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HOU JE OREN EN OGEN OP DE WEG

Geen zorgen
Wel goed verzorgd

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
Morgen, zaterdag 12 november zetten Sinterklaas en zijn gevolg van Pieten voet aan wal in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.
In deze drie dorpskernen wordt de Sint weer op grootse wijze onthaald. De Ronde Venen is zò gegroeid dat Sinterklaas niet
meer op één dag alle doprskernen kan bezoeken. Kinderen in Abcoude, Baambrugge en De Hoef moeten nog een weekje
geduld hebben. Zij kunnen op 19 november de goedheiligman in hun dorp begroeten. Op vrijdag 18 november arriveert de Sint
in Amstelhoek. Op pagina 24 van deze krant vindt u het volledige programma van de diverse intochten. foto peter bakker

Foto-expositie moderne architectuur in Gezondheidscentrum Croonstadt

Steenbergen.pdf

12-10-2011

Liefhebbers van spiegelende vlakken, rechte lijnen en perspectief komen aan hun trekken bij de expositie Moderne Architectuur
van fotoworkshop De Ronde Venen. De foto’s zijn de gehele maand november in gezondheidscentrum Croonstadt te bekijken.
Het advies voor een pakkende foto: zoek naar krachtige vormen en lijnen en duidelijke patronen. Het maken van een pakkende
foto lijkt dus een fluitje van een cent. Niets is minder waar. De fotograaf moet kiezen uit vele mogelijkheden zoals; hoog of laag
standpunt, dag- of kunstlicht, scherp of onscherp. De keuzes oftewel de visie van de fotograaf bepaalt dus uiteindelijk of de foto
10:51:29
wel of niet pakkend zal zijn. Het is aan de kijker om te bepalen of dit gelukt is. Meer foto’s en info: www.fotoworkshop.nl
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Weekend
weerbericht
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Rustig herfstweer
Het wordt een rustig herfstweekend.
Het hogedrukgebied blijft nog even
lekker boven Duitsland en Polen
hangen, wat bij ons een zuidoostelijke stroming geeft. De dagen van
het weekend zien er in de ochtend
licht mistig en bewolkt uit, maar
in de middag hebben we de zon
weer boven ons. De neerslagkansen
zijn klein en de kans op nachtvorst
neemt toe.
Zaterdag beginnen we met wat mist
en laaghangende bewolking. Tegen
de middag gaat de zon tussen de
wolken doorkomen en houden we
een vrij zonnige middag over. De
maximum temperatuur zal tussen
de 10 en 13 graden zijn, en de
minimum temperatuur zal rond de 2
graden zijn. Er staan een zuidoostelijke wind die zwak tot matig is.
Zondag begint de ochtend met wat
mistbanken in de polders, in de loop
van de ochtend komt de zon tussen
de laag hangende bewolking door
en krijgen we een mooie zonnige
middag. De maximum temperatuur
zal tussen de 10 en 12 graden zijn,
en de minimum temperatuur ligt
rond de 2 graden. Er zal een matige
wind staan die uit zuidoostelijke
richting.
Maandag is het licht bewolkt, maar
er zal ruimte genoeg zijn voor de
zon. De maximum temperatuur zal
tussen de 8 en 10 graden zijn, en de
minimum temperatuur ligt rond de
2 graden. Er is vrij veel wind die uit
zuidoostelijke richting komt.
De dagen daarna blijven ook rustig
herfstweer, en komt er langzaam
iets meer koudere lucht naar ons
toe. In de nachten kan er makkelijker mist gaan ontstaan en komt er
lichte nachtvorst voor.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 12 november 2011
• Intocht St Nicolaas,
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis
• Feestelijke opening VinkeVenetië, Baambrugse Zuwe,
Vinkeveen

Zondag 13 november 2011
• Argon - Achilles '29,
Sportpark Argon, Mijdrecht
• Inloopworkshops
De Veenderij, Groenlandsekade, Vinkeveen
• Familievoorstelling Tophit,
Piet Mondriaan Theater,
Abcoude

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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David Moolenburgh CDA-wethouderskandidaat Luistervink
De CDA-fractie van De Ronde Venen heeft deze week David Moolenburgh voorgesteld als kandidaat voor het
wethouderschap. Door het vertrek van wethouder Lambregts moest de fractie op zoek naar een nieuwe kandidaat. Besloten werd de vacature breed uit te zetten binnen het CDA-netwerk. Dat leverde maar liefst 25 kandidaten op. De vertrouwenscommissie, samengesteld uit leden van bestuur en fractie, heeft acht sollicitanten geselecteerd voor een kennismakingsgesprek. Na uitvoerige gesprekken heeft de commissie unaniem besloten de heer
drs. David Moolenburgh voor te dragen voor de vacature van wethouder van de gemeente De Ronde Venen.
David Moolenburgh (43) is sinds 2005 hoofd Algemene
Zaken en Public Affairs bij het Zeeland Seaports, het
havenbedrijf dat verantwoordelijk is voor de exploitatie en
het beheer van de havengebieden in Vlissingen en Terneuzen.
Sinds 2009 is hij tevens plaatsvervangend Algemeen Directeur. Eerder was hij ruim 6 jaar werkzaam als bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag en direct betrokken bij de
politieke besluitvorming, adviseur bij het bureau Pauw &
Van Spaendonck in Den Haag en beleidsmedewerker van de
CDA Tweede Kamerfractie. Hij vervulde verschillende bestuurlijke functies binnen het CDA waaronder tot op heden
lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA Zeeland. Hij is
getrouwd en heeft twee zoons. David heeft aangegeven het
wethouderschap in De Ronde Venen een uitdagende baan
te vinden en zich met volle overtuiging vanuit de Christen
Democratische uitgangspunten in te zetten voor De Ronde
Venen en haar inwoners. Door mensen en organisaties te
verbinden hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan

het vinden van met name praktische oplossingen voor de
problemen waar de gemeente voor geplaatst is. Hij kijkt
uit naar een goede samenwerking met de Raad, het College en de gemeentelijke organisatie. Tijdens de raadsvergadering van 24 november a.s. wordt David Moolenburg
geïnstalleerd als wethouder in onze gemeente.

Ingrijpende herziening zorgstelsel

Mensen moeten hun eigen zorg regelen
De maatschappelijke ondersteuning door de overheid wordt ingrijpend gewijzigd. Daarbij wordt er in de toekomst van uitgegaan dat mensen in eerste instantie de zorg voor elkaar zelf regelen. Pas wanneer dat helemaal niet lukt, kan men bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. In het Project De Kanteling Wmo
wordt deze beleidsombuiging vorm gegeven. De gemeenteraad boog zich maandagavond 7 november over de
uitgangspunten voor de nieuwe aanpak.
door piet van buul

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
zijn een aantal voorzieningen ontwikkeld waar mensen een beroep
op kunnen doen wanneer ze door
ziekte of anderszins niet geheel
zelfstandig kunnen functioneren.
Wanneer men een indicatie heeft
kan men een beroep doen op een
dergelijke voorziening. “Dat gaan
we in de toekomst anders doen,”
zegt wethouder Erika Spil. “Daarbij
gaan we uit van de zelfstandigheid
en autonomie van onze inwoners.
Men dient in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid te nemen
en zelf voor oplossingen te zorgen.
Pas wanneer het voor inwoners niet
haalbaar is om zelf voor een oplossing te zorgen, is er een rol voor
de gemeente weggelegd. En dan
gaan we eerst bekijken of die zorg
wel echt nodig is. In het verleden
had men recht op een voorziening
en dan eiste men dat recht ook op.
In het gekantelde beleid is dat niet
langer een vanzelfsprekendheid.

We realiseren ons dat hiermee een
veel groter beroep op de mantelzorg gedaan zal gaan worden. Om
deze kanteling tot stand te brengen
is de medewerking van tal van
maatschappelijke organisaties zoals
De Baat, Stichting MEE, patiëntenverenigingen, het Rode Kruis,
kerken en vrijwilligersorganisaties
erg belangrijk. Ook de gezondheidszorg in eerste en tweede lijn
worden bij het project betrokken.
En niet in de laatste plaats zullen
we ook onze inwoners mee moeten
zien te krijgen in dit nieuwe beleid.
We realiseren ons dat de Kanteling
verstrekkende gevolgen heeft voor
de inwoners.”
Uitgangspunten voor nieuw beleid
De Kanteling brengt een andere
wijze van werken met zich mee.
Er zijn daarbij vier uitgangspunten
centraal gesteld. Dat is in de eerste
plaats de autonomie en eigen kracht
van de inwoners. Verder worden
collectieve voorzieningen geboden

waar mogelijk en individuele voorzieningen alleen als dat echt nodig
is. Geen dure scootmobiel wanneer
die maar weinig gebruikt wordt.
Er moet een vangnet komen voor
kwetsbare burgers en de toegankelijkheid van de voorzieningen moet
worden verbeterd door wijkgericht
te werken. Gedacht wordt aan de
servicepunten als aanloopadres. De
raad kon zich in meerderheid wel
vinden in de uitgangspunten maar
had vele vragen over de uitwerking. Wethouder Spil zegde toe
dat naast de leden van de raad ook
zoveel mogelijk maatschappelijke
organisaties en adviesorganen bij
de verdere uitwerking betrokken
zullen worden. Er komt een plan
van aanpak waarin de verdere
procedure wordt geregeld. Ook de
inwoners worden uitgenodigd om
mee te denken. Tenslotte is het een
onderwerp waar iedereen op enig
moment mee te maken kan krijgen.
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Momfer
Als trouwe kijker naar de Fabeltjeskrant, enige vergelijking met
De Groene Venen is niet aan de
orde, was naast Zoef de Haas,
Momfer de Mol één van mijn
favorieten. Al kuchend en proestend kwam het dier, meestal
lurkend aan een sigaartje, af en
toe bovengronds om zijn aandeel
aan het programma te leveren.
Ik heb wel wat met mollebeesten, een aaibaar velletje, stekeblind en met de voorpoten in
permanente graafstand. Uiterst
grappig te zien hoe snel het dier
zich, zodra hij bovengronds komt,
als een razende door de grond
naar beneden graaft. Tot voor
kort vond ik ze ook nog meer
dan nuttig. Ik behoorde tot de
groep mensen die meent dat de
mol de aarde rul en water doorlatend maakt. Toen ik een week
geleden een tweetal molshopen
in mijn fraai aangelegde tuin
ontwaardde, raakte ik dan ook
totaal niet van slag. De gedachte dat Momfer mijn tuin als
domicilie had gekozen stemde
me tevree. Tevreden lurkte ik aan
mijn eigen sigaartje en voelde
enige verwantschap met het dier.
Nog niet bevroedend tot waar
een mol toe in staat kan worden
geacht, stapte ik de volgende
morgen opnieuw de tuin in. Twee
molshopen waren inmiddels
uitgebreid met een flink aantal
andere en mijn humeur verslechterde met de dag. Toen het net
opnieuw aangelegde tuinpad van
enige fraaie cols was voorzien
sloeg mijn mededogen om naar
woede over de gedragingen van
de ondergrondse blindganger
die danig huis houdt in mijn
domein. Met buur Bert toog ik
aan de slag om een patroon te
vinden in het graafgedrag van de
zwarte tuinterrorist. Aan de hand
hiervan plaatsten we een drietal
vervaarlijk uitziende klemmen.
Ik moet zeggen dat alleen al het
uitzetten van dit wapentuig mij
deed huiveren. Een palletje, een
klikje en boem, vult u de rest
maar in. Vanmorgen toog ik tuinwaarts om poolshoogte te nemen
van de invloed van ons denk- en
plaatswerk. Hoe groot was de
vreugde toen een der klemmen
niet meer zichtbaar was en het
voor de hand zou liggen dat
Momfer in de val was gelopen.
Met enig leedwezen groeven
we de klem op om daarna te
constateren dat Momfer ons te
snel was af geweest. Het zal om
centimeters zijn gegaan, maar op
onnavolgbare wijze had het dier
de binnenbocht genomen. Misschien om mij te sarren, maar
binnen een uur werd het aantal
molshopen uitgebreid met drie.
Zo te zien graaft hij zich naar de
buren. Ik hoop dat oprecht, want
ik vind ze toch wel aardig, alleen
niet in mijn tuin.
Luistervink
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Kort Nieuws

Hoge opkomst Zilveren Turfloop 2011

De Ronde Venen

Horizon over
Lichaam en Geest
Op zondag 13 november brengt
Horizon een discussie over het
derde hoofdstuk van het onderwerp ‘De dynamiek van de religie’:
‘Lichaam en geest’. Gesproken
wordt o.a. over: Het Rijk der
hemelen is in de wereld en niet
van de wereld. Hoe moeten wij
aankijken tegen het kwaad? Hoe
is dat ontstaan en heeft God hier
iets mee te maken? Hoe moeten
wij kijken naar creativiteit?
Deelnemers aan de discussie:
Wim Bos ( PKN Mijdrecht),
Jacques Dekker (gemeenteraadslid De Ronde Venen), Pastor Wim
Vernooij ( RK Vinkeveen) en
Henk Lamboo ( RK Mijdrecht/
Wilnis). Gespreksleider is Henk
Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren van 9
tot 10 en van 17 tot 18 uur op
MidpointFM.

Abcoude

Lezing over
Doopsgezinden
Op dinsdag 15 november spreekt
ds. Henk Leegte in Het Trefpunt,
Kerkstraat 21 in Abcoude over
‘de Doperse reformatie’. Aanvang
20.00 uur. Ds. Henk Leegte is sinds
2000 als predikant/leraar verbonden aan de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Amsterdam. Hij vertelt
over de verschillen tussen ‘Dopersen’en ‘Calvinisten’ en over de
manier waarop ze elkaar in de loop
van de tijd hebben beïnvloed. Een
belangrijk punt is dat de Dopersen
de ‘kerk’ niet wilden reformeren,
maar de kerk in feite wilden afschaffen om lokale Gemeentes over
te houden, bestaande uit mensen die
zelf gemeente wilden zijn. Verder
zal Henk Leegte iets vertellen over
de reformatie van het leven, die
voor de Doopsgezinden minstens
zo belangrijk was – en is – als de
reformatie van de leer. Daarin volgden ze goeddeels Luther.Tot slot zal
ds. Leegte aandacht besteden aan
de relatie ‘gemeente en wereld’ en
hij laat zien dat deze elkaar in het
dagelijkse leven in belangrijke mate
beïnvloeden.

V.l.n.r: Wethouder Pieter Palm, Arend Rutger Bezoen, Burgemeester Albertine van
Vliet, Jaap Rosen Jacobson.

Burgemeester Van Vliet opent galerie Toonzaal
in Mijdrecht
Zaterdagmiddag jl. verrichtte waarnemend burgemeester Albertine
van Vliet van De Ronde Venen onder grote belangstelling de openingshandeling voor de nieuwe kunstgalerie Toonzaal in Mijdrecht. Met het
voorzichtig wegtrekken van een bijzonder doek, verscheen een antieke
landkaart van onze omgeving.
Toonzaal is een initiatief van de
bekende Mijdrechtse ondernemer
Jaap Rosen Jacobson. In gesprek
met de bekende verzamelaar van
18e en 19e eeuwse kunst, Arend
Rutger Bezoen die hij uit zijn studententijd kent, ontstond al snel het
idee van de kunstgalerie.
In Toonzaal hangen schilderijen,
tekeningen, aquarellen en couaches
uit voornamelijk de 18e en 19e
eeuw. Fraaie en authentieke kunstwerken waarvoor Arend Rutger Bezoen de hele wereld afstruint. Zijn
uitstekende neus voor betaalbare,
kwalitatief hoogstaande schilderijen van zowel bekende als minder
bekende kunstenaars, weerspiegelt
zich in de collectie, die in de twee

lichte, mooie ruimtes van Toonzaal
is te bewonderen. Ook liefhebbers
van 20e eeuwse kunst komen in de
bovenzaal aan hun trekken, met een
kleine maar zorgvuldig samengestelde verzameling.
De door burgemeester Van Vliet
onthulde antieke landkaart werd
door Jaap Rosen Jacobson aan de
gemeente geschonken. Wethouder
Palm ontfermde zich er vervolgens over en zorgt ervoor dat het
kunststuk een mooi plek krijgt in
het Gemeentehuis.
Galerie Toonzaal is gevestigd aan
de Rendementsweg 2-b in Mijdrecht en is geopend op afspraak
van 09.00 – 17.00 uur. Tel: 0297256283.

Businessloop bij Zilveren Turfloop

Toptrainer geeft gastles bij Horangi
Grootmeester Robert van de Bergh, in juni geslaagd voor zijn zesde dan
examen, heeft een gastles gegeven bij Horangi Taekwondo in Mijdrecht. De
nadruk lag op realistische zelfverdediging en in het tweede deel werd de
conditie van de taekwondoka’s van Horangi op de proef gesteld. Kijk voor
meer informatie over taekwondo op www.horangi.nl.

Vast onderdeel van de Zilveren
Turfloop is de Businessloop voor
bedrijven en instellingen over 5 én
10 km. Dit jaar stonden er maar
liefst 19 teams voor de 10 kilometer en 9 teams voor de 5 kilometer
aan de start. Winnaar van de 10 km
Businessloop 2011 is voor de eerste
keer HVR Bouw uit Vinkeveen geworden. Zij nemen de wisselbeker
mee naar huis. Op de tweede plaats
eindigde PK sport en het Veenlanden College werd derde. Winnaar
van de 5 km Businessloop 2011 is
wederom het leerlingenteam van
het Veenlanden College geworden.
Zij mogen de wisselbeker dit jaar
in de prijzenkast ten toonstellen. Op
de tweede plaats eindigde nieuweling Breewel Transport en derde
werd Bayer.

Zondag jl. vond voor de 21e keer
de Zilveren Turfloop plaats met een
ongekend aantal lopers: in totaal
gingen maar liefst 1600 lopers
van start. Ook het goede loopweer
droeg bij aan deze hoge opkomst.
Maar liefst 208 kinderen, waarvan
een groot deel afkomstig van de
Twistvliedschool, namen deel aan
de Rabo kinderloop. De kinderen
ontvingen na afloop een mooie
medaille. Daarna startten achtereenvolgens de 10 kilometer, 5
kilometer en 16,1 kilometer over
een parcours dat grotendeels door
de Mijdrechtse polders en langs de
rivier de Kromme Mijdrecht liep.
De ereplaatsen op de 5 kilometer
gingen naar Silke Schmidt en Luuk
Metselaar. Anouk Claessens en
Sander Heesen wonnen de 10 km.
Jolanda ten Brinke was de snelste
dame op de 16,1 km. Bij de heren
werd de langste afstand wederom
gewonnen door Veenloper Michael
Woerden. Alle uitslagen zijn te
vinden op www.zilverenturfloop.nl.

Een deel van de sponsorinkomsten was bestemd voor Soos De
Cirkel. Na afloop kreeg deze soos
voor verstandelijk gehandicapten
een cheque overhandigd door de
voorzitter van de organiserende
atletiekvereniging De Veenlopers,
Frans Bosman.
Al met al is de Zilveren Turfloop
ook dit jaar een groot succes te
noemen, met dank aan alle vrijwilligers die zich vol enthousiasme
hebben ingezet.
Het VLC jeugdteam legde beslag op
de eerste plaats bij de businessloop,
een pracht prestatie, dankzij goede
tijden van Michaela Disseldorp,
Lonneke Meijer, Jannke van Ginkel,
Eva Haspels, Martine Verschure,
Matthijs Uyttewaal en Emiel van
Dijk. Op de 10 km eindigde het VLC
team op de derde plaats door de
inzet van Emil Hoogstad, Richard
Compaan, Johan Kroon, Bertus
Vrielink, Jur Overheul en Mark
Huisman.

Rabo kinderloop
Van de ruim 110 kinderen van de
Twistvliedschool deden de meesten
voor het eerst mee aan hardloopwedstrijd. In de weken voor de
wedstrijd werd er volop geoefend,
en de kinderen kregen ook een echte hardloopclinic van twee trainers
van de Veenlopers. Ook werd er
heel gezond gegeten, drie keer per
week fruit of groente tijdens het
speelkwartier. De kinderen waren
verdeeld in vier leeftijdscategorieën, die snel achter elkaar van start
gingen. Ze gingen er als een speer
vandoor, natuurlijk luid aangemoedigd door al hun fans. Na het lopen
van de kilometer kregen de kinderen een prachtige medaille van de
Rabobank. Hierna was het wachten
op de start van de 5 kilometer. Een
aantal juffen, een meester en twee

kinderen van groep 8 hadden zich
opgegeven voor de langere afstand.
Niet alleen sportieve kids dus, de
juffen en meester lieten ook zien
hoe belangrijk veel bewegen is.
In de sporthal vond de uitreiking
plaats van de 1e, 2e en 3e plaats
in elke categorie. En daar stond
een leerling van groep 5 op het podium! Mika Samson heeft zo hard
gelopen, dat hij de 2e plaats heeft
bemachtigd in zijn categorie en een
mooie beker in ontvangst mocht
nemen. Natuurlijk heeft hij hem
maandag op school aan iedereen
laten zien. Mika, en ook alle andere
kinderen van de Twistvliedschool,
gefeliciteerd met jullie prestatie:
het meelopen in de Rabo Kinderloop. Jullie zijn allemaal toppertjes,
en we zijn trots op jullie!
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Van het ROM-koor mag het een toontje lager...

Muziekproject ‘Ik Doe Mee’ brengt kinderen in
beweging
Kinderen van groep 3 van OBS Molenland hebben het podium beklommen voor het muziekproject ‘Ik doe
mee!’, ontwikkeld en uitgevoerd
door ‘Troupe A’dour’. De kinderen
volgden twee workshops met Diana
Bohnenberger en Irina Parfenova. Het pianoduo begeleidde de
kinderen met muziek van de Franse
componist Georges Bizet. Na afloop
van de twee workshops werd er
in de klas op de muziek gezongen,
gespeeld, geoefend en geknutseld.
Na keihard oefenen kon de voor-

stelling beginnen. De hele school
en de familie van de kinderen zaten
nieuwsgierig te wachten. Tijdens de
voorstelling was goed te zien dat de
kinderen de klassieke muziek zich
eigen hadden gemaakt, want ze
wisten precies wanneer ze moesten
bewegen, tikken of zingen. Aan
het einde was er nog een verrassing voor de familie…, ze moesten
namelijk zelf in actie komen tijdens
het laatste nummer! Dansend met
een familielid hebben de kinderen
dansend de voorstelling afgesloten.

De ruim 40 leden van het Regionaal Operette- en Musicalkoor
(ROM–koor) zouden heel graag
meer mannen met lage stemmen
in hun midden verwelkomen. Want
daar schort het aan bij dit gezellige
koor, met veel enthousiaste zangers
en zangeressen.
De meeste stemgroepen zijn goed
vertegenwoordigd, alleen de bassen
moeten het met te weinig doen om
dat mooie evenwichtige koorgeluid
te produceren. Je hoeft heus geen
‘Voice of Holland’ capaciteiten
te hebben. Enige muzikaliteit en
plezier in zingen (dat komt gegarandeerd) is vereist. De gedreven
dirigent Ferdinand Beuse zal je
graag aan zijn ‘team’ toevoegen.
Wie zich aanmeldt, doet dat voor
een te geven concert in april volgend jaar. Het koor zingt stukken
uit moderne en tijdloze musicals,
jazz- en ragtimenummers, film-

muziek - medley’s en af en toe
uitstapjes naar zwierige opera en
licht klassiek werk. De repetities
voor dit project zijn net begonnen
dus je kunt er nog bij. Als projectlid zingt men een paar maanden
mee en na het concert is het klaar.
Overzichtelijk en zonder langdurige
verplichtingen, maar langer blijven
mag natuurlijk altijd.
Kom op donderdag de sfeer eens
proeven op de vaste repetitieavond. Laat je inspireren door een
enthousiaste dirigent en virtuoze
pianiste. Laat de bassen niet aan
hun eenzame lot over, maar kom
hen versterken. Meer weten?
Kijk op www.romkoor.nl of bel met
voorzitter Wiebe van der Schaaf,
tel. 06 225 61 791. Repetities: elke
donderdagavond 20.00 – 22.30
uur in de aula van basisschool De
Fontein, Joh. Van Renessestraat,
Mijdrecht.

Eindelijk hebben de groepen 7 en 8
van de basisschool De Pijlstaart in
Vinkeveen hun ‘eigen’ lokaal in het
Parkietengebouw direct achter het
hoofdgebouw. Al eerder dit jaar is in
samenwerking met De Klimboom,
Peuterspeelzaal De Duikelaar, de
Gemeente en de St. Jozefschool een
oplossing gevonden voor het nijpende
lokalenprobleem.
Maandagochtend jl. heeft oud-collega
Juf Trudy onder toeziend oog van

alle kinderen de deuren geopend
van de twee nieuwe lokalen in het
Parkietengebouw. Er moet nog wel
het een en ander worden geschilderd
aan de buitenzijde, maar dat mocht
de feestvreugde niet drukken. De
leerlingen van groep 7 en 8 stonden
al klaar met hun tafels en stoelen om
direct te verhuizen.
Doordat deze twee groepen een ‘eigen’ nieuw lokaal hebben gekregen,
kunnen de leerkrachten weer gebruik

Ds. van Eeken te gast
in 'De Wegwijzer'
Zondag 13 november zal in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, in beide diensten dominee
H. van Eeken uit Delft voorgaan. In
de morgendienst, die om tien uur
begint, zal het gaan over het typeren
van geloven als 'wandelen met
God'. In het dagelijkse leven wordt
er heel wat afgerend, en wordt er
vaak veel van ons gevraagd. In de
middagdienst, die om vijf uur begint,
zal het gaan over de concrete vraag:
maar hoe doe je dat dan? Hoe kun
je 'wandelen met God'? Belangstellenden zijn van harte welkom. Meer
informatie op de website van de
kerk: www.cgkmijdrecht.nl.

Ledenvergadering
Passage

Afgelopen maandagmiddag is het eerste atelier van dit schooljaar van
start gegaan. Enthousiast gingen alle kinderen van de Sint Jozefschool in
Vinkeveen aan de slag. In kleine groepjes hebben ze aan techniekopdrachten gewerkt. De technieken die onder andere zijn gebruikt zijn: samenbinden, verbinden, voegen, vouwen, aaneenrijgen en knopen. (Kranten)papier,
hout(jes), touw, klei, stof, water en zeep waren de materialen die hierbij
gebruikt zijn. Aan het einde van de middag mochten de kinderen alle klassen langs om elkaars kunstwerk te bewonderen.

Op de Beursvloer De Ronde Venen op 19 mei jl. vonden ook OBS De
Eendracht en ABN AMRO Bank elkaar. De Eendracht kon een kleine bijdrage voor haar 4 nieuwe vlaggen prima gebruiken. Daarnaast leverde de
bank een puur fysieke dienst. De 4 medewerkers van ABN AMRO Bank
Agriteam "Het Groene Hart" te Mijdrecht mochten zich vorige week
uitleven op het onkruid en het struikgewas rondom het schoolgebouw.
Met directeur van de OBS De Eendracht Peter Ranzijn als meewerkend
voorman werden borders geschoffeld en de struiken flink gekortwiekt.
Als tegenprestatie is onder leiding van juf Ria en juf Marloes door de
leerlingen van De Eendracht een fantastisch koeienkunstwerk gemaakt.
Het werk met 36 kleurrijke koeien pronkt nu op de 1e verdieping aan de
Dorpstraat nummer 1. ABN AMRO Bank dankt directeur Peter, juf Ria,
juf Marloes en de kunstzinnige leerlingen van OBS De Eendracht voor
deze geweldige deal!

Nieuwe huisvesting voor de Pijlstaartschool

Mijdrecht

Wilnis

Werkstukken door jonge kunstenaars

Leerlingen Eendracht blijken ware kunstenaars en
medewerkers ABN AMRO hebben groene vingers

Kort nieuws

gaan maken van hun lerarenkamer.
Tegelijkertijd verhuist groep 1/2 D,
die sinds vorig jaar in de Schakel zat,
naar het hoofdgebouw. De leerlingen
van de onderbouw kunnen in ieder
geval samen de feestdagen doorbrengen. In de Kerstvakantie komt de
Peuterspeelzaal vrij voor groep 1/2 D.
De Duikelaar verhuist dan ook naar
de Jozef dependance. Vanaf 9 januari
2012 zullen alle groepen van De
Pijlstaart in hun eigen lokaal zitten
en is het ruimteprobleem opgelost.
Met veel dank aan alle partijen!

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt woensdag 16 november a.s
een ledenvergadering. Uitgenodigd is
mevr. Gijsje T. van der Veer-Groeneveld uit Dordrecht, met een programma over de millenniumdoelen;
acht afspraken die door regeringen
van 189 landen in het jaar 2000 zijn
gemaakt om vóór het jaar 2015 de
armoede en achterstand in de wereld
te verbeteren. Zij zal ons laten zien
wat er al gedaan wordt. De avond is
in gebouw De Schakel, Dorpsstraat
20 te Wilnis en begint om 20.00 uur.

De Ronde Venen

Toneelvereniging
WIK:
'Celien slaat toe'

Toneelvereniging W.I.K. voert op
zaterdag 19 en zaterdag 26 november de klucht ‘Celien slaat toe’ op.
Het blijspel in drie bedrijven over
een huishoudster die in beeld komt
van een Hollandse Canadees, die
zijn schaapjes op het droge heeft,
en in Nederland op zoek is naar een
vrouw. De verwikkelingen zijn niet
van de lucht en staan garant voor
een avond onvervalst toneelplezier.
De opvoering begint om 20.15
uur in het Oude Parochiehuis aan
Bozenhoven 152 te, Mijdrecht. De
toegangskaarten à € 7,50 kan men
bestellen bij Henny Breewel, tel.
0297-283979.
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“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”
Afslanken met het Prodimed proteïnedieet
voor hem en haar
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Persoonlijke begeleiding
Medisch onderbouwd
Gegarandeerd resultaat
Geen hongergevoel
Energiek en fit

Martine Hoogendijk, gewichtsconsulente
Praktijk: Abcoude en Blaricum

www.dietsolutions.nl, tel. 06-52437598

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Een feestvierend team van CSW MF1 na het behalen van de eerste plaats in de
bekerpoule! Daarmee hebben zij drie jongensteams op rij verslagen - goed
gedaan meiden!

Toerclub Abcoude heeft afgelopen zondag het wegseizoen afgesloten
met de traditionele snertrit. Na een tocht van 66 km maakten de 21
deelnemers de jaarlijkse stop bij De Punt voor snert, roggebrood en een
bokbier. De Punt trakteerde het gezelschap als vaste klant.

Woensdagmorgen kreeg de brandweer een melding van een containerbrand
op de Tienboerenweg. De hulpdiensten troffen een grote afvalcontainer aan
die in brand stond. De brandweer heeft de container open moeten zagen om
de brand goed te
kunnen bestrijden.
Na ruim 1,5 uur was
de brand geblust.
Opvallend is dat op
dit terrein al twee
keer eerder brand
is geweest.
		
foto peter bakker

In een veld van 56 deelnemers, in leeftijd variërend vanaf 18 jaar, is het de
ervaren Amstelhoeker motorcrosser Roland Ultee (55) wederom gelukt om
clubkampioen te worden op zijn Yamaha YZ250 tweetact. Op basis van zijn
jarenlange ervaring als testrijder bij Yamaha, onder andere in de U.S.A. en
Italië, wist hij de ‘jonge honden’ van zich af te houden. De kampioensbeker
werd door de trotse buurtbewoners enthousiast bewonderd.

Het najaarsstuk van de Hoefse toneelvereniging “De Opregte amateur - “Elk vogeltje zingt
zoals het gebekt is” - speelde op een camping. Verrassend voor de bezoekers was dat het
decor de gehele zaal besloeg, zodat zij automatisch deel uit maakten van de voorstelling en als
zodanig ook ge(mis?)bruikt werden door de acteurs. Het hoofdtoneel besloeg kampeerveld G
en er waren aparte zijtoneeltjes voor de toiletgroep, de campingreceptie, de kampwinkel en de
grote paardenkastanje. Er gebeurde dus van alles door de zaal heen, de toeschouwers annex
campinggasten werden er helemaal bij betrokken en bepaalden zo zelfs delen van het verhaal,
kortom, interactief toneel!				
foto kevin middelkoop

Wederom is
W. Brouwer
bereid gevonden het 4e
elftal van CSW
in het nieuw
te steken.
Deze vriendengroep, bestaande uit 21 man, strijdt al jaren (tevergeefs)
naar het kampioenschap in de reserve derde klasse. Ook dit jaar gaan
de mannen de strijd aan met steeds jonger wordende tegenstanders.
Er kan gezegd worden dat de nieuwe tenues bijdragen aan de goede
resultaten tot nu toe (6 punten in de laatste vier wedstrijden). De mannen bedanken Willem en hopen hem vaak langs de lijn te vinden om hun
mooie positiespel live te aanschouwen!

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

DE GROENE VENEN

Alzheimercafé Abcoude 23 november 2011

Levensvragen bij ziekte en verlies
Ieder mens heeft levensvragen of vragen rond het bestaan. In het bijzonder komen levensvragen naar boven bij mensen met een ernstige ziekte of grote verlies ervaringen,
maar ook bij hun familie en vrienden. Praten over onrustige vragen brengt rust. Voorbeelden van vragen zijn: “wat maakt mijn leven de moeite waard?”, “wat doe ik met de tijd
die mij resteert?” “hoe kom ik in het reine met wat mij nog dwars zit?”.
Voor veel mensen zijn erkenning en herkenning van hun levensvragen erg belangrijk,
omdat zij hieruit troost en steun kunnen
verkrijgen en verbondenheid met het leven
kunnen ervaren. Veel mensen hebben niet altijd de mogelijkheid of zijn niet in staat om in
eigen kring hierover een gesprek te voeren.
Dan kan het goed zijn om contact te maken
met iemand die begeleiding kan bieden bij
het beantwoorden van deze vragen.
Jantina Colenbrander is geestelijk verzorger
bij het Zuwe Zorgcentrum in Woerden. Zij
begeleidt mensen in de laatste fase van hun

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

leven, bij lichamelijke of geestelijke achteruitgang en bij afscheid nemen van het leven.
Zij is gastspreker tijdens het Alzheimercafé
Abcoude op woensdagmiddag 23 november
a.s. van 14.00 tot 15.30 uur, Dorpszicht 22,
Abcoude. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen die belangstelling
heeft. U ontmoet zorgprofessionals en andere
mensen waarmee u op ongedwongen wijze
kunt praten of uw ervaringen kunt delen
Voor meer informatie of vragen over vervoer
kunt u bellen met Steunpunt Mantelzorg van
Tympaan, mob 06–45103660.

Hoe ga je om met de dood?
November is de maand van gedenken en
herdenken. Allerheiligen, Allerzielen, in
het journaal kon ieder de beelden zien van
mensen die naar begraafplaatsen gingen om
bloemen te brengen, om te denken aan hun
geliefden. In de verzorgingshuizen hier in de
gemeente zijn er dezer dagen bijeenkomsten
om de overledenen van het afgelopen jaar te
herdenken. Op zondag 20 november gebeurt
dat ook in de Protestantse kerken, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

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

Hoe ga je om met de dood? In het Leerhuiscafé van 16 november gaat professor Wim
Weren (Universiteit van Tilburg) in op deze
brandende vragen. Hij laat zich daarbij inspireren door twee bronnen van zingeving. Eerst

en vooral put hij uit de Bijbel, die zelf een
grote diversiteit te zien geeft als het gaat om
visies op de dood en op wat daarna misschien
nog te verwachten valt. Maar ook kijkt hij
naar moderne kunstenaars. Vaak maken zij
gebruik van stof uit de Bijbel en ze laten daar
een verrassend licht op vallen. Deze avond is
niet alleen bedoeld voor mensen die moeten
leven met een lege plaats aan hun zijde, maar
voor iedereen, jong of oud, die zich afvraagt:
Hoe ga je om met de dood?
Vanaf 19.45 uur is er koffie en na de pauze
kunnen er vragen gesteld worden. En dan
wordt er nog nagepraat bij een drankje.
Woensdag 16 november in kerkelijk centrum
De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht.

Cursussen De Paraplu
In de maand november biedt de Stichting 'Paraplu' een bijzonder leuk en aantrekkelijk cursusaanbod. Gevarieerd, en zowel creatief als erg praktisch en er zijn nog mogelijkheden om in te schrijven. De klok is verzet, de winteravonden worden langer en dus
een genot om aan deze activiteiten deel te nemen en daarmee een zinvolle invulling te
geven aan deze winteravonden.

MARTIEN
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Microsoft Photostory3:
diavoorstellingen maken van digitale foto's
Microsoft Photostory3 is een programma waarmee men diavoorstellingen kan maken
van digitale foto's. Men verplaatst simpelweg foto's van de camera naar de computer en
kan zo gemakkelijk een fotoverhaal maken, rode ogen verwijderen, verlichting corrigeren en kleuren bewerken. Docente Ans van Ieperenburg verzorgt deze korte cursus op
de dinsdagmiddagen 22 en 29 november a.s. van 14.00 tot 16.00 uur.
Goede basiskennis van het werken met computers is vereist.
De kosten van deze cursus bedragen slechts € 20,00.

MAANDAG
WORDT Aline
JE 50, JE
JE ALVAST
VAN huwelijk!
HARTE.
Wij feliciteren
deCOLLEGA’S
Groot enFELICITEREN
Peter Bakker
met hun

Je collega’s: Youri, Chantal, Bas, Arief, Kris, Arash, Djuke, Rick, Theo, Jeroen, Arjan,
Arthur, Bas B., Sander, Kimberley, Bianca, Michael, Angelique, Tony, René, Rob,
Anita, Daniëlle, Astrid, Rachel, Dennis, Ron, Bart, Carel-Jan & Jeroen Louw.
Advertentie.indd 1

Workshop Manicure
Deze kortdurende en snelle workshop is bedoeld voor vrouwen en mannen die het
belangrijk vinden om hun handen en nagels goed te verzorgen. De workshop vindt plaats
op woensdagmiddag 16 november a.s. van 13.30 tot 15.30 uur en wordt verzorgd door
mevrouw B. Schaap. De te gebruiken materiaalkosten - plm. € 9,50 inclusief een cadeautje - worden aan de docent voldaan. De cursuskosten bedragen slechts € 8,00.

10-11-11 09:51

Kerstdecoratie beplakt met decopatch papier
Deze eendaagse workshop wordt georganiseerd op donderdag 24 november van 09.3011.30 uur door de bekende creatieve kunstenares Ans van Kerkwijk. Na afloop is men in
staat om ten behoeve van de huisversiering tijdens de Kerstdagen zelf allerlei mooie en
sfeervolle effecten te creëeren. De aan te schaffen materiaalkosten bedragen € 10,00,
aan de docente te voldoen. De cursusprijs bedraagt slechts € 8,00.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt u vinden in het programmaboekje - af te halen bij de 'Paraplu' en op de website www.stichtingparaplu.nl. Voor
aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de
‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

DE GROENE VENEN 		
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11 december 11.00 tot 16.30 uur

Workshop Collages bij De Huifkar

Buiske Boone op Kerstmarkt in De Hoef
Buiske Boone gaat naar Ghana. Als vrijwilligster gaat ze vijf maanden aan de slag op scholen en weeshuizen. Op de
kerstmarkt in De Hoef probeert ze geld in te zamelen om haar reis naar Ghana mogelijk te maken.Wie is Buiske?
door paul bosman

Mijn naam is Buiske. Ik ben 18
jaar en ik heb vorig schooljaar mijn
VWO-diploma gehaald. Voordat ik
ga studeren, wilde ik graag eerst
een jaar iets anders doen. Ongeveer
3 jaar geleden vertelde een leraar
op mijn middelbare school dat
hij vrijwilligerswerk had gedaan.
Ik dacht, dat wil ik ook! Op een
studiebeurs en op internet heb ik
heel veel informatie over vrijwilligerswerk opgezocht en uiteindelijk
ben ik uitgekomen bij de organisatie Activity International. Ik ga
vrijwilligerswerk in Afrika doen! Ik
vertrek op 11 februari voor bijna
5 maanden naar Ghana. Via deze
organisatie heb ik dan ook mijn reis
geboekt. Ik wist eigenlijk meteen
dat ik naar Afrika wilde en mijn
voorkeur voor Ghana is ontstaan

doordat er veel keuze is in vrijwilligersprojecten. In Ghana zal ik gaan
helpen bij verschillende sociale projecten, zoals scholen en weeshuizen.
Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar
het begeleiden van en het bezig
zijn met kleine kinderen. Ook lijkt
het mij leuk om iets van een totaal
andere cultuur te proeven. Ik ben
vooral benieuwd naar alle verschillen tussen Nederland en Ghana.

scholen, zoals schriftjes en potloden. Ik zie u graag in De Hoef op
11 december.
Natuurlijk hoop ik dat ik een super
mooie en bijzondere tijd zal hebben
in Ghana.

Op dit moment ben ik druk bezig
met werken om mijn reis en onderdak te kunnen betalen en om in
Ghana in mijn vrije weekenden
een beetje rond te kunnen trekken,
zodat ik meer van Ghana kan zien.
Daarnaast probeer ik via sponsoracties, zoals op de Kerstmarkt in
De Hoef, geld in te zamelen om
in Ghana spullen te kunnen kopen
die bijvoorbeeld nodig zijn op de

Cursusproject: Doe wat met uw vakantiefoto’s
Behalve het maken van fotoboeken
kun je je foto’s ook tot een mooie
film of dvd samenstellen. Leer hoe
je met gratis software de beelden in
elkaar kunt laten overgaan, waarbij
zelfs bewegingen als inzoomen
en ‘pannen’ mogelijk zijn. Kies
er muziek bij die de maat van de
beeldwisselingen aangeeft en zo de
sfeer verhoogt. In vijf avonden is

het mogelijk een eenvoudige “film”
(serie) te leren maken, die (als je
dat wilt) vertoond kan worden op
een bijeenkomst van de Ned. Ver.
voor Beeld en Geluid. De cursist
moet wel vertrouwd zijn met het
werken onder Windows. Cursusdata: 16 en 23 nov., 7 en 14 dec. en
8 febr. van 20.00 - 22.00 uur. In De
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.

Cursuskosten incl. materiaal 30
euro. Inschrijven kan via de Rabobank of via internet
http://bit.ly/pCqE6m. Wie meer wil
weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen 0297
261849 of 0652431473 of mailen:
auwert@casema.nl. Het totale
cursusoverzicht staat op de site

www.cursusproject.nl.

Dagtocht Anton Pieck-museum bij de ‘Paraplu’
Op donderdag 15 december a.s. organiseert De Paraplu
een toeristische dagtocht met een lekkere lunch in een
rustgevend landschap. Via een mooie toeristische route
wordt koffie met appelgebak gebruikt in Terschuur en
vervolgens wordt met de bus een mooie toeristische
rondrit gemaakt naar
de NoordVeluwe.
Na de
pannenkoekenlunch
staat het
Voerman
Museum
op het

programma. Hier kan men het huis van Anton Pieck
bezichtigen. Ook een wandeling door het historische
stadje Hattem aan de rivier de IJssel is zeker de
moeite waard. Eventueel kan daar nog een consumptie
worden gebruikt voordat rod 15.30 uur de terugreis
naar Wilnis begint.
De prijs voor deze fraaie dagtocht, inclusief entree,
koffie en lunch bedraagt 45 euro per persoon. Vertrek
om 8.45 uur vertrokken, vanaf de parkeerplaats bij De
Willisstee in Wilnis. Aanmelden kan door het inleveren
van een inschrijfformulier dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de
‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis. Ook is het mogelijk om online in te schrijven via de website.

Gratis bloedsuikertest in de apotheek De Ronde Venen
De maand november staat bij apotheken in het teken van diabetes. Vanaf 14 november
start de Diabetesweek in uw apotheek. Iedereen met een verhoogd risico op diabetes kan
van 14 tot en met 18 november naar de apotheek komen om de bloedsuikerwaarde te
testen.
Op dit moment zijn er 250.000 mensen in
Nederland die diabetes hebben, maar het nog
niet weten. Om deze mensen op te sporen en
om diabetes onder de aandacht te brengen,
organiseren de Nederlandse apotheken de

Diabetesweek in de apotheek.
Tijdens deze week kunnen mensen met een
verhoogd risico op diabetes type 2 gratis
bloedsuiker laten testen. De risicotest van
‘Kijk op Diabetes’ bepaalt of mensen een verhoogd risico hebben. Deze test kunt u doen in
de apotheek of op www.kijkopdiabetes.nl.
Heeft u een verhoogd risico, dan kunt u
door middel van een klein vingerprikje de
bloedsuikerwaarde laten testen. In slechts
vijf seconden weet u waar u aan toe bent. In
principe hoeft u geen afspraak te maken voor
het testen van uw bloedsuikerwaarde. Het is
ook niet noodzakelijk dat u nuchter bent voor
de test. Voor de gratis bloedsuikertest kan
men terecht bij Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, Mijdrecht.

Op zaterdag 19 november geeft Hedy Jagtman een workshop collages
maken (schilderen met papier) in Tuincentrum De Huifkar in Mijdrecht.
Een aantal collages is momenteel te zien in De Huifkar. De collages
worden gemaakt door hergebruik van tijdschriften, ook kunnen foto’s in
de collage worden verwerkt.
Hedy maakte in 1998 haar eerste collage. Zij maakt collages om te ontspannen. Haar liefde voor fotografie, de natuur en kleuren vind je terug
in haar collages. De collages zijn steeds weer een ontdekkingsreis; elke
collage vertelt haar eigen verhaal. Hedy's collages waren al te bewonderen tijdens o.a. het Straattheaterfestival in Mijdrecht, de Dag van de
Venen (op diverse locaties in het Groene Hart), tijdens de Week van de
Amateurkunst in Mijdrecht
en tijdens een expositie in de
Oude Schuur in Nieuwkoop
en Zorgcentrum Zuiderhof in
Vinkeveen.
Vanwege de enthousiaste
reacties die zij regelmatig
ontvangt, geeft Hedy nu een
workshop in De Huifkar.
Een mooie locatie en zeer
geschikt en inspirerend voor
deze creatieve workshop. De
workshop duurt van 10 tot 16
uur en kost 75 euro (inclusief
materiaal en lunch). Opgeven
kan via tel. 06 50 217 238 of
een e-mail naar:
hedy@hadja.nl.

Girlzthing: Special Girlz Night
Op donderdag 17 november wordt van 16 tot 21 uur een speciale editie
van de Girlzthing georganiseerd. Het thema is ditmaal: Het Offerfeest
Misschien heb je wel eens van het offerfeest of Islamitisch slachtfeest gehoord? Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die
bereid was zijn zoon, Ismail te offeren in opdracht van God. De moslims
vieren dan een groot feest, waarbij er vooral heel lekker gegeten wordt!
Het programma:
16.00-18.00 uur Marokkaans eten en hapjes bereiden
18.00-19.00 uur Diner
19.00-21.00 uur Girlz only Disco! Met een echt vrouwelijke DJ en een
buikdansles van Habiba! Voor meiden van 10 t/m 15 jaar!
Meedoen kost 5 euro (inclusief eten en drinken). Met een After School
Pas doe je gratis mee!
Je kunt je voor de Special Girlz Night aanmelden tot en met 15 november
door te mailen naar Wendy: w.dewaal@stichtingdebaat.nl
De Fabriek, Rondweg 1a Mijdrecht.

Uitvaartverzorging Finnema

Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 325 865
Onze Uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen
beschikken over alle faciliteiten om een begrafenis of
crematie geheel naar uw wensen te verzorgen.

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.

10		

DE GROENE VENEN

Cultuur
Kerstconcert
Immanuël en
Rovenians
Op 9 december a.s. geven Christelijk Mannenkoor Immanuël en
Gospelkoor De Rovenians samen
een kerstconcert. Het concert
heeft verschillende facetten.
Immanuël zal een deel van
het concert invullen; zo ook de
Rovenians. Daarnaast zullen zij
ook samen een aantal nummers
ten gehore brengen. Hierdoor
ontstaat een prachtig gemengd
repertoire. Kortom een prachtig
concert waar iedereen van kan
genieten. Zoals het Mannenkoor
Immanuël ook als motto heeft:
Zingen is leuk. Goed zingen is
leuker. Samen goed zingen is het
leukst.
Aanvang 20.00 uur, Janskerk,
Mijdrecht.

Mijdrecht

KNA brengt Engelse
muziek
Op zaterdag 19 november 2011
verzorgt koor Kunst Na Arbeid
uit Mijdrecht een verrassend
muziekprogramma met Engelse
muziek in De Rank,
Prins Bernhardlaan 2 te Mijdrecht. Naast bekend repertoire
wordt ook een aantal Engelstalige volksliederen gebracht.
De muzikale omlijsting van
deze zangavond heeft ook een
bijzonder Engels accent. Medewerking wordt verleend door
David Schlaffke (orgel en piano),
Suzanne Arends (dwarsfluit) en
G.J. van Achterbergh (doedelzak). Het geheel staat onder
leiding van dirigent Henk van
Zonneveld. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, met een collecte
aan de uitgang.

Mijdrecht

Orgelconcert Sander
van Marion
op 26 november
Op zaterdagavond 26 november
geeft Sander van Marion een
orgelconcert in de Janskerk in
Mijdrecht. Sander van Marion
neemt een aparte plaats in onder
de Nederlandse organisten en
heeft zich als organist van de
Bethelkerk te Scheveningen,
concertorganist, dirigent en componist in binnen- en buitenland
een klinkende naam verworven.
In zijn orgelspel valt Sander
van Marion op door zijn lichte
en sprankelende speeltrant en
zijn inventieve registerkeuze,
boeiend door steeds wisselende
klankkleuren. Zijn improvisaties
worden geroemd, niet alleen om
het talent van de organist, maar
ook om de sfeer die hij weet te
creëren. Aanvang 20.00 uur.

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Mijdrecht

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters
te zien zijn. Deze week acteur/zanger Joel de Tombe, die samen met Jenny Arean, Tony Neef en Maaike Widdershoven te zien is in het liedjesprogramma Vroeger of Later over de muzikale erfenis van Robert Long.

‘Liedjes van Robert Long hebben bestaansrecht’

Vroeger of Later
Joel de Tombe: “Nadat men mij
had gevraagd om deze voorstelling
te doen ben ik in het repertoire
van Robert Long gedoken. Eerlijk
gezegd kende ik de liedjes niet zo
goed, ik heb me wel moeten inluisteren. Ik heb niet zoveel met zijn
carnavaleske liedjes.”

Robert Long had twee kanten, een
brutale met felle teksten tegen
instituten zoals de kerk, de Paus en
over homoseksualiteit. Ik las dat je het
liedje ‘Waarom huil je nou?’ (van de lp
‘Dag Kleine Jongen’ uit 1984, red.) zijn
mooiste nummer vindt. Een prachtig
voorbeeld van zijn gevoelige kant.
“De tekst van dit liedje is zo goed,
zo simpel en herkenbaar omschreven. Iedereen die deze tekst hoort
kan zich daar een voorstelling van
maken. Ook het liedje ‘Flink zijn’
(van de lp ‘Levenslang’uit 1977,
red.) is zo’n liedje. Het is belangrijk
dat mensen zoals Long op deze

manier met zijn goede en scherpe
teksten de Nederlandse muziek
en kleinkunst hebben veranderd.
Ik vind de ballads fantastisch, ze
worden begeleid met een bijna
klassieke vorm van muziek.”

Ik heb Robert Long vijf keer mogen
interviewen. Hij zei tegen me: ‘Ik laat
liedjes met een felle tekst rijpen en
rusten’.
“Dat hoor ik nu zeker. Anders kun
je deze teksten niet zo schrijven.”

Op de vraag hoe hij herinnerd zou
willen worden zei hij: ‘Dat interesseert
me werkelijk geen hol. Ik doe het voor
mezelf. Dat mensen het mooi vinden
geeft me een beetje bestaansrecht.’
“Zijn muziek kwam vanuit hem
zelf. Mensen voelen nu nog steeds
dat zijn liedjes puur zijn. Zijn liedjes hebben wat mij betreft hierdoor
bestaansrecht gekregen.”

Expositie Tineke van Strien
In de bibliotheek aan de Van der
Haarlaan in Mijdrecht zijn schilderijen van Tineke van Strien te
bewonderen. Tineke, ruim 25 jaar
woonachtig in Wilnis, tekent al sinds
haar jeugd. Na tekenlessen en een
cursus aquarelleren volgt zij de laatste jaren lessen bij Marijke Zwart in
Mijdrecht, waar zij zich specialiseert
in acryl, soms aangevuld met olieverf.
Een impressie van haar werk is te
vinden op

met landschappen en strandgezichten,
is volgend jaar in het Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis te zien.
De expositie in Mijdrecht is te
bezichtigen tijdens de openingsuren
van de bibliotheek, en duurt tot eind
november.

www.tinekevanstrien.nl.
Karakteristiek voor haar schilderijen
zijn het sfeervolle kleurgebruik en de
overtuigende diepte in haar rozen.
Deze rozen, en een reeks dierenschilderijen, vormen de basis voor de
expositie in Mijdrecht, waar ook een
deel van haar werk te koop is.
Een ander deel van haar collectie,

Je hebt eerder gespeeld in de musicals
Hair en Dromen zijn bedrog gespeeld.
Vroeger of Later is echt een liedjesprogramma. Hoe heb je voorbereid op
deze verandering?
“Dat was zeker even wennen en
lastig in het begin. Ik ben daar ook
onzeker over geweest. Er is geen
decor waar je je aan vast kunnen
houden, je speelt geen rol, maar
staat als jezelf op het toneel. Dit
geldt ook voor Tony en Maaike,
samen komen we meer uit de
musicalhoek. Als Jenny een tekst
aanraakt is dat meteen een vertel-

ling. Tijdens het zingen van ‘Vader
of de fiets’ (van de lp ‘Achter de
horizon’ uit 1986, red.) zit ik alleen
op een stoel met een lichtspot op
mijn hoofd. Je moet dan het verhaal
van dat liedje vertellen. Dit geldt
zeker voor het moment dat ik
‘Kalverliefde’ (van de lp ‘Vroeger of
Later uit 1974, red.) zing, waarmee
de voorstelling begint.”

Vroeger of Later is op 1 december a.s.
te zien in Schouwburg Amstelveen.
www.senf.nl
www.schouwburgamstelveen.nl.

Zaterdag 19 november: Guus Westdorp: ‘Ramses, de liederen’

Ramses Shaffy herleeft
in theater Piet Mondriaan Abcoude
In zijn theaterconcert Ramses, de
liederen brengt pianist-zanger Guus
Westdorp een muzikale ode aan
Ramses Shaffy. Bekende liederen,
maar ook minder bekende als: Ik
laat jou niet voor de poort en Ik ga
met het circus mee komen voorbij.
Westdorp pakt het repertoire van
Shaffy bij de hand, om er vervolgens
zijn eigen kleur en klank aan te
geven. Voorzien van nieuwe arrangementen en vrije improvisaties
is Ramses, de liederen iedere keer
weer verrassend.
Guus Westdorp was betrokken bij tal

van muziek- en theaterproducties.
Zo was hij onder meer pianist bij
Toon Hermans, Liesbeth List, René
Froger, Micheline van Hautem,
Bruno Brel en Mathilde Santing.
Ook als componist boekte hij succes
met Blijf bij mij, gezongen door Paul
de Leeuw en Ruth Jacott. In 1996
won hij met Anton Montagne het
Concours de la Chanson van de Alliance Française des Pays-Bas.

de Janskerk speelt het trio voor de
pauze ‘Trio Elegiaque nr. 1’ van Rachmaninov en drie delen uit de ‘Iberia
(livre 1)’ van I. Albeniz. Na de pauze
staat ‘Trio in a (1914)’ van M. Ravel
op het programma.
Het repertoire van Trio Suleika
verenigt klassieke werken met
minder gangbare muziek, waaronder
een groeiend aantal composities in
opdracht. Ook gaat Suleika regelmatig samenwerkingsverbanden aan.

Zo deelde het trio het podium met
violiste Frederieke Saeijs en met
dichter Ramsey Nasr. Het concert aan
de Kerkstraat 9 te Mijdrecht begint
vrijdag 18 november om 20.30 uur.
Kaarten kosten €11,- per stuk.
Kaarten zijn te reserveren via
www.cultura-drv.nl en tevens te koop
bij Boekhandel Mondria en bij Drogisterij De Bree in Vinkeveen. Bij de
ingang van de kerk zijn een half uur
voor aanvang nog kaarten te koop.

Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 17,00 / CJP
€ 16,00. Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

Trio Suleika vrijdag 18 november bij Cultura

Rachmaninov en Ravel in Mijdrechtse Janskerk
Trio Suleika brengt op vrijdag 18
november de muziek van de klas-

sieke componisten Rachmaninov,
Albeniz en Ravel naar de Janskerk
in Mijdrecht. Het trio is de
eerste gast van Stichting
Cultura De Ronde Venen die
te horen is in de prachtig
verbouwde kerk. Door onder
meer het nieuwe podium en
een andere opstelling van
de stoelen kan men nu nog
beter genieten van concerten
in de Janskerk dan voorheen.
Trio Suleika, dat dit jaar
het tienjarig bestaan viert,
bestaat uit pianist Maurice Lammerts van Bueren,
violiste Sanne Hunfeld en
cellist Pepijn Meeuws. In
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Vogelliefhebber Gerrit van den Broek:

“Ik ben een echte huismus”
Met zo’n 55 grasparkieten, een hok vol kanaries, tientallen vissen, twee papegaaien en een hond is het huis
van de 63-jarige Gerrit van den Broek een echte beestenboel. Gerrit: “Het is heerlijk om zoveel dieren te
hebben. Elke ochtend sta ik weer vrolijk op, want er gaat geen dag voorbij zonder de dieren.”
Gerrit is altijd al gek op dieren
geweest. Op zijn vijfde kwam hij in
een pleeggezin in Vinkeveen terecht
waar naast zijn broer en hij ook
dieren altijd welkom waren. Gerrit:
“Het begon met twee grasparkietjes in een klein hokje. Die heb
ik zelf verzorgd, met vallen en
opstaan zoals dat bij kinderen gaat.
Al snel kwamen daar ook een paar
sierduiven, postduiven , marmotjes
en konijnen bij. Allemaal in kleine
getale, zo hadden we wel een
divers gezelschap in huis. Op mijn
vijftiende besloot ik te gaan varen,
maar zo’n vijf jaar later keerde ik
toch weer terug in Vinkeveen. Ik
werd verliefd op mijn huidige vrouw
en sindsdien ben ik hier nooit meer
weggegaan. Al snel hadden wij verschillende dieren in huis. Ik verzorg
ze en mijn vrouw laat me mijn gang
gaan. Soms hielpen de kinderen

mee, maar inmiddels zijn zij al
volwassen en zijn de meeste al uit
huis. Nu hebben we drie aquaria in
huis, een volière in de tuin en ruim
tien vogelhokken in de berging.
Elke ochtend sta ik om 05.15 uur
op om de hond uit te laten. Als ik
thuis kom, beginnen de eerste vogeltjes alweer te fluiten. Dan zet ik
de fietsen uit de berging, geef ik de
vogels voer en maak ik de boel met
de stofzuiger weer aan kant. Soms
ontsnapt er één bij het voeren. Dan
pak ik snel mijn vangnetje en zwiep
ik hem zo uit de lucht zijn hokje
weer in. Zo gaat het elke morgen,
al dertig jaar lang. Ik vind het heerlijk. Vanwege het zware werk dat
ik vroeger in de melkfabriek deed,
heb ik een zwakke rug. Die zorgde
ervoor dat ik dertig jaar geleden
arbeidsongeschikt werd verklaard.
Ik vond het vreselijk dat ik niet

meer kon werken, maar de familie
en de dieren beurden mij weer op.
Voor hen kon ik zorgen en door hen
voel ik me nuttig.”
Vogels
Gerrits meest bijzondere dieren
zijn toch wel zijn vogels. Hoewel
grasparkieten geen zeldzame
dieren zijn – Gerrit heeft er zelf
al zo’n 55 – kan hij er uren naar
luisteren en kijken. Gerrit: “Het
zijn prachtig gekleurde vogeltjes
en ze tjilpen altijd vrolijk. Daarbij
zijn het ook een soort kloontjes. Ze
broeden maar door waardoor je al
snel een hok vol hebt. Wanneer het
er teveel worden, breng ik ze bij
de dierenwinkel. Voor je het weet
heb je wel honderd parkietjes en
dat wordt te gek. De kanaries zijn
ook heel schattig. In datzelfde hok
zitten ook twee gloster kanaries,
deze hebben een bruinkleurige
vacht in plaats van de knalgele
die gewone kanaries hebben.” De
twee grootste aandachttrekkers in
Gerrits berging zijn Jacco en Coco,
de twee papegaaien (foto links).
Gerrit: “Coco is nu zes en begint
nu wat te brabbelen, Jacco is nu
ruim twintig en praat al flink. Zijn
favoriete zinnetje is ‘Moet je koffie?’, dat heeft de vorige eigenaar
hem geleerd. Tegen mijn zoon zegt
hij vaak ‘Wat moet je?’ en als zijn
vrouw erbij staat, kijkt hij haar aan
en zegt hij vrolijk ‘Hoi’. Dat is toch
prachtig? De naam van mijn jongste
zoon kent hij ook. Als mijn zoon de

Gerrit van den Broek over zijn grasparkietjes: “Het zijn prachtig gekleurde vogeltjes en ze tjilpen altijd vrolijk. Daarbij zijn het ook een soort kloontjes. Ze broeden
maar door waardoor je al snel een hok vol hebt.”
foto patrick hesse
muziek hard aanheeft, roep ik vanaf
de trap hard zijn naam: Walter. Dat
heeft Jacco gehoord en sindsdien
roept hij ook wel eens ‘Walter!’.
Zo kletsen ze maar wat. Ze leren
echt spelenderwijs elke keer wat
bij. Tamme papegaaien kunnen wel
100 jaar oud worden, dus wat dat
betreft hebben we nog wel even te
gaan.”
Zorgzaam
Zo goed als zijn pleegouders voor
Gerrit zorgden, zo goed zorgt Gerrit
nu voor zijn vrouw, kinderen én
dieren. Gerrit: “Het is hier eigenlijk
een soort open huis voor dieren.
Soms komt onze jongste zoon
Walter weer met een dier thuis,
zoals hij ook met onze hond Tijger
deed. Als ik zo’n dier zie, kan ik
niet zeggen: haal hem maar weg,
voor hem is er geen plaats. Dat kan
ik niet over mijn hart verkrijgen.
Ik zeg altijd: waar er twee kunnen
eten, kunnen er ook vier eten. Geld
is immers relatief, aan liefde heb
je veel meer. Al moet het natuurlijk
niet te gek worden.”Met zoveel

dieren in huis is het lastig om een
oppas te vinden, toch maakt Gerrit
zich daar nooit druk om. Gerrit: “Ik
ga nooit op vakantie. Ik vind het
thuis veel te fijn. Ja, ik ben zelf een
echte huismus. Lekker thuis in de
weer, daar heb ik geen vakantie bij
nodig. De kinderen en kleinkinderen
komen vaak hier naartoe. Dat is
ook leuk voor de kleintjes, want dan
kunnen ze bij de dieren kijken.” Dat
zijn dieren onbeheerd achterblijven,
daar is Gerrit ook niet bang voor.
Gerrit: “Ik blijf zo lang als we het
lichamelijk en geestelijk aankunnen
in dit huis wonen. Maar mocht ik
op een gegeven moment lichamelijk heel zwak zijn of mocht ik niet
meer weten waar ik zelf over praat,
dan zal ik wel naar een verzorgingstehuis gaan. Dan neemt mijn zoon
Walter het stokje over, want die is
ook gek op dieren. Maar ik hoop
samen met mijn vrouw honderd te
worden, thuis met de dieren. Zoals
mijn pleegouders zeiden: het leven
is wat je er zelf van maakt. Ik maak
er graag een leven lang met dieren
van.”

Hollandse Avond met o.a. 3 J's en NY Dance Event met Jeroen Post en vele anderen
Niemand minder dan de 3J's, Robert Leroy, Quincy, Helemaal Hollands en Harm betreden op vrijdag
30 december a.s. het podium van
de feesttent bij het Veenweidebad
in Mijdrecht. De Hollandse Avond
vormt traditiegetrouw de eerste
avond van het Oud & Nieuwspektakel. In de nacht van 31 december
luiden diverse DJ's het jaar 2012 in
tijdens het NY Dance Event: Jeroen
Post, Amire Charles, Ray-N, Robinho en Ace Andrew. Binnenkort gaat

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

Advertentie50x63.indd 1
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de website www.tentoudennieuw.nl
'live' en aanstaande maandag 14
november start de voorverkoop van
kaartjes bij de bekende voorverkoopadressen: Primera De Jong in
Mijdrecht en Uithoorn, Cafetaria
Adelhof in Mijdrecht, Voshart Elektrotechniek in Wilnis en De Bree
drogisterij-foto-optiek in Vinkeveen.
Net als vorig jaar krijgt de Feesttent
weer een plaatsje op het parkeerterrein van het Veenweidebad in

Mijdrecht. “Dat is uitstekend bevallen,” aldus Johan de Vreede, die
het evenement dit jaar voor de 16e
keer organiseert. “Inmiddels is de
feesttent niet meer weg te denken
uit De Ronde Venen en is het tot
ver daarbuiten uitgegroeid tot een
begrip,” vertelt hij. Inmiddels is ook
de laatste hand gelegd aan het drukwerk, de posters en de website.

Organisator Johan de Vreede heeft weer
een mooi programma samengesteld.
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Restaurant Rendez Vous totaal opgefrist
Eet- en Drinkgelegenheid Rendez Vous aan het Raadhuisplein in Mijdrecht heeft woensdagavond jl. de
deuren weer geopend na een ingrijpende ‘remake’ van het interieur, die in recordtijd werd gerealiseerd.

Frans Schreurs: “We zijn weer geopend en gasten kunnen weer als vanouds terecht. Sterker nog, met ingang van aanstaande
zondag 13 november zijn we voortaan elke zondag al vanaf elf uur ’s morgens open in plaats van vijf uur ‘s middags.”

door anja verbiest
foto patrick hesse

Eigenaar Frans Schreurs vond het na
zestien jaar hoog tijd om de eet- en
drinkgelegenheid, waarover hij sinds
dertien jaar de leiding heeft, een stevige opfrisbeurt te geven. “Natuurlijk
hebben we in de loop der jaren klein
onderhoud gedaan, maar langzaam
maar zeker werd het tijd voor meer.
Er was duidelijk sprake van slijtage
en met een simpele verfbeurt zouden
we er niet zijn, dus ik heb Hoopman
Interior Projects (HIP) uit Abcoude
ingeschakeld voor een totale ‘remake’
van het interieur. Met onze eigen
wensen als uitgangspunt hebben zij
daarvoor een prachtig plan uitgewerkt.” HIP is onder meer bekend
van de inrichting van het nieuwe
hotel Notting Hill in Amsterdam
eerder dit jaar.
Wie Rendez Vous nu binnenstapt,
vindt alle stoelen en tafels - of het
nou de stamtafel of een geliefd
tafeltje aan het raam is - op dezelfde
plaats terug als vóór de verbouwing.
Maar al dat meubilair is wel nieuw,
net zoals de vloer waar alles op staat.
Frans: “Er lag hier eerst een donkere

gietvloer, maar die was gewoon
op. Nu liggen er grote, zwart-wit
geblokte tegels. Daarnaast is een van
de muren voorzien van witte tegels,
is het ventilatiesysteem aangepast
aan de eisen van deze tijd, is het
plafond weer lekker fris van kleur en
heeft de hele ruimte en alles wat erin
staat ook een goede schilderbeurt
gekregen. Al met al is het is het echt
een totaal ander gezicht!”
Voor de ‘remake’ is Rendez Vous
anderhalve week dicht geweest.
Frans Schreurs: “Dat kon niet anders,
alleen op deze manier konden we
alles tegelijk aanpakken.” Mede door
het goede weer in de eerste week
verliepen de werkzaamheden vlot.
Frans heeft er voor gekozen om geen
spektakel te maken van de heropening. “Sinds woensdagavond is de
deur weer open en kunnen de gasten
als vanouds terecht. Sterker nog, met
ingang van aanstaande zondag 13
november zijn we voortaan elke zondag zelfs al vanaf elf uur ’s morgens
open in plaats van vijf uur ‘s middags.
De verbouwing was even aanpoten,
maar alles is naar wens verlopen. En
nu gaan we weer over tot de orde van
de dag!”

Inschrijven voor afbouwwoningen Westerheul IV nog mogelijk
De nieuwe wijk Westerheul IV
heeft nog een ander zeer interessant aspect: het verwarmings/koeling systeem. De wijk zal verwarmd
worden via het zgn. koude/warmteopslagsysteem, dat eveneens
voorziet in koeling van de woning.
Zie ook www.derondevenen.nl.
Vragen aangaande dit project worden beantwoord door een e-mail
te zenden aan M.P.A.vanAsselen@
Rijnhuizen.nl.

In het nieuwbouwproject Westerheul IV is een deel gereserveerd
voor afbouwwoningen. Dit deel betreft twee-onder-één-kap woningen
met garage, tussenwoningen, hoek
en knikwoningen. Hiervan zijn er
nog enkele beschikbaar. Het gaat

om ruime woningen in een mooie
oude Vinkeveense stijl. Informatie
over de manier van bouwen bij
afbouwwoningen en voorlopige
ontwerpen zijn te vinden op
www.vanklooster.nl of op
www.afbouwwoningen.nl/Vinkeveen.

Tuinieren met Hilda Visser: Nog één keer maaien
Het werk in de tuin neemt af, de
winter is in aantocht. Diegenen
die een grasveld hebben kunnen
begin november nog één keertje
maaien voor de winter. Niet al
te kort, stel de maaimachine iets
hoger af omdat iets langer gras
beter bestand is tegen de vorst.
Verwijder het afgevallen blad van
het gazon en het grasveld is klaar
voor de winter. Verwijder ook voor
de laatste keer het onkruid uit de
borders en bescherm de vorstgevoelige planten tegen de kou door
ze af te dekken met bijvoorbeeld
een laagje turfmolm.
De echt niet winterharde planten
zullen beter afgedekt moeten
worden. Hierbij kun je prima materialen gebruiken zoals jute, rietmatten, stro en straks de onderste
takken van de kerstboom waarmee je kwetsbare planten kunt
afdekken of inpakken. Kwetsbare fruitbomen, die bijvoorbeeld
geleid tegen een muur staan,
zoals perzik of vijg, kunnen door

een scherm schuin tegen de muur
te plaatsen goed de winter door
komen. Meer mediterrane planten
zoals de olijf, de oleander kunnen
wel een paar graden vorst verdragen, maar bij lagere temperaturen
lopen ze gevaar. Als het enigszins
kan zet ze dan naar binnen net als
de Agapanthus (de Afrikaanse lelie)
die het ook niet meer naar zijn zin
heeft als de winter bij ons te koud
wordt.
Staat de beplanting niet op de
goede plaats of te dicht op elkaar
dan is nu het moment om ze te
verplaatsen. Het inplanten van
nieuwe bomen en heesters of het
aanleggen van een complete tuin:
November en december is daar een
prima tijd voor zolang de vorst nog
niet in de grond zit. Vaak wordt
hiermee gewacht tot het voorjaar.
Er zijn genoeg redenen om niet te
wachten, maar juist nù tuinplannen
te maken en uit te voeren:
-Doordat nu de groei uit bomen en

planten is en de grond nog niet
afgekoeld, kunnen wortels prima
groeien en hechten. Zo krijg je
een stevig, goed gewortelde en
sterke beplanting.
-Als de eerste mooie voorjaarsdagen zich aandienen is het direct
genieten van een mooie tuin.
-In het voorjaar hebben hoveniers
en tuinontwerpers het druk, nu
hebben ze waarschijnlijk meer
tijd om de tuinplannen op korte
termijn te realiseren.
Dus loop nog eens een rondje door
de tuin en kijk kritisch naar wat
er nog moet gebeuren of wat je
graag wilt veranderen.
Veel plezier in de najaarstuin,

Met vriendelijke groeten,
Hilda Visser
www.tuinontwerphetgroenehart.nl

Atalante geeft volleyballes
Volleybalvereniging Atalante gestart met volleyballessen op de drie Vinkeveense basisscholen; De Pijlstaart, De Schakel en de Jozefschool. Dit is
mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn en NeVoBo. Een officiële volleybaltrainer is naar Vinkeveen gekomen om met ondersteuning van Atalantelid
Nico Pappot de kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de gym volleyballes te
geven in De Boei.
Op de maandag was het de Schakel die de aftrap nam en in de middag nam
de Pijlstaartschool het stokje over. De dinsdag waren de kinderen van de
Jozefschool aan de beurt. Donderdag weer de Pijlstaart en vrijdag nogmaals
de St Jozef. In de afgelopen week
hebben zo’n 650 Vinkeveens kinderen
(!) volleyballes gekregen. Deze week
krijgen zij allemaal nog een tweede
les.
Er werd heel veel gedaan met een
bal, van warming up tot allerlei
volleybalkneepjes. Bij de jongste
groepen gaat het vooral om serveren
vangen en doordraaien. De oudere
groepen krijgen ook de onderhandse
en bovenhandse technieken erbij.
Aparts Schoeltoernooi
Dit allemaal ter voorbereiding op het
befaamde Aparts Scholentoernooi!
Hiervoor hebben al weer zo’n 225
kinderen zicht opgegeven. Het zal
weer een gezellige drukke happening worden in Sporthal De Boei te
Vinkeveen.
Op woensdagmiddag 16 november
vanaf 13.00 uur zullen de groepen 3,
7 en 8 als eerste beginnen met het
toernooi. 23 november is het de
beurt aan de groepen 4,5,6.
Ouders, familie en vrienden zijn
natuurlijk van harte welkom om te
komen kijken en aanmoedigen in
De Boei!
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Dr. Beeker

Bevolkingsonderzoek borstkanker weer gestart
Wij merken het gelijk dat het bevolkingsonderzoek voor borstkanker weer is begonnen. Als de bus in Mijdrecht op het plein staat en de
eerste foto’s zijn gemaakt druppelen al snel de eerste afwijkende uitslagen binnen. De paniek slaat toe, niet zelden hebben we in één
week drie of vier vrouwen die een brief hebben ontvangen over een mogelijk afwijkende uitslag. Toch overvalt het me iedere keer weer,
je staat er als huisarts niet bij stil dat er binnen jouw praktijk zoveel vrouwen zijn, bij wie mogelijk sprake is van borstkanker. Zonder
dat die vrouwen het zelf weten, want dat is natuurlijk het moeilijke; op het ene moment heb je niets en op het andere moment verander
je van een gezond en gelukkig levend mens in een patiënt! Je merkt niets en toch ben je ziek.
Het bevolkingsonderzoek voor
borstkanker is voor vrouwen tussen
de 50 en 75 jaar, de eerste oproep
krijgen zij meestal op hun vijftigste
jaar en soms op hun éénenvijftigste
(dat is afhankelijk van de route van
de bus). Iedere twee jaar krijgen
alle vrouwen in deze leeftijdsgroep
een uitnodiging voor een mammografie (daarover later meer).
Waarom vanaf vijftig jaar?
Dat is een statistisch gegeven.
Gemiddeld krijgt één op de acht
vrouwen borstkanker, de meesten
na hun vijftigste. De kosten voor
het onderzoek worden afgewogen
tegen de voordelen en daarom is
het economisch niet gunstig om een
bevolkingsonderzoek te doen als de
kans op het vinden van een afwijking klein is (lage a priori kans). De
overheid heeft dus besloten om te

vissen in een gevulde vijver.
Heeft een vrouw eerder klachten van de borsten, dan wordt ze
verondersteld zich bij de huisarts te
melden. Jaarlijks worden niettemin
bijna 1 miljoen vrouwen opgeroepen en gelukkig doet het grootste deel mee aan het onderzoek
(85%).
Wat gebeurt er?
U krijgt een oproepbrief in de bus
met het verzoek op een bepaalde
dag en datum een onderzoek te
ondergaan. Het gaat hierbij om een
mammografie. Daarbij moet de
borst op een plaat worden gelegd, de
vrouw staat voor het apparaat en de
borst rust op de grondplaat. Vervolgens wordt er aan de bovenzijde een
röntgenplaat op de borst gedrukt. Er
ontstaat een sandwich en dat is niet
echt een feest. De stralen gaan van

boven naar beneden door de platgedrukte borst en geven een grafische
afbeelding op de onderplaat, de
zogenaamde foto. Op die foto kan je
eigenlijk alleen zwarte en witte contouren zien. Wit kan op kalk duiden
en dat zie je weer bij borstkanker, zie
ook de foto waarop je in het midden
een duidelijke witte plek ziet.
De foto wordt beoordeeld door twee
specialisten, radiologen. Die geven
vervolgens een waardering over de
foto op basis van de BIRADS classificatie. Birads, eigenlijk bi-rads, is
een acroniem voor Breast imagingreporting and data system (en dat
mag u gelijk weer vergeten). Dankzij
deze internationaal geaccepteerde
standaard is het voor alle specialisten
gelijk duidelijk waar het over gaat.
Als je de Birads classificatie gebruikt,
maakt dat de overdracht en overlegsituatie voor iedereen helder.
De volgende classificaties zijn er;
Birads 0= incompleet, niet volledig
beoordeelbaar dus
Birads 1= negatief, goed dus
Birads 2= helemaal ok
Birads 3= waarschijnlijk goed
Birads 4= Verdachte afwijking (de
afwijking op de foto)
Birads 5= Zeer verdachte afwijking, zeer waarschijnlijk kanker
Birads 6= Aangetoonde kanker
Het verschil tussen 1 en 2 zit hem
in de bevindingen. Is er in een borst
bijvoorbeeld een cyste te zien (een
holte), dan weet je als arts dat het
goedaardig is; het wordt dan Birads
2. Wel een afwijking maar zeker ok.
Bij Birads 0,3,4 en 5 wordt de huis-

arts ingelicht. Bij Birads
0 omdat de radioloog
geen oordeel kan
geven, en bij de
andere waarderingen
omdat
er

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

Van de jaarlijkse 850.000 onderzoeken blijven uiteindelijk ongeveer
10.000 verwijzingen over en van
die verwijzingen hebben ruim 4.000

Klei-opslag Amstelhoek deels illegaal

Keuze uit zeer uitgebreid assortiment bij Prinselijk Proeven

Voor elk bedrijf een relatiegeschenk op maat
De tijd van de relatiegeschenken breekt weer aan. Voor bedrijven, klein
en groot, die het kiezen van een geschikt cadeau voor personeel of
externe relatie een hele klus vinden, is de hulp van Viviënne en Jochem
Prins van Prinselijk Proeven uit Mijdrecht wellicht een idee.
door anja verbiest

In de ruim vier jaar dat Prinselijk
Proeven nu gevestigd is in Mijdrecht
heeft de speciaalzaak voor wijn, koffie en thee een goede naam en veel
bekendheid opgebouwd. Ook onder
bedrijven, zo vertelt eigenaresse
Viviënne Prins. “We hebben klanten
tot zelfs in België toe, maar heel wat
ondernemingen uit De Ronde Venen
zelf moeten voor hun relatiegeschenken de weg naar onze winkel nog
vinden. Ze zijn van harte welkom!”
Volgens Viviënne kan een relatiegeschenk van alles zijn. “Het hoeft echt
niet altijd een groot pakket vol met
allemaal lekkere dingen te zijn, ook
een lekkere fles wijn in een feestelijke verpakking is een dankbaar
cadeau. Het gaat immers om het
gebaar van het geven.”

foto patrcik hesse

Voor elk bedrijf, of het nu een grote
onderneming of een klein kantoor is,
denkt Prinselijk Proeven graag mee
over een passend geschenk. “Een
voorbeeld? Een avondje wijnproeven
voor het personeel, dat kan bij ons tot
twaalf personen, waarna iedereen
een fles van de wijn die hij of zij het
lekkerste vond mee naar huis mag
nemen. Of een high tea, met op het
eind voor iedereen een aantal favoriete soorten thee als cadeau.”
Prinselijk Proeven pakt elke aankoop
feestelijk in. Viviënne: “Dat vind ik
heel belangrijk. Een fraaie verpakking zegt al zoveel over wat er in het
pakje zit! En dat geldt niet alleen
voor de cadeaus die in onze winkel
in de Dorpsstraat worden gekocht,

we verpakken ook de bestellingen via
onze websites prinselijkproeven.nl en
www.chillwines.nl heel erg mooi.
Dat kan bijvoorbeeld ook in de
zogenoemde Ice Bag, die we reeds
enige tijd verkopen en die veel
Rondeveners misschien al kennen.
De Ice Bag is modern, makkelijk in
gebruik en een perfect alternatief
voor de grote traditionele wijnkoeler!
En we kunnen die Ice Bag natuurlijk
ook bedrukken met het logo van een

vrouwen ook werkelijk borstkanker. De kans dat er sprake is van
borstkanker als je meedoet aan het
onderzoek is daarmee ongeveer
0,005%. Overigens krijgen nog altijd zo’n 1.750 vrouwen borstkanker
op een moment dat ze wel meedoen
in het bevolkingsonderzoek maar
niet zijn opgeroepen, omdat het onderzoek eens in de twee jaar wordt
herhaald. De zogenaamde interval
morbiditeit is dus ook nog vrij hoog.

mogelijk sprake is van een niet
goedaardige afwijking. De huisarts
krijgt nu een brief met beschrijving,
de Birads codering en een cd met de
foto erop. De patiënt (nu dus opeens
een patiënt geworden) krijgt een
brief met het verzoek contact op te
nemen met de huisarts.
De huisarts weet meestal al een dag
eerder dat er iets mis is, omdat de
radioloog al van te voren belt om
de uitslag door te geven. Vervolgens
rest de huisarts niets anders dan de
geschrokken vrouw op te vangen en
zo snel mogelijk door te sturen naar
de specialist. Gelukkig bestaan er
tegenwoordig zogenaamde mammapoli’s, waarbij in één ochtend foto’s
worden gemaakt, een echo indien
nodig en zelfs al door middel van
een prikje (punctie) wat materiaal
wordt weggehaald. Het materiaal
wordt onderzocht en vervolgens is
er vrij snel duidelijkheid over de
gevonden afwijking.

bedrijf. Mogelijkheden genoeg!”
Op zondag 20 november presenteert
Prinselijk Proeven een keur aan relatiegeschenken tijdens haar najaarsproeverij in grand café-restaurant
Meesters aan de Provincialeweg in
Mijdrecht. Viviënne: “De proeverij
wordt gehouden van 14.00 tot 17.00
uur in samenwerking met restaurant
Boven Water, dat de hapjes en oesters
verzorgt. Aanmelden is niet nodig, de
toegang tot de proeverij is vrij.”

Maar de fase tussen de uitslag en
het verdere onderzoek is het ergst,
iedereen is volledig in de stress en ik
probeer als huisarts zo snel mogelijk
meer duidelijkheid te bezorgen door
middel van een snelle verwijzing
naar de specialist. Meer kan ik
helaas niet doen.

Ongeveer eenderde van de gestorte
klei die W. Kool Grondverzet b.v.
heeft opgeslagen, ligt daar illegaal.
Volgens de bestemming van het
perceel, is de opslag van klei op het
buitenterrein wel toegestaan.
Vrijdag 4 november jl. nam het college van B en W van De Ronde Venen
het besluit om het bedrijf W. Kool
Grondverzet b.v. te verplichten de
gestorte klei te verwijderen op grond
van het bestemmingsplan, naar
aanleiding van diverse meldingen en
klachten over transport en opslag van
klei die ongeveer twee weken geleden bij de gemeente binnen kwamen.
“Het ligt genuanceerder dan we vrijdag dachten,” aldus wethouder Kees
Schouten. “Om de belangen van de
omwonenden te beschermen en voor
iedereen duidelijkheid te creëren,
vonden we het noodzakelijk snel een
besluit te nemen.”
Volgens het bestemmingsplan is
opslag, ook van klei, toegestaan
op een deel van het buitenterrein.
Daarbuiten mag niets opgeslagen
worden. De gemeente heeft W. Kool
Grondverzet b.v. geïnformeerd over
deze handhavingsplicht en ziet er
nu op toe dat het bedrijf de gestorte
klei terugbrengt tot binnen de toegestane grens op het terrein.
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Sinterklaasaktie Uithoorn al vijftig jaar goed bezig
Al sinds 1961 is ‘de aktie’, zoals de vrijwilligers het zelf noemen, in o.a. Uithoorn en De Ronde Venen actief met het verzorgen van het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Of het nu de intochten
zijn, een bezoek bij iemand thuis, op het werk, bij de vereniging of ergens in de buurt, jaar in
jaar uit wordt met veel plezier en inzet van ruim 150 vrijwilligers de Sinterklaasviering tot
een hoogtepunt gemaakt en is de Sinterklaasaktie een goedlopende organisatie geworden.
Een halve eeuw geleden nam een
handjevol mensen het initiatief tot
de actie vanuit de Rooms-Katholieke
kerk. Dat eerste jaar was de opbrengst, volgens de overleveringen,
misschien een paar tientjes (guldens
natuurlijk) of hooguit honderd gulden.
Dat is inmiddels wel anders: vorig jaar bracht
de Sinterklaasaktie een recordbedrag op van
35.000 euro!
Die hele opbrengst, met aftrek van de kosten,
wordt besteed aan sociaal maatschappelijke
doelen in Uithoorn en omstreken. In de regio
dus, waar het geld ook wordt ingezameld. En
met uitsluitend vrijwilligers, die geheel belangeloos hun tijd besteden aan de aktie. Iedereen
doet dat op zijn of haar manier. Jong of oud,
allochtoon of autochtoon, katholiek (net als de
sint zelf) of niet, het maakt niet uit. Allemaal

werken ze met dezelfde overtuiging
voor het goede doel en maken ze het
verschil voor die mensen die het even
niet zo goed hebben. Die ook graag
sinterklaas vieren met hun kinderen,
maar zelf niet de middelen hebben
om dat te doen. Of gehandicapten
die ook graag zelfstandig of begeleid willen
wonen of kinderen, volwassenen en bejaarden
die even willen vergeten dat ze ziek zijn. De
afgelopen jaren zijn onder andere. de volgende doelen ondersteund: Kinderhospice De
Biezenwaard (Ons Tweede Thuis); Cruijff Court
Mijdrecht; Mozaik Amstelveen (Ons Tweede
Thuis); Stichting Haarwensen (Mijdrecht) en
Stichting De Opkikker. Grote hoogtepunten
voor de vrijwilligers zijn ieder jaar de vele
gezinnen die men zowel in de sinterklaastijd
als in de zomer een leuke dag kan bezorgen, de
boterletters die ieder jaar bij
de oudere, eenzame en zieke
bejaarden worden bezorgen
om hen een hart onder de
riem te steken en natuurlijk
alle andere mensen die blij
kunnen worden gemaakt met
gewone, betaalde bezoeken,
want zonder die bezoeken
zou de Sinterklaasaktie Uithoorn al deze mooie dingen
niet kunnen doen.
Kijk voor meer informatie en
reserveringen op

www.sinterklaasaktie.nl.

ALV Historische Vereniging De Proosdijlanden op 24 november

Wat zit hier nu in de bodem?
Op donderdag 24 november a.s. houdt de Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’
haar algemene ledenvergadering. In aansluiting hierop houdt de heer Paul Hoogers een
lezing over De resultaten van drie opgravingen in de gemeente De Ronde Venen.
Paul Hoogers is docent aan het Veenlanden
College in Mijdrecht en voorzitter van de AWN
(Archeologische Werkgemeenschap Nederland)
in Amstelveen. Tevens is hij aanspreekpunt
voor de archeologie in De Ronde Venen. Tussen
1987 en 2011 hebben er enkele opgravingen
plaats gevonden in Mijdrecht en Wilnis. In het
kort behandelt Paul Hoogers die opgravingen.

Onderzoeken
In 2003 en 2005 hebben er op andere locaties
in de Dorpsstraat onderzoekingen plaats
gevonden. Bij de afgebrande stomerij in de
Dorpsstraat hebben de AWN en de historische
vereniging ook boringen gezet. En in 2009 is er
met graven op het terrein van Ed Swaab o.a.
een prachtige waterput ontdekt.

Wilnis
In 1995 kregen de AWN en de Historische
Vereniging ‘De Proosdijlanden’ toestemming
om boringen te zetten in Wilnis, nadat De
Eendracht was afgebrand in 1994. Men hoopte
hier archeologische resten te vinden. Hadden
er menselijke activiteiten plaats gevonden in de
late middeleeuwen?

In de pauze worden er beelden vertoond van de
opgravingen bij de Dorpsstraat 6 (nu Proostenborgh).

Mijdrecht
In 1987 vonden er opgravingen plaats in de
Dorpsstraat 36 en 38. Uit welke eeuw stamden
de gevonden voorwerpen ? In 1988 vonden er
opgravingen plaats op het terrein van Korver/
Arant. Ook hier werden vele vondsten gedaan.
Mogelijk uit de veertiende eeuw?

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u nog
meer weten van wat er gevonden en ontdekt
is? Paul Hoogers zal een beeld schetsen van de
opgravingen en bespreekt meerdere aspecten
van het opgraven. Tevens zal hij iets vertellen
over de vroegste bewoningsfases met behulp
van artefacten.
De ledenvergadering wordt op 24 november
gehouden bij Rabobank Rijn en Veenstromen,
Bozenhoven 39, Mijdrecht. Aanvang 20.00
uur.
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Door Piet van Buul

Boots Apotheek Vinkeveen

Vernieuwde apotheek met een nieuwe naam
Sinds kort heeft de apotheek in Vinkeveen een nieuwe naam. De vertrouwde Kring-apotheek werd Boots Apotheek Vinkeveen. De nieuwe
naam is niet de enige verandering. Ook het interieur onderging een
ingrijpende opknapbeurt. Dat was ook nodig vanwege de uitbreiding
van het assortiment Health & Beauty producten. “Maar we blijven in
de eerste plaats een apotheek,” zegt beherend apotheker My-Ngu TranNguyen.
De herinrichting van de apotheek was
ook nodig omdat de overstap van de
Kring-concept naar het Boots-concept
tevens een uitbreiding betekent van
het assortiment zelfzorgproducten
waarvoor men aan de Herenweg terecht kan. Apotheker My-Ngu Tran en
haar tweede apotheker Tuyet TruongNgo leggen uit wat er is veranderd.
“De apotheek is in 1984 in Vinkeveen
van start gegaan. Aanvankelijk was
het een zelfstandige apotheek. Later
sloot de apotheek zich aan bij de organisatie van Kring-formule, die net
als de Boots-formule onder Alliance
Boots valt. Het Britse Boots concern
is in 1849 opgericht door John Boot
en is in ruim honderdzestig jaar
uitgegroeid tot een internationaal
concern. Het is een unieke combinatie van health & beauty met apotheken en groothandels. Wereldwijd zijn
er meer dan 3.250 verkooppunten
in ruim twintig landen. Boots is sinds
2009 actief. Wij zijn de negentiende
Boots apotheek van ons land. We
hebben al wel gemerkt dat sommige
mensen zich afvragen hoe je onze
nieuwe naam uit moet spreken. Het is
een Engelse naam, dus Boots spreek
je uit als ‘boets’.”
Health & Beauty
De beide dames laten er geen
misverstand over bestaan dat de
Vinkeveners kunnen blijven reke-

nen op hun vertrouwde apotheek.
My-Ngu: “We zijn en we blijven het
van oudsher bekende adres waar
men terecht kan voor farmaceutische zorg en receptgeneesmiddelen.
Onze medewerksters zijn ervaren
apothekersassistentes, die de klanten
begeleiden bij hun medicijngebruik
en helpen met deskundig advies. Dat
blijft ook het belangrijkste onderdeel
van ons werk. Wat dat betreft is er
dus niet veel veranderd. Ook ons team
is hetzelfde gebleven. Alleen dragen
we nu nieuwe bedrijfskleding in de
Boots stijl. Ook onze rol in de samenwerking met de huisartsen, de collega
apotheken en andere zorgverleners is
niet veranderd.”
De belangrijkste verandering die de
aansluiting bij Boots teweeg heeft
gebracht zit in de uitbreiding van de
assortiment health- & beauty-producten. “Daaronder verstaan we een
ruim aanbod aan huidverzorgingsproducten, cosmetica en producten
voor de persoonlijke verzorging,” zegt
Tuyet. “Dat ligt natuurlijk wel in het
verlengde van de geneesmiddelen.
Het heeft een toegevoegde waarde
omdat het allemaal te maken met de
gezondheid en het welbevinden van
mensen. Maar zo’n health- & beautylijn vraagt toch ook om specifieke
vakkennis en klantbenadering. Vandaar dat we ons team de afgelopen
maanden verschillende trainingen

heeft gevolgd. We onderscheiden
ons van andere apotheken doordat
we veel eigen merken uit de Boots
collectie bieden, zoals No 7, Botanics
en Soltan. Aangezien Boots nog niet
zo lang actief is in Nederland, zijn ook
de producten nog niet zo bekend. Het
is voor ons dan ook een uitdaging om
mensen kennis te laten maken met
producten van hoge kwaliteit tegen
een redelijke prijs.”
Interne verbouwing
De overstap naar het nieuwe concept
en de uitbreiding van het assortiment
was een mooie gelegenheid om het
interieur grondig aan te pakken. “Het
is verrassend te zien wat je daarmee
kunt bereiken,” stelt My-Ngu vast.
“Het is een betrekkelijk kleine bedrijfsruimte. Maar door een efficiënte
indeling oogt het toch nog redelijk
ruim. We hebben onze verzorgingsproducten in de publieksruimte
geplaatst zodat men rustig even rond
kan kijken als men op zijn beurt moet
wachten voor de recepten.”
De apotheekwerkruimte is in het
achterste deel van de zaak. Opvallend
is daar de carrousel (een soort draaimolen), waarin zich een groot aantal
medicijnen bevinden. “Wij noemen
dat de ‘hardlopers’, de medicijnen die
veel worden voorgeschreven,” aldus
Tuyet. “Die hebben we daarmee binnen handbereik.”
Het professionele team van twee
apothekers en zeven apothekersassistenten is er volledig op toegerust
om de klanten op deskundige wijze
snel en efficiënt te helpen. Daarnaast
bestaat het team nog uit twee algemeen ondersteunende medewerkers
en twee bezorgers.

Mijdrechts bedrijf opnieuw in de prijzen

De Walraven Group wint Femme Tech Award Metaalbewerking
De Walraven Group uit Mijdrecht
is gekozen tot het bedrijf dat het
beste in staat is om vrouwelijke
werknemers te werven en te binden. Dat leverde de Walraven Group
de ‘Femme Tech Award Metaalbewerking’ op tijdens de eerste
Femme Tech Dag op Slot Zeist. Een
dag voor, door en over vrouwen in
de techniek.
De jury koos voor de Walraven
Group omdat het bedrijf een goede
en sociaal betrokken werkgever
is, met oog voor diversiteit en een
bedrijfscultuur waar mannen én
vrouwen willen werken. Het bedrijf
houdt rekening met de wensen van
de medewerkers ook als het gaat
om flexibilisering van het werk.
Walraven investeert in opleiding
van personeel en leerlingen. Ook investeert Walraven in het informeren
van jonge kinderen over techniek.
Daarmee is volgens de jury een
goed voorbeeld voor alle metaalbewerkingsbedrijven.
Bert Sedee, woordvoerder namens
de Walraven directie, is blij, verrast
en vereerd met de prijs. “Bij Wal-

Het vertrouwde team van de nieuwe Boots apotheek in Vinkeveen staat nu ook
klaar met Health & Beauty producten. 			
foto patrick hesse
Boots apotheek biedt de klanten
extra service bij herhalingsrecepten. Men kan gedurende 24 uur per
dag herhaalrecepten aanvragen via
het Digitaal Medicatie Systeem op
internet of men kan de recepten in
een bus stoppen die vanaf de straat
bereikbaar is. Recepten die op werkdagen voor tien uur worden aangevraagd of ingeleverd zijn de volgende
werkdag vanaf twee uur af te halen.
Bijzonder is ook dat de apotheek op
zaterdag van tien tot twee open is.
Men kan dan ook voor zelfzorgproducten terecht.
Open dag op 16 november
Met een open dag op woensdag 16
november wordt de nieuwe Boots
Apotheek Vinkeveen feestelijk
geopend. Er zijn op die dag tal van
leuke activiteiten. Zo zal er een
professionele visagist aanwezig zijn,
die klanten gratis van een nieuwe

look voorziet. Ook zijn er gedurende
de dag rondleidingen waarbij men
ook een kijkje achter de schermen
kan nemen om te zien hoe het werk
van een apotheker feitelijk is. Ook
kan men voordelig kennismaken met
specifieke Boots producten. Er zijn
dan verschillende openingsaanbiedingen. Ook aan de kinderen is gedacht.
Er is een ballonartiest en de kinderen
kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd. Men kan de hele dag terecht.
De officiële openingshandeling is om
twee uur.

Boots Apotheek Vinkeveen is gevestigd
aan de Herenweg 57 in Vinkeveen.
Telefoon 0297 26 20 33. website via
www.nl.boots.com of
www.kring-apotheekvinkeveen.nl.
Openingstijden van maandag tot en
met vrijdag van 08.30 – 17.30 uur en
zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.

Politie nieuws
OM houdt vast aan theorie straatrace
Justitie houdt vol dat de verdachte van het dodelijke ongeluk op de Cartesiusweg in Utrecht, bezig was met een straatrace. De 23-jarige Mohammed
ben J. uit Baambrugge reed op 25 juli jl. met hoge snelheid een auto van
achteren aan met zijn BMW. De bijrijder in de aangereden auto overleefde
het niet, de bestuurder raakte zwaargewond. De inhoudelijke behandeling
van de zaak is op 30 januari. Tot die tijd blijft de verdachte vastztitten. Het
wachten is nog op de analyse van de camerabeelden. De advocaat van de
verdachte had verzocht het voorarrest van zijn cliënt te beëindigen, maar
dat verzoek wees de rechter af. De man uit Baambrugge reed volgens de
afgeronde onderzoeken 70 tot 140 kilometer per uur en was volgens getuigen bezig met een straatrace. Het OM houdt vast aan die theorie. Volgens
de advocaat van de verdachte is er sprake geweest van een noodlottig
ongeval en rijdt iedereen op de Cartesiusweg te hard.

raven worden medewerkers niet
aangenomen vanwege hun religie,
huidskleur, geslacht of leeftijd,
maar om hun kwaliteiten en capaciteiten.” Monique Schinkel, Senior
HR Advisor bij Walraven, is actief
betrokken bij het binden en boeien
van medewerkers. “Wat wij doen
vinden wij zelf heel gewoon, dus dat
we genomineerd werden vonden wij
eigenlijk bijzonder. We hebben oog
voor de kwaliteit van mensen en

zien de kracht van verschillend zijn.
Een mix van mannen en vrouwen is
belangrijk, omdat zij elkaar kunnen
aanvullen. We gaan respectvol met
elkaar om. Bij ons krijgen vrouwen
net zoveel kansen als mannen. Ons
competentiemanagement voorziet
in ontwikkelplannen voor iedereen.
Ondanks ons internationale karakter blijven wij een familiebedrijf en
dat merk je als je hier werkt.”
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00		- 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

1

“Ons neefje Hugo wordt binnenkort twee jaar. Hij heeft nu
al veel interesse voor boten. Dat
is niet zo gek, want zijn vader is
kapitein en dus voor zijn werk
veel op het water. Ook heeft
Hugo een kamer in nautische
stijl. Toen ik toevallig in Het Parool las dat er een speciale luxe
uitgave van het Gouden Boekje
'Het zeemans-ABC' is verschenen, dacht ik meteen: dat is iets
voor Hugo! De A is van anker, en
de Z is de zeeman. Alle letters
van het alfabet komen aan bod.
En tussendoor gebeurt er van
alles in 'Het zeemans-ABC’. Net
wat voor Hugo!”

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
OnMusic met Elmar
Midpoint Muziekmix

Dat zei mijn vrouw vannacht
ook 			
Michiel Eijsbouts
Bert en Michiel
zijn de jonge
helden van
kopieerwinkel
Toppie Copy, in
de binnenstad
van Amsterdam.
Het bedrukken
van T-shirts en
koffiemokken is hun eigenlijke dagtaak, maar dat hebben ze al jaren
niet meer gedaan. De heren houden
zich liever bezig met het voorliegen,
beledigen en wegjagen van hun
klantjes. Het zijn barre tijden in de
kopieerbranche. Klanten blijven weg,
en de klanten die nog wel komen zijn
vervelende zeikerds. De medewer-

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Het leven lijkt kalm en vreedzaam te
verlopen in het pittoreske dorp aan
de rivier, totdat een groepje jongeren
uit pure verveling een daad van
ongekend geweld pleegt. Een jongen
van dertien, die toevallig getuige is,
vlucht diep geschokt weg - zijn eigen
broer is erbij betrokken. Diezelfde
avond nog dwingt die hem over het
voorval te zwijgen, onder het motto:
broers verraden elkaar niet.
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Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

scores om indruk op ons te maken
en de verkoop te stimuleren. Ik
moet eerlijk bekennen dat ik de
punten ook soms in de strijd gooi,
want het zegt immers wel veel over
de kwaliteit van de wijn… of niet?

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Ranking the wines

Deze week in 2ThePoint,
Zilveren Turfloop, begrotingsvergadering, Catwalk in de Kerk, vrouwen
in de metaal.

Cijfers geven. Het is al jaren, zo niet
eeuwen, de manier om een product,
dienst of prestatie te beoordelen.
Sommige klasgenootjes durfden
niet met een voldoende naar huis
te gaan, terwijl ik minimaal voor
de 5,6 ging, want dat was afgerond
naar boven toch een voldoende!

Elk heel uur te zien op Midpoint TV,
let op via ziggo digitaal te zien op
kanaal 41.

In de wijnwereld leven ook vele
puntensystemen en wijnleveranciers
gebruiken (alleen de positieve)

kers van Toppie Copy slaan zich door
hun werkdagen heen met behulp van
veel roken, drinken en ouwehoeren.
Dan komt er plots een verontrustend
bericht van het hoofdkantoor: het
filiaal zal aan een grondige inspectie
worden onderworpen. Nu moeten de
mannen écht aan de slag.
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Titel: Het zeemans-ABC
Auteur: Nienke Denekamp en
Kellie Strøm

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Verraad me niet 		
Tessa de Loo

...Mevrouw De Jong

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Boeken Tip 5...

Het bekendste puntensysteem in de
wijnwereld is opgezet door de heer
Robert M. Parker, een Amerikaan
met een grote passie voor wijn.
In 1978 startte Parker met The
Wine Advocate, omdat toentertijd
weinig recensies werden geschreven
door personen zonder commercieel belang bij de wijnindustrie.
Tegenwoordig worden er 40.000
kopieën van The Wine Advocate,
onze wijnbijbel, verspreid over de
hele wereld. Mede hierdoor word
Robert Parker wordt beschouwd
als de meest invloedrijke wijnjournalist. Hoe is zijn puntensysteem
opgebouwd? Iedere wijn start met
50 basispunten. Op de algemene
indruk, smaak, afdronk, aroma,

Het verloren legioen 		
Ben Kane
Rome, 70
v.Chr. Tegen de
achtergrond van
Caesars gewelddadige machtspolitiek vechten
vier mensen voor
hun bestaan.
Tarquinius, een
Etruskische krijger en waarzegger;
Brennus de Galliër, een gevreesd
gladiator; Romulus, die gedwongen
wordt als gladiator te vechten en zint
op wraak voor het onrecht dat hem
en zijn tweelingzus is aangedaan. En
tot slot is er Fabiola. Zij is net als
haar broer Romulus op jonge leeftijd
als slaaf verkocht en belandt in een
bordeel, waar haar verleidelijke
schoonheid al snel de machtige mannen van Rome betovert. Onder hen
is Brutus, die als moordenaar van
Caesar de geschiedenis in zal gaan.
In de verre uithoeken van het
Romeinse rijk strijdt een legioen op
leven en dood om de grenzen van het
machtige imperium te bewaken en
uit te breiden. Daar, ver weg van het
politieke gekonkel in Rome, waar
Fabiola een steeds belangrijkere
rol in gaat spelen, moeten de drie
mannelijke personages hun lot onder
ogen zien...
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Vuurdoop 			
Nora Roberts
Bosbranden
blussen zit
Rowan Tripps in
het bloed: haar
vader is een
brandweerlegende. En zelf
bestrijdt ze al
branden sinds
haar achttiende. Ook al bewaart ze
trieste herinneringen aan het vorige

bouquet en de verouderingspotentie
kunnen in totaal ook 50 punten verdiend worden. Scoort de wijn boven
de 80 punten, dan doe je pas een
beetje mee. In werkelijkheid heb je
een goede wijn in handen vanaf de
90 punten en tussen de 95 en 100
punten heb je een waanzinnige wijn
te pakken, die zijn punten verdiend
heeft vanwege zijn complexe karakter en lange bewaarpotentieel.
Wil dit zeggen dat de wijn absoluut
geen miskoop is en dat iedereen
hem lekker vindt?
Tuurlijk niet! Uiteindelijk wordt de
wijn nog altijd door één persoon
met één mening en één bepaalde
smaak beoordeeld en hoeft die
helemaal niet overeen te komen
met je eigen smaak. Wil het wat
zeggen over de kwaliteit van de
wijn? Ik zekere zin wel, zeker
omdat bewaarpotentieel en wijze
van maken een grote rol spelen bij
de puntenverdeling van de wijn. De

seizoen, toen ze een van haar collega's verloor bij een grote brand, ze
is toch weer blij om terug te keren
naar de ruige wildernis van Montana, waar ze een paar maanden
per jaar werkt. Dit jaar is er een
fantastische groep nieuwelingen,
zodat ze zich geheel op de toekomst
kan richten. Gulliver Curry is een
van de besten. Hij is een ijzersterke
brandweerman met een grote mond,
type ruwe bolster, blanke pit. Dan
valt er een donkere schaduw over
Rowans leven, doordat ze wordt
beschuldigd van betrokkenheid bij de
tragedie van vorig seizoen. Ze wordt
zo ernstig bedreigd dat ze het einde
van de zomer niet haalt als ze geen
steun vindt...
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De schaduw van Lucifer
David Hewson

Daniel Forster heeft een zomerbaantje in de bibliotheek van een verzamelaar en raakt betoverd door het
verleidelijke Venetië. Wanneer hij
er door zijn werkgever op uit wordt
gestuurd om een viool te kopen van
een dief, zet hij een kettingreactie
van geweld en bedrog in gang. Hij
komt terecht in een politieonderzoek
en in een wervelwind die draait om
een mooie vrouw, een mysterieus
palazzo en een eeuwenoude verloren
gewaande partituur. Zonder dat hij
het beseft, volgt Daniel met elke
stap de voetsporen van een andere
jongeman, die in 1733 oog in oog
kwam te staan met een moordenaar.

puntenverdeling is dus een mix
van feiten en meningen. Rond de
12- 15 euro zijn al mooie wijnen te
vinden met een Parker waardering
boven de 90 punten, het hoeft dus
helemaal niet duurder te zijn dan
een (normale) fles wijn.
Door de jaren heen heb ik een eigen
puntensysteempje ontwikkeld waarmee ik mijn wijnen inkoop, want
‘voldoende’ is voor een mooi glas
wijn natuurlijk niet goed genoeg!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hesse in huis

Door Patrick hesse

Kunstenaar Akke haalt Hesse in Huis

Oefening baart ‘kunst’
Op deze mooie herfstavond ben ik op weg naar het allermooiste huis in Wilnis. Het wordt bewoond door
Akke Feddema, haar man Teun, hun zoon Fedde, dochter Frederique en de hond A-Jake. Akke is wat je
noemt een BRV'er, oftewel een Bekende Ronde Veense en dan doel ik natuurlijk vooral op haar schitterende
en zeer realistische kunst. Niet alleen creëert ze keer op keer de mooiste schilderijen, waarmee ze regelmatig het nieuws haalt, ook haar andere beeldende kunst mag gezien worden.
Wanneer ik na goedkeuring van
hond A-Jake het huis betreed, weet
ik wat me te wachten staat. Ik
heb al een paar keer eerder Akke
bezocht en wist niet wat ik zag:
het totale interieur is in een Anton
Pieck-achtige sfeer gehuld; overal
waar je kijkt is met veel gevoel van
smaak en stijl aan de inrichting gesleuteld en alle kunst komt volledig
tot zijn recht. Eigenlijk is het huis
één groot kunstwerk. In één woord
wauw!
Ik word hartelijk begroet door de
uiterst charmante en altijd vriendelijke Akke. Ook maak ik kennis met
haar dochter Frederique die mede
verantwoordelijk is voor de gerechten van vanavond en natuurlijk de
heer des huizes, Teun, die volgens
eigen zeggen “iets in de verzekeringen doet,” maar in feite trotse
eigenaar is van het schitterende
bedrijf Assuline, dat is gespecialiseerd in totaaladvies op het gebied
van verzekeringen, hypotheken

en andere financiële zaken. Maar
vooral vind ik Teun een bijzonder
fijne no nonsens-vent en wanneer
ik hem tref hebben we het altijd
naar de zin. Met 200 kilometer per
uur komt zoon Fedde even gedag
zeggen, om zich de rest van de
avond met veel belangrijkere zaken
bezig te houden (gelijk heeft ie!).
Aan de magnifieke open haard
nemen we plaats voor een drankje
en de borrelhapjes: abrikoos, roomkaas, walnoot en een eetbare lepel,
gevuld met roompaté en cranberrysaus. Geloof me, het is net zo lekker
als het er staat. De toon is gezet
voor deze culinaire feestavond.
We nemen plaats in wederom een
schitterende ambiance: de open
keuken. Daar staan al direct een
paar heerlijke amuses op ons te
wachten: brie, honing, druif, warm
op toast; een geweldig ‘gebakken’
tomatensoepje a la crème, carpaccio op amuselepels, zalm, grasvlak-

dillesaus op amuselepels en een
glaasje met rivierkreeft, garnalen
en cocktailsaus. Het laatste gerecht
wordt prachtig gepresenteerd op
een verfpalet met een knipoog
naar de schilderijen en daarmee zet
Akke samen met dochter Frederique de kunstwerken voort in de
keuken.
Alles smaakt geweldig en voorzichtig vraag ik aan Frederique
of ze een hogere koksopleiding
volgt. Met dezelfde innemende
glimlach als haar moeder antwoordt
ze: “Welnee, ik volg een business
administration opleiding, dit gewoon een hobby!” Noem het maar
gewoon! Dit is echt heel lekker
allemaal en het ziet er uitmuntend
uit. Oefening baart duidelijk kunst!
Inmiddels toveren Akke en Frederique de tafel vol met een keur
aan mooie gerechten. Terwijl Teun
mijn verbaasde gezicht met een
grote glimlach beantwoordt, zie
ik een bord versierd met basilicumsaus, peterselie en paprika,
een grote schaal rosbief met rode
bessen in het midden, runderlappen
(draadjesvlees) met overheerlijke
ouderwetse jus, haricots verts met
spek op witlof blad, broccoli, kaas,
een combinatie van champignons,
brie en bacon. Sla, mozzarella,
tomaat, aangemaakt met dressing
van het huis, ouderwetse aardappel
uit 1900, zelfgemaakte appelmoes
met kaneel (appels uit de boomgaard van Oma), stoofpeertjes,
kartoffelsalade en een komkommer/ananas salade.
En dit alles is zo prachtig gestyled

Akke Feddema: “De geur van draadjesvlees en stoofperen in huis de hele dag
door, is de meerwaarde aan gezelligheid, knus en geborgenheid.”
dat ik me serieus afvraag of de
dames niet een klasse restaurant
moeten beginnen; werkelijk in één
woord: uitmuntend!
Onder het genot van al deze spijzen
vraag ik of Teun met zulke kooktalenten nog wel eens zin heeft om
buitenshuis te gaan eten. “Vooral
als we op vakantie zijn scheppen
we er groot genoegen in om lekker
uit eten te gaan,” vertelt hij. En
hebben jullie dan nog favorieten?
Teun: “Laatst waren we een weekje
op Texel en daar hebben we toch
waanzinnig gegeten bij JEF, dat
bekroond is met een Michelinster,
ik denk dat dit ons favoriete restaurant is. Dicht bij huis denk dan toch
Rendez Vous, lekker gemakkelijk,
altijd kwaliteit én gezellig.”
Ook vraag ik Akke over haar kunst.
Al vanaf haar veertiende schildert
ze en werkt bijna uitsluitend in op-

dracht. Dat haar werk, veelal zeer
realistische portretten, bijzonder
gewaardeerd wordt, blijkt uit het
feit dat zij een wachtlijst heeft. Ook
exposeert ze regelmatig en heeft
ze net een succesvolle expositie van
een schitterende collectie schilderijen in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden gehad. En ze valt
regelmatig in de prijzen.
Inmiddels is het al veel later en
kletsen we gezellig verder. Frederique heeft het dessert op tafel gezet:
tiramivla met aardbeien en koffie,
thee, likeur met bonbons. Na al
deze heerlijkheden is het tijd om
op te stappen. Ik dank beide dames
hartelijk voor de excellente spijzen
en Teun voor de gastvrijheid en de
gezelligheid en kijk nog een keer
het magnifieke huis rond en denk:
hoe zal dit er met de kerst uitzien...

Recepten van Akke:
Gebakken tomatensoep:
• Gebakken tomaat met ui
• Peper & zout
• Aromat
• Tomatenketchup
• Ketjap manis
• Suiker
10 minuten laten pruttelen en het
geheel daarna warm zeven. Opdienen
met zure room, peterselie en croutons.
Tiramivla:
Verrukkelijk en makkelijk!
• Langevingers
• Gele vla
• Amaretto
• Zelf geklopte slagroom
• Cacao poeder
Lange vingers in een schaal met
hoge rand of kleine schaaltjes.
Besprenkel ze met amaretto en doe
dan de gele vla er over heen zodat
de lange vingers niet meer zichtbaar zijn. Gehele dag laten staan.
Voor het opdienen slagroom erover
en versieren met cacaopoeder. Voor
de versiering wat aardbeien op een
onderbord. Zonder amaretto ook

heerlijk voor de kinderen!
Komkommer/ananas salade:
• 1 verse ananas
• 1 komkommer
• 1 banaan
• 2 bakjes zure room
• Kerrie poeder, 4 thee lepels
• 2 eetlepels mayonaise
Dat alles in stukjes gesneden en
door elkaar roeren tot 1 geheel.
Stoofperen:
Peren schillen en halveren. Beetje
water, suiker, en kaneel er bij en
dan 3 uur laten koken. Het beste is
om de peertjes een tijdje te vergeten van het vuur af te halen. Dan
zijn ze op z’n lekkerst!
Op het laatst een klein scheutje
rode wijn er doorheen.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Toine Doezé

Biljarten op een tafel zonder gaten
De opmars van de snookersport heeft de klassieke biljartsport wat naar de achtergrond gedrongen. Maar
er wordt ook in De Ronde Venen nog volop carambole biljart gespeeld. Maar liefst drieëntwintig teams zijn
aangesloten bij de Biljartfederatie De Ronde Venen. “Af en toe treffen we nog wel eens iemand die zich erover verbaast dat wij spelen op een biljarttafel zonder gaten,” zegt federatievoorzitter Toine Doezé.
In tegenstelling tot het snookeren,
wordt het carambole biljart gespeeld
met drie ballen. “Het is de bedoeling
dat je met je speelbal de andere twee
ballen raakt,” legt Toine uit. “Er zijn
een paar verschillende spelsoorten,
maar wij spelen ‘libre’ ofwel vrije spel.
Dat is in feite de meest eenvoudige
vorm waarbij je zonder restricties de
twee andere ballen moet raken. Om
het wat ingewikkelder te maken is er
ook een systeem ontwikkeld waarbij
de speeltafel in vakken is verdeeld,
de zogenoemde kaders. Wanneer aan
te spelen ballen dan in zo’n kader
terecht komen, moeten die –afhankelijk van de spelsoort– daar weer
weggespeeld worden. Dan is er nog
het bandstoten, waarbij je met je
speelbal minstens één rand van de
tafel geraakt moet hebben voor je de
derde bal raakt. Bij het driebanden
is de moeilijkheidsgraad weer wat
opgevoerd, want dan moet je drie
banden geraakt hebben voordat je
de derde bal raakt. En tenslotte is er
nog het kunststoten of het ‘artistieke

biljart’. Dat wordt slechts door een
beperkt aantal specialisten gespeeld
die de meest fantastische capriolen
met de biljartballen uithalen. Voor
de competitie met de teams in de
Biljartfederatie spelen wij libre en
daarnaast hebben we jaarlijks een
individuele competitie driebanden.”

locaties de thuisbasis. Een aantal van
hen komt met meerdere teams uit in
de competitie. Vandaar dat we op een
totaal van drieëntwintig komen. Zelf
speel ik bij de club die in De Willisstee
thuis is. De meeste teams dragen de
naam van de thuisbasis al dan niet
aangevuld met die van een sponsor.”

Tien speellokalen
De competitie van de Biljartfederatie
De Ronde Venen wordt gespeeld op
tien verschillende locaties. Toine:
“Voor een deel zijn dat cafés zoals
sportcafé CenS, Bob’s Bar Adelhof
en De Paddestoel in Mijdrecht. In
Vinkeveen spelen we bij De Merel
en De Schans, in Amstelhoek bij De
Vrijheid. En in Nieuwer ter Aar bij De
Lachende Ruiter. Dan zijn er nog de
dorpshuizen De Springbok in De Hoef
en De Willisstee in Wilnis. En niet te
vergeten de kantine van het recreatiepark De Kromme Mijdrecht, waar
ze ook een prachtige biljartfaciliteit
hebben ingericht. Elk van de deelnemende clubs heeft in een van deze

Competitie
De Biljartfederatie is niet aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Biljartbond. De aangesloten verenigingen hebben zelf een onderlinge
competitie opgezet. Toine: “We spelen
een dubbele competitie. Dat betekent
dat elk team een uit- en een thuiswedstrijd speelt tegen elk ander team.
Zo’n wedstrijdteam bestaat uit vier
mensen. De spelers hebben een persoonlijk moyenne. Dat is een gemiddelde scoringspercentage waarmee
het niveau wordt aangegeven. Het
is een beetje te vergelijken met het
handicapsysteem bij golf of bij bowling. De handicap bepaalt het aantal
caramboles dat je moet maken om
een spelletje te
winnen. Dat kan
betekenen dat de
één bijvoorbeeld
42 caramboles
moet maken en
de betere speler
laat ons zeggen
64. Degene die
het eerst zijn
caramboles
heeft gemaakt
is de winnaar
en scoort twee
punten voor zijn
team. Dankzij dit
systeem kunnen
Nog geen jaar na opening is Ron's Vis van de Dag
de iets minder
bedreven spelers
bekroond meteen
ook tegen de
een erkenning van
meer ervaren
biljarters spelen.
voor kwaliteitskeukens met een maximale prijs
De persoonlijke

Bib Gourmand,
Michelin

van € 35,00 voor een 3-gangenmenu.

Oftewel:
een erkenning voor onze
prijs-kwaliteitverhouding,
daar zijn we uiteraard
trots op!
Wilt u zelf onze keuken beoordelen?
Reserveer via www.ronsvisvandag.nl
of telefonisch via 020-4965848
6 dagen per week
Maandag gesloten. Dinsdag t/m vrijdag / Lunch 12.00 – 14.00 uur / Diner 18.00 – 22.00 uur
Zaterdag / Diner 18.00 – 22.00 uur. Zondag / Doorlopend 12.00 – 20.00 uur

Kerkstraat 56, 1191 JE Ouderkerk aan de Amstel, T 020 496 58 48, E info@ronsvisvandedag.nl

www.ronsvisvandedag.nl

Toine Doezé: “Wij spelen ‘libre’ ofwel vrije spel. Dat is in feite de meest eenvoudige
vorm, waarbij je zonder restricties met je speelbal de twee andere ballen moet raken.”
						
foto patrick hesse
moyennes worden ook bijgehouden
om een persoonlijke ranglijst te kunnen vaststellen. De spelers worden
in klassen ingedeeld en de resultaten
leveren persoonlijke kampioenen op.”
De competitie loopt van midden
augustus tot half mei. Naast de
teamwedstrijden worden er ook twee
keer per jaar driebandenwedstrijden georganiseerd. Ook daar is veel
belangstelling voor.
Concentratiesport
Om het spel goed te kunnen spelen is
wel de nodige oefening nodig. Toine:
“Het is een sport waar de nodige
handvaardigheid voor vereist is. Met
andere woorden, je moet je keu goed
in de hand hebben en je positie kunnen bepalen om te stoten. Meestal
moet je de bal enig effect meegeven
om een resultaat te bereiken. Maar
er komt ook strategie bij kijken. Je
bedenkt in eerste instantie hoe je met
je speelbal de andere twee ballen
kunt raken. Maar je moet daarbij ook
al vooruit denken en proberen na te
gaan hoe de ballen op tafel komen
te liggen nadat je gestoten hebt. Het
is immers de bedoeling om zoveel
mogelijk caramboles achtereen te
maken. De kunst is dan ook om de
ballen steeds in een zodanige positie
te krijgen dat er weer een carambole

in zit. Dat maakt het spel juist zo
fascinerend.”
Gemêleerd gezelschap
“Naast het spelen van wedstrijden,
heeft de competitie ook een hoog
sociaal gehalte,”stelt Toine vast.
“Je ontmoet mensen van alle rang
en stand. Je hoeft niet perse een
‘kroegtijger’ te zijn om plezier te beleven aan het biljarten. Onze federatie
telt ongeveer honderdvijftig spelende
leden. Gelukkig zijn daar inmiddels
ook een paar vrouwen bij. We hebben
een bestuur van vijf mensen, waarvan
ik de voorzitter ben. Secretaris en
wedstrijdleider is Ton Bocxe uit Wilnis. Ton is telg van de bekende Bocxe
biljartmakers, die heel veel gedaan
hebben voor de promotie van de
biljartsport.”
Toine verwijst mensen die belangstelling hebben en misschien ook wel willen gaan biljarten naar de website van
de federatie www.biljartfederatie.nl.
“Op onze site plaatsen we de
uitslagen maar ook het wedstrijdprogramma. Men kan daar precies zien
wanneer en waar er gespeeld wordt.
Ik zou zeggen: ga eens een keertje
ergens kijken. Contact kan ook via de
site worden gelegd.”
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Rijimpressie Honda XL 1000 VARADERO ABS

Het leven is een groot avontuur!
Als ik bij Roké Motors binnenloop,
staat daar meestal een keur aan
Triumph Moto Guzzi’s en Aprillia’s, alleen al om het simpele feit dat Roké
van deze merken officieel dealer is.
Af en toe kom je een vreemde eend
in de bijt tegen, bijvoorbeeld wanneer
er motorfietsen worden ingeruild
die niet tot de bovenstaande merken
behoren. Zo stond ik op deze novembermiddag ineens oog in oog met een
dikke Honda de Varadero 1000 met
ABS (Varadero ligt op Cuba en staat
bekend als een van de grootste en
bekendste badplaatsen van het hele
Caribisch gebied). Deze avontuurlijke
naam past natuurlijk bij een avontuurlijk ingestelde motorfiets en dat
is hij. Deze zogeheten allroad fiets
stamt uit 2007 en heeft ruim 88.000
km op de teller staan. Goed gebruikt
dus, en daar is deze stoere fiets voor
bedoeld.
Hij is voorzien van Hyperpro veren
(echt een aanrader) en in het bezit
van de volledige onderhoudshistorie.
De fiets ziet er ondanks de kilometerstand prima uit, en nodigt gewoon uit
voor het maken van een grote reis. Ik
zal het bij een heel klein reisje houden. Een goede kennis van mij rijdt

precies dezelfde en zet hem in voor
woon-werkverkeer Lelystad–Amsterdam. Hij arriveert altijd zonder veel
stress op een redelijk tijdstip op zijn
werk en zijn Varadero bevalt hem dan
ook bijzonder goed.
In de jaren 90 kwam een Honda
technicus op het idee om het potente Firestorm 2-cilinder vloeistofgekoelde V-tin blok in een een
adventure toerframe te hangen, om
zo de concurrentie aan te gaan met
de zeer succesvolle BMW GS1150.
Een mooi idee alleen niet helemaal
gelukt. Inmiddels had BMW zo'n
grote schare fans, dat Honda geen
geduchte tegenstander werd. Wel
kon het merk uit het land van de rijzende zon meeliften op het enorme
succes van de trend van allround
motorfietsen en heeft de Varadero,
die nog steeds geproduceerd wordt,
zijn eigen fanclub met zeer tevreden
bestuurders. Vooral het moeiteloze
snelweg rijden wordt geroemd om
het bijzondere koppel. Wat minder makkelijk rijdt hij in het ruwe
terrein. Net als bij zijn concurrent
BMW speelt het hoge gewicht parten. Veel van de bestuurders zullen
de Varadero uitsluitend op de weg

berijden, zoals veel SUV-rijders dat
met hun auto doen.
Het dikke V-blok staat vrolijk te
dansen en de zit is fenomenaal. Als
een vorst rij ik een rondje. Veel politiekorpsen rijden met deze betrouwbare V-twin en er valt ondanks zijn
gewicht op de weg uitstekend mee
te sturen; gewoon een enorme fijne
fiets. De upgrade van het veersysteem is een uitstekende investering
geweest, waar de nieuwe eigenaar
enorm veel
plezier van zal
ondervinden.
Het originele
systeem voelt
namelijk een
beetje slap aan,
maar met het
Hyperpro veersysteem heb je
daar geen centje
last van.

Deze Varadero vraagt om een tweede
leven en is nog lang niet uitgetoerd.
Zò klaar voor een rit naar bijvoorbeeld de Middellandse Zee. U zult
er net zoveel plezier aan beleven als
de fiets zelf. Nu maar hopen op een
mooi voorjaar...

De Honda Varadero XL 1000 ABS
uit 2007 staat te koop bij Roké
Motors voor 5.950 euro.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9, Mijdrecht
Tel.: 0297-285218
www.roke.nl

Auto nieuws
De krachtigste Astra ooit

2.000.000 Yarissen

De nieuwe Opel Astra GTC komt in de zomer
van 2012 op de markt in de vorm van de
krachtige OPC-versie. Deze wordt aangedreven door een vurige, direct ingespoten
2,0-liter turbo benzinemotor (vermogen
van 206 kW/280 pk, maximumkoppel van
400 Nm). Die bezorgt de Astra OPC een
topsnelheid van 250 km/u. Conform de beste
OPC-tradities werd de auto uitvoering getest
en afgesteld op de Nordschleife van het
Nürburgringcircuit in Duitsland onder leiding
van Opels ambassadeur Joachim (‘Jockel’)
Winkelhock. “We hebben een fantastisch
pakket bedacht, dat zelfs de meest ervaren
sportieve rijders zal overtuigen – niet alleen op de Nürburgring,” aldus Winkelhock,
motorsport legende.

Dubbel feest voor Toyota. Onlangs rolde in
de fabriek in Valenciennes, Frankrijk, de
2.000.000e Yaris van de band. Deze mijlpaal
valt samen met het tienjarige bestaan van
de fabriek. De allereerste Yaris werd in
januari 2001 in Valenciennes gefabriceerd.
Sindsdien produceert de fabriek jaarlijks
zo’n 200.000 exemplaren. Onlangs is de
productie van de derde generatie gestart.
Bijzonder is dat de technici van de fabriek
al heel vroeg bij de ontwikkeling van de
nieuwe Yaris betrokken werden. Ze schoven
drie jaar voor de productiestart aan bij het
ontwikkelingsproces. Dat is zo’n anderhalf
jaar eerder dan gebruikelijk. Hierdoor werd
het ontwerp van onderdelen optimaal afgestemd op de productie, wat weer zorgt voor
nog een hogere bouwkwaliteit van de Yaris.
De Toyota medewerkers in Valenciennes
beginnen volgend jaar met de productie van
de Full Hybrid Yaris, die (in basis) de techniek leent van de Full Hybrid Auris en Full
Hybrid Prius. Daarmee heeft het merk de
eerste volledig hybride auto in het compacte
B-segment.
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Door Michael Reuling

Land Rover Range Rover Evoque
Door puur toeval kreeg ik de kans een proefrit te maken met een spierwitte Land Rover Range Rover Evoque. Patrick is tot op de dag van
vandaag gepikeerd dat hij er niet bij was, want, net als ik, heeft hij een
zwak voor Range Rovers. De foto’s komen dan ook bij hoge uitzondering uit de beeldbank van Land Rover. Voor ons allebei is de Range Rover het toppunt van luxe gecombineerd met praktische zaken. Behalve
dat bijna geen parkeervak groot genoeg is voor deze offroader. Deze
kleine Range Rover zal de markt flink opschudden en daarom vertel ik
er graag wat meer over.
Wat direct opvalt is de, tja, vooruitstrevende styling. Als je het mij
vraagt is het iets overdone, maar
werkelijk iedereen verdraait zijn
nek op de snelweg. Dit is een echte
bezienswaardigheid. Maar waar
de Range Rover klasse en stijl
combineert met goede terreineigenschappen, is de Evoque nog
meer een echte lifestyle SUV. Een
soort Mini of Fiat 500. Net als de
Mini en originele Range Rover zijn
de raamstijlen zwart uitgevoerd.
Het dak is als zwart, wit of meegespoten te krijgen. Hoewel ik het
ontwerp megagaaf vindt, gewaagd
zelfs, ben ik vreemd genoeg bang
dat het design te snel gaat vervelen.
Land Rover probeert het iets té met
deze Evoque.
Er wordt beweerd dat Victoria
Beckham het ontwerp verzorgd
heeft van het interieur van de
Evoque. Ongetwijfeld heeft ze er
iets mee te maken gehad. Maar ik
denk dat ze eerder wat kleurstalen
mocht aanwijzen voor kleurcombinaties. Veel onderdelen kennen
we namelijk uit andere auto’s die
onder Tata geproduceerd worden
(het Indiase Tata is vandaag de
dag eigenaar van Jaguar en Land
Rover). De opbouw van het stuur
komt van de Jaguar XJ, de knop
om de versnellingen te selecteren
kennen we van Jaguars en ook het
navigatiesysteem is bekend. Daar is
uiteraard niks mis mee. Het voelt
allemaal goed aan en het werkt
uitstekend. Het interieur is echter
fantastisch vormgegeven. Robuust,

Range Rover 500

doch elegant en met flair. De wijzers lijken gemaakt van kristal en
het panoramadak (€ 980,-) geeft
een nog ruimer gevoel.
Er is een reden dat Land Rover
Victoria Beckham heeft ingezet ter
promotie van de Evoque. Het merk
heeft kenbaar gemaakt dat het met
dit model mikt op het vrouwelijk
publiek. De Range Rover Sport
en het klassieke model zijn weer
bedoeld voor de mannen. Toch staat
de Evoque ook zijn, uhh, mannetje
in het terrein. Al heb ik dat niet
uitgeprobeerd. Hoewel de auto niet
beschikt over een lage gearing of
aangepast onderstel, is er wel een
knop te vinden om de ondergrond
te bepalen (terrain response).
Deze bepaalt de stuurreactie, houd
je eventueel langer in lage versnellingen, stelt de vering af, etc.
Tests van andere gerenommeerde
bladen laten blijken dat de Evoque
zich niet laat afschrikken door
een modderpoel of groot rotsblok.
Maar geen fashionista die dit gaat
proberen. Het hoogste obstakel
waar deze Range waarschijnlijk
mee te maken krijgt is de stoeprand
van de PC Hooftstraat of de helling
van de parkeergarage. De offroader
voorzien van vijf camera’s rondom,
die je onder meer helpen bij het
inparkeren. Dat heb je wel nodig,
want het zicht naar achteren is beperkt. Gelukkig heb je twee knotsen
van spiegels die je helpen.
Het onderstel van deze Baby-Range
is gebaseerd op de Land Rover

Freelander. Dat doet zijn werk
verbluffend goed. Grote oneffenheden worden mooi weggefilterd,
kleine kuilen voel je echter wel
weer goed. Maar het kan nog beter
en die optie moet even toegelicht
worden. Je kunt magnetorheologische schokdempers bestellen. Wat?
Magnetorheologische schokdempers. Continue variabele dempers
die ook te vinden zijn in de Ferrari 599, 458 en Audi R8, alleen
werken ze bij de Evoque twee keer
zo snel. De schokdempers passen
zich automatisch aan dankzij de
bipolaire deeltjes, waardoor de auto
sneller kan reageren op de ondergrond. Standaard op de duurdere
uitvoeringen.
In de Evoque zit je hoog, maar
het dashboard en middenconsole
zijn ook hoger, waardoor je het
idee hebt achter het stuur van een
sportwagen te zitten. Onder de
motorkap van de ‘kleine’ ligt de

gloednieuwe 2.2 viercilinder turbodiesel die reeds in de Jaguar XF
ligt. Een uitstekende motor met een
vermogen van 190 pk en 420 Nm.
Daarmee zit je in 8,5 seconden op
de 100 km/u en blaas je met gemak
door naar 195 km/u. Hard zat. Deze
motor is ideaal voor de Evoque. Genoeg vermogen om lekker mee te
komen in het verkeer en waar nodig
kun je met een lekkere kickdown
vlot bijsprinten. Er is ook een 2.0
4-cilinder benzinemotor leverbaar
met 240 pk en 340 Nm koppel.
De Evoque is er als vijfdeurs en
als coupé. Wij reden met de grote
versie. De coupé ziet er nog iets
beter uit, maar de ruimte achterin
is zeer beperkt. Instappen kan
vanaf € 42.900,-, maar je zult je
niet verbazen dat de prijs flink oploopt als je de vele leuke snufjes en
pakketten van de optielijst aanvinkt.
Zo ook bij dit testmodel, waarvan
de basisprijs rond de 64 mille ligt,

maar met alle opties de 70 mille
nog net niet wordt aangetikt. Flink
wat geld, maar een complete en
spraakmakende auto heb je dan
zeker.
Meer info: www.landrover.nl

Range Rover
Gereden versie: Range Rover
Evoque 2.2 Sd4 4WD Dynamic
Vermogen: 190 pk
0-100: 8,5 s
Top: 195 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,4 / 6,5 l/100km
Prijs gereden model:
€ 69.900,Alternatieven:
Audi Q5, BMW X3,
Mercedes-Benz GLK, Volvo
XC60
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Werkzaamheden

Stoelhonkbal bij Spel en Sport

Onderhoudswerkzaamheden aan de
duiker in de Ringdijk Tweede Bedijking in De Ronde Venen

In vergelijking met het echte honkbal is het stoelhonkbal een minderheid in ons land. (al komen er wel steeds meer teams). De stoelhonkbalclub van Spel en Sport heeft al met meerdere
toernooien meegedaan en daar ook diverse prijzen behaald. Wie vindt dat ze nog meer prijzen
moeten behalen, komt ook meedoen en helpt deze club uitbreiden.

Van 14 tot en met 17 november 2011
voert de provincie Utrecht onderhoudswerkzaamheden uit aan de duiker in de
Ringdijk Tweede Bedijking in De Ronde
Venen, in verband met het verbeteren van
de technische staat van de duiker.

heeft drie ‘ballen’.
Deze ballen moeten
in de gaten (honken)
gegooid worden. De
afstand tot de bak is
drie meter. De spelregels zijn als die van het
echte honkbal. Kom eens kijken en meedoen!

Dit spel wordt op de maandagmiddag van 14 tot
15 uur gespeeld in het dorpscentrum de Willisstee in Wilnis. Ondanks de gevorderde leeftijd
en matige lichamelijke conditie wordt het spel
met veel enthousiasme gespeeld door een groep
ouderen uit de gemeente De Ronde Venen. Het
honkbal is een gezellige teamsport waar veel
gelachen, aangemoedigd en gejuicht wordt.

Planning uitvoering
De werkzaamheden starten op maandag 14 november 2011 en duren tot
en met vrijdag 17 november 2011. Er

Toernooi
Op 22 november 2011 vindt met medewerking
van vrijwilligers van Argon en Spel en Sport
De Ronde Venen in de Argon kantine aan de
Hoofdweg te Mijdrecht al voor de derde keer
het 3e Kees van Ankeren stoelhonkbaltoernooi
plaats. Er wordt door acht teams uit onder
andere IJmuiden, Haarlem, Uithoorn en De
Ronde Venen gestreden om onder andere de
Kees van Ankeren wisseltrofee. Er doet ook een
team mee van deelnemers van ’t Anker. In het
inloophuis ’t Anker is iedereen welkom die met
kanker in aanraking is gekomen. Dit kan zijn als
patiënt, ex-patiënt of
als familie, nabestaande of anderszins
betrokken.
Het toernooi is
mogelijk gemaakt
door sponsoring van
Reurings Onroerend
Goed BV. uit De
Ronde Venen.

Wat is stoelhonkbal ?
Eigenlijk is stoelhonkbal geen goede benaming.
De spelers moeten wel degelijk staan en naar de
honken lopen. Als u niet speelt, zit u in afwachting van de volgende beurt op een stoel. Het is
een leuk spel waar met plezier veel wordt bewogen en heeft een prettige sociale kant. Er is
veel contact met elkaar en na het spel wordt er
samen nog gezellig nagepraat en wat gedronken.
Stoelhonkbal is geschikt voor jong en oud, maar
bij ons wordt het door senioren gespeeld. Er zijn
twee teams van zes personen elk. Ieder team

wordt gewerkt op werkdagen van 9.00
uur tot circa 16.00 uur.
Verkeersmaatregelen en consequenties voor het verkeer
Om de werkzaamheden uit te kunnen
voeren is het noodzakelijk om de weg
ter hoogte van de duiker (hm 50,310)
voor de helft (halve rijbaan en fietspad)
af te sluiten. Het verkeer zal met behulp van een voorrangsregeling worden
geregeld. Dit kan voor vertraging
zorgen. Na iedere werkdag wordt de
afzetting verwijderd en wordt de weg
in zijn geheel vrijgegeven. Het verkeer
kan hierdoor in de avonduren gewoon
doorgang vinden.

Takkendagen in De Ronde Venen
Volgende week zijn er in de gemeente
weer zogeheten ‘takkendagen'.Tijdens
deze 'takkendagen' kan men grof tuinafval gratis aanbieden langs de openbare
weg. Takkendag vindt plaats op:
- Maandag 14 november voor inzamelgebied 1;
- Dinsdag 15 november voor inzamelgebied 2;
- Woensdag 16 november voor inzamelgebied 3.
Op het voorste tabblad van de afvalkalender 2011 is te vinden tot welk inzamelgebied men behoort.
Spelregels:
- Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om
07.30 uur aan de openbare weg ligt.
Bied het pas op de inzameldag zelf
aan, dit voorkomt dat het over de weg
waait of dat anderen er los tuinafval bij
leggen.
- Bind het grof tuinafval stevig met touw

Kijk voor meer info op

www.spelensportdrv.nl
of bel naar tel.
06-21918353.

-

-

bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit
voorkomt dat het afval wegwaait. Los
tuinafval wordt NIET meegenomen.
Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
Verpak het grof tuinafval niet in plastic
of dozen; de inzameldienst neemt het
afval dan niet mee.
De bundels mogen niet langer dan 150
cm. en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
Fijn snoeiafval en tuinafval dat niet te
bundelen is kunt u in de gft-container
kwijt, die diezelfde dag geleegd wordt.

In het belgebied wordt grof tuinafval
alleen opgehaald, als het vooraf is aangemeld. Bewoners van het belgebied
dienen grof tuinafval uiterlijk vrijdag
11 november vóór 12.00 uur aan te
melden via telefoonnummer (0297) 29
16 16. Op de afvalkalender 2011 kunt
u zien welke straten tot het belgebied
behoren.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 45

Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Zweeds raadsel week 45
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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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: Allround bandenmonteur/
verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Logistiek manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Commerciële technische
medewerker binnendienst
Organisatie: Aquafix Milieu bv
Plaats: Mijdrecht
Functie: Financieel specialist
reporting
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Logistiek medewerker voor
de nacht
Organisatie: Brouwer Transport en
Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Coördinator Zorgafdeling
Somatiek (32-36 uur) - Maarssen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Verpleegkundige in de wijk
(6-28 uur) - Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek
Functie: Revalidatie Verpleegkundige
(24-32 uur) - Vinkeveen

Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Verpleegkundige Terminale
Nachtzorg (16-32 uur of oproep)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Utrecht
Functie: Ziekenverzorgende Terminale Nachtzorg (16-32 uur of oproep)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Utrecht
Functie: Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel (32-36 uur) - Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek
Functie: Haarstylisten M/V
fulltime/parttime
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: JUNIOR KAPPER 1e en 2e
JAAR. BBL
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Junior projectinkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Gastvrouw bij Van Kouwen
Aalsmeer, Mijdrecht en Hoofddorp
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost

Functie: Voedingsconsultant Parttime/Fulltime
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: Mijdrecht
Functie: Telefoniste/Gastvrouw bij
Van Kouwen Amsterdam Zuidoost
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Functie: Accountmanager/verkoper
planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker Personeel &
Organisatie m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/
Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Telefoniste-Receptioniste
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Binnendienstmedewerker
Organisatie: H. de Vos Elektrotechniek Mijdrecht b.v.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Inkoper Grondstoffen
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht
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