14 – 17 uur Jorg Heijmink-Liesert
Peter Bakker en
Hans van Veen
14 – 16 uur Historische Top 40 met
Midpoint FM is te beluisteren op
Nico van der Linden
105.6 fm ether, 101.9 fm kabel en
16 – 18 uur Nieuwspoint live
via www.midpoint.fm. En komend
18 – 20 uur Midpoint O’Nice met
Roel en Anne
weekend dus te zien en te horen op
20 – 23 uur Wzzp met Andy, Thijs
de ijsbaan.
en Eefje

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
Zondag		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
(herhaling)
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Non Stop Hit Mix 12:00 - 14:00 uur
met Nico van			
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
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

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Pagina 7
435769821
189325674
267418953
614853297
358972146
792146538
521634789
973281465
846597312

Pagina 3
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478512936
6 9Pagina
1 8 463 5 7 2
2 5NERTS;LAB;KRANS
3769841
1 6ALE;TRAPEZE;LEA
5394287
DICTEE;P;WELKOM
8 3A;O;MEELBAL;A;E
4257619
TURF;PRAAM;ELAN
7 2;IDEE;FUT;PEIL;
9681453
3 8MT;ERG;S;HET;LD
6975124
YSREVUE;HERBERG
9 4NT;RAP;E;STA;IL
2138765
;ERIN;ARM;HARS;
5 1SLEE;GRIEP;RYKE
7426398

156324987
492817356
837695412
968752143
215438679
374961825
621583794
789246531
543179268

E;T;VAKTERM;K;L
STONED;R;EERDAT
AAR;EENEIIG;ORE
Pagina
4
MOTEL;NAR;AMMAN
2 8Winkelstraat.
7659341
639417258
145283796
793864125
862195437
514732869
351948672
978326514
426571983

Pagina 9
371562489
854197362
629483175
793614528
485279613
216835947
968751234
547326891
132948756
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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
Lekkers.
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UITTRAP;MEL
I;IRIS;R;NE
TREEFT;U;GE
GANS;ERNST;
ARE;KRONKEL
VERVE;LEI;E
E;;UIL;R;OD
;GEISER;KOE
A;;SLA;K;MR
BASTA;EAU;E
OLE;GAGARIN
NORM;MOLEN;
NEVADA;T;TA
E;ETON;E;RA
ENTENTE;DON

Terugplaatsing

Pagina 9

ZEEKRAB;SPI
E;ER;COUPE;
ETNA;TENEN;
SISAL;RIT;B
L;;IPV;C;GO
ARE;GEDEGEN
GIGA;EIFEL;
;TARZAN;BAL
IMAM;RAKET;
BEL;STRYDER
E;;TAS;K;NO
ROKER;ADM;G
IDEE;BLAAS;
E;EL;OOGST;
RENTREE;TRA
Aldoor.

Pagina 5
237685419
541973286
698214375
829541763
174369528
356827941
483192657
765438192
Donderdag
Vrijdag
912756834
Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix

Maandag
Non Stop Hit Mix

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

Goedemiddag met
Jim Clarke

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
Jim Clarke		

Goedemiddag met Goedemiddag met		
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

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
met Nico & Sjaan		
& Rock Songs
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Bijna Maandag
met Jorg Heijmink
Liesert

632178459
519234678
847956312
465387291
328591764
971462583
193725846
784613925
256849137

Oplossing
puzzels week 50
Pagina 5

5 2
Pagina

HARS;LAPSE;PECH
ADULT;ZAT;SERRE
ventilator
ARIA;HIAAT;POEL
7
GELAP;ERA;LEMMA
;S;PRO;SFEER;E;
R;A;ING;MRS;G;L
ONGEVOELIG;BEHA
GNOME;SAX;KEVER
1
2
3
4
5
6
7
8
GORS;INBEELDING
E;A;MEI;RVA;T;O
;E;HARPY;ARK;Z;
Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde VIOOL;PST;ELZEN
AKTE;GEZET;OISE
LETSE;REI;HOEDE
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
SLOT;EDELE;FRET
© denksport puzzelbladen

Sudoku
week 51
Sudoku

10

Deze week in 2ThePoint:
Kerst in De Ronde Venen met impressies van verschillende
kerstmarkten en de opening van de
Buurtkamer in Mijdrecht.
Verder een reportage van het Videofestival De Ronde Venen Open.
Kijk dit weekend naar Midpoint tv en
zie live beelden van de ijsbaan in
Mijdrecht. Interviews, muziek van
Midpoint fm met kerstwensen van
bekende en onbekende Rondeveners.

DE GROENE VENEN 		
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De Club van… Ans Schmidt

Werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid
WILNIS – Een paar jaar geleden hebben ze de naam veranderd. Bij de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen vonden ze die naam niet goed meer passen bij de huidige tijd. Maar dat is nog niet zo eenvoudig
voor een club die bijna 100 jaar bestaat. Een club met een ijzersterk imago waarvan de productkwalificatie
‘goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’ een gevleugelde uitdrukking is geworden
en tot op de dag van vandaag nog gebruikt wordt om goede kwaliteit te benadrukken. Het is nu NVVH
Vrouwennetwerk. “Een benaming die beter bij onze doelstellingen past,” vindt Ans Schmidt, voorzitter van
de afdeling De Ronde Venen.
door piet van buul - foto patrick hesse
Vroeger was de vereniging een
invloedrijke organisatie, met leden
van het koninklijk huis als beschermvrouwe en met mensen als Joke Smit,
activiste op het vlak van vrouwenrechten en emancipatie, als voortrekkers. Ontstaan in een tijd dat
vrouwen vooral bezig waren met
het opvoeden van de kinderen en
het runnen van het huishouden. Er
werd veel aandacht besteed aan
vrouwenemancipatie, aan informatie
en bewustwording. Beroemd werd
de vereniging door het uitgeven van
kwaliteitsbeoordelingen van producten. Nog steeds zijn er producten in
de handel die voorzien zijn van het
beroemde groene kwaliteitslabel dat
de goedkeuring van de vereniging
aangeeft. “Maar de wereld is de
laatste jaren natuurlijk wel drastisch
veranderd,” zegt Ans Schmidt. “Veel
vrouwen beperken zich al lang niet
meer tot huishoudelijk werk, maar

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...

hebben drukke banen. Ze hebben
een gedegen opleiding genoten en
staan midden in de maatschappij.
Dat wil niet zeggen dat de rol van de
vereniging is uitgespeeld. Maar we
hebben de doelstellingen wel aangepast aan de gewijzigde maatschappelijke en sociale omstandigheden.
De oude naam hebben we nog wel
bewaard in de lettercombinatie
maar daarnaast is bewust gekozen
voor de benaming ‘vrouwennetwerk’.
Die naam is zo gekozen om aan te
geven dat vrouwen niet langer alleen
maar thuis zitten, maar ook hun contacten en hun netwerk opbouwen.
En dat ze met elkaar kunnen werken
aan de uitwisseling van ervaringen
en ideeën en invloed kunnen uitoefenen om op die manier de wereld een
beetje beter te maken.”
Maatschappelijke betrokkenheid
Die maatschappelijke betrokkenheid
uit zich bijvoorbeeld in een groot
landelijk project dat de vereniging
samen met andere vrouwenorganisaties zoals De Passage, de Plattelandsvrouwen en Zij Actief heeft
opgezet. Het project heeft de naam
‘Samen wonen project” meegekregen. Ans Schmidt: “Het refereert
aan het boek van Joke Smit: ‘er
is een land waar vrouwen willen
wonen’. Het project gaat over tal
van zaken die met wonen en leven
te maken hebben. Het gaat bijvoorbeeld over veilig wonen, over wonen
in een wijk, in een dorp of in de stad.
Maar ook over andere dingen, zoals
gezondheid en dergelijke. Voor elk
onderwerp zijn leuke themabrochures gemaakt die gebruikt kunnen
worden bij discussieavonden. Het is
een landelijk project, maar het is zo
opgezet dat wij als afdeling het ook
heel goed naar de plaatselijke situatie kunnen vertalen. Er is ook een
leuk ‘samen wonen’ spel gemaakt

waar verschillende onderwerpen
aan de orde komen aan de hand
waarvan je met elkaar in gesprek
kunt komen. En dan gaat het ook
over actuele thema’s zoals de
klimaatconferentie in Kopenhagen.
Aan de hand van de vraag waar je
zou willen wonen kun je discussiëren
over de vraag hoe de toekomst van
onze aarde er uit gaat zien of zou
moeten zien.”
Ook op plaatselijke niveau is het
vrouwennetwerk actief. Ans: “We
zitten in het overleg over de WMO.
En we zetten ons ook in om er voor
te zorgen dat periodieke onderzoek
naar baarmoederhalskanker en het
borstonderzoek voortgezet worden.
We willen ook actief meedoen aan
de pogingen van de gemeente om
de Millennium doelstellingen te
realiseren. Als vrouwennetwerk
kunnen we daar best een actieve
rol in spelen. Ook ontwikkelingssamenwerking staat bij ons hoog op
de agenda.”
Plaatselijke afdeling
NVVH vrouwennetwerk is een
landelijke vereniging met de hoofdzetel in Amersfoort. Het land is verdeeld in gewesten, de gewesten in
regio’s en de regio’s in afdelingen.
Ans Schmidt is lid van het bestuur
van het gewest Utrecht – Gelderland. Daarnaast is ze voorzitter van
de afdeling De Ronde Venen. “We
zijn op 14 februari 1973 als afdeling Wilnis van start gegaan. Ik ben
weliswaar voorzitter, maar ik prijs
me gelukkig met een geweldig goed
afdelingsbestuur. Zonder die steun
kun je het als voorzitter natuurlijk
niet waarmaken. We hebben een
actieve afdeling met ongeveer 90
leden. De gemiddelde leeftijd ligt
zo’n beetje boven de 55 plus. Dat is
wel te begrijpen omdat veel jongere

Ans Schmidt: “We hopen dat meer jongere vrouwen zich bij ons aansluiten.”
vrouwen vaak een drukke baan hebben. Maar naast het feit dat nieuwe
leden altijd van harte welkom zijn,
hopen we toch dat ook meer actieve
jongere vrouwen zich bij ons aan
gaan sluiten.”
Actief
De afdeling De Ronde Venen is erg
actief. Er zijn regelmatig lezingen
en bijeenkomsten over sociaal
maatschappelijke thema’s. “Maar
je moet niet denken dat we ons
voortdurend met ingewikkelde en
moeilijke problemen bezig houden.
We vinden dat het ook leuk en
gezellig moet zijn. Dat betekent
dat we de ene keer een osteopaat
uitnodigen om ons over zijn vak te
vertellen. Maar een volgende keer
trekken we er op uit en maken we
een stadswandeling door Amster-

dam met een gids die allerlei
wetenswaardigheden vertelt. Op 14
december ging het over specifieke
Belgische gebruiken in bepaalde
jaargetijden. We zijn laatst voor
een kringwandeling door Breukelen
rondgeleid door iemand van de
Historische Kring aldaar. En op 11
januari hebben we onze nieuwjaarsbijeenkomst met een etentje in De
Waard. Laatst hebben we kookles
gehad van een aantal vrouwen van
Turkse afkomst bij de stichting
Hakyol. Daarna hebben we gezellig
samen gegeten. We zijn dus een actieve club, waar van alles te beleven
is. Ik hoop dat veel meer vrouwen,
ongeacht leeftijd of herkomst, zich
bij ons aansluiten. Ze zijn van harte
welkom,” besluit Ans Schmidt.

Kom naar een wel héél bijzonder
Open Huis op zondag 20 december!

Haarmode Lydia

wenst u
prettige kerstdagen en een
goed geknipt en kleurrijk

2010

Kerst 2010 Raadhuisplein 24 te Mijdrecht?
Tijdens de kerstmarkt kunt u, geheel vrijblijvend, vanaf de 1e verdieping met schitterend
panorama de sfeer komen (voor)proeven en genieten van het schouwspel op de ijsbaan,
compleet met een hapje en een drankje: 170 m2 wooncomfort met gebruikelijke luxe w.o.
2 terrassen ZO en ZW, luxe badkamer met sauna én een inpandige privégarage.
U bent van harte welkom tussen 12.00 en 17.00 uur. Óf toch liever een ander moment? Bel 0297-242424 www.rossum-mijdrecht.nl
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
Stilte voor de storm...
De afgelopen maanden is het stil
geweest rondom het Mijdrechtse
team Van Rijn Racing. Het is een
stilte voor de storm, want begin
maart barst het rallyracing geweld weer los in België, waar de
openingswedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap van start
gaat.
De wedstrijdkalenders zijn door
de Belgische en Nederlandse
organisatoren vrijgegeven, al zijn
ze nog niet definitief.

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

Het team zal dan ook weer afreizen naar onze zuiderburen, naar
het Duivelsbergcircuit te Maasmechelen. Van Rijn Racing bewaart
daar tot op heden goede herinneringen aan, na het Belgisch Kampioenschap afgesloten te hebben met
een 9e plaats algemeen. Hopelijk
krijgt Dennis de gelegenheid om
dat een goed vervolg te geven.
Vervolgens is er in april de eerste
wedstrijd voor het Nederlands
Kampioenschap rallyracing in
Valkenswaard. Op het Eurocircuit
zal de Mijdrechtse rijder de top 10
klassering gaan verdedigen, welke
in 2009 is behaald.
De wedstrijd Cordoba is momenteel weer in opbouw. Voor komend
jaar zullen er geen ingrijpende
veranderingen plaatsvinden. Wel
wordt er gewerkt aan verbeteringen die de betrouwbaarheid ten
goede komen. Daarom wil het
team de wagen half januari klaar
hebben om dan op een geschikte
locatie de verbeterde onderdelen
te kunnen testen. Na de geplande
tests zal het team zich eind februari presenteren aan zijn sponsoren. Daar wordt de auto onthuld
aan het publiek en kan er meer
verteld worden over de toekomst
plannen. Kortom, de motor van
het team draait alvast op volle
toeren!

Chevrolet Camaro
Gereden versie:
Chevrolet Camaro SS V8
Vermogen: 400 pk
0-100: 4,8 s
Top:
250 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 10 / 10 l/100km
BMP: € 3.257,Prijs dit model in showroom:
€ 89.950,Alternatieven:
Dodge Challenger RT, Ford
Mustang

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.

Rijtest Chevrolet Camaro

American muscle

Na een hele rits zuinige en betaalbare auto’s, op de Aston nagelaten,
is het tijd voor een zeer bijzonder en exclusief model. Speciaal voor
deze Kerstkrant hebben we een auto van stal gehaald bij Van Kouwen,
die een aantal exoten heeft staan. Een auto die een zeer breed publiek
aanspreekt, maar slechts voor een zeer selecte groep mensen ook écht
bereikbaar is. De Chevrolet Camaro.
door michael reuling

Musclecars: een begrip in Amerika.
Het recept: men neme een, voor
Amerikaanse standaarden, kleine
auto met goede looks, achterwielaandrijving en men lepelt een dikke
motor in het vooronder. Bij voorkeur
een slurpende, luide V8. Vervolgens trekt men cowboylaarzen aan
en geeft men de net gebouwde
musclecar de sporen. Bekende en
succesvolle musclecars uit het verleden zijn de Dodge Charger, de Ford
Mustang, de Chevrolet Corvette, de
Plymouth Roadrunner en de Pontiac
GTO. De oude musclecars waren
waanzinnig in een rechte lijn. Totdat
het op bochtenwerk aan kwam. En
daar verloren de grote Amerikanen
van de Europese scheurijzers.
Herkansing
De Amerikanen slaan nu terug met
hun nieuwe generatie musclecars.
Ford heeft al lange tijd de Mustang,
maar nu doen Dodge en Chevrolet ook mee, met respectievelijk
de Challenger en de Camaro. De
Camaro wordt geleverd met een
3.6 V6 (304 pk) of dikke 6.2 V8
(400 pk). Met de V8 aan boord is
de Camaro de snelste van de drie
met een topsnelheid van 250 km/u
en een 0-100 tijd van nog geen 5
seconden. Voor deze kersteditie
kregen wij de dikste uitvoering mee:
de Camaro SS. Fully loaded, met
een fully loaded benzinetank om de
dorst van de 6.2 V8 te lessen. De
Camaro verleidt je constant om het
rechterpedaal in te trappen, wat
een behoorlijk verbruik ten gevolge
heeft. Echter is de motor intelligent
genoeg om op vier van de acht
cilinders te rijden als er even geen
behoefte is aan het volle vermogen.
Op die manier weet de Camaro toch
nog een acceptabel verbruik van 1
op 10 te scoren.
Je zult deze Camaro niet snel tegen
komen in het Nederlandse straatbeeld. Amerikaanse auto’s zijn na
de jaren ’70 langzaam verdwenen
uit het straatbeeld en vervangen
door de Europese modellen van
onder meer Chrysler. Echter biedt

dat natuurlijk perspectieven voor
deze bruut. Opvallen doe je namelijk
zeker. De styling van de Camaro is
waanzinnig. Modern, herkenbare
lijnen uit het verleden, gigantische
velgen en natuurlijk kloeke oranje
lampen, het blijft immers een Amerikaan. Het interieur is compleet
retro met de vier klokken in de middenconsole voor de olietemperatuur,
oliedruk, accuspanning en temperatuur van de versnellingsbak. Natuurlijk in Fahrenheit weergegeven. En
wat te denken van de toerenteller
en snelheidsmeter met knik in de
wijzer. Door de lage raamstijlen
voel je je echt ingebouwd, wat een
zeer veilig gevoel geeft. Vanuit de
geweldige stoelen kijk je uit over
een lange motorkap met de gigantische ‘bulge’, voorzien van twee witte
strepen. Kinderen (en volwassenen)
op straat zien en horen je al van
mijlen ver aankomen en smeken
je om het gaspedaal in te drukken.
Alsof de Chevy het door heeft, want
die spurt er dan ook meteen van
door. De zestrapsautomaat werkt
op dat soort momenten zeer goed
mee, maar kan als het moet ook
zeer beschaafd en rustig schakelen
in stadsverkeer. Overigens, de V8 is
ook met, hoe on-Amerikaans, een
handgeschakelde zesbak te verkrijgen. Je krijgt dan ook nog eens 26
pk extra tot je beschikking!
Één groot feest
De dag dat we deze auto uitlieten
in De Ronde Venen zat het weer
jammer genoeg tegen. En dan is het
oppassen met 400 pk onder je rechtervoet. De traction controle van
de Chevy is namelijk een bad boy.
Beter gezegd: de traction control
is lazy. Trap het pedaal te ver in en
banden spinnen als een dolle. Op het
moment dat je door hebt wanneer
de banden spinnen en hoe ver je
kunt gaan, wordt de Camaro een
echte gooi- en smijtbak waarmee
je waanzinnig veel lol kunt hebben.
Zodra de kont uitbreekt kun je hem
prachtig balanceren en corrigeren door met het gas te spelen.
En waarschijnlijk is dit de eerste

- foto’s patrick hesse

musclecar die wel goed stuurt in
de bochten. Het remmen met oude
musclecars was beangstigend, er gebeurde namelijk weinig. Als je nu in
de Camaro de ankers uitgooit merk
je direct dat er actie ondernomen
wordt door de Brembo remklauwen
(alleen op de SS-versie), waarmee
de remweg in vergelijking met de
oude modellen met kilometers is
afgenomen.
In Nederland is de Camaro zeer
exclusief, helemaal in de dikke SSuitvoering. In Amerika heb je zo’n
overheerlijke, fully loaded Camaro
SS V8 al voor zo’n 30.000 dollar
op jouw ‘motor court’ staan. Hier
in Nederland staat de Chevy voor
een kleine € 90.000,- op de oprit.
Vanwaar dat grote verschil in prijs?
In Nederland hebben we natuurlijk
de BPM, waar de overheid heel rijk
van wordt, maar de auto moet ook
aangepast worden aan de Nederlandse standaarden en vergeet niet
de slurptaks. Als je in de markt bent
voor een auto ter waarde van zo’n
€ 100.000,- kijk je ongetwijfeld
ook naar andere sportwagens, maar
kom op: doe eens gek, durf eens op
te vallen! Gegarandeerd dat u nooit

met dezelfde auto vooraan bij de
stoplichten staat. En dat is met een
Porsche 911 (die overigens ook nog
eens een stuk duurder is) nog wel
eens anders.
Conclusie
De Chevy Camaro is een waanzinnige bolide. Het is het overwegen
waard om een benzinepomp aan
huis te nemen, maar het is elke
druppel waard. De Camaro heeft
misschien een wat patserig imago,
maar het maakt de dag van de bestuurder en die van de omstanders
helemaal goed. De roffel van de V8,
de mean looks; waarom rijden er
niet meer van deze auto’s rond?
Van Kouwen
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
T 0297-272272
W www.vankouwen.nl
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

		

Test Boom Trike Lowrider LR7i

Santa Claus is coming to town

Deze week test Patrick Hesse een
Boom Trike Lowrider LR7i bij
Trike Centrum Vinkeveen.
“Voor onze laatste test van dit jaar
zoek ik iets speciaals, dus misschien
heb je wat leuks?” Ik kijk Yehudi van
Trike Centrum Vinkeveen vragend
aan. “Je heb de vorige keer kennis
gemaakt met de Trike,” antwoordt
Yehudi, “dus ik denk dat je klaar bent
voor het echte werk: wat dacht je
van dit beest?” Hij wijst naar een
gifgroene, zeer indrukwekkende
Boom trike, de dikke uitlaten en
het Porsche koelhuis laten er geen
misverstanden om ontstaan: dit is het
serieuze werk en retensnel!
Mijn handen jeuken, dit lijkt me echt
vet. Mijn eerste ervaring –een aantal
weken geleden– was me ondanks de
kou erg goed bevallen en na het eerste ritje had ik het rijden ook onder
knie, dus ik zou zeggen: kom maar
op. Wanneer de Boom buitenstaat,
valt pas op hoe imposant de trike is.
De spetterende speciale Kameleonlak van de Trike is super, als je uit
een bepaalde hoek kijkt komt er een
goudgele gloed door het groen heen,
echt iets aparts. Het is jammer dat
de zon niet schijnt, want dan komt
de lak pas echt tot zijn recht, volgens
Yehudi. Hij draait de contactsleutel
om en meteen komt het 1835cc
metende motorblok tot leven. Dit is
inderdaad ‘serious sh….’. Waar je
ook kijkt: het massieve RVS glimt
je tegemoet. Ik stap ‘in’ de Trike
en denk weer na hoe het zat: eerst
de gordel om, dan linkervoet op de
koppeling, rechtervoet bij de centrale

rem en uiteraard rechts gas geven
met de hand. Bij deze Boom trike zit
de versnellingspook veel logischer
geplaatst: links onder je been, net
naast je zitplaats.
Met een mooi gebulder rij ik het
terrein af en voel me meteen op mijn
gemak, ik kijk goed naar de zijkanten, want dat is nog wel wennen die
dikke kont, maar verder gaat het
alsof ik nooit iets anders heb gereden. De wegligging is uitstekend, het
stuur reageert ondanks zijn enorme
afmeting opmerkelijk goed op mijn
bewegingen. Op de N201 kan het
gas erop en komt dit dikke VW blok
met zijn dubbele Webers pas echt
tot leven en gaat de Boom snel van
zijn plaats. Wat een sensatie is dit
toch, met mijn motorjas en ijsmuts
op is het goed te doen en hoef je
echt niet heel hard te rijden om de
kick te voelen. Het is dat is dat ik zo
verknocht ben aan mijn eigen motor,
maar hier zou ik best aan kunnen
wennen, en lijkt me dit in de zomer
helemaal te gek!
Dat dit een trike uit het hogere
segment is, druipt er aan alle kanten
vanaf: waar je ook kijkt roestvrij
staal en erg mooie details, waarbij
ik het dubbele Jetlight systeem
(die meedraaien met het sturen)
super gaaf vind. Samen met mijn
collega Peter Bakker rijd ik naar
het centrum van Mijdrecht voor
wat ‘kerstfoto’s’. Zelden heb ik met
een voertuig zo’n opzien teweeg
gebracht, overal mensen die foto’s
maken en filmen, als wij stapvoets
door de Dorpsstraat aan komen
grommen. “Als je niet van opvallen
houdt, kan je hier beter niet mee

rijden,” concludeert Peter. Ik had het
niet beter kunnen zeggen.
Ik ga nog even een groot rondje
maken, ik heb tenslotte niet elke dag
de mogelijkheid om zo iets speciaals
te rijden. Ik voel me echt stoer en
bedien met alle gemak de Boom,
alsof ik hem al jaren heb. Terug op de
Constructieweg 23a draai ik de sleutel om en is het stil om me heen. Dit
kan volgens mij een therapeutische
werking hebben: zit je in een dipje?
Huur een middag een
trike en weet weer
dat je leeft. En wil je
het leven helemaal
leuk maken: ga sparen en koop er een.
Wanneer het straks
weer zomer is, bent
u degene die met
een dikke grijns op
zijn werk komt!
De gereden BoomTrike Lowrider
LR7i is uit 2005,
heeft 15.000 km
gereden en is overladen met accessoires. De prijs van
deze unieke trike is
€ 22.500,- en er zit
een half jaar
garantie op.

TCV
Constructieweg 23a
Mijdrecht
0297-255546
info@trike-centrum.nl
www.trike-centrum.nl

14%
bijtelling
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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: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: online strateeg online fullservice bureau a’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: online campagne manager – Hilversum
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Digital Planner mediabureau A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: medewerker inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Communicatie en Fondsenwerving
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Agf Afdelingschef / medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis
Functie: Technisch Advisor (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: senior PHP programmeur interactief marketing
bureau Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: sr. account director/projectmanager online
Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Creative Director Crossmedia Bureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: systeembeheerder/e-mail deliverability en
online trust bij Reputy A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: 3 Gastvrouwen/heren
Organisatie: Restaurant Meesters
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
Functie: Iphone app developer
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: 1ste of 2de Automonteur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: Pedagogisch Medewerker / Vakcoach Spel en
Beweging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

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

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf De
Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude

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

Functie: Medewerker Mengafdeling
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht

Functie: Collectanten Alzheimer collecte
Organisatie: Alzheimer
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Schoonmaakmedewerker Restaurant Lust!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Oproepkrachten KDV / BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: BREUKELEN
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Huis ter Lucht

Boek een overnachting in een van de
nieuwe appartementen Huis Ter Lucht in
De Kwakel. Je wordt ontvangen op de
kaasboerderij aan de Amstel en daarna
krijg je een rondleiding. Geniet van de rust
op het winterse platteland.
kijk op www.groenehart.nl

Cursus
bloemschikken

Ontdek de leukste winteruitjes bij jou in
Het Groene Hart. Ontbijt of lunch met
echte boerenkaas. Verken het winterse
Alblasserwaard op de fiets of ga op
pad door Gouda met een verhalenverteller. Snuffel langs de kraampjes op de
Streekmarkt in Woerden op zoek naar
leuke snuisterijen. Drink warme choco
in een karakteristieke boerderij. In Het
Groene Hart ben je vrij.

Ben je een bloemenliefhebber? Volg dan
een cursus bloemschikken in Aalsmeer en
maak je eigen kerststukje. Of verras je partner of collega met een zelfgemaakt boeket.

Agenda

kijk op www.groenehart.nl

3 uitjes in Vecht en Venen en omstreken

Vette vogeldag

Bezoek op een koude winterdag de expositie van Rob Houdijk in Nieuwkoop
Trek je schaatsen aan of geniet van
een ijsshow in Mijdrecht
Sluit het jaar swingend af! In De
Ronde Venen kun je genieten van
Dance Event
Wil je meer weten over openingstijden,
routebeschrijvingen en (eventuele) prijzen?
Kijk op www. groenehart.nl

Wellness
arrangement

Laat je op een koude winterdag eens lekker
verwennen met een wellness arrangement
van Madelin Beauty Home in Noorden. Je
begint of eindigt met een overnachting bij
2B:B&B en daarna kun je heerlijk genieten
van een beautydag!

Ben je een echte vogelfan of wil je er
meer over te weten komen? In Nieuwkoop wordt zondag 27 december ‘Vette
Vogeldag’ gehouden. Je kunt met je
kids vogels helpen de winter door te
komen met een lekkere pindasnack,
vetbol of pindaslinger, die de kinderen
zelf kunnen rijgen.

kijk op www.groenehart.nl

kijk op www.groenehart.nl

Pluk de mooiste dagjes uit op www.groenehart.nl
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Wat gaan we doen in de kerstvakantie?
Museum

Evenement

Nemo Amsterdam
Heel de kerstvakantie

Kerstland
Veemarkthallen Utrecht
25 – 30 December

Als jij vrij bent, is er bij
NEMO extra veel te doen!
Het grootste en spannendste
science center van Nederland
organiseert in de kerstvakantie van 19 december tot
en met 3 januari heel veel
extra’s: waanzinnige theatershows, gekke demonstraties
en leuke workshops! Er is
ook nog een gloednieuwe
workshop: Micro-lab! Want
waarom zijn planten groen?
Hoe ziet je binnenkant van je
wang eruit? Dit kun je met het
je blote oog niet ontdekken
maar wel in het Micro-lab!
Mis het allemaal niet en koop
hier alvast je kaartjes, dan kun
je langer op ontdekkingstocht
in NEMO, want je hoeft niet
meer langs de kassa!
Kerst-lab
Nog wat over van kersdiner of
Nieuwjaarsbrunch? Neem dan
de restjes mee naar NEMO!
Want in de kerstvakantie staat
NEMO’s Wonder Lab in het
teken van “het Kerstdiner”.
Bezoekers kunnen deze twee
weken hun zelf meegebrachte
kliekjes letterlijk en figuurlijk
onder de loep nemen in ons
laboratorium. En dankzij onze
proeven komt de waarheid aan
het licht. Zit er vet in je heerlijke witte chocolademousse?
Of eiwit in het stokbroodje
met brie? Vind je suiker in je
fruitdessert?
Bezoekers kunnen één van
de proeven doen en testen
daarbij of er eiwit, vet, suiker
of zetmeel in je eten zit. Voor
de bezoekers die niet zelf iets
mee hebben genomen, hebben
we de ingrediënten van het
NEMO kerstdiner klaarstaan.
Tip: met lichtgekleurd voedsel
werken de testen het beste!
Tijdens de kerstvakantie
zijn er elke dag waanzinnige
workshops en spetterende
theatervoorstellingen. Alle
activiteiten zijn gratis voor bezoekers van NEMO (behalve
in het Techno-Lab, dat kost
€ 2,50 extra voor het materiaal dat je gebruikt).

www.www.e-nemo.nl

Kerstland Utrecht is al voor de
veertiende maal het grootste
indoor pretpark van Nederland. Dat betekent circus,
kermis, show, braderie, kids
corner, gezellige terrassen en
nog veel meer.
Kerstland wordt gehouden van
25 t/m 30 december 2009 in
de Veemarkthallen te Utrecht
en is elke dag geopend van
10:00 tot 18:00 uur.
Na het betalen van de eenmalige entree zijn de attracties
gratis, natuurlijk geldt dit ook
voor de circusvoorstellingen.

www.kerstland.com

Circus
Kerstvariété
Casablanca Paradijsvogeltent – Strand Zuid – Amsterdam
23 – 30 December
Kleinste kerstcircus van Nederland met Dolly Bellefleur.
Van 23 tot en met 30 december vindt er in de kleine
Casablanca Circustent op
Strand West acht dagen lang
een Kerstvariété plaats.
Het zal gepresenteerd worden
door Dolly Bellefleur, die van
half november tot half januari
haar twintigjarig jubileum
viert met een grote expositie
in de Openbare Bibiliotheek in
Amsterdam.
In de tent worden tafeltjes
en stoeltjes gezet, zodat het
geheel een nachclubachtige
sfeer krijgt.
Het moet het kleinste en
charmantste kerstcircusje
van Nederland worden. Er is
slechts plek voor 130 personen per voorstelling.
Optredende artiesten
Balanceerkoning Freddy
Kenton, die op het internationale circusfestival van Monte
Carlo een belangrijke prijs
won en twee jaar lang optrad
in de Parijse Moulin Rouge.
Hij heeft een fantastische act
waarbij hij met negen champagneglazen balanceert en
tegelijkertijd viool speelt.
Jimmy White, een tapdanser

die in alle grote nachtclubs
van Tokio, Italië en Frankrijk
heeft opgetreden.
De 18-jarige illusionist Dion,
de jongste prijswinnaar ooit
op een WK Magic, hij nam
afgelopen zomer deel met een
baanbrekende act waarbij hij
tango met kaartenmanipulatie
combineerde.
Anne Wilson, chansonnière,
deelneemster aan Holland's
Got Talent, die liederen van
Edith Piaf zal vertolken en
daarbij een quick change-act
zal opvoeren.
Jeanne Durand Raucher, een
Franse handstandacrobate.
Vrienden van Ramses Shaffy
brengen een ode aan de
begin deze maand overleden
chansonnier. Op de ene dag
zal dat een optreden zijn
van Fifi L’amour en Rodolfo
Ravissant. De andere dagen
zal zanger Niels van der Gulik
met zijn band en pianist Feico
de Leeuw een akoestische
set met Ramses-liederen ten
beste brengen. Luchtacrobaat
Tobit van Vliet, dé ster van
het internationaal succesvolle
gezelschap Corpus Acrobatics.
Nederlands kampioen jongleren Marco Bonisimo. Kortom,
het oude variété is eindelijk
terug in Amsterdam. De Moulin Rouge komt naar Mokum!

www.kerstvariete.nl

Theatershow
Apassionata
Amsterdam RAI
25 – 29 December
De nieuwste spectaculaire
paardenentertainment show,
‘Charm of Freedom’ is een
magische ontmoeting tussen
mens en paard en vertelt het
romantische verhaal over de
verboden liefde tussen Sam
en Claire. Een romantisch
liefdesverhaal gecombineerd
met meeslepende muziek en
dans, schitterende lichteffecten, adembenemende stunts
en knappe rijkunsten maakt
Apassionata tot hét kerstspektakel voor de hele familie!
Ook de grootste paarden ter
wereld –de Shire Horsesmaken hun opwachting. Deze
paarden van Daphne de Visser
zorgen voor een spectaculaire
act. Laat u bevangen door

een avond vol van magische
momenten en veel emotie.

www.apassionata.nl

Circus
Wereldkerstcircus
Carré
18 December – 3 Januari
Het WereldKerstCircus viert
zijn vijfentwintig jarig jubileum met het meest bekroonde
circusprogramma van Europa.
Nergens is het circus mooier
dan in Carré, is dan ook
niet zomaar een kreet. Dat
beamen de ruim 50.000
bezoekers die traditioneel jaar
in jaar uit naar dit circuspaleis
aan de Amstel komen.
Dit komende jubileum
programma telt alleen maar
hoogtepunten. Daar is de
clown der clowns Fumagalli.
Voor de magie in de magische
cirkel die de piste heet, zorgt
's werelds snelste illusionist
Hans Klok. Uit Moskou komt
het beste springplanknummer ter wereld Kovgar, er
zijn Fietsacrobaten uit China
en als grote sensatie is er
een vliegende trapeze act
uit Korea, met maar liefst
twee viervoudige salto’s wat
nog nimmer is gebeurd in
de wereld. Ook de Gouden
Clownwinnaars (de Oscars
van de circuswereld!) van dit
jaar op het Circusfestival van
Monte Carlo, het luchtnummer
‘’Flight of Passion’’ werken
mee aan deze supershow.
Luchtnummers komen ook
bijzonder goed uit in het hoge
Carré. Vandaar dat ook soms
het riskante, maar ook poëtische trapeze nummer Bobrovs
geëngageerd is, waarin gevaar
kunst wordt en dat tegelijk
circus is als een gedicht,
waarin ontroering en sensatie
samen gaan…
Het Wereldkerstcircus hecht
er al 25 jaar veel waarde
aan alleen diervriendelijke
dierennummers te presenteren
in de piste van Carré. Dit zeer
sterke jubileumprogramma zal
opnieuw bewijzen dat circus
mits van wereldniveau nog
altijd springlevend is!

www.theatercarre.nl
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