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Kort Nieuws

Meertje on Ice

Jeugdwedstrijd 2010
Woensdag jl. werden onder leiding
van IJsclub VIOS op het Meertje
in Vinkeveen jeugd-kortebaanwedstrijden gehouden. 39 deelnemers
zorgden voor een spannende strijd
waarbij valpartijen enkele deelnemers de podiumplaats kostten. Er
werd gereden in 5 categorieën en
de volgende kinderen gingen met
een prijs naar huis:

Ronde van Botshol leidt tot verkeerschaos...

Jongens en meisjes gemengd
6-7 jaar:
1.Randy Berkelaar
2.Daan de Boer 3.Tom Neten

WAVERVEEN - De toeloop van schaatsers die woensdagmiddag jl. wilden deelnemen aan de Ronde van Botshol, de eerste
KNSB-toertocht die in het Groene Hart kon worden verreden, was dusdanig groot, dat ter plaatse een verkeerschaos ontstond.
De organisatie heeft daardoor moeten besluiten de inschrijving te staken. Op dat moment waren echter al zo’n 2.000 schaatsers
gestart. Zij mochten de tocht gewoon afmaken en beleefden een prima middag op ijs van voldoende dikte. Was er over land bijna
geen doorkomen aan om de start te bereiken, vanuit de lucht leverde het deelnemersveld in elk geval een uniek schouwspel op.

Meisjes 8-9 jaar:
1.Claudia Schuurmans
2.Noa Janmaat 3.Nova Vlasman

luchtfoto’s peter bakker & rob isaacs / vliegschool hilversum

Opel Corsa nu
vanaf € 5.997,-

Jongens 8-9 jaar:
1.Luuk van de Vliet
2.Maxim Struik 3.Finn Colly

en de rest betaalt u over 2 jaar.

Meisjes 10-12 jaar:
1.Diewertje Mulckhuyse
2.Gina Ros 3.Mira Colly
Jongens 10-12 jaar:
1.Hugo Straver
2.Tom Ebbing 3.Roberto Blom

20% bijtelling A

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

... maar levert ook unieke winterplaatjes op.

Opel Corsa vanaf
€ 11.995,00
50% van de aankoopprijs € 5.997,50
Inruilvoorbeeld huidige auto € 4.500,00
U betaalt nu
€ 1.497,50
Te betalen over twee jaar € 5.997,50

www.vankouwen.nl
Amsterdam: (020) 581 62 00, Amstelveen: (020) 643 26 80
Aalsmeer: (0297) 329 911, Mijdrecht: (0297) 272 272
Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

LUTZ
FINAL SALE
TOT 70%

KORTING
WWW.LUTZ.NL

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 7,9 – 4,1; kms/liter: 12,7 – 24,4; CO2 gr/km
190 – 109. De 50/50-deal is van toepassing op nieuwe orders t/m 28 februari 2010 en geldt voor de Agila, Corsa, Meriva, Zafi ra, Astra TwinTop en de huidige Astra (H) met een uiterlijke kentekenregistratie van 29 april
2010, uitsluitend bij deelnemende dealers. Toetsing bij BKR in Tiel. Maximaal 1 financiering per klant. Minimale aanbetaling van 50% met een effectieve rente van 0%. De financiering wordt aangeboden via GMAC
Financial Services (KvK 24107861; AFM registernr.12013025). Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl.
Prijzen incl. btw, bpm en energielabelverrekening, excl.kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.

MERKEN DAMES
FRED DE LA BRETONNIERE
HANS UBBINK
GIRBAUD
MARCCAIN
CLAUDIA STRÄTER
WOLFORD
VILA

MERKEN HEREN
DIVERSE KOSTUUMS
2 STUKS - € 400,JEANS - 2 STUKS
50% KORTING
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IJsduiken bij Scuba Academie
IJs- en ijskoud, maar zo ‘onwijs gaaf’. Met die woorden komen de meeste
duikers weer boven water in de bijt, nadat zij samen met Scuba-Academie
in Vinkeveen een ijsduik hebben gemaakt.

Voor Cees den Toom en JP Bresser van Scuba-Academie uit Vinkeveen is het elke
winter weer aftellen zodra de temperatuur onder het vriespunt komt en het eerste
ijs zich vormt. Niet zoals de meeste Nederlanders om de schaatsen onder te kunnen binden, maar juist om aan de ‘verkeerde’ kant van het ijs te kunnen gaan kijken, namelijk onderwater.
Scuba-Academie in Vinkeveen is een duikcentrum dat probeert zich op vele manieren te onderscheiden en niet op de massa te mikken door veel en goedkope
duikopleidingen te bieden. Er is heel bewust gekozen voor een gecontroleerde ontwikkeling door te kiezen voor hoge kwaliteit opleidingen, afwijkende en bijzondere
programma’s te organiseren en veel informatie te bieden over het behoud van het
onderwaterleven en de rol en invloed die lokale duikers daarop kunnen hebben.
Cees den Toom en JP Bresser, beiden woonachtig in Vinkeveen, hebben samen meer
dan 60 jaar duikervaring opgedaan in diverse disciplines en verspreid over de gehele wereld. Vanuit Scuba-Academie wordt deze ervaring gebundeld en toegepast
waarbij de specialiteiten van beiden zoveel mogelijk worden benut. Cees den Toom
heeft zijn roots in het wrakduiken, voornamelijk opgedaan in Australië, waar hij
lange tijd actief is geweest in de duikindustrie. Daarnaast is Cees een gedreven
coach en trainer op alle niveaus, van beginnend duiker tot opleiden en evalueren
van instructeurs. JP Bresser is een bekende technische duiker die onderdeel is van
een Europees grotduik exploratie team en de hele wereld afreist voor reportages in
tal van nationale en internationale duikbladen. JP is ook een zeer ervaren coach en
trainer op diverse gebieden en vooral gespecialiseerd in de technische opleidingen
tot en met instructeursniveau.

Historisch gezien wordt het ijsduiken in Nederland op een zeer conservatieve
manier uitgevoerd, het gebruik van veel lijnen staat daarbij centraal. Lijnen van
wak naar wak, lijnen van de kant naar de duiker, lijnen tussen duikers etc. Onnodig
te vermelden dat dit niet bijdraagt aan het ‘vrije gevoel’ wat duiken zou moeten
bieden volgens de filosofie van Scuba-Academie. Cees en JP hebben daarom hun
ervaringen uit het wrakduiken en vooral vanuit het grotduiken toegepast om een
methode te ontwikkelen waarbij mensen zonder ervaring toch de mogelijkheid
hebben een duik onder het ijs te maken, zonder het gevoel te hebben een ‘hondje
aan een riem’ te zijn. Er wordt in de haven voor Scuba-Academie een circuit van
dikke lijn geplaatst waar beginnende duikers onder begeleiding van ervaren grotduikers met gebruikmaking van technieken uit het grotduiken een zeer veilige en
vooral autonome ijsduik kunnen maken. Het duiken onder het ijs is een indrukwekkende en ietwat hallucinerende ervaring. De feeërieke en diffuse lichtinval creëert
een spel van licht in diverse tinten groen. De bellen van het gas dat de duikers uitademen vormt grote spiegels onder het ijs. Dit alles in combinatie met een stukje
gezonde spanning zorgt voor een ervaring om nooit meer te vergeten, een must
voor elke duiker.
Gedurende de winterperiode organiseert Scuba-Academie regelmatig clinics waar
geïnteresseerden tochten onder het ijs kunnen maken, eventueel gecombineerd
met een foto of video sessie zodat deze ervaring voor altijd vastgelegd en meegenomen kan worden.
Meer informatie op www.scuba-academie.nl

De kou speelt de meeste mensen geen parten.
Ze zijn erop gekleed. Droogpakken, dikke
donzen onderpakken en thermisch ondergoed.
Maar een enkeling gaat gewoon in zijn natpak.
En zelfs die heeft het niet koud. De adrenaline
stroomt. Als een duiker bovenkomt, zie je alleen een grijns van oor tot oor, terwijl ondertussen het water van zijn uitrusting druipt en
in een ijspegel verandert: “Wanneer mag ik
weer?”
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Strooiroutes aangepast door tekort aan zout

Luistervink

Alleen de rode
doorgaande
wegen zullen
nog worden
gestrooid door
de gemeente; de
groene routes
worden door
de provincie
gestrooid.

De strooiroutes in de gemeente
De Ronde Venen zijn aangepast
als gevolg van een tekort aan
strooizout. De gemeente beschikt
nog maar over een zeer beperkte
voorraad zout om wegen berijdbaar te houden en heeft daarom
besloten alleen nog maar op
belangrijke doorgaande hoofdroutes, busroutes en fietspaden te
strooien.
Gezien de winterse omstandigheden
waardoor Nederland wordt getroffen, en de grote vraag naar zout, is
de verwachting dat de aangepaste
strooiroutes voorlopig van kracht
zullen blijven.
Om de resterende voorraden
strooizout zo eerlijk mogelijk te
verdelen tussen Rijk, provincies en
gemeenten, zijn op voorstel van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
zogenaamde regionale zoutloketten
in het leven geroepen. Het beschikbare strooizout wordt via deze
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loketten onder de verschillende
overheden verdeeld. Rechtstreeks
zout betrekken van de leverancier
is niet meer mogelijk. De Ronde
Venen neemt deel aan het regionale
loket dat in de provincie Utrecht is
gevormd. Het is nog niet duidelijk
wanneer en hoeveel strooizout de
gemeente via dit regionale loket
krijgt.
Besloten is daarom voorlopig alleen
maar te strooien op hoofdroutes
van auto- en fietsverkeer en op
busroutes. Op bijgaand kaartje is te
zien wat de hoofdroutes van het autoverkeer zijn. Getracht wordt deze
routes zo goed mogelijk berijdbaar
te houden, maar gezien de nijpende
zouttekorten zal het strooien tot
een minimum worden beperkt. Ook
wordt het zoutstrooisel vermengd
met zand om een beter effect te
krijgen. Maar dit zout/zand mengsel
biedt kwalitatief minder resultaat
dan het puur strooien met zout.
Voor deze aanpak is echter gekozen
om zolang mogelijk met de bestaande voorraad te kunnen doen. Buiten
de belangrijke verkeersroutes wordt
niet meer gestrooid, zolang de
gemeente een beperkte voorraad
heeft . Dit betekent dat deze wegen
zeer glad kunnen zijn! Verkeersdeelnemers worden opgeroepen
hier zoveel mogelijk rekening mee
te houden.

Scheve

3Hoek blijft gemoederen bezighouden

Bal nog even niet op
de middenstip
Het blijft rumoerig rondom het nieuw te realiseren sportpark de 3hoek.
Bewoners rondom het bouwterrein in wording doen er alles aan zaken
te vertragen en zo mogelijk spaken in wielen te steken. Hun goed
recht, je mag immers in dit land voor je belangen opkomen. Op dit
moment heeft de bewonersvereniging een ludieke actie op touw gezet.
Het bracht op bod uit op de beide nieuw te kalken middenstippen. Of
het veel zoden aan de 3hoek zal zetten is nog de vraag.
Eind december verlengde de gemeente het voorkeursrecht tot koop
niet op de benodigde grond waar
de 3hoek moet gaan verrijzen. Voor
de belangenvereniging een reden
het ludieke bod uit te brengen
en op zijn minst de suggestie te
wekken dat het gehele project op
losse schroeven zou komen te staan.
Navraag van deze krant bij Martin
Heijtel, verantwoordelijk ambtenaar bij de Gemeente, gaf echter
het volgende beeld: Het verkrijgen
van een voorkeursrecht houdt de
verplichting in dat binnen vooraf
bepaalde tijden bestemmingsplannen gepresenteerd moeten worden. Heijtel beaamt dat de tijd te
kort is dit voor elkaar te krijgen
en derhalve is het voorkeursrecht

bewust niet verlengd. Inmiddels is
de gemeenteraad akkoord gegaan
met het plan de 3hoek en is overeengekomen dat er in principe in
goed overleg met de eigenaar, wie
dat ik inmiddels ook is of zal gaan
worden, wordt onderhandeld over
een eerlijke, maatschappelijk verdedigbare, grondprijs. Komt men hier
niet uit zal er een onteigeningsprocedure worden opgestart waarbij
de rechter uiteindelijk de waarde
van de grond zal gaan bepalen.
Het valt niet te ontkennen dat er
op bestuurlijk niveau ook wel een
steekje valt, maar in dit geval is
er absoluut geen sprake van iets
te zijn vergeten of nog heerlijk in
dromenland verblijven.

Richard Krajicek Foundation Award

Fietscrossbaan winnaar provinciale voorronde
Mijdrecht – Op woensdagavond 13 januari heeft het Fietscrossbaan project uit Mijdrecht de provinciale
voorronde voor de Richard Krajicek Foundation Award gewonnen. Het project was een van de elf genomineerde projecten in de provincie Utrecht. Op 10 februari a.s vindt in Rotterdam de landelijke finale plaats.
door piet van buul

De fietscrossbaan in Mijdrecht is tot stand gekomen nadat
basisschool De Eendracht samen met de gemeente in 2007
de eerste kinderraad in de Ronde Venen heeft georganiseerd. De gemeenteraad heeft toen het door de kinderen van
groep acht gepresenteerde voorstel voor de aanleg van een
fietscrossbaan gehonoreerd. De baan is in 2009 geopend.
De provinciale jury van de Richard Krajicek Foundation
had veel waardering voor dit bijzondere project. Met name
het feit dat hier een activiteit voor jongeren van de grond
is gekomen op initiatief van de kinderen zelf, die daarvoor
het hele traject van gemeentelijke besluitvorming, vanaf het
indienen van het voorstel tot en met het raadsbesluit hebben
gevolgd.
Tijdens de finale in Nieuwegein werd het project door Joost
Flick en Niels Schenk, twee oud leerlingen van De Eendracht
die tot de bedenkers van het project behoorden, samen met
de huidige leerlingen Jeno, Lars, Jergé en Raoul (uit groep
7) het project aan de provinciale jury gepresenteerd. Ze
kregen daarbij steun van juf Manja en juf Michelle. En met
succes. Aan de toekenning van de eerste prijs in de provincie
is een bedrag van duizend euro voor het project verbonden.
Op 10 februari gaan de jongelui door middel van een Idolsachtige presentatie in Ahoy in Rotterdam een poging doen
om ook de landelijke hoofdprijs binnen te slepen. De winnaar
van de landelijke finale ontvangt € 10.000 voor het genomineerde project.

Vlak voordat de thermometer op
plus stond kregen buuf Riek en ik
het in ons hoofd nog maar eens
een paar rondjes Fort Abcoude
te gaan schaatsen. De liefhebber weet hoe leuk dat kan zijn.
Rondje, even bijpraten, koek en
zopie, nog een rondje en voordat
je het weet is het laat. Riek hield
wel van schaatsen. Ze kwam
uit het dorp waar dolle Dries
destijds uit het ei was gekropen
en dat lijkt bijna automatisch op
een aanleg voor sporten. Haar
man, kerkvoogd van de kerk in
Baambrugge, vond het goed dat
we samen op stap gingen. Mijn
ega had er ook geen problemen
mee. Samen bonden we onze
noren dan ook aan en lieten de
klompen langs de kant staan.
Na twee rondjes bleken we als
enige op het ijs te staan, nou ja
ijs, het was een drabberige zooi
geworden die niet tot veel inspiratie leidde. We krasten dan ook
naar de kant waar we tevergeefs
naar onze klompen zochten. Die
waren weg, evenals onze ijzerbeschermers en andere zaken. We
besloten het opkomende gevoel
van de pee in hebben te verdringen en naar de dichtbijgelegen
kroeg te gaan. Wat rest een
mens anders toch? Met Noorse
sokken door de natte sneeuwblubber lopen is geen feest en
we waren dan ook blij dat we het
verwarmende vocht door onze
aderen konden laten stromen.
Wat we niet wisten is dat er op
dat moment een grote zoekactie
op touw was gezet. Kinderen
hadden onze spullen gevonden,
de donkerte aanschouwd en
waren naar huis getogen om met
veel bombarie te melden dat er
wel spullen maar geen mensen
op het fort waren aangetroffen.
De politie, ze zaten toen nog
gewoon op het bureau, werd
terstond gealarmeerd en die
zagen al snel Riek’s naam op
de spullen staan. En haar adres.
Een zoektocht ging van start.
Twee agenten belden aan bij de
kerkvoogd om toch maar eens
te vragen waar zijn echtgenote
zich zou kunnen bevinden. Deze
raakte terstond in alle staten
en liep met de twee koddebeiers naar mijn ega die de deur
opende en verbaasd naar buiten
keek. De kerkvoogd riep met
omfloerste stem: “Ze hebben
Riekie d’r spullen gevonden en
ze zijn niet meer op het ijs. Waar
zouden ze toch zijn.” Mijn ega
kende me kennelijk door en door
en riep gelijk de enige mogelijkheid die ze zag: “Reken er maar
op dat die in de kroeg zitten.”
Stomverbaasd waren we toen we
werden opgehaald en de angst
waar zijn Riekie zich toch wel
zou bevinden sloeg om in blinde
woede. Het is nooit meer tot
schaatsen gekomen met Buuf
Riekie, zeker niet!
Luistervink
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Bijeenkomst ‘de
Christenvrouw’
De vereniging “de Christenvrouw”
afdeling De Ronde Venen komt
weer bij elkaar op donderdag 21
januari 2010 in gebouw “’t Kruispunt” van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Mijdrecht, Koningin
Julianalaan 22. Mevr Annemieke
de Haan uit Bussum komt spreken
met als onderwerp: “Praatjes
vullen geen gaatjes”. Spreekt het
onderwerp u aan? Kom gerust
eens vrijblijvend een keer kijken en
luisteren. Belangstellenden zijn van
harte welkom! Aanvang 20.00 uur
en de koffie staat om 19.45 klaar!

Toneelcursussen voor kinderen
In februari start een nieuw lesblok 'toneel voor kinderen'. Toneelspelen bij
De Speltuin betekent vooral aandacht voor samen plezier hebben in het spel
en het ontwikkelen van de eigen fantasie. Er wordt niet toegewerkt naar een
uitvoering. Het gaat niet om presteren maar om spelenderwijs je mogelijkheden te leren kennen. Er is een aparte lesgroep voor kinderen die (soms)
verlegen zijn, bang zijn om fouten te maken of moeite hebben zich te uiten.
Onzekere kinderen hebben meer tijd nodig om zich te (leren) uiten en hun
fantasie en eigenheid te gebruiken. De Toneelclub Durven & Doen helpt kinderen bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en het omgaan met emoties. De Toneelclub Durven & Doen én de cursus FantasieToneel starten op
woensdagmiddag 3 februari in Mijdrecht. Bij FantasieToneel (voor kinderen
van 7 t/m 10 jaar) doen we veel toneelspelletjes waarbij je leert je fantasie
te gebruiken. Al spelend leer je veel zelf te verzinnen en te doen. Interesse?
Kijk dan op de website www.despeltuin.nl. voor de lesdagen-en tijden. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Millenaar, telefoonnummer (0297) 285520 of via e-mail: astrid@despeltuin.nl.

Horizon op 17 januari
Zondag 17 januari, van 9 – 10 uur,
kunt u luisteren naar een discussie
over genade, het vierde deel van
een serie van vijf uitzendingen over
het thema: Strijd tussen goed en
kwaad. Aan de discussie nemen
deel ds. Aarnoutse, Vinkeveen,
Hans van Ankeren, Wilnis, dr.
Coen Stoll, Wilnis en pastor Wim
Vernooij, Vinkeveen. Herhaling van
17.00 – 18.00 uur. Horizon valt te
beluisteren op radio Midpoint: kabel 101,9 FM of ether 105,6 FM.
(In verzorgingsinstellingen kan een
andere kabelfrekwentie gelden).

Wilnis

‘Passage’ belicht
Jappenkamp
Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis houdt woensdag 20 januari
een ledenvergadering. De Heer A.
Stein uit Wilnis komt vertellen over
verblijf in een Jappenkamp. Ook
gasten zijn hartelijk welkom. De
avond is in De Schakel, Dorpsstraat
20 te Wilnis en begint om 20.00 uur.

Een goed begin voor de paardensport
De activiteitencommissie van
paardensportvereniging Troje heeft
zich weer volop ingezet om Trojes
Nieuwjaarsfeest afgelopen zaterdag
9 januari tot een daverend succes te maken. Dit is ook zeker te
danken aan de vele sponsors die
Troje weer hebben gesteund met
het beschikbaar stellen van prijzen.
Massaal hebben zij weer diverse
goederen ingelegd voor de altijd
weer spannende verlotingrondes.
Alle gulle sponsors zijn te vinden op
onze website www.paardensportverenigingtroje.nl. Op dit feest waren
weer de meeste leden van de partij
en ook vele van onze sponsors en

sympathisanten kwamen gezellig
langs om het oude jaar tevens ons
5-jarig jubileumjaar af te sluiten en
het Nieuwjaar 2010 in te luiden. En
dankzij al deze mensen kan de club
er weer tegenaan om paardensportactiviteiten te organiseren. Tevens
wordt er weer gedacht aan evenementen speciaal georganiseerd voor
gehandicapten en ouderen. Kortom,
Paardensportvereniging Troje laat
weer van zich horen. Heb je ook zin
om gezellig bij ons aan te sluiten
geef je dan op via onze site waar
ook alle informatie is te vinden van
onze komende organisaties.

Super Caddie Prijs voor
Rinus Romeijn
Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van Golfclub Veldzijde in Wilnis, werd dit jaar het Super Caddie beeldje uit handen van de winnaar van
vorig jaar, Rob de Jong, uitgereikt aan Rinus Romeijn. Rinus ontving deze
prijs vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de vereniging. Nadat
hij lid werd van de golfclub, heeft hij niet alleen in verschillende commissies zitting gehad maar daarnaast kon de club altijd op hem rekenen als er
een helpende hand nodig was. Nog steeds is hij nog actief bij het opleiden
van nieuwe of beginnende golfers. Hij verricht zijn activiteiten altijd op
een bescheiden en gedegen wijze maar zijn enthousiasme voor de sport
is kenmerkend en een voorbeeld voor velen. Kortom: redenen genoeg om
hem deze ereprijs toe te kennen.

De Ronde Venen

Week van Gebed
De organisatie van “Gebed voor
de Venen” organiseert ook dit jaar
weer een lokale Week van Gebed.
Dit keer is het thema: ‘Jij bent mijn
getuige’. “Gebed voor de Venen”
neemt dit thema over. De week
begint op zaterdag 16 januari met
een startbijeenkomst om 19.30
uur in gebouw Irene in Mijdrecht.
Vervolgens komen de deelnemers
van maandag 18 t/m vrijdag 22
elke avond om 19.30 uur samen in
gebouw De Roeping in Wilnis. We
sluiten de week af op zaterdag 23
januari, eveneens om 19.30 uur in
gebouw ‘t-Kruispunt in Mijdrecht.
De bijeenkomsten duren ongeveer 1
uur. Tegelijkertijd is er dit jaar voor
het eerst ook een Jongeren-gebedsweek. Die vindt op dezelfde dagen
en tijdstippen plaats, maar de locatie is alle avonden in de ruimte van
de Evangelische Gemeente De Weg
in Mijdrecht (boven de Karwei).
Thema voor deze jongerenweek is
“BinnensteBuiten”. Jeugd vanaf
ongeveer 14 jaar zijn van harte welkom. Contactpersonen: Wim Stam,
tel. 0297-287495; Willem en Linda
Zijl, tel. 0297-272780.

DE GROENE VENEN

Nieuwjaarsborrel LR&PC Willis
Zoals gebruikelijk organiseerde
LR&PC Willis ook dit jaar weer een
gezellige Nieuwjaarsborrel. Het was
nog even spannend of het winterse weer ervoor zou zorgen dat de
wegen onbegaanbaar werden, maar
gelukkig viel dat reuze mee. Leden,
familie en andere belangstellenden
waren ondanks het weer wederom
in groten getale gekomen om samen
te proosten op het nieuwe jaar. Een
andere belangrijke reden voor hun
komst was natuurlijk de traditionele
nieuwjaarsverloting. De leden en
vrijwilligers van Willis hadden weer
hun best gedaan om een flink aantal
prijzen bij elkaar te verzamelen. In
De Ronde Venen en wijde omtrek
hebben vele middenstanders weer
van alles beschikbaar gesteld, waarvoor wij hen weer enorm dankbaar

zijn. De hoofdprijzen gingen naar
de volgende personen: Lian Röling
won de professionele fotoreportage
beschikbaar gesteld door foto4u.nl.
De laptop (die gesponsord was door
Koos vd Vaart, latenvaren.nl, Van den
Heuvel CV, Vital zwembaden Loon
op Zand en STP trading & engineering) ging naar Nicole Lugtigheid.
LR&PC Willis gaat er weer een
interessant hippisch jaar van maken.
Op 23 januari is de eerstvolgende
menrit gepland. Deze “snertrit” voert
de menners weer langs de mooiste
plekjes in de buurt van De Ronde
Venen. Onderweg zal er weer een
stop ingelast worden met een hapje
en een drankje. Meer informatie over
Willis en de activiteiten is te vinden
op de website van LR&PC Willis,

www.lrpcwillis.nl.

Puzzels voor Maria Oord
Dinsdag 5 januari werden puzzels aangeboden aan bewoners van zorgcentrum Zuwe Maria Oord. De kinderen van de grote club van de Gereformeerde Kerk van Vinkeveen en Waverveen hadden de afgelopen tijd onder
leiding van Leo Driebergen en Nelien van Vliet hard gewerkt aan legpuzzels
van foto’s van Vinkeveen. De puzzels maakten ze van hout en zaagden ze
in vier tot twaalf stukken. Onder leiding van Mirella Heinen van de sector
Welzijn werden de elf kinderen en de acht puzzels verdeeld over twee huisjes
van het kleinschalig wonen. De kinderen gingen samen met de bewoners de
puzzels leggen. In het begin was het van beide kanten even aftasten, maar al
snel werd er door vele bewoners vrolijk gepuzzeld. De medewerkers van de
woningen serveerden limonade en lekkere warme en koude hapjes dit bracht
nog meer sfeer. Na verloop van tijd werden de puzzels gewisseld, omdat
sommigen graag alle puzzels wilden maken. De tijd vloog voorbij. Voor veel
kinderen was het de eerste kennismaking met bewoners van een zorgcentrum en het was goed om ’s avonds tijdens het reguliere clubuurtje nog even
na te praten over de ervaringen en terug te kijken op een gezellige middag.

Op de foto vlnr: Rachel, Mariska, Lianne, Demi, Jip, Kim, Melissa, Gauke, Alexander, Lars en Ole. Leiding: Leo en Nelien.			
foto mirella heinen
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2e PrinsenDweilBal op 16 januari

Kort Nieuws

Het beloofd weer een geweldig feest te worden wat dweilorkest
DORST (VIOS) en Carnavalsvereniging De Huts Geklutste Kliek
(AJOC) in elkaar hebben gezet.

Vinkeveen

Meertje On Ice
fakkeltocht

Concert in Janskerk Mijdrecht
Zes dweilorkesten, samen goed
voor zo’n 120 live muzikanten, spelen allen in hun eigen stijl muziek
van vroeger en nu. Het wordt geen
stijldans of hosfeest met alleen
carnavals muziek maar een avond
met leuke muziek voor jong en oud,
van echte meezingers tot hedendaagse pop. Een avond voor kijkers,
luisteraars en feestgangers, voor
iedereen van 16-100 jaar wordt het
dus genieten geblazen.
Het Muziekprogramma
Nix Dus uit Noordwijkerhout, De
Pretnoten uit Lisse, ’t Satte Erremenieke uit Zwijndrecht, Nou
toe maar uit Leiden en de Damstampers uit Amsterdam, muzikale
toppers die allen de nodige prijzen
op hun naam hebben staan. Ook
Dweilorkest DORST kan bij hun
thuis wedstrijd natuurlijk niet
gemist worden en zal haar nieuwe
festivalset aan u presenteren, ieder
orkest speelt 2x een set van 15min.
We beginnen om 20.00 uur met

de loting en om uiterlijk 24.00 uur
sluiten we het dweilwerk af met de
bekendmaking van het eindbedrag
voor het goede doel 2010, na middernacht gaat de avond verder op
muziek van de gezellige huis-DJ.
Dus ook de niet-dweilers komen
aan hun trekken. Als afsluiting van
het voetbalseizoen wordt er door de
leiding van het G-team van Argon
jaarlijks een voetbaltoernooi georganiseerd voor en door mensen met
een verstandelijke handicap. Met
de opbrengst van het Prinsendweilbal gaan we ze een grandioze dag
bezorgen.
Kom zaterdag 16 januari dus naar
Ajoc clubgebouw “Immitsj” aan
de Windmolen 75 te Mijdrecht.
Toegang vanaf 16 jaar, zaal open
vanaf 19.30 uur. Entree € 2,50
consumpties € 1,50. Meer informatie over het 2e Prinsendweilbal en
de sponsormogelijkheden vind u op
de website.
www.prinsendweilbal.nl Tot de 16e
januari!

Morgenavond, zaterdag 16 januari, spelen de jonge musici Seline Haalboom (orgel) en Teun Wisse (blokfluit) werken van Bach, Buxtehude,
Händel en Telemann in de Janskerk te Mijdrecht. Een unieke combinatie, waarbij u zult merken dat orgel- en blokfluitklanken ongelooflijk
goed mengen.
Seline Haalboom (1991) raakte al
jong geïnteresseerd in het orgel.
Op haar elfde begon zij dit instrument ook zelf te bespelen en deed
toelatingsexamen bij de Academie
Muzikaal Talent (AMT). Daar heeft
ze drie jaar les gehad van zeer
gerenommeerde musici, waaronder
Reitze Smits (orgel), Jaap Zwart
(theorie) en Erika Waardenburg
(ensemble). In 2008 deed Seline mee aan het Peter de Grote
Festival, waar zij lessen kreeg van
Theo Jellema en Erwin Wiersinga.
Tijdens het slotconcert ontving zij
een Eervolle vermelding (Honorary
Award for Outstanding Musicianship). Onlangs volgde ze een masterclass bij Leo van Doeselaar.

Teun Wisse studeert blokfluit bij
Heiko ter Schegget in Utrecht,
waar hij verbonden is aan de
Academie Muzikaal Talent (AMT).
Daarvoor had hij les bij Carla
Franssen aan de CKE muziekschool
in Eindhoven. Hij volgde bovendien een masterclass bij Marion
Verbruggen en heeft lessen gehad
van Conrad Steinmann. In 2007
was hij deelnemer aan het Orlando
Festival. Teun speelde op verschillende podia, als solist, samen met
medestudenten van het AMT en
in diverse ensembles en behaalde
verschillende prijzen bij concoursen
van de Stichting Jong Muziektalent
Nederland (SJMN), waaronder in
2005 de prijs voor de beste vertolking van een werk van een hedendaagse Nederlandse componist.

Een poes met een gekleurde vacht:
zwart - wit - rood. Zogenaamde
schildpadvacht met wit.
Naam: DICHA
Opvallend: donkere staart met een
wit puntje en witte voetjes met een
bruin teentje. Tevens een scheurtje
in het oor.

Nu de winter in alle hevigheid is
toegeslagen is het tijd voor Meertje
On Ice. Woensdag jl. opende de
ijsbaan met een jeugdschaatskampioenschap. Elke avond (behalve zondag) is er verlichting, gratis toegang
en de koek en zopie is niet al te
duur. Zaterdagavond 16 januari is
er een authentieke fakkeltocht om
19.30 uur, waarbij je je eigen (zak)
lamp mag meenemen. Dit alles
natuurlijk “ijs en wederdienende”.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar ijsclubvios@gmail.com. Meertje On Ice is te vinden achter Hotel/
Café ’t Meertje, Achterbos 101 in
Vinkeveen.

Vinkeveen

Prijs-Klaverjassen in
de Merel
Op vrijdag 22 januari is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om 20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 starten met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. Er worden vier
maal zestien giffies gespeeld, de
punten worden bij elkaar opgeteld,
en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze avond een
grote tombola.

De Ronde Venen

Opnieuw grote
stroomstoring in
gemeente

Zwaan veroorzaakt kettingbotsing op N201

De Ronde Venen heeft opnieuw
met een grote stroomstoring te
kampen gehad. Dit keer was Wilnis
aan de beurt en zaten afgelopen
zondagmiddag en-avond meer dan
500 huishoudens in Veenzijde II
urenlang zonder stroom. Doordat
ook CV-ketels zonder stroom kwamen te zitten viel in het gebied ook
de verwarming uit. De storing trad
op rond 15:40 uur en medewerkers
van Stedin hadden rond 20:00 uur
de storing opgelost.Consumenten
die langer dan 4 uur zonder stroom
zitten, hebben recht op een vergoeding. Deze compensatie wordt automatisch uitgekeerd of verrekend.
Een verzoek indienen is niet nodig.

Een zwaan die midden op de weg zat, veroorzaakte op zondag 10 januari een aanrijding tussen meerdere auto’s.

De Hoef

Heeft u deze poes gezien, laat het
ons zo snel mogelijk weten!!!
Vermist op: 31-12-2009
Plaats: Agaat 28 Mijdrecht
tel: 06-52527837 / (0297) 282104
De hulpkreet voor de vermiste kat Binky van vorige week heeft goed
uitgepakt. De familie Verhoef heeft de kat terug! Ze bedanken iedereen voor de vele reacties.

Rond 10.55 uur reed een 40-jarige automobilist uit Amstelveen over de
Provinciale weg N201, komende uit de richting van de Veenweg. Hij zag
dat een zwaan midden op de weg zat en remde daarom. Een achter hem
rijden 63-jarige automobilist uit Uithoorn remde ook, maar gleed door de
gladheid door en kwam daarbij gedeeltelijk op de linkerrijstrook terecht.
Hij botste met zijn rechtervoorzijde tegen de linkerachterzijde van de
Amstelvener. Vervolgens botste de Uithoorner frontaal op een hem tegemoetkomende 43-jarige automobilist uit Utrecht. Een achteropkomende
39-jarige automobilist uit Aalsmeer remde ook, raakte in een slip en
belandde in een sloot. Hij kon op eigen kracht snel uit de auto klimmen.
De 43-jarige Utrechter klaagde over pijn op zijn borst en werd ter plaatse
door het personeel van een ambulance onderzocht. Hij hoefde niet naar het
ziekenhuis te worden gebracht. Om de auto’s weg te kunnen takelen, werd
de weg kort afgesloten. Gezien het zeer geringe verkeersaanbod, zorgde
dat voor weinig overlast. De zwaan werd niet aangereden. Hij bleef nog
een kwartier de door hem veroorzaakte aanrijdingen gadeslaan en koos
vervolgens ongeschonden het luchtruim.		
foto: peter bakker

Gestolen schilderijen
aangetroffen

Taart van jarige Scouting
Scouting Nederland bestaat dit jaar 100 jaar en wie jarig is trakteert! Alle
gemeenten in Nederland krijgen taart. Woensdagavond jl. trokken daarom de
scoutinggroepen Jan van Speyk uit Mijdrecht en Eliboe uit Vinkeveen met een
heerlijke taart naar het gemeentehuis. Hier werd de jubileumtaart aangesneden door loco-burgemeester Jan van Breukelen.		
foto patrick hesse

Rechercheurs van het politie district
Rijn & Venen hebben maandag jl.
in een woning in De Hoef o.a. schilderijen aangetroffen die afkomstig
zijn van een bedrijfsinbraak, die is
gepleegd op dinsdag 20 oktober in
een bedrijf in Breukelen. Onderzoek leidde naar een 49-jarige man
uit De Hoef en een 22-jarige man
uit Nieuwegein. In de woning van
de 49-jarige man zijn de schilderijen teruggevonden. Beide mannen
worden momenteel verhoord door
de politie.
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Prijswinnaars te gast bij Koeleman Elektro
Dinsdagmiddag jl. hebben de 66 prijswinnaars in de Eindejaarsactie van De Groene Venen hun prijzen opgehaald. Dat gebeurde bij Koeleman Elektro, waar notaris Arjen Fanoy
de winnende nummers trok en deze koppelde aan de vorige week bekend gemaakte prijswinnaars. Dankzij de spontane medewerking van adverteerders, sponsors en begunstigers was een uitgebreid en zeer gevarieerd prijzenpakket beschikbaar gesteld.Na afloop van de uitreiking was er nog even gelegenheid voor een groepsfoto. We feliciteren alle
winnaars met hun prijzen en bedanken iedereen die aan de actie heeft deelgenomen.								
foto patrick hesse

Hoofdprijs:
Philips Flatscreen TV ter waarde van €1699,=
Gewonnen door Margarita Velez.
Aangeboden door: Koeleman Elektro.
1e prijs:
Ricoh all-in-one printer ter waarde van €900,=
Gewonnen door: Anton Luijsterburg.
Aangeboden door: SolidQ IT
2e prijs:
Waardebon van €500,=
Gewonnen door: J.L.A. Jansen.
Aangeboden door: Grando Keukens Mijdrecht.
3e prijs:
Volledig herenkostuum ter waarde van €250,=
Gewonnen door: Aart Pijpstra.
Aangeboden door: Prego mannenmode.
4e Prijs:
Portable dvd speler met 7” scherm ter waarde van €200,=
Gewonnen door: Mary Kok.
Aangeboden door: Van Kouwen Mijdrecht.
In totaal zijn 66 prijswinnaars verrast met een groot aantal prijzen.
(zie hiernaast)

V.l.n.r. notaris Arjen Fanoy (Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen) en Peter
Bakker, Youri Lieberton en (op de achtergrond) Rob Isaacs van De Groene Venen
tijdens de prijsuitreiking. 				
foto patrick hesse
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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.

Zaterdagavond omstreek 00:15 uur kreeg de politie een melding dat er een
bestelbusje te water lag aan de Herenweg in Vinkeveen. Ter hoogte van de
zeilschool is vermoedelijk door de gladheid een busje te water geraakt. Toen
de politie arriveerde, waren de bestuurder en de vermoedelijke bijrijder
spoorloos. De politie kon geen personen vinden. De eigenaar van het bedrijf is
in kennis gesteld en de auto is uit het water getakeld. foto: peter bakker

Ook het tweede
hofje aan de Dodaarslaan in Vinkeveen geniet van de
winter 2010. Deze
fraaie sneeuwpop
is goed voor een
fraaie afdruk op
canvas!
foto henk steenbergen

In haar rood-met-zwart fluwelen jurkje was de 4-jarige
Jasmijn Wiegmans een opvallende verschijning op de
Nieuwjaarsreceptie vorige week donderdag in De Meijert. Ze trad er op met de vioolmuziekgroep van De Hint,
onder leiding van viooldocente Clara Post. Ook waren
er optredens Country en Line dance door TBB en
van de Stichting Troupe A’dour. De Nieuwjaarsreceptie

valt traditioneel samen met de Kramenmarkt van de
verenigingen in De Ronde Venen. foto: peter bakker

Op maandagochtend
11 januari reed een
39-jarige chauffeur
uit Mijdrecht met
zijn vrachtwagen het
terrein van een benzinestation aan de
Mijdrechtsedwarsweg op. Doordat er
nog sneeuw op het
terrein lag, gleed de
vrachtwagen door
en botste tegen een
pompeiland, waarbij
hij een pomp ramde. Die raakte zwaar beschadigd. Een medewerker van de pomp drukte direct de noodstop in. Hij meldde via 112
dat hij een hoop gesis hoorde en vermoedde dat er gas/brandstof
lekte. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Nadat bleek dat
er geen sprake was van een lekkage, kon de weg vrij worden
gegeven. Het benzinestation bleef de rest van de dag gesloten.
foto: peter bakker

Dit zijn Jelle (6) en Arjan (10) van Amerongen in een door hun vader tot
sneeuwschuiver omgebouwde scootmobiel. De broertjes beleven deze
dagen gouden tijden en hebben veel plezier in het sneeuwvrij maken
van ijs en wegen.			
foto thijs van uden

Donderdagochtend kreeg de politie een melding dat er in een
woning aan de Raadhuislaan in Mijdrecht een dode man lag.
Onmiddellijk werd onderzoek gedaan naar de toedracht.
Of er sprake is van een misdrijf was nog niet bekend op het
moment dat deze krant naar de drukker ging. Kijk voor meer
informatie en het laatste nieuws op www.petershotnews.nl of
op Midpoint TV.			
foto peter bakker

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!

Familieberichten
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Dinsdag 12 januari om 22.00 is

Dale Justin Jacob Hubenet

geboren
met een lengte van 52 cm en 3950 gr schoon aan de haak

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

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

Nu onze handen elkaar niet meer kunnen vasthouden
Raak je ons hart des te meer

Paul de Jong
13-01-2008

13-01-2010

Anoesjka
Mandy en Toine
Quinty
Boy
Hoera!
Jasmijn en Roos Dinant hebben een broertje:

Julian Huibert
7 januari 2010

Alweer 2 jaar geen

Paul de Jong
13-01-2008

Lindy 21 jaar......
Eindelijk volwassen . . ??
HAPPY BIRTHDAY !

13-01-2010

We missen je!
Veel liefs,
Mams,
Petra en Rob
Quincy
Marja en Paul
Anita en Frans
Kimberly en Bennie
Jayden
Caitlin en Arian
Moreno, Chelsea

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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Gespreksgroep kinderen van gescheiden ouders
De gespreksgroep Kinderen van gescheiden ouders is een initiatief van Zuwe Zorg en
start op 3 februari 2010. Ieder kind denkt dat zijn ouders altijd bij elkaar blijven. Als
ouders besluiten om uit elkaar te gaan, dan betekent dit een flinke klap voor het vertrouwen van een kind. Vooraf aan de groep vindt er een intake plaats. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij, dus geef je snel op.
Kinderen scheiden ook
Als de ouders scheiden, scheidt het kind
mee. Het kind moet afscheid nemen van zijn
vertrouwde leven; verhuizen, andere school,
minder zien van ouders, een nieuwe partner,
andere rituelen en gewoonten. Dit roept allerlei
emoties op bij kinderen. Ze reageren zeer
verschillend op een scheiding. Daarnaast zijn
kinderen ook erg gevoelig voor de emoties van
zijn ouders. De ouders hebben naast hun eigen
gevoelens ook te maken met allerlei praktische
en juridische zaken en te nemen beslissingen.
Dit maakt het lastig om de kinderen goed te
begeleiden.
Meer informatie en aanmelden
De intakegesprekken vinden plaats op 27

januari 2010. Het is belangrijk om tijdig aan
te melden. De groep start vervolgens op 3
februari. De 8 bijeenkomsten vinden plaats
in Mijdrecht, Proostdijschool, Proostdijstraat
35, van 15.00 tot 16.30. De kosten bedragen
€ 20,-. Houders van de Zuwe Servicepas ontvangen € 5,- korting op de cursus. Sommige
zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte
van) het cursusbedrag; dit staat vermeld in
de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie of aanmelding kunnen
geïnteresseerden contact opnemen met de
Zuwe Informatielijn: tel. 0900 – 235 98 93
(lokaal tarief), kijken op de website
www.zuwezorg.nl/cursussen of een e-mail
sturen naar cursusbureau@zuwe.nl.

Tijdelijk verbod op jacht
Wegens de extreme weersomstandigheden
hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besloten de jacht vanaf maandag
11 januari 2010 tijdelijk te verbieden. Ook
de schadebestrijding is verboden. De provincie heeft hiertoe besloten, omdat de dieren
door de aanhoudende kou kwetsbaar zijn en
onnodig dierenleed voorkomen moet worden.
Dit besluit heeft betrekking op de gehele
provincie Utrecht.
De afgelopen dagen is er overlegd met de
colleges van de overige provincies, het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Utrecht en de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
(K.N.J.V.). Daarop besloten Gedeputeerde
Staten met ingang van maandag 11 januari
2010 de jacht te sluiten. Ook op de schadebestrijding is een tijdelijk verbod ingesteld:
het verstoren en/of doden van de provinciale
schadesoorten, als ook de nijlgans en de

verwilderde gedomesticeerde gans is tijdelijk
niet toegestaan. Hiermee voert de provincie
haar beleid uit, dat verwoord is in de Beleidsnota Flora- en faunawet.
Het beheer van reeën en het doden van vossen met geweer en kunstlicht valt niet onder
het verbod. De jacht op de fazant (haan),
houtduif, wilde eend en konijn is normaliter tot 31 januari 2010 mogelijk. Door het
extreme weer is dat dus nu tijdelijk verboden.
Mocht er voor 31 januari 2010 sprake zijn
van een weersverbetering dan zal het besluit
opnieuw herzien worden.
Voor de tekst van het besluit en verdere
informatie over de Flora en faunawet, verwijzen wij naar de betreffende pagina op onze
website

www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/natuur.
nsf/all/4.6?opendocument

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens

Workshop houden? Mail naar info@vankraaltotketting.nl

De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.

Op de Vakantiebeurs begint uw vakantie. U vindt er alle informatie die u nodig hebt om uw
vakantie uit te kiezen.
Ideaal is dat u rechtstreeks met de aanbieders praat, vaak staan zelfs locals op de stand. Zo
krijgt u direct een goede indruk.
De Vakantiebeurs is natuurlijk ook een dagje uit. Met exotische muziek en lekker eten alvast
de vakantiesfeer opsnuiven en genieten van de vakantievoorpret. Kortom, de Vakantiebeurs is
voor iedere vakantieganger het begin van een geslaagde vakantie.
Thema: Meet the locals
U ontmoet op de Vakantiebeurs mensen die afkomstig zijn uit vakantiebestemmingen van over
de hele wereld.
Dat maakt de Vakantiebeurs zo bijzonder en uw bezoek een onvergetelijke ervaring.. Rondom
het thema "Meet the Locals" zijn er diverse activiteiten te doen, te zien en te onderzoeken op
de beurs. www.vakantiebeurs.nl

- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Agenda
Markt
Verzamelaarsmarkt De Meijert
Zaterdag 16 januari wordt de volgende 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 informatie kan men bellen naar mevr. N.
Zwitserlood, (0297) 289322. Zie
verder ook de website:

www.verzamelaarsrondevenen.nl

Literair
Gerbrand Bakker vervangt
Yvonne Keuls
Schrijver Gerbrand Bakker vervangt
de eerder aangekondigde Yvonne
Keuls op de avond die Venen Literair
op vrijdag 22 januari organiseert in
De Boei Kerklaan 36 in Vinkeveen.
Gerbrand Bakker zal vertellen over
eigen werk, vragen beantwoorden
en signeren. Grote bekendheid kreeg
hij met “Boven is het stil” dat als
eerste roman van zijn hand werd
gepubliceerd in 2006. Het gaat
over een studerende zoon die door
zijn oude vader wordt teruggehaald
uit de stad, om de familieboerderij
te gaan bestieren. De ontworsteling van deze zoon aan de lichtelijk
tirannieke aanwezigheid van die

oude vader, waarvan het leven ten
einde loopt, wordt boeiend beschreven. Het boek werd in tien talen
vertaald en diverse malen bekroond
en genomineerd voor verschillende
literaire prijzen, In 2008 verscheen
een dierendagboek “Ezel, schaap
en tureluur” een dagboek met reeds
eerder gepubliceerde columns en
stukjes over dieren, maar ook nieuwe
gedichten en teksten. Vorig jaar
verscheen “Juni”. In dit boek schetst
Bakker een levensecht portret van
een opmerkelijke boerenfamilie en
van de hoeve waar ze al generaties
lang wonen. Leidraad daarbij is een
bezoek van Koningin Juliana aan een
Noord Hollands dorpje in de zomer
van 1969 en waarbij tijdens dit
bezoek een tragisch ongeluk plaatsvindt. Gerbrand Bakker schrijft heel
eenvoudig in mooie taal en in een
bij tijd en wijle droogkomische stijl.
Kortom een veelzijdig talent dat een
boeiende literaire avond garandeert.
Aanvang 20.00 uur. Voorverkoop van
toegangskaarten ad. € 7,50 vanaf
woensdag 13 januari, uitsluitend
bij de Openbare Bibliotheken in
Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij
Boekhandel Mondria in Mijdrecht en
The Readshop in Vinkeveen.
Wilt u meer weten over Venen Literair bel dan met Anneke van Gessel,
tel.0297-261382 of met Erwin
Horwitz, tel. 0297-263195.

Expositie
Yvonne Philippo exposeert
In de hal van het gemeentehuis van
De Ronde Venen in Mijdrecht is
momenteel een tentoonstelling te
zien van de Mijdrechtse beeldend
kunstenaar Yvonne Philippo. Met
veertien nieuwe schilderijen toont
Yvonne haar veelzijdigheid. Aan zes
werken gaf ze het thema ‘water en
licht’ mee. Verder hangen er een

aantal grote abstracte werken en
een viertal realistische doeken. De
tentoonstelling is nog te zien tot en
met 15 februari a.s. Yvonne Philippo
is autodidact. Ze ontdekte haar talent nadat ze in 1990 schilderlessen
ging volgen bij ‘Stichting De Paraplu’
in De Ronde Venen. Om haar talent
verder te ontwikkelen kreeg ze les
van verschillende bekende kunstenaars die verbonden zijn aan de
kunstacademie in Amsterdam. Recent sloot zij een vierjarige opleiding
aan Academie De Leuwenburgh in
Amsterdam met succes af. Het werk
van Yvonne kenmerkt zich door het
kleurgebruik. “Ik ben van nature een
optimistisch mens”, zegt Yvonne.
“Ik hou van heldere en vrolijke
kleuren. De voorliefde vertaal ik in
mijn werk.”. Yvonne beschouwt het
als een uitdaging om diverse stijlen
uit te werken en te verdiepen. De
tentoonstelling in het gemeentehuis
is daar een goed voorbeeld van. Zowel abstract werk van acryl op doek,
waarbij gebruik gemaakt wordt van
allerlei materialen als ook impressionistisch en realistisch werk. Met
haar nieuwe collectie heeft ze opnieuw een stap gezet in haar verdere
ontwikkeling en verdieping van haar
talent. Yvonne heeft haar atelier
aan huis, waar ze ook les geeft aan
kinderen en volwassenen. Daarnaast
werkt ze mee aan de naschoolse
opvang van de Stichting ‘De Klimboom’ in de gemeente De Ronde
Venen. Daar begeleidt ze creatieve

activiteiten van kinderen tussen vier
en twaalf jaar. Ook organiseert ze
workshops in algemene technieken.
Yvonne Philippo woont Patrijs 24 in
Mijdrecht, tel. 0297 284047. Meer
informatie vindt men op haar website
www.atelierphillippo.nl. De expositie
is het gemeentehuis Croonstadtlaan
111 in Mijdrecht en is te bezoeken
tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.

Concert
Klassiek en jazz in dubbelconcert
van Helena Basilova en Franz von
Chossy
Op vrijdagavond 22 januari 2010
geven Helena Basilova en Franz von
Chossy een dubbelconcert in de Janskerk te Mijdrecht. Het bijzondere
van dit pianoconcert is dat Helena
klassieke werken van o.a. Chopin en
Bach speelt en Franz eigen improvisaties en composities.
Het concert begint om 20.30 uur
Helena Basilova is geboren in
Moskou en kwam op
zevenjarige leeftijd
naar Nederland. Zij
afstudeerde af aan
het Conservatorium
van Amsterdam. Ook
studeerde ze o.a. aan
het Royal College of
Music in Londen.
Helena vormt
sinds 2005 een
duo met violiste
Lisa Jacobs
met wie ze
in binnen- en
buitenland
optreedt.
Door haar
afkomst voelt
Helena een sterke

band met Russische componisten
uit de 20e eeuw, zoals Prokofjev en
Skrabin. Helena wordt geroemd om
haar excellente opvouw van Sonate
nr. 9, met als bijnaam Zwarte Mis,
van Alexander Skrabin. De pers
beoordeelt haar als ‘een van Nederlands meest interessantere pianistes’.
Franz von Chossy (München) begon
op zesjarige leeftijd met pianospelen. In 1999 verhuisde hij naar
Nederland om bij Rob Madna, Karel
Boehlee en Rob van Bavel evenals
Helena aan het Conservatorium van
Amsterdam te studeren. In 2006
won hij de prestigieuze eerste prijs
van “the Dutch Jazz Competition”
als beste solist. Franz speelde op
het North Sea Jazz Festival, in het
Bimhuis en bij grote manifestaties
zowel in binnen- als buitenland. In
de pers wordt hij omschreven als een
‘muzikale genius’.
In de sfeervolle Janskerk met zijn
prachtige akoestiek zullen de aanwezigen ongetwijfeld genieten van
het prachtige pianospel van zowel
Helena als Franz, twee fantastische
pianisten, die ieder hun eigen muziek
spelen.
Toegangskaarten
De toegangsprijs bedraagt voor
volwassenen € 10,- , voor 65+ en
houders CJP € 8 en jongeren
tot 16 jaar betalen
€ 7.Kaarten zijn te reserveren op www.culturadrv.nl en in voorverkoop
verkrijgbaar bij drogisterij
De Bree , Herenweg 12 te
Vinkeveen en boekhandel
Mondria, Lindeboom te
Mijdrecht en een half
uur voor aanvang aan de
ingang. Verdere informatie
is te vinden op

www.cultura-drv.nl

Teun en Wil van Kempen (Eigenaren van het schaatsmuseum in De Hoef):

Hij de schaatsen, zij de mutsen
DE HOEF - “Uit Duitsland, België, Scandinavië, Groot-Brittannië, Amerika en natuurlijk heel Nederland. Mijn
schaatsen komen overal vandaan. Vooral de Belgische schaatsen zijn bijzonder. Die hebben een riempje bij de
hiel om te voorkomen dat je voet bij het schaatsen te veel omhoog schiet. Ja, die Belgen zijn toch wel slim.”
Hier spreekt Teun van Kempen, een man met schaatskennis. Niet verwonderlijk, want hij runt al 4,5 jaar samen
met zijn vrouw Wil het schaatsmuseum in De Hoef. Iets was ze beiden met veel plezier doen.
Een rondleiding door het museum toont waarom.
door valérie sambrink sanderink
foto patrick hesse

Honderden schaatsen staan er in de
vitrines. Een driehoekig schilderspaneel met afbeeldingen van jagers
met schaatsen onder de voeten sieren het centrum tezamen met een
paar houten sleeën. De honderden
mutsen en schaatskledij aan de wanden maken het plaatje compleet.
Welkom in het schaatsmuseum
Koud aan de dijk! Toon vertelt vol
trots: “Van bijna alle schaatsen weet
ik waar ze vandaan komen. Niet
voor 100%, maar grotendeels wel.
Aan sommige schaatsen heb ik een
kaartje gehangen met de naam van
de vorige eigenaar, de plaats waar
ze vandaan komen, het jaar waarin
ze gemaakt zijn en de schoenmaat.”
Zijn vrouw Wil: “En uiteindelijk
willen we bij iedere schaats zo’n

kaartje maken. Maar dat is nogal
een karwei, want we hebben wel
honderden schaatsen.”
Van rietdekker naar verzamelaar
Schaatsen verzamelt Teun al zo’n
vijftig jaar lang, maar pas de
afgelopen tien jaar is hij er actief
mee bezig. Daarvoor was hij in de
ban van kaarten met molens erop.
Teun: “Als knaapje van zestien was
ik sinds kort begonnen als bedekker
van rieten daken en werd ik naar
een plaats, net boven Rotterdam, gestuurd. In die tijd reisde je dan niet
dagelijks heen en weer, maar bleef
je een week lang overnachten. Zonder tv-kijken, maar wel met sjoelen
en kaartspelen. We spraken hierbij
wel eens met de eigenaar van het
huis: dit maal dokter Ringeling. Op
een dag vroeg hij mij: ‘Heb jij eigenlijk een hobby?’ Ik antwoordde dat

ik molenkaarten verzamelde waarop
hij mij waarschuwde; ik moest altijd
een hobby blijven houden. ‘Dat is
goed voor later’, zei hij. Ik was jong
en had geen flauw benul wat hij
hiermee bedoelde. Maar nu weet ik
het precies. Als je na je werk ineens
niets te doen hebt, val je in een gat.
Mijn hobby heeft me dat bespaard.”
Teun heeft wel 3.500 molenkaarten,
maar nu richten hij en zijn vrouw
zich op de schaatsen. “Ik heb zelf
ook veel geschaatst. Op een gegeven
moment reed ik zelfs met de langebaanschaatser Kees Verkerk. En
onze zoon Richard heeft ook aardig
aan de weg getimmerd. Misschien
ken je hem wel. Hij was marathonschaatser,” zegt Teun vol trots. “En
toen leek het me ineens wel leuk
om schaatsen te verzamelen. Sinds
ik met pensioen ben, heb ik er ook
meer tijd voor.”

De komst van het museum
Het idee om een museum te starten
komt van een journaliste. Vrouw Wil
zet een kopje koffie neer en vertelt:
“ Ja, er was hier al eerder een
journaliste geweest. Zij wilde mij
interviewen over de mutsen. Want
Teun verzamelt de schaatsen, maar
de mutsen die verzamel ik! We hadden op dat moment nog geen enkele
ideeën om een museum te beginnen.
De journaliste had een week van
tevoren gebeld om een afspraak te
maken. We vonden het alleen niet
leuk om de mutsen zo in dozen te

laten zien, dus toen hadden we een
plaatsje vrij gemaakt en ze daar
uitgestald met een paar schaatsen
van Teun erbij. Toen zei de journaliste: ‘Jullie moeten er een museum
van maken.’ Dit heeft nog wel jaren
geduurd, maar nu is het er toch van
gekomen. We hebben ons eigen
schaatsmuseum genaamd Koud aan
de Dijk.”
Voor de opening hadden de twee
verzamelaars wel een heel bijzonder
persoon bereid gevonden. Niemand

Lees verder op pagina 11
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De Nieuwjaarsduik van Dr. Beeker

Goede voornemens
Ieder jaar met oud en nieuw nemen mijn patiënten zich van alles voor. Tenminste dat neem ik aan, want de
eerste dagen na de jaarwisseling worden in de praktijk gevuld met nét iets te zware rokers. Ze zijn nog vrij
en kunnen zo mooi even naar de dokter voor een ‘check-up’ en afspraken over het verlagen van cholesterol,
bloeddruk en gewicht. Dat komt goed uit, want toevallig heb ik een check-up protocol en daarom ook een
overeenkomt met Zorg en Zekerheid voor de zogenaamde gezzond (dat is een check-up met longfunctieonderzoek, vergoed door deze zorgverzekeraar). Na de eerste week droogt de stoet weer op, omdat ze moeten
werken, waardoor hun vrouw (meestal gaat het om mannen met goede voornemens, die gelijk na oud en
nieuw door hun vrouw gestuurd worden) ze dan niet meer naar de dokter kan sturen.

I

k neem me nooit iets goeds voor
met oud en nieuw, ten eerste
omdat ik niet geloof in een essentiële verandering na een fictieve
overgang, maar ten tweede omdat
ik weet dat dat soort tijdgebonden
voornemens weer het eerst vergeten
zijn. Toch ben ik het jaar begonnen
met een nieuwjaarsduik (en mijn
vrouw ook)!
Op zondag gingen we met de honden
een lekkere lange wandeling maken.
Onze jongste hond hoorde een kat en
ging daar achter aan. Die kat liep over
het dunne ijs van de Kerkvaart en dat
lukte de hond dus niet. Halverwege
de Kerkvaart (die behoorlijk breed
en diep is) zakte de hond in een wak
en kon zich nog wel watertrappelend
boven water houden, maar dat werd
al gauw minder omdat het water erg
koud was en het ijs niet meegaf. Mijn
vrouw sprong in het water/ijs en
zakte tot haar knieën in het water,
daarna begon ze het ijs kapot te maken en dat ging goed tot ze tot haar
middel in het ijskoude water stond
(ze is 30 cm kleiner dan ik).
Toen mocht ik aantreden en met alle
kracht heb ik het ijs verder kapot
geslagen en getrokken, hetgeen niet
erg goed ging omdat het ijs naar het
midden toesteeds dikker werd en de
Kerkvaart natuurlijk steeds dieper.
Uiteindelijk lukte het me om de hond
bij de halsband te pakken en met
hem terug naar de kant te komen.
De hond heb ik op de kant geslingerd
en daarna mezelf op de kant gehesen
en mijn vrouw ook.
Dat was dus goed afgelopen, maar
de wandeling met zeiknatte kleren
door de vrieskou terug naar huis was
onvergetelijk.
De hond was wat geschrokken, maar
dat trok snel weg want de volgende
dag zat hij alweer achter de eenden
aan. Ik ben gelijk onder de douche

vervolg van pagina 10
minder dan professioneel schaatser
Bob de Jong kreeg de eer om op
19 augustus 2005 het museum voor
geopend te verklaren. Wil: “We hadden expres tegen niemand gezegd
wie ons museum zou openen, maar
we hadden wel aangekondigd dat
het een zeer bekend persoon is.
Iedereen was nieuwsgierig wie het
zou zijn en toen kwam Bob de Jong.
Ontzettend leuk! Hoe we aan hem
kwamen? Dat hadden we gevraagd
bij de skeelerwedstrijd in Leimuiden
en dat wilde hij wel. Bob mocht ons
naambord en het bordje met het
woord ‘open’ ophangen. Dat was een
heel bijzondere dag.”
Bekend bezoek
Als schaats museum krijg je nog
wel eens bezoek. Wil: “ We zijn
eigenlijk dagelijks geopend maar
hebben geen echte openingstij-

gesprongen en kreeg toen ontzettende pijn in mijn benen en armen;
dat moet je dus niet doen als je in het
koude water hebt gelegen.
Mijn vrouw is kort onder de douche
gestapt, maar wilde dat eigenlijk niet
en kreeg dus ook geen pijn in de armen en benen, maar daarna zwollen
al haar vingers op en heeft ze nog
dagen pijn in de handen gehad. Ook
geen goeie oplossing dus, maar hoe
moet het wel?
Het gaat hierbij dus om onderkoeling, hypothermie.
Ons lichaam bevat een eigen thermostaat, die temperatuur regelaar
bevindt zich in de hersenen en
zorgt voor een constante temperatuur van gemiddeld 37,4 graden.
Deze temperatuur is overdag de
meest ideale werktemperatuur
voor je spieren, maar ‘s nachts, als
je normaal gesproken in rust bent,
zakt de temperatuur naar rond de
35,5 graden. Als je ziek bent, hebt
je die spieren niet nodig want dan
lig je toch in bed. Je hebt dan wel
afweersystemen nodig en die werken
beter bij een hogere temperatuur. Je
kunt het vergelijken met wassen van
je kleding met biotex ofzo, dat werkt
ook beter als de temperatuur rond de
40 graden is.
Als de temperatuur van je lichaam
onder de 35 graden komt, spreken
we van hypothermie. Alles in je
lichaam gaat dan trager lopen. Dat is
maar goed ook, want dan heb je ook
minder zuurstof nodig en mocht je in
het water liggen kan dat je redding
zijn. Lastig is wel dat je spieren ook
minder bloed krijgen en het zwemmen dus ook niet lekker meer gaat.
In eerste instantie ga je rillen. Dat
doet het lichaam omdat je spieren
daarmee in beweging blijven en
het bewegen opzich weer warmte
oplevert. Als je sport krijg je het ook
warm. Maar naar verloop van tijd is

den. Op die manier zijn we niet zo
gebonden. Als we thuis zijn, heb je
geluk en wil je zekerheid hebben
dan kun je altijd van tevoren even
bellen. We zijn ook erg toegankelijk.
Entreegeld vragen we niet, alleen
een kleine vergoeding mocht je een
kopje koffie of thee willen. In het
museum staat een grote melkbus
voor een eventuele fooi. Als mensen
het leuk vinden, gooien ze daar wat
in. Meestal komen er schoolkinderen, verenigingen of mensen die
langsfietsen even langs.”
Glunderend: “Eén keer hadden we
wel erg bijzonder bezoek. Ik zat
in de tuin en hoorde ineens een
mannenstem roepen ‘Is dat wat, mevrouwtje? Dat museum van u?’ Ik
zei: ‘Tja, om dat te weten te komen,
moet u zelf even gaan kijken.’ Toen
de twee mannen binnenliepen, had
ik het pas door. Dat waren de artiest

dat niet efficiënt meer, het afkoelen
gaat sneller dan de productie van
warmte door rillen, en het rillen
stopt door gebrek aan doorbloeding
van de spieren. Nu worden ook de
hersenen minder goed doorbloed en
je wordt rustig, heel rustig. Uiteindelijk ontstaat een coma. Zover zijn wij
dus niet gekomen gelukkig.
Een andere manier van bevriezen
is als je locale koude opdoet, een
voorbeeld is het bevriezen van je
neus als je de elfstedentocht aan het
schaatsen bent. Dan ontstaan er in
de kleinen bloedvaatjes in de huid
ijskristallen en uiteindelijk sterft de
huid af door het volledig stoppen van
de doorbloeding ter plekke.
Wat kan je doen, wanneer je als
omstander merkt dat er wat aan
de hand is?
Dat was trouwens ook bijzonder
want, terwijl wij met zijn drieën in
het water aan het stoeien waren,
was er een man de eendjes aan het
voeren en die bleef daar onverstoorbaar mee bezig, zonder een hand uit
te steken! Daar moeten we het dus
niet van hebben bij hypothermie!
• Niet wrijven, want als er sprake
is van ijskristallen poets je dan de
vaten helemaal stuk. Vroeger als
ik terug kwam van school, ik zat
in Amstelveen op school en ging
met de fiets, en mijn handen waren
bevroren (mijn moeder stuurde me
in eerste instantie met gebreide
wanten op weg, nou dat was geen
feest) wreef mijn moeder ze warm.
Dat moet dus niet!
• Je moet naar binnen, uit de kou en
zo snel mogelijk afgedekt worden
met dekens of kleding om zo geleidelijk op te warmen. Dat hebben
we dus ook niet gedaan, ik heb al
het natte spul uit gegooid en ben
onder de douche gesprongen.
• En je moet niet te snel opwarmen
(ook alweer fout gedaan met die

André van Duin en zijn vriend! En
toen? Gewoon verder gaan met de
rondleiding natuurlijk, maar ik heb
hem wel even in het gastenboek
laten schrijven.”
De collectie
De oudste schaats in het museum
is volgens Teun wel 1.000 jaar
oud. “Dat is deze schaats,” zegt
hij terwijl hij een bot uit de vitrine
aanwijst. “Het is een been van een
paard. Schaatsen is namelijk door
armoede ontstaan. De jagers konden
in de winter niet over het ijs lopen
en gebruikten daarom beenderen
van paarden en koeien. Die bonden
ze dan onder de voeten. Maar dat is
natuurlijk niet de mooiste schaats in
mijn collectie. Ik vind de krulschaats
het mooist. Daarbij loopt het ijzer
aan de voorkant door en maakt een
sierlijke krul omhoog. Maar dat is
persoonlijk natuurlijk.”

douche)! Je huid is namelijk koud
en het bloed in de vaatjes in de huid
ook, als je nu opwarmt gaan de
vaatjes gelijk open staan, het koude
bloed wordt naar het hart getransporteerd en het lichaam deed al zo
zijn best om het interieur op temperatuur te houden, komt er opeens
weer een koude golf aan. Dat kan
dus letterlijk de laatste druppel zijn,
het hart krijgt het plots te koud
en schiet in een ritmestoornis met
mogelijk fatale afloop.
• Geen alcohol. Dat is ook een
misverstand, maar alcohol zet met
name de vaten van de huid open
(alcoholisten heb niet voor niets
een rode neus) en daardoor moet
het hart niet alleen de organen
maar ook nog de huid van bloed
voorzien en is het dus steeds
moeilijker om op temperatuur te
blijven. Warme dranken mogen wel,
daarmee warm je namelijk de binnenzijde van het lichaam op.
Mijn vrouw was blijkbaar meer
onderkoeld dan ik, want zij heeft nog
dagen last gehad van de gewrichten. Deze klachten ontstaan in de
onderkoelingsfase door verminderde
doorbloeding van de gewrichten en
ook doordat de gewrichtsvloeistof
stroperiger wordt bij lagere temperaturen (net als de olie van je
auto). Nu heb ik dat even opgezocht
en mijn klachten passen bij een
kerntemperatuur van 33-35 graden
en die van Jolande bij een temperatuur van 30-33 graden, goed om te
weten? We hebben het niet gemeten,
maar het zal wel kloppen.
Volgend jaar doe ik dus geen
nieuwjaarsduik meer en zin ik op een
aangenamer voornemen.
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Je zou denken dat met zo’n 500
schaatsen en 300 mutsen de verzameling wel een keer compleet is,
maar nee. De verzamelaars willen
meer! Wil: “We willen heel graag
nog een pastoorschaats. Daarbij zit
op de neus een ijzeren kruis. Helaas
zijn deze erg moeilijk verkrijgbaar.”
Echte liefde
Hoewel ze beiden gek zijn op
schaatsen, hebben ze elkaar niet op
het ijs gevonden. Teun: “Dat hoor je
veel hè? Dat mensen elkaar vroeger
op het ijs vonden. Bij onze beide
zoons is dat wel het geval, maar bij
ons niet hoor. Wij hebben elkaar in
de moessontuin gevonden.” En nu
nog is het paar gelukkig. Want naast
de liefde voor de schaats delen ze
nog een liefde: die voor elkaar. En
een scheve schaats rijden, hoort
daar niet bij.

YAL program
Een programma
voor kinderen
met overgewicht
Het thema ‘Kinderen met overgewicht’ krijgt op dit moment veel
aandacht in de media. Dit komt
vooral doordat de Nederlandse
samenleving steeds bewuster
wordt van het grote gezondheidsrisico van overgewicht.
Om dit probleem aan te pakken
start Medisch Trainingscentrum
Mijdrecht in februari met een
vernieuwd concept, het YAL
program. Dit is een programma
voor kinderen in de leeftijd van
12 t/m 18 jaar die te maken hebben met overgewicht. Het YAL
program staat voor Youth Active
Lifestyle en heeft als doel om op
een plezierige manier het leefpatroon van kinderen te veranderen
in een gezonde leefstijl, waarin
bewegen en gezonde voeding
centraal staan.
Het YAL program is een samenwerking van Medisch Trainingscentrum Mijdrecht, Zuwe Zorg en
verschillende sportverenigingen
in gemeente De Ronde Venen. De
deelnemers aan het programma
zullen gedurende een periode van
zes maanden begeleid worden
door een diëtiste, pedagoog, fysiotherapeuten en sportdocenten.
De eerste drie maanden staan
voornamelijk in het teken van wat
een actieve en gezonde leefstijl
is en hoe je die voert. Zo zijn er
verschillende bijeenkomsten met
de genoemde specialisten (schrijf
evt. de specialisten uit) voor
zowel de deelnemende kinderen
als de ouder(s)/verzorger(s).
Daarnaast wordt er twee keer in
de week gesport onder begeleiding.
De laatste drie maanden wordt
de nadruk gelegd op het behouden van een actieve leefstijl. De
deelnemers blijven twee keer per
week sporten, maar één van deze
twee trainingen zal plaatsvinden
bij verschillende sportverenigingen. De bedoeling is de deelnemers te laten ontdekken welke
sport hun interesse heeft, zodat
ze na afloop van het programma
zich eventueel aan kunnen sluiten
bij een sportvereniging. De
training bij de sportvereniging zal
gegeven worden door een trainer
die actief is bij de vereniging
en dus alle expertise heeft van
zijn of haar sport. Goed om te
weten is dat de deelnemersgroep
niet meesport met de reguliere
sporters bij een vereniging, maar
met hun eigen groep kennis gaat
maken met de betreffende sport.
In februari gaat het YAL program
van start. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Mocht
u en/of uw kind interesse hebben
voor het programma, dan kunt u
contact opnemen met Medisch
Trainingscentrum Mijdrecht;
0297 – 286093 of een e-mail
sturen naar info@mtcmijdrecht.nl.
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• SPORTGALA 2010 • 22 JA
SPORTVROUW

Anouk Hoogendijk

Nicoletta de Jager

Hoogtepunten in 2009
• 3eNK marathon (Eijsden)
• 10eNK Cross-country (Noorbeek)
• 31eEK Cross-country (Zoetermeer)
• 28eWK marathon (Graz, Oostenrijk)
• 1eMontafon Marathon (Schruns,
Oostenrijk)

Mijn hoogtepunten van 2009:
• Bij FC Utrecht aanvoerster
• Halve finale op het EK gehaald, bijna
finale!
• Alle wedstrijden volledig gespeeld op
het EK
• Winnende penalty gescoord in kwartfinale
• A-status gekregen!
• Contract bij nike verlengd tot 2011
• Sportpromotion als zaakwaarnemer!

Jolanda ten Brinke

• Op verschillende afstanden persoonlijke records verbeterd: 800m ,
3.000m en 5.000m op de baan, en op
5km en halve marathon op de weg.
• Overwinningen bij Polderloop in De
Kwakel, Zilveren Turfloop in Mijdrecht
en halve marathon van Noordwijkerhout.
• Derde plek bij de vrouwen 35+ bij
halve marathon van Egmond, vierde
plek bij de vrouwen 35+ tijdens NK
halve marathon en zevende plek in
deze catagorie tijdens NK 10 km.
• Eerste prijs overall in het Zorg en Zekerheidcircuit, een circuit van zeven
wedstrijden.
• Een keuze uit al mijn overwinningen
en prestaties is lastig, maar op mijn
derde plek in Egmond ben ik zelf erg
trots.

Het Sportgala is de afgelopen jaren uitgegroeid to
van het jaar in De Ronde Venen. Tijdens het gala w
positieve resultaten die het afgelopen jaar op spor
het gevolg van het goede sportklimaat dat in De R
den inwoners actief op sportgebied, als sporter of
voor iedereen zijn er mogelijkheden. Sommige van
door de gemeente. Sommige mogelijkheden word
organisaties. Er zijn talloze inspirerende verhalen
zeker de revue passeren.
Een aantal bijzondere sporters wordt tijdens de av
sporter of ploeg zelfs de titel ‘sporter van het jaar
Het Sportgala vindt plaats op 22 januari in De Me
U kunt zich aanmelden via b.bokkes@derondeven
Op deze pagina treft u een aantal sporters aan wa
nomineerd voor de verschillende sportprijzen. Op

SPORTMAN

Mark van der Marel

• Debuut als invaller in de wedstrijd
tegen ADO Den Haag
• Thuiswedstrijden tegen PSV en AZ,
waarin hij werd uitgeroepen tot man
of the match.
      • Selectie voor jong oranje met
wedstrijden tegen Jong-Finland,
		
Jong-Polen, Jong-Liechten		
stein en Jong-Spanje.

Michael Woerden

34 jaar
Woonplaats: Mijdrecht
Lid van AV De Veenlopers
Sport: hardlopen
Prestaties in 2009:
• 59 overwinningen in hardloopwedstrijden
• winnaar van de Vinkeveense Bosdijkloop en Mijdrechtse Zilveren Turfloop
• 4e Nederlander in de Marathon van
Eindhoven
• 2e NK Veldloop voor gemeenteambtenaren
• diverse overige podiumplaatsen bij
hardloopwedstrijden

Brinio Hond

Programma Sportgala 2010
19:30

Entree

20:00
•
•
•
•
•
•

Opening
Welkom door Ingrid Lambregts wethouder Sport
Terugblik sport in de Ronde Venen
Verkiezing: Sporttalent van het jaar 2009
Verkiezing: Sportploeg van het jaar 2009
Uitreiking Stimuleringsprijs
Sportquiz

20:45

Pauze

21:15
•
•
•
•
•

Show
Interview jury
Verkiezing: Sportvrouw van het jaar 2009
Vooruitblik sport in de Ronde Venen
Verkiezing: Sportman van het jaar 2009
Uitreiking Sports Achievement Award

22:00

Afsluiting avond onder het genot van een drankje

De 1.04.89 die een verbetering van
Brinio’s wintertijd van 1.05.54 was,
veroorzaakte in de Nederlandse
schoolslagtop een kleine schokgolf. Hij
stond ineens als vijfde van Nederland
geplaatst en dat gaf opmerkingen
als: Wat? Brinio met 1.04? Hoe doet ie
dat? Op www.zwemkroniek.com stond:
Interessant is de aanwezigheid van
Brinio Hond. De zoon van voormalig
kampioen en recordhouder Ronald
Hond komt voor het eerst aan de start
bij de NK senioren. Samen met Pieter
Jan de Vries, Rudy Ted de Haan en Devi
Wolthuizen is de nieuwkomer kansheb-

ber voor een podiumplaats. Bij deze NK
in Eindhoven is Brinio vierde geworden
in een tijd van 1.04.70 en wel als enige
in een gewone zwembroek. De rest
van de finalisten had de omstreden en
inmiddels verboden pakken aan.
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ANUARI A.S. • DE MEIJERT •

ot één van de belangrijkste sportevenementen
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vele
rtief gebied zijn geboekt. De resultaten zijn mede
Ronde Venen heerst. Dagelijks zijn vele honderf als vrijwilliger. Jeugd, volwassenen en senioren,
n deze mogelijkheden worden mogelijk gemaakt
den verzorgd door ondernemende personen of
en een aantal daarvan zal tijdens het Sportgala

vond in het zonnetje gezet. Per categorie zal één
r’ mee naar huis mogen nemen.
eijert. Als u er ook bij wil zijn, dan kan dat.
nen.nl of 0297-291651.
aar de gemeente trots op kan zijn en die zijn ge22 januari worden de winnaars bekend gemaakt.

Sportgala 2010 LIVE op Midpoint TV!
Vrijdagavond 22 januari zorgt Midpoint voor een primeur
in De Ronde Venen. Inwoners van de gemeente kunnen dan
kijken naar de live-uitzending van het Sportgala 2010 vanuit De Meijert in Mijdrecht. Tijdens dit door de gemeente
georganiseerde gala worden de Sportman, de Sportvrouw,
de Sportploeg en het Sporttalent van het afgelopen jaar
bekend gemaakt.
Nadat in oktober werd gestart met de (zeer goed bekeken)
live-uitzendingen van de gemeenteraadsvergaderingen en de
uitzendingen tijdens Venen on Ice is dit een volgende stap voor
Midpoint. In voorgaande jaren werden tijdens het Sportgala
opnames gemaakt, die later werden uitgezonden. Dit jaar is
het voor het eerst mogelijk het gala meteen op tv te brengen.
Dus, bent u niet in de gelegenheid naar De Meijert te komen,
dan kunt u toch zien wat er gebeurt.
De uitzending begint vrijdag 22 januari om 20.00 uur.
Midpoint tv is te ontvangen via de kabel, kanaal 45 of 663,25
Mhz.

SPORTTEAM

Argon

Argon A2 was gepromoveerd naar de derde divisie en begon als underdog aan de competitie. Tot ieders verbazing
werd de eerste wedstrijd gewonnen. Daarna volgden nog
meer overwinningen. Maar concurrent IJsselmeervogels
A1 won alles, en wij kregen ook een pak op ons broek.
Doordat IJsselmeervogels 5 punten in mindering kreeg,
stonden we weer bijna gelijk en we begonnen er in te geloven. Na de winterstop is geen wedstrijd meer verloren.
Uiteindelijk eindigden we samen met IJsselmeervogels
bovenaan in de competitie. Dus volgde er een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Het werd 2-2 en we moesten verlengen. Door 2 penalty’s tegen viel onze droom
in duigen. Maar... we mochten ook nacompetitie spelen
en vijf wedstrijden winnen om toch nog te promoveren.
En dat lukte! We waren een sterk team met z’n allen.
Iedereen wilde voor elkaar werken. En mentaal waren we
allemaal zo sterk dat we de tegenslag van IJsselmeervogels om wisten te zetten in succes: promotie naar de 2de
divisie. Daarmee zijn we nu de beste A-amateur jeugd
van Nederland. Er is geen een amateur A2 die zo hoog
speelt.

CSW 1

Na 2 seizoenen in de 3e klasse is CSW in 2009
gepromoveerd naar de 2e klasse. Het bleef spannend tot de laatste uitwedstrijd tegen De Meern,
daarna barste er een geweldig kampioensfeest los
in Wilnis. Ook dit jaar gaat het goed, CSW doet volop mee
voor mogelijke promotie naar de 1e klasse, ze
staan bovenaan!

GVM

Claudia & Kelly zijn het afgelopen seizoen 2008-2009
bij de NK a-damesparen op
de eerste plaats geëindigd.
Ondanks een lichte black-out
van Claudia bij het eerste
element in de Balansoefening werden de dames met
0,6pnt voorsprong (op 3
oefeningen) toch Nederlands
Kampioen. Dit betekend dat GVM’79 al voor de derde
keer op het Asenior niveau een Nederlands Kampioen
heeft afgeleverd, een zeer knappe prestatie voor een
vereniging die maximaal 8 trainingsuren per week tot de
beschikking heeft.

SPORTTALENT

Bart van Bemmelen

Hij is pas 8 jaar maar nu al clubkampioen in groep 5 van de Uithoornse
Wieler Training club. In het eindklassement van de BMX West eindigde hij
dit jaar op de tweede plaats in zijn
leeftijdsklasse. Hij is regelmatig te zien
op de fietscrossbaan in Mijdrecht.

Team GVM

Lois en Chanel hebben bij de NK
e-dames paren de tweede plaats
behaald, een onverwacht hoge plaats
aangezien de uitgangspositie een
vijfde plaats was. Voornamelijk door de
choreografie zijn zij zo hoog geëindigd,
want hiervoor behaalden zij de hoogste
punten. Helaas kwamen de dames maar
0,1 pnt te kort om zich Nederlands
kampioen te mogen noemen, maar de
zilveren medaille was prachtig!

Arjen Buijze

Arjen Buijze (1994) heeft zichzelf in het
afgelopen jaar ontwikkeld tot basketbal topsporter.
• Sinds zijn 7e jaar getraind en gespeeld
bij SV Argon, afdeling basketbal, tot en
met mei 2009.
• Sinds februari 2006 wekelijks op
zaterdagochtend 2 uur gaan trainen
bij het bolwerk in Amsterdam onder
de professionele begeleiding van Jan
Willem Jansen en Matthijs Groot.

• Traint sinds januari 2009 ook bij Basketbal vereniging
Lely in de Apollohal in Amsterdam onder begeleiding
van Etiënne van ‘t Kruys.
• Is geselecteerd in het landelijk spelende Amsterdam
jongens onder 16 team, dat speelt onder de vlag van de
Amsterdamse basketbal vereniging Mosquito’s. Arjen
speelt met dit team in de landelijke basketbal eredivisie.
• Krachttraining bij sportschool in Hoofddorp (1x p week)
• Landelijke competitiewedstrijden, meestal op zaterdag,
soms op zondag.
• Voor de vierde keer deelgenomen aan het 3-daags
Christmas Basketball Camp, dat het Amsterdam
Basketball College organiseert.
• Arjen combineert alle sportprestaties met
zijn school, het VWO/Atheneum 4 op het
Veenlanden College in Mijdrecht, waar
hij de ruimte krijgt om zijn topsport
te kunnen beoefenen.
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Een half jaar na de grote brand

Marsman Caravans
morgen weer van start
Op 31 augustus 2009 leek de wereld voor de familie Marsman in te
storten. In een paar uur tijd brande hun caravanbedrijf tot de grond
toe af. In één klap waren ze alles kwijt, het gebouw, de voorraad en een
groot deel van de administratie. Maar nadat de eerste klap verwerkt
was ging men aan de slag om het bedrijf weer opnieuw op te kunnen
starten. En nu is het dan zo ver. Morgen, zaterdag 16 januari, gaan de
deuren open en staat er weer een hele nieuwe collectie caravans in de
showroom.
door piet van buul foto patrick hesse

Marsman Caravans betrekt een
nieuwe locatie aan de Handelsweg 4
in Mijdrecht. Dat pand zal bij velen
bekend zijn als het voormalige garagebedrijf van Berkelaar. Ondanks
het feit dat het bedrijf op de nieuwe
locatie nog niet helemaal klaar is
staan Barry Marsman en zijn ouders
te popelen om hun relaties te ontvangen. “We willen laten zien dat
we er weer zijn,” zegt Barry. “We
hebben geen moment de neiging
gehad om bij de pakken neer te gaan
zitten. Al snel na de brand zijn we
aan de slag gegaan om te bekijken
hoe we verder zouden kunnen. Dat
doe je natuurlijk niet even op een
achternamiddag. Om te beginnen
heb je te maken met een hoop
naweeën van de brand. Er moet van
alles afgewikkeld worden. Je moet
door een hele procedure met de
verzekering. Vervolgens moet je op
zoek naar een geschikte locatie. Die
hebben we hier wel gevonden. Ik
ben vooral blij dat we in Mijdrecht
kunnen blijven. Daar hebben we

altijd gezeten en daar voelen we ons
thuis. Daar hebben we nog wel wat
moeite voor moeten doen. Ik kan
zeggen dat we van de verzekering
een goede medewerking hebben
gehad. Maar de hele procedure rond
de vereiste vergunningen is ingewikkeld en buitengewoon tijdrovend.”
Barry Marsman vertelt dat wel
even overwogen is om op de oude
locatie aan de Nijverheidsweg een
nieuw pand neer te zetten. Maar dat
bleek nogal wat voeten in de aarde
te hebben en dat zou ook veel tijd
gaan kosten. “En we wilden niet te
veel tijd verliezen,” zegt Barry. “Een
geluk bij het ongeluk was dat het
seizoen toen net op een einde liep.
En we hebben er steeds naar toe
gewerkt dat we voor de aanvang van
het nieuwe seizoen 2010 weer aan
de slag zouden kunnen. We wilden
ook het contact met onze klanten
niet verliezen door al te lang buiten
bedrijf te zijn. Vandaar ook dat we
nu al de deuren open zetten, ondanks
het feit dat we nog niet helemaal op

orde zijn.”
Klaar voor het nieuwe zomerseizoen
Vader en zoon Marsman hebben er
voor gekozen om te starten met de
presentatie van de nieuwe caravans.
Barry “Het seizoen start pas over
een paar maanden, maar mensen
die er over denken om een nieuwe
caravan aan te schaffen beginnen
rond deze tijd toch al rond te kijken.
Er wordt hard gewerkt aan de
inrichting van de werkplaats en die
hopen we ook op 16 januari bedrijfsklaar te hebben. De inrichting van de
winkel zal even wat langer duren.”
Marsman krijgt aan de Handelsweg de beschikking over een ruime
showroom. De winkel wordt met
400 vierkante meter iets groter dan
in het vorige pand. Voor de werk-

plaats is er 300 vierkante meter
beschikbaar. “Al met al voldoende
ruimte om onze klanten hier weer
te ontvangen en ze te laten zien wat
we allemaal te bieden hebben,” zegt
Barry Marsman.
Veel steun
Terugkijkend op de fatale augustusdag stelt Barry vast dat zijn wereld
inderdaad leek in te storten. “In
eerste instantie ben je wanhopig en
heb je het gevoel dat je er helemaal
alleen voor staat. Maar dat bleek
niet het geval. Het is onvoorstelbaar
hoeveel reacties we hebben gehad.
Mensen belden ons op of stuurden
mailtjes en we kregen veel bloemen
van mensen die ons op die manier
wilden bemoedigen. Dat was geweldig en daar hebben we heel veel
steun aan gehad. We hebben er dan

ook geen moment aan getwijfeld
om door te gaan. We bestaan nu
12,5 jaar. Daar willen we in maart
aandacht aan besteden wanneer
we onze nieuwe vestiging helemaal
klaar hebben. Dan start het nieuwe
seizoen echt en dan willen wij ook
een officiële en feestelijke opening
organiseren.”
Vanaf 16 januari 2010 is Marsman
gevestigd aan de Handelsweg 4 in
Mijdrecht. Telefoonnummer is 0297
24 22 34. website: www.marsmancaravans.nl. Openingstijden van
maandag t/m donderdag van 09.00
– 18.00 uur, op vrijdag van 09.00 –
21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur.

dam. Het was wel erg lastig zo ver
van huis, dus toen de baan op de
Jozefschool zich aandiende, was de
beslissing snel genomen. Er brak een
Vinkeveense periode van 21 jaar onderwijs aan die nu wordt afgesloten.

Toch gaan we nog wel van haar horen...

Vinkeveen is een prettig dorp vertelt
Gera. Bijzonder omdat het zo een
verscheidenheid van gezinnen kent,
maar ook de samenstelling van de
bevolking is bijzonder. Misschien omdat zich veel mensen vanuit Duitsland
hier vestigden en daarmee een stempel op het dorp wisten te leggen?
Leuk detail is dat Dick ook Duitse
voorouders heeft, al moet je daarvoor wel naar
zeventienhonderd, toen zijn
betovergrootvader zich in
Amsterdam
vestigde en hier een vrouw vond.
Gera voelt zich thuis in Vinkeveen.
Door haar beroep kent ze veel jonge
gezinnen. In eenentwintig jaren
komen er heel wat leerlingen voorbij
die zich inmiddels in Vinkeveen gevestigd hebben. Dick heeft wel eens
het gevoel er een beetje bij te hangen
als ze samen door het dorp lopen.
Gera kent velen en wordt regelmatig
aangesproken, even naar de bakker
duurt vaak wat langer dan gepland.
De afgelopen drie jaar heeft Gera op
de Jozefschool met veel plezier muzieklessen gegeven. Hierover merkte
ze op, dat juist de kinderen waarvan
je het niet verwacht, zich in dit vak
kunnen uiten en niet op hun tenen
hoeven te lopen. Je ziet ze allemaal

Juf Gera sluit loopbaan af
Vandaag sluit de deur van de Jozefschool in Vinkeveen op een wel heel
bijzondere manier, want juf Gera neemt die dag afscheid en sluit een
lange loopbaan in het onderwijs af. Drieëndertig jaar was ze werkzaam
op een manier die je gedreven zou mogen noemen. Ze bruist nog
steeds volop, dus we gaan nog wel van haar horen, vast wel.
Haar eerste school stond in Uithoorn
waar ze voor de nonnen, die daar de
dienst uitmaakten, heeft gewerkt.
Met haar Klos (opleidingsschool voor
kleuterleidsters)-diploma op zak,
liet ze de bestaande orde zien dat er
in kleuterklassen ook met zand en
water gespeeld mocht worden. Toen
ze, net tweeëntwintig jaren jong, met
dispensatie van de onderwijsinspectie, als hoofdleidster op haar nieuw
opgerichte school in Aalsmeer-oost
aan de slag ging wist ze het zeker:

Onderwijs is mijn ding. Acht jaar lang
werkte ze daar met heel veel plezier.
Inmiddels getrouwd met man Dick,
namen ze samen het besluit om voor
eigen kinderen te kiezen. Duobanen,
parttime werkende mannen, dat
waren begrippen die destijds nog niet
in de mode waren. Gera zegde haar
baan op en kreeg samen met haar
man wat ze zo graag wilden.
Acht jaar later startte ze opnieuw
met een baan op een school. Dit keer
voor speciaal onderwijs in Amster-

“Kijk, hiernaast zie je mijn allereerste klas”, lijkt Juf Gera haar klas te vertellen.
Als ze het allemaal mocht overdoen zou ze opnieuw voor het onderwijs kiezen.
Het ga je goed, Gera!
genieten en dat is nou juist wat je vak
zo aantrekkelijk maakt.
Een heel leuke belevenis was toen
de Jozefschool in 2008, 125 jaar
bestond en er een groot schoolorkest werd geformeerd. Maar liefst
37 muzikanten zette destijds onder
leiding van Gera hun beste beentje
voor. Moeilijker was het als er een
slechtnieuws gesprek gevoerd moest
worden. Het valt niet mee om de
juiste woorden te kiezen als je moet
vertellen dat een kind beter een jaar
langer kan blijven “kleuteren”. Als
ouder moet je dat ook verwerken.
Op de vraag of ze opnieuw voor het
onderwijs zou kiezen is het antwoord
dan ook duidelijk “Zeker maar dan
wel voor het speciaal onderwijs, ik
heb daar veel kinderen zien op-

bloeien.”
Gera gaat zich niet vervelen. Cultuur
en Natuur zijn zaken die haar op
het lijf zijn geschreven. Dick heeft
internet afgestruind en uiteindelijk
een caravan gevonden. Daarmee
zullen ze op pad gaan. Nu eens niet
in de schoolvakanties, maar lekker in
alle rust tussen de massale vakantiestromen door. Ook gaat Gera in het
Museum De Ronde Venen helpen,
natuurlijk met kinderen die daar het
“Jet en Jan” project doen uit de tijd
van 1910. Ook schilderen, muziek,
wandelen en naar musea gaan staan
op haar programma.
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IN VOL BEDRIJF
Koek Juwelencentrum

Collectie juwelencentrum opgesplitst
Al 45 jaar is juwelier Koek een vertrouwd adres aan de Dorpsstraat
in Mijdrecht. Men kan er terecht voor gouden juwelen en diamanten
sieraden. Er is een enorme collectie trouwringen. Daarnaast is er de
laatste jaren een forse uitbreiding tot stand gekomen in de collectie
van de trendy zilveren sieraden en horloges. Juwelier Koek heeft zijn
klanten zoveel te bieden, dat een opsplitsing over twee winkels nodig
was. Daarom is in winkelcentrum De Lindeboom ‘Trends Only’ van start
gegaan. Een speciaalzaak voor moderne trendy zilveren sieraden en
horloges.
door piet van buul

“We zagen, hier in ons pand aan de
Dorpstraat, op een gegeven moment
door de bomen het bos niet meer,”
vertelt Ed Koek. “We zijn van
oudsher juwelier en goudsmid. Met
de gouden sieraden en diamanten
hebben we een enorme reputatie
opgebouwd. Daarnaast kwamen er
de trendy sieraden. Ons aanbod was
zo veelomvattend dat het moeilijk
was om goed uit te stralen wat je te
bieden hebt. Wanneer je iets doet,
moet je het ook goed doen. Vandaar
dat we besloten hebben om de zaak
op te splitsen. Hier aan de Dorpsstraat ligt het accent op de juwelen
en de trouwringen en in de Lindeboom richten we ons volledig op de
trendy sieraden. Het gaat feitelijk
ook om twee verschillende doelgroepen die nu hun eigen duidelijk
herkenbare winkel hebben.”
Het gevolg van deze beslissing is
dat de zaak aan de Dorpsstraat
ingrijpend is veranderd. Ed Koek:
“Het heeft een heel andere uitstraling gekregen. Het is allemaal wat
overzichtelijker en mooier geëtaleerd. Er is ook meer rust in de
zaak gekomen, zodat we de klanten
ook beter te woord kunnen staan.
Het uitzoeken van een sieraad

foto patrick hesse

moet je toch met zorg doen en dat
kost even tijd. Voor de trouwringen hebben we hier op de eerste
verdieping onze speciale showroom,
dat werkt heel goed. Op het gebied
van trouwringen zijn wij marktleider. Wanneer mensen ringen willen
uitzoeken nemen we ze mee ‘naar
hoger sferen’ op de eerste etage,
waar we een keuze bieden uit ruim
8.000 modellen. Daarnaast kunnen
we ook heel persoonlijke trouwringen ontwerpen en maken.”
Trends Only
In de Lindeboom biedt Koek
een uitgebreide collectie zilveren sieraden. Ook is er een ruim
aanbod aan horloges. Blikvanger
in de zaak is de speciaal ingerichte
‘Pandora Gold Shop’. Ed Koek: ‘Het
is eigenlijk een aparte winkel in
de winkel. We zijn er trots op dat
we dit wereldmerk kunnen voeren
en daar hoort ook een bijzondere
presentatie bij.”
De zaak in de Lindeboom wordt
geleid door Ed’s echtgenote Irma.
“Immetje voor de intimi,” zegt Ed
met de nodige trots in zijn stem.
“Ik ben inderdaad erg trots op haar.
Ze heeft zich voor de volle honderd

procent voor die zaak ingezet, en
dat doet ze heel goed. Ze heeft
heel veel gevoel voor mode en
voor de nieuwste ontwikkelingen
op dat gebied. Dat betekent dat ze
ook steeds inspeelt op de nieuwste
trends in sieraden en horloges,
maar ook accessoires zoals tassen
en dergelijke. Dat is toch weer een
heel andere tak van sport dan wat
we hier met de gouden sieraden
en diamanten doen. Trends Only
heeft de nieuwe collectie voor 2010
inmiddels al binnen. Alle reden om
eens te gaan kijken,” vindt Ed.
Goudsmederij
Wanneer hij over goud en diamanten gaat praten is Ed Koek nauwelijks meer te stoppen. Eds vader
is diamantair en Ed is opgegroeid
onder de werkbank van zijn vader.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat Ed goudsmid is geworden.
En met succes, want Koek heeft
naast zijn winkel een atelier op het
Industrieterrein waar een aantal
goudsmeden en diamantzetters de
juwelen vervaardigen. Koek levert

Eerste Koopgarant woning verkocht
Op maandagmiddag 4 januari jl.
nam Ilse Voorn trots de sleutel in
ontvangst van haar eerste koopwoning in Mijdrecht. Ilse, die al
vijf jaar een starterswoning huurt
in Mijdrecht, was toe aan een
nieuwe stap in haar wooncarrière.
Toen ze hoorde dat Westhoek Wonen een aantal huurwoningen zou
gaan verkopen via Koopgarant,
was ze meteen geïnteresseerd.
Ilse had nog niet genoeg woonduur
opgebouwd om in aanmerking te
komen voor een grotere huurwoning. Toen ze via via hoorde
dat Westhoek Wonen een aantal

huurwoningen zou gaan verkopen,
nam ze contact op met Hilmar
Hakvoort, de koopconsulent van
Westhoek Wonen. “De eerste woning
die in Mijdrecht in de verkoop ging
was meteen een schot in de roos.
Van alle geïnteresseerden huurde ik
het langst bij Westhoek Wonen, dus
kwam ik als eerste in aanmerking.
Dankzij Koopgarant kon ik de woning
kopen,” aldus Ilse. De Koopgarantregeling maakt het voor huurders
en starters mogelijk om een huis te
kopen van Westhoek Wonen met een
korting van 10% tot en met 25%
op de marktwaarde. De koper krijgt
hierbij de garantie dat Westhoek Wonen de woning
bij verkoop tegen
marktwaarde
weer terugkoopt.
De koper deelt
daarbij in winst
of verlies.

Directeur Tom
Borgers van
Westhoek Wonen
overhandigt Ilse
de sleutel.

Niet alle huurwoningen komen in
aanmerking voor Koopgarant. De
komende jaren wil Westhoek Wonen
circa 100 woningen met Koopgarant
verkopen. Wanneer deze woningen
door verhuizing vrijkomen, biedt de
woningcorporatie deze als koopwoning aan andere huurders van Westhoek Wonen aan. De huurwoningen
die deze kopers op hun beurt achterlaten worden door Westhoek Wonen
aangeboden met lokaal maatwerk
via WoningNet. Dit betekent dat
huurders van Westhoek Wonen en
inwoners van de gemeente De Ronde
Venen en Abcoude voorrang hebben
op deze vrijgekomen huurwoningen
op andere woningzoekenden uit de
regio Utrecht. Op deze wijze hoopt
de woningcorporatie doorstroming in
de woningmarkt tot stand te kunnen
brengen.
Op de website van Westhoek Wonen,
www.westhoek.nl/kopen, staat het
actuele aanbod van koopwoningen.
Wie meer wil weten over de spelregels en mogelijkheden tot koop kan
contact opnemen met koopconsulent Hilmar Hakvoort van Westhoek
Wonen via tel. 0297 23 23 23 of
via kopen@westhoek.nl

aan zo’n 350 juweliers in binnen
en buitenland. “We verkeren in de
gelukkige omstandigheid dat we
over een aantal vaklieden kunnen
beschikken,” vertelt Ed Koek.
“Het wordt steeds moeilijker om
goede vakmensen te vinden en we
willen juist onze eigen producten
maken, heel specifiek en klantgericht. Wat we niet hebben dat
maken we.”
Koek is nog een van de weinige juweliers die diamanten sieraden zelf
ontwerpt en maakt. Ondanks het
feit dat het economisch wat minder
gaat voor veel mensen, ziet Ed
Koek de toekomst met vertrouwen
tegemoet. “Diamanten vormen een
stabiele markt. Ze hebben al jaren
een vaste waarde en een sieraad
waarin diamanten zijn verwerkt is
toch nog steeds, voor veel mensen,
een heel bijzonder bezit. Wat wij
maken is kwalitatief volkomen
vergelijkbaar met de grote topmerken. Alleen zijn onze sieraden
veel gunstiger geprijsd en helemaal
‘custom-made’ naar de wens van de
klant.”

Ed Koek Juwelencentrum beschikt
over een aantal websites waar men
terecht kan voor meer informatie
over de veelheid aan producten die
geboden wordt. We noemen www.
juwelencentrum.nl en www.lordoftheweddingrings.nl of www.trouwringeninfo.nl als het om trouwringen gaat.

Koek Juwelencentrum is te vinden op
het vertrouwde adres aan de Dorpsstraat 33, 3641 EA Mijdrecht.
Tel. 0297 283456.
Trends Only bevindt zich in winkelcentrum De Lindeboom 13,
Tel. 0297 25 65 60
Openingstijden: maandag van 13:00 –
18:00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag
van 09:00 tot 18:00 uur en vrijdag
koopavond van 19:00 – 21:00 uur.
Op zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur.
Voor een bezoek aan de trouwringenshowroom wordt aanbevolen vooraf
een afspraak te maken. Het is ook
mogelijk om een afspraak voor de
avond te maken.

16		

Jubileumboek Rabobank nu te koop bij
Boekhandel Mondria

DE GROENE VENEN

Het boek van...

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

Rabobank Veenstromen heeft eind
2009 een jubileumboek uitgegeven.
In het boek ‘Een Buitengewone
Kijk op het gezicht van Rabobank
Veenstromen’ is 111 jaar geschiedenis van de Rabobank in De
Ronde Venen en Kockengen op een
vlotte manier weergegeven. Dit is
dé kracht van het jubileumboek.
“Het is meer dan alleen een boek
over de Rabobank”, vertelt Ruud van
der Vliet. “Het is vooral een boek
over de mensen die hier wonen en
werken. Toen en nu. Over de mensen
in Mijdrecht, Waverveen, Wilnis,
Kockengen en Vinkeveen die vorm en
inhoud hebben gegeven aan het leven
in deze polders. Zij hebben het boek
gemaakt. Zij vertellen hun eigen verhaal. De Rabobank, en voorheen de
Raiffeisen- en Boerenleenbank, heeft
daarin een grote rol gespeeld.”
Het jubileumboek is vanaf nu voor €
24,95 te koop bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht.

Nieuwe VVV Gids Amstelland, Meerlanden,
Gooi en Vechtstreek
De VVV Hollands Midden heeft
een nieuwe toeristische gids voor
de regio uitgebracht. De VVV gids
staat boordevol tips voor vrijetijdsen vakantiebesteding in en rondom
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn,
Naarden, Hilversum, Huizen, Weesp
en Vinkeveen. De gids bevat veel informatie voor de toerist of recreant
die de regio wil bezoeken, maar ook
voor de inwoners van het gebied is
het een handig naslagwerk. Naast
algemene en toeristische informatie
over steden en dorpen staan in de
gids praktische overzichten van hotels en andere verblijfsaccommodaties, verhuurbedrijven, restaurants
en winkels.
De gids is verkrijgbaar bij alle VVV
vestigingen in de regio’s Gooi en
Vechtstreek, Amstelland, de Meerlanden en het Vechtplassengebied
voor slechts € 2,50. Daarnaast ligt
de gids ook in de schappen van de
VVV’s in de rest van Nederland.

Boeken Tip 5...

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze
hier over opmerkelijke boeken.
Titel: Sneeuweieren
Auteur: Ricus van de Coevering
Sneeuweieren is het debuut van
Ricus van de Coevering. Het is een
prachtig geschreven stil en sober
verhaal over verlies en verlangen.
Er staat geen woord te veel in dit
boek. De roman gaat over kippenboer Harm, zijn vrouw Olga en hun
Ghanese adoptiekind David. David
is de gedroomde opvolger voor de
pluimveehouderij in een verlaten
uithoek van het Brabantse land,
maar hij wil zelf liever arts of bioloog worden. Hij heeft niets op met
de kippen van zijn adoptievader.
Mede daardoor zijn de verhoudingen in het gezin gespannen. Op een
dag trekt David het nabijgelegen
moeras in en komt niet terug. En
wat er dan gebeurt...
Bij het lezen van dit boek krijg je
het gevoel dat je een vlieg op de
muur bent op de pluimveehouderij.
De dagen verstrijken en volgen
elkaar op, Harm werkt hard om
het hoofd boven water te kunnen
houden. De drie hoofdpersonen
leven samen, maar zijn alledrie
alleen met hun verlangens. Je voelt
de eenzaamheid. Een pareltje!

Wisselgeld 			
Loes den Hollander
Het redelijk gelukkige huwelijk
van Lenie en Michael komt zwaar
onder druk te staan nadat hun
jongste dochter vermoord wordt.
Gebeurtenissen van jaren geleden
eisen hun tol en er sluipt een onbehaaglijke onzekerheid hun leven
binnen. Wanneer Lenie probeert
om de situatie weer te normaliseren, wordt de bodem opnieuw
onder hun voeten weggeslagen...
Loes den Hollander heeft intussen
al zeven spannende thrillers en
twee verhalenbundels geschreven.
‘Wisselgeld’ is opnieuw een boek
dat je niet kunt wegleggen!

2

Anna 			
Annejet van der Zijl
Nu de serie
over het
leven van
Annie M.G.
Schmidt
wekelijks
op televisie
te zien is, is
de biografie
over haar
leven en werk opnieuw verschenen
in een paperback uitgave van ruim
400 pagina’s. Schrijfster Annejet
van der Zijl kreeg van Flip van
Duijn, de zoon van Annie M.G.
Schmidt, de correspondentie van Annie M.G. Schmidt met haar man en
met haar moeder ter beschikking.
Op basis van deze correspondentie,
aangevuld met tientallen interviews
en foto’s reconstrueerde Annejet van
der Zijl gedetailleerd en met gevoel
voor de historische context het leven
van de veelzijdige schrijfster.

gelezen door
hetty blom

Groene voornemens
Groene thee
Vrouwen van Mijdrecht! Valt het
jullie ook niet op dat aan het begin
van ieder jaar de commercie inspeelt
op ons schuldgevoel over iedere kilo
die we er aan gegeten hebben met
de feestdagen? Alle lekkere dingen
mogen we voorlopig niet eten en
ook niet drinken… De witte wijn
laten we dus voorlopig in de kelder
liggen en een klein glaasje rood bij
het eten kan nog nèt. Zelf ben ik
daar niet zo’n hele sterke in, dus

na een paar dagen konijnenvoer en
water verschuif ik dit voornemen
weer naar volgend jaar. Toch wil ik
die handdoek niet helemaal in de
ring gooien en iets meer met mijn
gezondheid bezig zijn. Beetje meer
sporten, minder kaasjes eten en
meer drinken. Nee, geen wijn of andere alcoholische versnaperingen, ik
ga meer thee drinken en dan vooral
de groene variant.
Er zijn vele soorten groene thee,
maar de bekendste soorten komen
uit China en Japan. Groene thee
blijft groen doordat het in tegenstelling tot de ‘gewone’ zwarte thee
maar licht gefermenteerd word.
Het wordt ook niet gebrand maar
licht gestoomd voordat het gedroogd
wordt. Doordat de thee niet gebrand
wordt, blijven alle gunstige en gezonde stoffen in de theeblaadjes. Iets
waar wij als mens profijt van kunnen
hebben. Zo zou groene thee goed

3

Het aanzien van 2009

Het
aanzien
van 2009
brengt de
opvallendste nieuwsfeiten
tussen 1
januari en
31 december, voorzien van de beste foto’s
uit binnen- en buitenland. Zoals
gebruikelijk komen niet alleen
wereldschokkende gebeurtenissen
aan bod, maar ook rages, regionaal
nieuws, sport en cultuur. Een greep
uit de inhoud: een dramatische
Koninginnedag, AZ kampioen, DSB
failliet, Mexicaanse griep en Qkoorts, Michael Jackson overlijdt,
Barack Obama krijgt de Nobelprijs,
winterpret op natuurijs, Laura
Dekker mag (nog) niet uitvaren,
Susan Boyle baart opzien bij Britse
talentenjacht, Nederlands elftal
naar WK 2010, de Westerschelde
toch uitgediept, de klimaatconferentie in Kopenhagen.

4

Mister Ajax 			
Raymond Bouwman
Raymond
Bouwman
schreef
samen met
Mister
-Sjaak
SwartAjax, een
biografie
over het
leven van
Mister Ajax. Sjaak Swart heeft
het hele proces meegemaakt, van
amateurclub tot professional. Het
waren zijn geweldige voetbalprestaties, maar ook de toegankelijkheid
voor de fans en zijn flamboyante
manier van spelen die hem zijn
bijnaam opleverden. Sjaak Swart is
op bijna 71-jarige leeftijd nog altijd
een enthousiaste liefhebber van het
voetbalspel. Hij speelt nog bijna
wekelijks een wedstrijd. En wat
niet veranderd is: Mister Ajax wil
winnen!

zijn in de strijd tegen de overtollige
kilo’s. Het zorgt niet dat je minder
trek krijgt, maar wel dat je lichaam
het vet dat je binnen krijgt sneller
verbrandt. Ook is bewezen dat
groene thee een cholesterolverlagende werking heeft en dus goed is voor
je hart.
Dit zijn allemaal positieve eigenschappen van groene thee, maar er
is één negatieve eigenschap… de
bittere smaak die groene thee vaak
heeft. Gelukkig zijn daar verschillende oplossingen voor! Ten eerste:
schenk nooit kokend water over
groene theeblaadjes heen. Door
de watertemperatuur verbanden
de theeblaadjes en krijg je juist die
bittere smaak. Wacht daarom totdat
het water iets is afgekoeld en zet
dan pas je thee. Nog een oplossing:
koop groene thee die vermengd is
met een ander kruid, zoals limoengras, dat een frisse smaak geeft of

5

Meesters 			
Twan Huijs

Zonder
uitzondering zijn
de gasten
van Nova
College Tour
meesters
in hun
vak. Johan
Cruijff, Hans
Teeuwen,
Madeleine
Albright en Rem Koolhaas, zelden
laten ze zich uitgebreid interviewen
over hun expertise. Presentator
Twan Huys wist ze te strikken voor
de uitzendingen, waarin de echte
sterren nieuwsgierige studenten waren die met prikkelende en verrassende vragen meer uit de hoofdgast
kregen dan menig gerenommeerd
journalist. Het programma leverde
vaak nieuwswaardige, altijd opmerkelijke en soms hilarische gesprekken op.
De beste interviews en de enorme
hoeveelheid aan niet uitgezonden
materiaal bewerkte Huys tot het
boek Meesters.

een thee vermengd met Jasmijnbloesem, die weer een heerlijke
bloemige smaak geeft.
En koop altijd het liefst losse groene
thee of theebuiltjes waar een grof
gesneden blad inzit. Grof blad is
gezonder blad!
Van een dagelijks glas rode wijn is
bewezen dat het goed is voor hart
en bloedvaten, samen met de groene
thee ga ik dus gezond het nieuwe
jaar in!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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La vita bella
Een paar maanden geleden werd er in Mijdrecht een nieuw Italiaans
restaurant geopend. Zoiets stemt me altijd blij en bij voorbaat met
hoge verwachtingen.
tekst en foto’s: patrick hesse

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.

Il Gusto
Ristorante Pizzeria Il Gusto
Hofland 58
3641 GG Mijdrecht
tel. 0297 254367

Ik heb iets met Italië, buiten het
geweldige voedsel bevalt me de stijl
ook enorm. Het is een fantastisch
vakantieland, twee zomers terug
heb ik me uitstekend vermaakt in
Toscane. Ook ben ik enorm fan van
een aantal iconen uit dit mooie
land: de Vespa, de Fiat 500, Valentino Rossi (negenvoudig mondiaal
wegracekampioen op de motor)
maar vooral: het volk, met hun
sterke familiebanden. Wat me het
meeste aantrekt is de pure passie
van de doorsnee Italiaan. Tijdens
de kerstvakantie genoot ik van
het boek “De ziel van Italië”, van
auteur en fotografe Carla Coulson.
Deze succesvolle Australische
fotografe gaat op een zoektocht
door Italië terug naar haar roots,
en biedt in woord en beeld een
prachtig sfeerplaatje van het dagelijks leven in Italië. Een must voor
iedere Italië-fan.
U begrijpt, ik heb er zin in vanavond en heb stiekem op wat
websites al enkele recensies kunnen
lezen (o.a. smulweb.nl) van mensen
die mij voor zijn gegaan en een al
een bezoek brachten aan Il Gusto
aan Hofland 58 te Mijdrecht. Op

Advertentie103x63.indd 1

deze ijzig koude winteravond word
ik vriendelijk begroet met een
zangerig Bonasera!
Gastvrouw Daniella verloochent
haar afkomst gelukkig niet, en
zorgt dat ik me, naar goed Italiaans
gebruik, meteen thuis voel. Na een
lekker drankje en stokbrood met
verse olijftapenade bekijk ik al wikkend en wegend de menukaart. Het
ziet er allemaal lekker uit, want
naast de traditionele Pizza’s staat
er een aantal smaakvolle vlees- en
visgerechten op.
Toch heb ik als Primi piatti (½
portie is een voor- of tussengerecht) uitgekozen, ik ga voor de
Panzarotti Ricotta e Spinaci, dit
zijn Venetiaanse flensjes gevuld met
zachte ricottakaas en verse spinazie. Ik moet zeggen: Italiaanser kun
je volgens mij het niet krijgen. Mijn
liefde voor de Italiaanse keuken
is weer in volle bloei. Aan de tafel
naast mij zit een leuk gezin met
twee giebelende puberdochters. Uit
de gezellige gesprekken met gastvrouw Daniella wordt duidelijk dat
dit vaste gasten zijn. Het is knap
dat je als restaurant op zo’n korte
termijn al vaste bezoekers hebt.
In het verleden zat er in dit pand
een snackbar; de Italiaanse sfeer
is duidelijk een verbetering. Aan
het interieur zijn weliswaar geen
grote veranderingen gedaan, maar
met wat leuke sfeerfoto’s van oude
Italiaanse films verder wat verse
verf kom je al een eind. Ook is er
Italiaanse muziek te beluisteren,
niet alleen traditioneel, maar ook
wat lekker modern werk. Al met al
sfeerverhogend. En eigenlijk vind ik
het prima zo, alsof je ergens in Italië gewoon een restaurant binnen
loopt, waar het hoofdzakelijk om
het eten en de gezelligheid gaat.

Als hoofdgerecht heb ik gekozen voor ‘Tagliata di Mamzo’,
gegrilde entrecote met reguola
Cherrytomaatjes en parmigsiano
(Parmezaanse kaas). Dit gerecht is
gemaakt met wederom uitsluitend
verse producten, is erg smaakvol
en wordt geserveerd met spaghetti
en gebakken aardappeltjes en een
frisse salade. Na dit alles besluit
ik de verrukkelijke toetjes te laten
voor wat ze zijn. Je zou het niet
zeggen, maar ook ik moet af en
toe aan mijn lijn denken. Dus neem
ik een heerlijke espresso om deze
avond in stijl te beëindigen.
Ik loop nog even naar de keuken
om de creator van al dit lekkers de
hand te schudden: Pino, hij heeft
even tijd voor een klein praatje
maar moet weer snel aan het
werk. Na een hartelijk afscheid
van deze vriendelijke en gastvrije
Italianen kom ik tot de conclusie

22-7-09 19:31

dat De Ronde Venen inderdaad een
heerlijk Italiaans restaurant rijker
is. Lekker centraal gelegen met een
goede parkeermogelijkheid en een
uitstekende, goed betaalbare en
eerlijke Italiaanse keuken.
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Dankzij sponsor Advisor ICT

CSW 5 onderweg naar trainingskamp op Curaçao
De mannen van het vijfde van
CSW zijn gewend ieder jaar
tijdens de winterstop ergens in
Nederland een trainingsweekend
door te brengen om goed voorbereid het tweede deel van het
seizoen in te gaan, maar dit jaar
gaat het even helemaal anders.
Ab Haveman, directeur van Advisor
ICT Solutions, vormt samen met
Bert van Beek sinds jaar en dag het
centrale verdedigingsduo en omdat
ze afgelopen oktober samen 100
geworden zijn en op deze respectabele leeftijd nog steeds lekker voetballen, heeft de sponsor bedacht het
trainingskamp dit jaar maar eens
buiten Nederland op te slaan.

De bijna voltallige selectie had
hier uiteraard geen probleem mee
en afgelopen donderdag zijn ze
vol goede moed vertrokken vanaf
Schiphol naar het zonnige eiland
Curaçao. Het is maar de vraag of er
veel gevoetbald gaat worden.

Tactische en
mentale oppepper
Het is de laatste
zeven jaar de gewoonte de beide
seizoenshelften
te verbinden met
een tactische en
mentale oppepper. Die hebben
de mannen nodig
om zich, geheel
volgens traditie,
met de beste
elftallen uit de
Het team vóór vertrek naar Curaçao 			
regio te kunnen
geduchte kampioenskandidaat.
meten. Niet dat
het allemaal krasse oude knarren
Gekscherend halen de mannen aan
zijn maar de leeftijden die over
dat door hun initiatief de veterahet algemeen bij de selectie horen
nenleeftijd van 32 naar 40 jaar is
passen in het rijtje van de veteraverhoogd. Het is eigenlijk als een
nen. Toch lopen ze te ballen tegen
grapje begonnen. Acht man uit de
de jonge boys die ze zo maar met
selectie zaterdag 1 besloten een
puntenverlies opzadelen. Het team
stapje minder hard te lopen en wat
staat in vierde klas fier boven aan.
minder te trainen en kwamen in het
Negen gespeeld en negen gewonvierde een elftal terecht. Daarna
nen, dus ook dit seizoen weer een

werd de selectie
uitgebreid naar
20 ex toppers
en bleven de
resultaten dan
ook niet uit. Zelf
noemen ze zich
de afzakkers
van het eerste
maar steken niet
onder stoelen of
banken dat ze
daar nog trots op
zijn ook. Iedere
speler heeft zo
zijn eigen taak in
foto rob isaacs
het team. Opstellingen worden
kenbaar gemaakt op de achterkant
van een bierviltje en op de website
geplaatst. Iedere donderdag wordt
er getraind en de after trainingsessies willen ook nog wel eens erg
gezellig worden. Niet zo vreemd,
want daar ben je een vriendenteam
voor toch?

Het trainingsweekje wordt voornamelijk besteed aan tactische
voorbereiding die als basis moeten
gaan dienen voor de tweede seizoenshelft. Teambuilding zou je dat
kunnen noemen. Onder het genot
van kostelijk vocht zullen de spelpatronen weer nader aangescherpt
gaan worden zodat achterhoede,
middenveld en voorhoede weer
als een harmonica zullen aansluiten. Probleem was nog even dat
twee spelers over een vliegangst
beschikken van hier tot Curaçao. Ze
hebben beiden een speciale cursus
gevolgd die hun over hun angst
heeft heen geholpen, dus ook zij
zijn van de partij. We houden u op
de hoogte wat de boys de volgende
week allemaal zullen gaan uithalen
en zullen nauwgezet gaan volgen of
deze trip tot het derde kampioenschap in 4 jaar gaat leiden. Als
het echter lijden wordt, heeft dat
ongetwijfeld te maken met een
overdosis trainingsarbeid tijdens de
warmte stage.

Stichting Haarwensen: record aantal
pruiken weggegeven in 2009
Stichting Haarwensen heeft 2009
met uitstekende resultaten afgesloten. Het aantal haardonaties
was overweldigend; de langste
vlecht had een lengte van maar
liefst anderhalve meter. Ruim 100
kinderen konden daardoor blij
worden gemaakt met een gratis
pruik van echt haar. Door de vele
ludieke en hartverwarmde acties
en donaties konden ook de kosten
voor het maken van de pruiken
en de verzorging van de pruiken
worden gerealiseerd.
De mascotte Saartje deed haar
intrede en is inmiddels het bekende
gezicht van Stichting Haarwensen.
Er is in korte tijd door het hele land
een netwerk opgebouwd van 60
verkooppunten, het merendeel kapsalons, waar Saartje voor € 7,95 kan

worden gekocht. De opbrengst gaat
geheel naar Stichting Haarwensen.
Dat de Stichting een warm hart
wordt toegedragen, bleek uit de
vele initiatieven die vorig jaar hebben plaatsgevonden. Zo leverde de
Sinterklaasactie Uithoorn, waar
vrijwilligers 3 weken lang Sint &
Piet bezoeken brachten, maar liefst
€ 15.000,- op. Vanuit de opbrengst
van de Roparun 2009, een loopevenement van Parijs naar Rotterdam,
ontving de Stichting een donatie van
€ 20.000,-. Andere initiatieven waren onder andere een benefietgala
georganiseerd door de Lionsclub
Delft Princestad ter gelegenheid van
haar 25 jarig bestaan, kinderdagverblijf de Troetels in Vinkeveen organiseerde een familiedag, leerlingen en
docenten van het Marnix College in

Ede lieten hun haar pimpen voor het
schoolfeest en The Family Haarverzorging in Bovenkarspel hield een
kapmarathon.
Dit jaar zal het aantal verkooppunten verder worden uitgebreid
en wordt een vrijwilligersnetwerk
opgezet om de organisatie te ondersteunen bij evenementen, braderieën en
prijsuitreikingen. Omdat de
huidige ambassadeur, de band
IOS, vorig jaar haar
laatste optreden
heeft gegeven,
zal een nieuwe
ambassadeur
worden aangetrokken.

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

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

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Deze week in 2ThePoint:
Deze week staat 2ThePoint in het
teken van de winter, we reden mee
op de strooiwagen, kregen tips over
de hulp aan vogels en gingen we de
IJsbaan op voor wedstrijden.

Win kaarten op Midpoint FM

Kaarten voor Niks is
tof en live muziek in
WZZP radio
Iedere zaterdagavond van acht
tot tien uur kunt je op Midpoint
fm luisteren naar WZZP. Zaterdag
16 januari heb je maarliefst drie
extra redenen om te luisteren
naar hét jongerenprogramma van
De Ronde Venen.
Ten eerste geven Thijs, Andy en
Eefje twee kaartjes weg voor
Niks is Tof op zaterdag 30 januari.
Daarnaast is er een live optreden
van solodrummer David van Rijn.
David zit in de tweede van het VLC
in Mijdrecht en is doorgedrongen
tot de finale van de talentenjacht
van het Veenlanden. En als dat nog
niet genoeg is om af te stemmen is
er nog een finaleact te gast: Quincy
(piano) en Joel (zang) geven ook
een optreden.
En zet ook zaterdag 23 januari vast
in je agenda, want dan is de band
Original te gast bij WZZP, en ook
dan worden weer kaartjes weggegeven voor Niks is Tof.
Midpoint fm is te beluisteren in de
ether op 105.6 fm, via de kabel op
101.9 fm en wereldwijd via

www.midpoint.fm.
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De Club van… Caro Toebosch

Bridgeproject is groot succes
door piet van buul

- foto patrick hesse

MIJDRECHT – Toen de gemeente De Ronde Venen en de Nederlandse
Bridge Bond (NBB) afgelopen zomer het startsein gaven voor het Project Denken en Doen rekende men op zo’n vijftig deelnemers. Het werden er maar liefst honderdzestig. Het project is onderdeel van het nationale actieplan Sport en Bewegen dat er op gericht is om ouderen actief
bij de samenleving te betrekken. De bridgen is bij uitstek een sport, die
je samen met anderen doet, die je geest scherp houdt en die het sociale
contact bevordert. Caro Toebosch van de Bridge Vereniging Mijdrecht
was blij verrast door het grote aantal deelnemers.
“Het project Denken en Doen is
een landelijk project dat door de
overheid in samenwerking met de
Bridgebond is opgezet,” vertelt Caro
Toebosch. “Onze gemeente vond
het wel een mooie gelegenheid om
ouderen de kans te bieden kennis te
maken met de bridgesport en op die
manier sociale contacten te leggen
en meer betrokken te raken bij de
leefomgeving. Omdat Bridge Vereniging Mijdrecht (BV Mijdrecht)
aangesloten is bij de Nederlandse
Bridge Bond, nam men contact met
ons op om de uitvoering van het
project op ons te nemen. Vanzelfsprekend zijn we daar met veel
plezier op ingegaan. De rolverdeling
is dat de gemeente helpt bij het
werven van deelnemers en bij het
zoeken van geschikte accommodaties en dergelijke. De gemeente De
Ronde Venen heeft ongeveer duizend
inwoners van boven de zestig een

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...

persoonlijke uitnodiging gestuurd.
Dat heeft dus voor deze eerste keer
al 160 deelnemers opgeleverd. De
inhoudelijke kant van het project
doet de Bridgebond, die ons van
lesmateriaal en dergelijke voorziet.
Wij zorgen vanuit de plaatselijke
bridgevereniging voor de praktische
invulling.”
Het project Denken en Doen richt
zich op die mensen die nog niet of
nauwelijks actief bezig zijn. Bij de
deelnemers zijn mensen die al wel
een beetje weten van bridgen, maar
er zijn er ook die zelden of nooit
gekaart hebben. “Dat is ook geen
probleem,” zegt Caro. “We zijn
begonnen om de deelnemers in een
twaalftal lessen de grondbeginselen
van het bridgespel bij te brengen.
We leggen de termen uit en behandelen de spelregels. Bij elke les
krijgen mensen ook nog wat prints
mee zodat ze thuis alles nog eens
na kunnen lezen. We starten nu op
14 januari met een vervolgserie van
12 lessen. Hebben we in de eerste
serie lessen ons vooral gericht op de
algemene kennis en het uitspelen,
in de vervolgserie gaan we dieper in
op de techniek van het bieden. Het
is de bedoeling dat we dan na de
zomervakantie nog een blok doen.
Daarna moeten de deelnemers zich
aardig kunnen redden. We hopen
dat ze het zo leuk vinden dat ze zich
dan bij een vereniging aansluiten of
dat ze met vrienden en kennissen
bridgeavondjes gaan beleggen. Want
per slot van rekening is het toch de
bedoeling van dit project dat mensen
eens bij de televisie vandaan komen
en samen met anderen wat leuks
gaan doen. En bridgen is daarvoor
een ideale sport, die je tot op hoge
leeftijd kunt beoefenen, die de geest
scherp houdt en mensen bij elkaar
brengt. Voor een partijtje bridge heb
je nou eenmaal minstens vier men-

Caro Toebosch: “Bridgen is bij uitstek een sport die je samen met anderen doet.”
sen nodig,” aldus een enthousiaste
Caro Toebosch.
Het project Denken en Doen is
bewust laagdrempelig gehouden.
Deelname aan een blok van 12
lessen kost maar achttien euro,
lesmateriaal inbegrepen. Er zijn nu
zes groepen actief. Vier spelen in
de kantine van voetbalvereniging
Hertha in Vinkeveen en twee in het
pand waar een aantal voormalige
Prinsenhuisbewoners nu zitten aan
de Energieweg in Mijdrecht. Men
speelt ’s ochtends om 10.00 uur of ’s
middags om 13.30 uur. Naast Caro
verzorgen ook Jan Bronkhorst en
Frits Loois de lessen. Caro: “Hoewel
de groepen in principe vol zijn, is er
hier en daar nog wel een plaatsje
vrij. Dus wanneer er mensen zijn
die nog in willen stappen moeten ze
maar even contact opnemen. Het is
in zo’n geval wel handig wanneer
mensen dan al wel de grondbeginselen van het bridge kennen. En
gezien het succes van dit project
sluit ik niet uit dat we na afloop in
het najaar nog weer met een nieuwe
groep van start gaan.”
Bridge Vereniging Mijdrecht
De Bridge Vereniging Mijdrecht telt
momenteel 136 leden. Caro Toe-

21 februari Bosdijkloop Vinkeveen
Toer Trimclub De Merel organiseert
voor de 32ste keer de Bosdijkloop
in Vinkeveen op zondag 21 februari
2010. Iedereen is van harte welkom
op deze gezellige loop in de winterperiode.
De loop bestaat uit een halve marathon, een 10 km loop door het fraaie
landschap in het buitengebied van de
gemeente De Ronde Venen, en een
5 en 1,7 km jeugdloop door de kern
van Vinkeveen. Het parcours bestaat
geheel uit verharde (asfalt) wegen.
De 5, 10 en 21,1 km zijn zowel geschikt voor wedstrijdlopers als voor
recreanten. Deelname aan de halve
marathon is mogelijk vanaf 16 jaar.
De jeugdloop van 1,7 km is bedoeld

voor kinderen t/m 12 jaar. Iedereen
zal het leuk en gezellig vinden.
Elektronische tijdwaarneming
Er wordt gebruik gemaakt van
elektronische tijdregistratie, via een
chip aan de schoen. Deze chip wordt
bij het afhalen van het startnummer
uitgereikt en na het passeren van
de finish weer ingenomen. De chips
worden gratis ter beschikking gesteld.
Inschrijving
Inschrijven is alleen ter plaatse mogelijk, op de dag van de loop, vanaf
10 uur tot een kwartier voor de start
bij het wedstrijdsecretariaat, zijnde
Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32,
3645 EV Vinkeveen. Het inschrijfgeld

voor de 10 km en de halve marathon
bedraagt € 6, voor de 5 km € 4 en
voor de 1,7 km jeugdloop € 2.
Starttijden
De start en finish zijn nabij Dorpshuis
De Boei. De start van de halve marathon is om 12:00 uur, de 10 km om
12:05 uur, de 5 km om 12:10 uur en
de 1,7 km jeugdloop om 12:12 uur.

bosch is penningmeester en is ook
de webmaster van de verenigingssite. Die site www.nbbportal/1010
is te vinden via het NBB portal,
onder district Amsterdam. De leden
van BV Mijdrecht komen wekelijks
op maandagavond bij elkaar in De
Meijert. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond
en is ingedeeld in de regio Amsterdam. Caro: “Dat betekent dat we
meedoen aan de externe competitie
tegen andere verenigingen uit de
regio. Op de clubavonden spelen we
ook intern tegen elkaar. Daarbij zijn
de leden ingedeeld in verschillende
klassen. ‘Lijnen’ noemen we dat. De
A-lijn is de hoogste klasse indeling.
Er zijn vier lijnen die een onderlinge
competitie spelen. Daarbij geldt ook
een promotie en degradatieregeling.
Drie keer per seizoen wordt er een
parencompetitie gespeeld van zes of
zeven ronden. Daar doe je dan aan
mee met een vaste partner. Bij de
laddercompetitie speelt iedereen tegen iedereen. Dat gaat meestal ook
over zes of zeven rondes. Dan is er
verder nog de viertallencompetitie.
Dat speel je met een vaste groep van
vier mensen. Na zeven rondes is hier
ook kans op promotie of degradatie.
En tenslotte zijn er nog de bijzon-

dere evenementen zoals ondermeer
de jaarlijkse openingsdrive aan het
begin van het seizoen, de Kerstdrive
en de Paasdrive. Er is dus een breed
scala van allerlei wedstrijden en
spelvormen. Daardoor is er door
het hele jaar voor iedereen wel wat
leuks te beleven,” aldus Caro.
Bridge is een sport die je meestal
met een vaste partner speelt. Caro:
“maar om lid bij ons te worden
hoef je je niet persé met een vaste
partner aan te melden. Ook als
eenling ben je van harte welkom.
Meestal vinden mensen redelijk snel
een plekje en voelen ze zich thuis
bij ons. Het is tenslotte ook een gezelschapsspel dat je voor je plezier
beoefent. We gaan er wel van uit
dat nieuwe leden al wel beschikken
over de basiskennis van het bridgen.
Veel mensen leren het in de familie
of kennissenkring van elkaar. Ook
een organisatie als Stichting De
Paraplu geeft regelmatig cursussen.
En dan is er nu het project Denken
en Doen waar mensen kennis maken
met deze sport. We gaan er van uit
dat veel van deze deelnemers er
de smaak van te pakken krijgen en
zich bij een vereniging aansluiten.”

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking vindt plaats in
Dorpshuis De Boei, van de 1,7 en
de 5 km direct na de finish van de
laatste lopers. De prijsuitreiking van
de 10 km is om 13:30 uur en van
de 21,1 km om 14:00 uur. Voor de
dames en de heren op de 10 en 21,1
km zijn er geldprijzen beschikbaar,
waarbij de 1e, 2e en 3e prijs voor
alle categorieën gelijk zijn. Voor
de eerste drie aankomende van de
overige afstanden zijn er medailles.
Tevens is er voor de winnaar van de
halve marathon, zowel bij de heren
als de dames, een wisselbeker. De
uitslagen worden zo snel mogelijk op
www.uitslagen.nl en www.ttcdemerel.
nl geplaatst. Tevens is er een tombola
met mooie prijzen op de startnummers. Na de loop ontvangen alle deel-

nemers bij inlevering van de chip een
sportbon van PK Sport uit Vinkeveen
(hoofdsponsor van de Bosdijkloop).
Verbetering parcoursrecord
Voor de verbetering van het parcoursrecord op de halve marathon
stelt Bocxe Biljarts uit Wilnis een
bedrag van € 35,00 beschikbaar voor
zowel de dames als heren.
Record heren: 1.11.17 uur (Addy de
Kort) en dames: 1.20.28 uur (Agnes
Hijman)
Informatie
Voor nadere informatie zie onze
website www.ttcdemerel.nl en/of Peter
Meijer (tel. 0297-288143, na 18:00
uur of e-mail: bosdijkloop@gmail.
com).
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AUTO&MOTOR
Rijtest Peugeot 5008

C’est formidable!
De MPV. Autoliefhebbers bladeren door of doen alsof ze Oost-Indisch
doof zijn. Er zijn zoveel andere goede en gave auto’s op de markt die ook
veel ruimte bieden, waarom een MPV? Ook automakers begrijpen het
dilemma en komen met spraakmakende modellen die wel het label MPV
meekrijgen, maar de consument niet meer doen herinneren aan de hoekige blokkendozen waar de oudere generaties MPVs bekend om staan.
Peugeot speelde een zeer lange tijd niet mee in dit segment, maar heeft
nu de 5008 in de markt gezet.
door michael reuling foto’s: patrick hesse

Het Franse merk lanceerde in 2009
twee nieuwe modellen op de markt.
De 3008 en 5008. De 3008 is een
menging tussen een terreinauto en
een MPV. Je kunt er modderpaden
mee overwinnen, heuvels beklimmen, maar denk niet dat je met de
3008 een Land Rover Defender in
huis haalt. Wat je wel in huis haalt is
een wel heel bijzonder vormgegeven
auto met de looks van een terreinauto, stoere schakelaars, handgrepen
in het interieur om je in ruw terrein
(in de praktijk de helling van de parkeergarage) aan vast te houden en
stootstrips. Al met al een bijzondere
mix van elementen, die we graag
op deze pagina zouden presenteren.
Maar toen kwam de 5008, een soort
afgeleide van de 3008. Een MPV
met goede looks. Peugeot stond de
laatste jaren bekend om de modellen
met een wel zeer extreem design,

maar bij de 5008 lijken de lijnen
goed te kloppen. Een MPV waar de
vorm telt, zonder de functie uit het
oog te verliezen. Een auto die een
pagina waard is.
Een belletje naar Hans Lammers
was voldoende. Op zaterdagochtend
stond er een spiksplinternieuwe
5008 klaar met een 1.6 turbomotor.
Voorzien van een behoorlijk aantal
extra’s, waaronder het ‘Première’
pakket. Zoals de naam al aangeeft
is dit een pakket ter introductie
van de auto. Het omvat onder meer
wegklapbare stoelen op de derde
rij (voor personen van maximaal
1.80m), een glazen panoramadak
(houdt de kinderen achterin uren
zoet), een parkeerhulp die aangeeft
of de grote 5008 wel of niet past
in een parkeervak en mooi 17 inch
lichtmetaal.

De 5008 in de praktijk
Kijkend naar de praktijk zal deze
auto voornamelijk twee belangrijke
taken te vervullen hebben. Enerzijds
zijn er de zakenreisjes naar kantoor
en vergaderingen, anderzijds de
familie-uitjes. Laten we met de
zakelijke doeleinden beginnen.
Nadat de kinderen op school afgezet
zijn begint de rit naar kantoor, of
naar de eerste afspraak. Die eerste
afspraak is zo gevonden met het
duidelijke, overzichtelijke en handige
navigatiesysteem. Zoals de meeste
navigatiesystemen van tegenwoordig, pikt het systeem informatie van
de radiozenders op, waarmee files in
kaart worden gebracht. Het systeem
berekent vervolgens snel een
andere route, zodat de afspraak
niet lang hoeft
te wachten.
Om niet teveel
PLAATS
afgeleid te zijn
in het drukke
verkeer heeft pa
of ma natuurlijk
gekozen voor
het optionele
head-up display.
Een schermpje
dat uit het dashboard verrijst,
waarop de snelheid, afstand tot
de voorligger en
navigatieaanwijzingen op geprojecteerd worden.
Op weg naar
huis kan via de
aux-aansluiting
knoerthard naar
muziek geluisterd worden van

NIEUW. DE PEUGEOT 5008 MPV
OOK DE BESTUURDER ZIT OP DE BESTE

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100km: 5,2-7,4; km/l: 19,2-13,5; CO2:137-172 gr/km
In de nieuwe 5008 zit iedereen op de beste plaats! Waar u ook plaatsneemt,
iedereen geniet evenveel van het ruime en comfortabele interieur. Als
bestuurder begint het genieten al bij het bijzonder dynamische rijgedrag van
de 5008. En de nieuwste technologieën ten behoeve van de veiligheid, maken
uw rijplezier compleet. In de nieuwe Peugeot 5008 zit óók de bestuurder op
de beste plaats!

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V.
Mijdrecht Communicatieweg 25 Tel.: (0297) 27 21 11
www.hanslammers.nl • Ook vestigingen in Aalsmeer, Alphen a/d Rijn, Woerden

de MP3 speler.
Dan de familie-uitjes. In de Fransoos
hoef je je geen zorgen te maken om
de veiligheid van je kroost. De 5008
is voorzien van talloze airbags en
snufjes als tractiecontrole, ESP en
een snelheidsbegrenzer. Handig voor
de zware rechtervoet. De 1.6 turbo
nodigt je namelijk uit om het gas zo
nu en dan eens wat dieper in te trappen. De benzinemotor levert 156
pk en 240 Nm, waarmee de zware
(1465kg) 5008 goed vooruit komt.
Aangezien er zeven personen in de
5008 mee kunnen, inclusief bagage,
is dat extra vermogen zeer welkom.
Denk bijvoorbeeld aan sportieve
uitjes. Met de coach achter het stuur
kunnen er maar liefst zes kinderen
mee, inclusief sporttassen. De laadruimte achterin is behoorlijk groot.
De twee extra zetels kun je snel
uitklappen, waarmee je de zesde en
zevende zitplaats tevoorschijn tovert.
Kies je niet voor die optionele twee
extra stoelen, dan heb je 60 liter
extra laadruimte onder de vloer.
Franse slag?
De 5008 is een auto die veel goede

Peugeot 5008
Gereden versie: Peugeot 5008
ST Première 1.6 THP
Vermogen: 156 pk
0-100: 10,5 s
Top: 195 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 13,6 /
7,3 l/100km
BPM: € 6.713,Prijs: € 32.600,Alternatieven: Citroën C4 Grand
Picasso, Mitsubishi Grandis, Opel
Zafira, Renault Mégane Grand
Scenic, Volkswagen Touran

zaken combineert, iets wat je vandaag de dag mag verwachten van
een MPV. Nette styling, een zeer
verzorgd interieur met nauwkeurige
afwerking, moderne vormgeving en
fijne materialen, interessante opties
en veiligheidssnufjes. Zodra je achter
het stuur gaat zitten weet je dat
de 5008 goed rijdt. De ontwerpers
lijken gekeken te hebben naar de
Range Rover Sport. Het dashboard is
namelijk net zo gevormd, zodat je

Lees verder op pagina 21
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AUTO&MOTOR
En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

vervolg van pagina 20
het idee krijgt dat je in een cockpit
zit. Met alle belangrijke knoppen binnen handbereik. In combinatie met
het optionele head-up display waan
je je helemaal in een straaljager. De
handgeschakelde zesbak die gekoppeld is aan de benzinemotor schakelt
soepel zoals je verwacht van een
Fransman. Iets wat je niet verwacht
van een Fransman: de 5008 deint
niet. De 5008 is harder afgesteld dan
je zou verwachten, maar de kinderen zullen achterin nooit wagenziek
worden. Dankzij die goede afstelling
stuurt de Fransman ook verbazingwekkend goed. Je hebt geen moment
het idee dat je met een grote familieauto op pad bent. Je zit vrij hoog en
bent omringd door maar liefst 5,8 m²
aan glasoppervlak, waardoor je een
goed overzicht hebt van alles wat er
om je heen gebeurt.
Conclusie
Is dit een echte MPV voor multi
purposes? Jazeker. En ook nog eens
een hele goede. Je hebt ontzettend
veel ruimte om spullen op te bergen
en personen te vervoeren. De 5008
rijdt anders dan je zou verwachten;
je bent je er door de ruimte bewust
van dat je met een grote auto onderweg bent, maar dat merk je niet in
het rijgedrag. Een aanrader zijn de
zwaardere benzine- of dieselmotoren
die wat beter met het gewicht van
een beladen 5008 om gaan. Alle
motoren hebben overigens een B of
C energielabel.
Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

TEST: BMW 1100RT Best Buy Bikes

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

Deze week test Patrick Hesse een
BMW 1100RT uit 1998 bij Best
Buy Bikes in Mijdrecht.
Koning Winter houdt ons land in zijn
ijzige greep en er wordt ook deze
week weinig motor gereden. Op de
weg kom ik een enkele “die-hard”
tegen, die zijn voor dit weer aangeschafte pekelfiets zeer gedoseerd de
sporen geeft. Ik ben op bezoek bij
Ed Heining van Best Buy Bikes, die
had ik dit jaar nog niet gezien en dus
kunnen we even bijkletsen over het
komende raceseizoen. We zijn er beiden van overtuigd dat Valentino Rossi
een gooi zal doen naar een ongelofelijke 10e wereldtitel en daarmee
voor eens en voor altijd zal laten zien
dat hij de beste racer ooit is. Maar
voordat dit wereldkampioenschap in
maart van start gaat, moeten Ed en
ik als motorrijders in hart en nieren
met lede ogen toekijken naar alle
sneeuw en ijs. En maar smachten dat
de dooi snel inzet en het zout van de
weg verdwenen is, zodat wij weer
ons stalen ros kunnen bestijgen. Een
goede klant van Ed mengt zich in het
gesprek. Hij rijdt normaal gesproken
voor zijn werk op de motorambulance
en is nu min of meer gedwongen zich
met vier wielen op de weg te begeven. Hij omschrijft het gevoel van
Ed en mij misschien nog het best: ‘ik
krijg gewoon ontwenningsverschijnselen mijn handen beginnen te trillen.’
Ed en ik knikken begrijpend, want
het is een (prettige) verslaving dat
motorrijden, laat daar geen misverstand over zijn.
Ik snuffel een beetje rond in Ed’s

ruim opgezette showroom en kom
daar een mooie toermotor tegen,
Een zilvergrijze BMW RT1100 uit
1998. Laat ik nou zelf BMW hebben gereden en dit type boxer twin
redelijk goed kennen. Tja, meldt Ed:
hij is weliswaar niet ècht jong meer,
maar hij doet het nog uitstekend en
met 94.000 km op de teller heeft hij
wel een boodschap gedaan. Maar we
hebben het hier wel over een kwaliteitsmotor, die dit aantal kilometers
fluitend kan verdriedubbelen. Ik
besluit de stijlvolle toermotor buiten
te zetten voor wat foto’s.
BMW maakt al sinds 1923 Boxer
twins. Dit begon met de introductie van R32 en door de jaren heen
is deze motor tot in de perfectie
verbeterd. De RT heeft er een met
4 kleppen per cilinder en is voorzien
van werkelijk alle gemakken. Een
belangrijk onderdeel van deze motor
is het feit deze 98er al voorzien is
met ABS (anti blokkeer systeem).
BMW was de eerste motorfabrikant die in 1989 uitkwam met een
productiemotor met ABS. Zeker bij
natte weersomstandigheden een zeer
zinvolle optie. Ook is de RT voorzien
van originele (BMW) zijkoffers,
alarm en is hij uitgevoerd met radio
en handvatverwarming. De volledige
kuip is uitgerust met een elektrisch
verstelbare ruit. Uiteraard is de
BMW, zoals men sinds jaar en dag
gewend is van deze Bayerische snelwegvreter, uitgevoerd met Brembo
remmen; in mijn ogen een van de
beste remsystemen. Voordat de
BMW verkocht wordt krijgt hij nog

Autonieuws
Suzuki vernieuwt
SX4
In maart introduceert Suzuki de
vernieuwde SX4. Een stadsauto
met stoere outdoor-looks. Ook de

vernieuwde SX4 krijgt stoere bumpereschermplaten, stootlijsten, dakrelingen
en privacy glass. Ook in het interieur
vinden we nieuwe elementen terug.
Onder de motorkap is een geoptimaliseerde 1.6 benzinemotor te vinden,
waarvan het vermogen is toegenomen
van 107 naar 120pk. Het verbruik
is teruggebracht van 6,7 naar 6,2
l/100km. De motor is leverbaar met
een handgeschakelde en automatische
versnellingsbak.
De SX4 is vanaf maart verkrijgbaar
vanaf €17.699,-.

Nieuwe Ford Focus
Op de Detroit Autoshow heeft Ford de
nieuwe generatie Focus onthuld. De
auto staat op het nieuwe C-platform,
dat de basis vormt voor 10 nieuwe modellen. De productie start eind 2010, de
Focus staat begin 2011 in de showroom. Er zullen een vijfdeurs, sedan en
stationwagon leverbaar worden. Ook
zal er een nieuwe generatie C-Max
komen.

een grote beurt en nieuwe achterremschijf en zal de rechter, in de kuip
geïntrigeerde spiegel vervangen zijn,
zodat de motor weer klaar is voor
heel veel kilometers.
Vroeger vond ik BMW’s altijd
motorfietsen voor oude mannen.
Tegenwoordig is dat absoluut niet
zo, zeker niet nadat ik zelf een jaar
lang op zo’n Duitse degelijkheid heb
gereden. Over het algemeen zijn het
probleemloze motorfietsen met hun
onderhoudsvrije paralevel cardan.
Het is niet voor niets dat volgens de
Europese aanbesteding BMW één
van de twee motormerken is waar
alle politiekorpsen mee zullen wor-

den uitgerust en geloof me, daarbij is
men niet over een nacht ijs gegaan.
Ik loop nog eens om de motor heen
en baal van de sneeuw. Ik heb heel
veel zin deze Duitser de sporen te
geven. Hij vertoont wel enkele gebruikssporen, maar gezien de leeftijd
zeker niet mis. Een onderhoudsbeurt
en een keer flink poetsen en hij is
klaar voor het voorjaar. Deze rijk
uitgeruste BMW kost € 5.500. Wie?

Best buy Bikes
Handelsweg 2b 3641 RC Mijdrecht
Tel: 0297-255076
E-mail: info@bestbuybikes.nl
www.bestbuybikes.nl
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Expositie Galerie Fort a/d Drecht

Regio Agenda
Film

filmster én acteur met nuance is.
Oscar-nominatie verzekerd. Kom niet
te laat, want de titels zijn adembenemend. Het onverwachte slot geeft de
film een onmiskenbare meerwaarde.

Up in the Air
Vanaf 14 januari in de diverse
bioscopen
George Clooney speelt Ryan Bingham, van beroep ontslagexpert. Namens zijn firma reist hij kriskras door
de VS om mensen wier baas daar te
laf voor is de laan uit te sturen. Het
raakt Ryan niet, want hij kan zich
emotioneel van alles en iedereen
afsluiten. Die moet natuurlijk zijn
bekomst krijgen! Een serie gebeurtenissen dwingt deze bedreven
verzamelaar van airmiles (tevens
wereldkampioen bindingsangst) zijn
leven te heroverwegen.
Eerst is er een fris nieuw meisje in
zijn bedrijf, dat het vuile werk voortaan via het internet wil opknappen.
Een effectieve aanpak, die Binghams
vluchtschema en -gedrag in gevaar
zou brengen. Gelukkig mag hij van
de baas op reis om het groentje
de kneepjes van het vak te leren.
Ondertussen wordt zijn relatie met
een andere vrouw (Vera Farmiga),
die hetzelfde nomadenbestaan leidt,
ongebruikelijk serieus. Wordt het
tijd voor huisje-boompje-beestje?
Die vermoedens worden gevoed
door Ryans betrokkenheid (tegen
wil en dank) bij het huwelijk van
het zusje dat hij lang verwaarloosd
heeft. Reitman schakelt schijnbaar
moeiteloos, maar o zo effectief heen
en weer tussen de dramatische en de
luchtige aspecten van zijn verhaal.
Hij is een overduidelijk natuurtalent.
Datzelfde geldt voor Clooney, die
weer laat zien dat hij charismatisch

www.theupintheairmovie.com

Evenement
Top Gear Live
21 t/m 24 januari
Amsterdam Rai
De Top Gear Live World Tour van
vorig jaar zette meer dan 310.000
autofans op vier continenten in vuur
en vlam en nu kunnen eindelijk ook
Nederlandse auto-enthousiastelingen
getuige zijn van het Top Gear Live
spektakel.
De 2010 World Tour biedt een spectaculaire stuntshow waarin Clarkson
en Hammond met een parade aan
auto’s de hoofdrol spelen. Daarbij
worden ze vergezeld door The
infamous Stig, die via een geluids- en
kliksysteem het Top Gear-team van
internationale stuntrijders aanvoert
en zo het ultieme precisierijden
demonstreert. De live stuntshow
zit boordevol special effects, het
handelsmerk van de show; “smashes
en crashes”; aangepaste auto’s en
natuurlijk adembenemende stunts
die er zeker voor zorgen dat de
toeschouwers op het puntje van hun
stoel zullen zitten.

www.autorai.nl

Concert
Winterjazz
Zondag 17 januari
P60 Amstelveen

Winterjazz is een samenwerkingsverband tussen P60 en de Muziek- en
Dansschool Amstelveen waarbij
leerlingen van de muziekschool
onder begeleiding van een professioneel jazzkwartet o.l.v. Pieter
de Mast jazzstandaards spelen.
Al samenspelend worden de jonge
leerlingen door het ervaren combo
tot eigen improvisaties en spontane
solopartijen gedreven. Voor de jonge
muzikanten vormen de sessies een
vruchtbare setting waarin zij, dankzij
de interactie tussen de muzikanten,
tot een verrassend hoog niveau stijgen. Voor wie zich wil laten verrassen door nieuwe jazzbeloftes is deze
middag niet te missen. www.p60.nl
Lenny Kuhr - Dichtbij
Zondag 17 januari
Theater Achterom
Hilversum
Terug naar het pure, het intieme, dat
is de essentie van Dichtbij. In een
akoestische bezetting van gitaren en
bas brengt ze een programma met
eigen werk. Gekende en nog niet
eerder gehoorde liedjes met hier en
daar een uitstapje naar mooie liedjes
van anderen. In een tijd dat alle lucht
uit de ballonnen loopt blijft er iets
over dat diep in ieder mens aanwezig
is; het verlangen naar hoe het ooit
begon. Genuanceerd en mooi in alle
eenvoud. Lenny deelt haar gevoelens
en emoties al zingend met haar
publiek. Een voorstelling die door
zijn puurheid het publiek diep kan
raken.

www.theaterachterom.nl

Onder de titel Winters Kunstgenot kunt u van 17 januari tot en
met 21 februari bij Galerie Fort
a/d Drecht terecht voor een expositie met werk van Willy van der
Duyn, Wied en Diederik Heyning,
Krijn Maartens, Gemma Bouwman en Lidia Verschoor.

Wied en Diederik Heyning. Gezamenlijk maken zij keramisch werk.
In hun studio in Zeist werk Diederik met klei, vormen en glazuren,
terwijl Wied zich concentreert op
kleur en ritme, waarbij zij schilderend zoekt naar impressies uit de
natuur.

Het werk van Willy van der Duyn
is autobiografisch te noemen en in
haar schilderijen wordt in combinatie met kollage, acryl- en olieverf
op het doek gewerkt. Soms zijn
de kleuren aards en gedempt, dan
weer gloedvol en stralend.
De kleurenhoutsneden ontstaan
meestal met de zgn. reductietechniek. Uit het hout wordt telkens een
deel weg gesneden. Voor elke kleur
wordt dit afzonderlijk herhaald.
De objecten bestaan uit kastjes of
geassembleerde voorwerpen, die er
geheimzinnig en speels uitzien.

Lidia Verschoor exposeert schilderijen. Haar werk is voornamelijk
abstract met duidelijk herkenbare
referenties van figuratie.
De onderwerpen liggen vaak op het
vlak van de mens en zijn onderliggende relatie. Ook taal, gedichten
en woorden vindt men terug in haar
werk.

Van Krijn Maartens zijn er hedendaagse sieraden te zien van verschillende materialen. Ook ontwerpt
hij meubilair van roestvrijstaal en
sculpturen voor zowel binnen als
buiten.

Een waardige eerste expositie
van 2010. Hij wordt op zondag 17
januari om 15.00 uur geopend door
Oud-burgemeester Castenmiller en
blijft te zien tot en met 21 februari.
De openingstijden zijn donderdag
en vrijdag 14.00-16.00 uur en op
zaterdag en zondag van 12.0017.00 uur. U vindt galerie Fort a/d
Drecht aan de Grevelingen 50 in
Uithoorn. Meer informatie: www.

galeriefortaandedrecht.nl

De schilderijen van
Gemma Bouwman
zijn herkenbaar aan
de lijnvoering en de
kleurinvloeden van
haar avontuurlijke
reizen naar onder
andere Afrika, het
Midden Oosten en
Zuid- en Midden
Amerika.
Keramiek is er van

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.
De redactie wenst
u veel puzzelplezier!
Zweedse
puzzel

Zweedse puzzel week 2

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerdePagina
vakjes 1
INSP;FARCE;KRIS
van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
BOERS;BOA;VUIST
IATA;TEMPO;NEER
SCHAP;LIP;INTRO
;H;MRS;GUAVE;E;
S;I;EIS;CCM;S;H
CONFERENCE;VELO
HERIK;REI;VISIE
hartelijkRussisch
Chinees
werkerfscholier
heid
voertuig
gerecht
schuw genaamIRIS;WOONPLAATS
L;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
BETON;DAS;GEMOK
Spaanse
EURO;GEMAK;EERW
uitroep
SCORE;NBR;ULTRA
6
TEST;EGAAL;YZEL

_K_K_K_K__
≥*≥*≥*≥*≥≥
* * * *
b______ZXX
******≥***
****** ***
_____Z____
≥*≥*≥*****
* * *****
_ZX____Z__
≥*****≥***
***** ***
b_________
****≥*≥*≥*
**** * * *
___ZX_X_X_
≥*≥******≥
* ******
b_!___Z__X
***≥*≥****
*** * ****
_b______Z_
≥****≥*≥**
**** * **
____ZX_!__
≥≥*≥****≥*
* **** *
L______Z__
******≥***
****** ***
handbeweging

voorzetsel

Bonaire.

reukwater

2

met
ingang
van

rommel

volheid

1

jammer

boom

ontwijking

vis

3

kunstgreep

Indisch
gerecht

takje

taaloefening

Pagina 2

poste
restante

noot

kuur

kledingstuk

4

HARS;LAPSE;PECH
ADULT;ZAT;SERRE
ARIA;HIAAT;POEL
GELAP;ERA;LEMMA
;S;PRO;SFEER;E;
R;A;ING;MRS;G;L
land inONGEVOELIG;BEHA
Azië GNOME;SAX;KEVER
GORS;INBEELDING
E;A;MEI;RVA;T;O
;E;HARPY;ARK;Z;
VIOOL;PST;ELZEN
AKTE;GEZET;OISE
LETSE;REI;HOEDE
SLOT;EDELE;FRET
Schatzoeker.

hetzelfde

Spaanse
edelman

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
1

2

3

4

5

6

^^^^^^
© denksport puzzelbladen

Pagina 3

GEBOUW;O;PATHOS
AREN;RONDO;SAUL
5MIMOSA;A;RWANDA
BEO;PASFOTO;GEP
I;SPIKE;POLKA;T
ACTIE;TYM;GARDE
;O;CRU;K;PAP;O;
TUBA;LUIER;SONG
;P;SOM;N;OKT;A;
LETSE;EGO;LOTUS
E;HORDE;OSAKA;I
NTO;AANZIEN;ISR
GEMELD;E;STEPPE
TAAN;EXTRA;NEEN
EKSTER;A;MOEITE
Kindertaal.

Oplossingen
Sudoku
week
2
Sudoku
Pagina 4
Alle cijfers
van 1 t/m 9 moeten één keer voorEVASIEF;HERBERG
UEFA;ROTOR;ALOE
komen in
alle
kolommen, in alle rijen en in elk van
REDSTER;LAKLEER
de
negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
ARR;UITHAAL;CIA

T;OPUS;U;NIPT;A
ONNET;DGL;KIOSK
MAKI;PROOI;GRIT
SEMI;OFFER;KROP
3;V;LORI;PENS;M;
8
PLENS;TOR;SIENA
I;EGEL;E;SONG;A
6OTT;IONISCH;ABS
NALENTE;LOOPTYD
NAAM;TRIER;ETNA
2ENTSTOF;GEKLAAG
3 1

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

Pagina 7

RAADSEL;BO
E;DI;ROBOT
KIEN;GRIET
SERGE;ISM;
T;;ONG;T;G
OKT;GEPREE
KWAK;MOORD
;EROVER;ME
ETON;RISEE
TST;UKELEL
E;;FIT;I;D
NIHIL;BEO;
TREE;BAROK
J;ET;RATIO
ERTSRYK;TU
Lekkers.

Pagina 5

Pagina 8

OKSEL;ARA;DELER

UITTRAP;ME
I;IRIS;R;N
TREEFT;U;G
GANS;ERNST
ARE;KRONKE
VERVE;LEI;
E;;UIL;R;O
;GEISER;KO
A;;SLA;K;M
BASTA;EAU;
OLE;GAGARI
NORM;MOLEN
NEVADA;T;T
E;ETON;E;R
ENTENTE;DO

© DENKSPORT
PUZZELBLADEN
Woningeigenaar.

Terugplaatsin

Oplossing puzzels week 1
Pagina 6

NERTS;LAB;KRANS
ALE;TRAPEZE;LEA
DICTEE;P;WELKOM
A;O;MEELBAL;A;E
TURF;PRAAM;ELAN
;IDEE;FUT;PEIL;
MT;ERG;S;HET;LD
YSREVUE;HERBERG
NT;RAP;E;STA;IL
;ERIN;ARM;HARS;
SLEE;GRIEP;RYKE
E;T;VAKTERM;K;L
STONED;R;EERDAT
AAR;EENEIIG;ORE
MOTEL;NAR;AMMAN

Pagina 1/63
357691248
129487536
684523197
465318729
973264815
812759364
731846952
296175483
548932671

Pagina 9

Pa

ZEEKRAB;SP
4
E;ER;COUPE
1
ETNA;TENEN
SISAL;RIT;
3
L;;IPV;C;G
ARE;GEDEGE
6
GIGA;EIFEL
2
;TARZAN;BA
IMAM;RAKET
5
BEL;STRYDE
E;;TAS;K;N
9
ROKER;ADM;
IDEE;BLAAS
7
E;EL;OOGST
8
RENTREE;TR
Aldoor.

Winkelstraat.

Pagina 2

Pa

539842167
461579328
827316954
196425873

8
1
4
2
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: ALL ROUND ADMINISTRATEURS
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
Spruit - Breukelen 2 dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: online strateeg online fullservice bureau 24-40
uur A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Financieel manager nr 530466
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: rtv planner – mediabureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen

Functie: commercieel talent vacature 476839
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Accountmanager binnendienst vacature 528979
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Telefoniste/ administratief medewerker nr
476176
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: online strateeg online fullservice bureau a’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Transportplanner
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: medewerker inside sales nr 414362
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround administratief medewerker nr 411757
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager vacaturenr 414333
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman nr 403508
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: rtv planner – mediabureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: projectmanager - reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Digital Planner (m/v) mediabureau A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Strategy Director
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Digital Planner mediabureau A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Communicatie en Fondsenwerving
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
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: Interactie ontwerpers – A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: projectmanager - reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: administrateur Weesp
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

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

Functie: Pedagogisch Medewerker / Jongerenwerker
BSO 8+
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

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

Functie: Fulltime Leerling Caravan Monteur Marsman
Caravans
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Oproepkrachten Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Senior Strateeg Mobile/Online Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Account manager
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof • Blauw Autoverhuur •
• Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt • Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
• Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •

EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL
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WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE!
PROFITEER DUS NÚ VAN HOGE KORTINGEN!

ATRIUM

PISTACHE

TAWI

WEG TEGEN ELK
AANNEMELIJK BOD!

WEG TEGEN ELK
AANNEMELIJK BOD!

WEG TEGEN ELK
AANNEMELIJK BOD!

Laat u inspireren...
Grando Keukens Mijdrecht zorgt voor een uitgekiend
ontwerp, met 3D foto tekening en de scherpste
prijs! Het belangrijkste: de perfecte levering en
vakkundige montage waar Grando Mijdrecht om
bekend staat.
Onze adviseurs zijn zeer vakkundig en helpen u
graag. U wordt door hen begeleid van ontwerp tot
oplevering van uw keuken. U kunt bij ons dan ook
op een rustige en ontspannen manier het aanbod
bekijken, eventueel onder het genot van een kopje
koffie/thee of frisdrank.
U bent altijd welkom!

50%
KORTI

KOLARI
Hout met zand hoogglans gelakt

70%

KORTI

€ 3.450,-

60%

NG

NG

KORTI

Grando Mijdrecht
Industrieweg 38G (Naast Karwei), tel.: 0297-250494
Openingstijden: ma t/m do: 10:00-18:00, vr: 10:00-21:00, za: 10:00-17:00.
Vraag naar de voorwaarden.

50%

CONTUR

40%

KORTI

NG
Vanille met stenen blad.

60%
KORTI

€ 3.950,70%
KORTI

Kijk voor alle showroomkeukens op

www.grando.nl

NG

NG

NG

KORTI

NG

40%
KORTI

NG

