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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen.
Zaterdag 5 februari 2011

• Christen Unie Promobus de Lindeboom,
Mijdrecht
• Concert V.I.O.S., De Meijert, Mijdrecht

Zondag 6 februari 2011

• Hulpverleningszondag, 'de Wegwijzer',
Mijdrecht
• Concert V.I.O.S., De Meijert, Mijdrecht

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Anouk Hoogendijk tekent contract in Engeland
Anouk Hoogendijk gaat komend seizoen in Engeland voetballen. Ze zal uitkomen voor Bristol Academy W.F.C. Afgelopen
zondag werd het contract ondertekend met trainer Mark Sampson (foto). Per 1 maart maakt Anouk deel uit van de ploeg
die uitkomt in de nieuwe Women’s Super League en zal daar acht maanden gaan spelen. Anouk: “Alles is in Engeland super
geregeld, ik ga veel meer trainen, wat waarschijnlijk zwaar zal gaan worden. Verder blijf ik gewoon in het Nederlands Elftal
spelen.” Na de competitie zal ze vermoedelijk weer terug keren naar Nederland. Anouk komt nu niet meer uit voor FC
Utrecht, maar traint de komende maand nog wel mee.

Op het strand
of in de sneeuw?

Plezier
verzekerd!

ascol.nl

Hallo Jumbo! Hallo Vinkeveen!
Met het aftellen van zeven naar nul, veel confetti en zelfs een eigen Jumbo-lied, is woensdag jl. stipt om 9 uur de nieuwe
Jumbo Vinkeveen geopend. Al ruim voor dit moment hadden een paar honderd Rondeveners zich net buiten de winkel verzameld om een glimp op te vangen van de brede nieuwe indeling en het grote assortiment met 32.000 artikelen. De afgelopen twee weken is de winkel ‘helemaal Jumbo’ gemaakt.
Franchisenemers Bas Bobeldijk (links op de foto met gele badge) en Vincent Schuijt (rechts, ook met badge) zijn trots op de
nieuwe winkel, de 186ste Jumbo in Nederland. Voor formuledirecteur Colette Cloosterman van Jumbo (in het zwart naast
Vincent Schuijt) blijft het “een speciaal moment als er een nieuwe winkel opengaat.” Zie ook pagina 9.

www.perine.nl
volg marcel tijdens het huizen
bouwen voor de armsten in

goodiebag Aktie

cambodja

wie niet ziet moet
maar voelen?
hans winter brillen
www.winteroptiek.nl

volg het verslag op

www.tweed.nl
ontwerp | drukwerk | websites
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Luistervink

Exclusief interview René Dercksen, lijsttrekker PVV tijdens Provinciale Staten verkiezingen

‘Het heeft weinig zin om alleen boe te roepen,
je moet ook proberen om wat te veranderen’

Hoge bomen

Op 2 maart worden verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Voor het eerst zal ook de Partij voor
de Vrijheid meedoen. De Groene Venen sprak exclusief met lijsttrekker René Dercksen (48).
door peter schavemaker

Direct in het voorwoord van jullie
verkiezingsprogramma is een link
met De Ronde Venen te vinden. Er
staat letterlijk: ‘De bewoners en ondernemers in Groot Mijdrecht Noord
worden al sinds 1992 lastig gevallen door bestuurders die de polder,
telkens om andere redenen, onder
water willen zetten.’ Wat moet daar
concreet veranderen?
“Wij vinden dit een belangrijk onderwerp. Ik heb daar mensen gesproken,
als ik er over nadenk komt er rook
uit mijn oren. Wie heeft deze onzin
verzonnen? Dat plan moet op dag
één van het in functie treden van
de Staten meteen de prullenbak in,
aangevuld met een convenant met
de bewoners en ondernemers dat er
de komende vijfentwintig jaar niets
gebeurt en dat geen enkele politicus
zelfs begint na te denken om het
land onder water te zetten. Zo ga je
niet met mensen, het landschap en
belastinggeld om. Wij willen weer
rust bieden.”

Wil de PVV dat inwoners uit De Ronde
Venen, in plaats van nu naar Woerden,
dichterbij naar een huisartsenpost
zouden moeten kunnen?
“Als je als Gedeputeerde veertig
miljoen uitgeeft om een polder onder

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
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water te zetten, terwijl je weet dat
bewoners hier een half uur tot drie
kwartier in de auto moeten zitten om
naar de huisartsenpost in Woerden te
rijden, dan gooi je dat hier in de regio
toch op tafel en praat hierover met
het gemeentebestuur? Probeer met
de macht die je hebt, je zit toch aan
de geldkraan, dat zulke problemen
worden opgelost. De huidige situatie
is zorgelijk.”

In het verkiezingsprogramma staat
dat ’de meeste burgers een voorkeur
hebben voor eigen vervoer boven
OV’ en de PVV vindt het huidige OV in
de provincie ’niet adequaat’. Welke
verbeteringen wil de PVV voor het
OV in dit deel van de provincie, met
name de klachten rond de overstap op
Breukelen?
“Ik ken uiteraard niet elke buslijn,
maar het schijnt hier belabberd te
zijn. Iedereen moet gebruik kunnen
maken van veilig openbaar vervoer.
Als er een groep mensen is die gewoon rechtstreeks naar Utrecht zou
willen reizen, en niet willen stoppen
in Breukelen, dan moet je daar als
provincie oor voor hebben en daar
dus wat aan doen. Als je vanaf 2014
de huidige concessie opnieuw moet
aanbesteden, zorg er dan voor dat
daar een betere verbinding komt.”

Er wordt vaak door burgers en politiek
gezegd dat dit deel van de provincie
een soort vijfde wiel aan de wagen is.
“Dat hoorde ik ook terug in mijn
gesprekken met burgers uit Groot
Mijdrecht Noord. Mensen worden
vaak alleen in de ivoren toren
(provinciehuis, red.) uitgenodigd. Hun
symbool hoe zij met politiek omgaan.
Gebieden zijn niet overbodig omdat

ze te ver van het provinciehuis afliggen. De buitengebieden moeten meer
betrokken worden bij Utrecht zelf.”

Volgens velen is het ‘spook van de
herindeling’ hier langsgetrokken. Is de
PVV voor toekomstige herindelingen?
“Alleen als de bevolking het wil en
het voordeel er van inziet, en de politiek burgers kan overtuigen dat het
bijvoorbeeld goedkoper wordt. Voor
ons is het nu voldoende geweest.”

Er zijn in Mijdrecht twee moskeeën
en goed contact met de Turkse en
Marokkaanse gemeenschap. Is er in De
Ronde Venen sprake van Islamisering?
“Je kunt dit gebied niet los zien van
Europa. Wat ons betreft komt er geen
moskee meer bij in De Ronde Venen.
We kunnen als PVV, vanuit de provincie, de bewoners alleen helpen bij het
maken van bezwaar bij nieuwe bouwplannen en structuurvisies. Verder is
het gemeentelijk beleid.”

De plannen voor ondertunneling van de
N201 zijn door de nieuwe gemeenteraad in de ijskast gezet. De PVV is voor
meer en bredere wegen.
“De bereikbaarheid van De Ronde
Venen is belabberd. Ik ben hier nu
een paar keer geweest, maar het
gaat niet al te vlot. De provincie zou
wat meer aandacht kunnen besteden aan verbreding. Juist op deze
provinciale wegen ligt onze taak om
letterlijk gas te geven.”

Welke provinciale economische injectie
wil de PVV geven aan De Ronde Venen?
“We zijn niet voor meer bedrijventerreinen langs deze provinciale wegen,
er is geen noodzaak voor. Er moeten
wel mogelijkheden komen om werk

aan huis mogelijk te maken. De PVV
wil zich ook inzetten om de gehele
De Ronde Venen in de periode 20112015 (Statenperiode, red.) aan
te sluiten op het glasvezelnetwerk.
In Brussel zijn hiervoor subsidies
beschikbaar.”

In De Ronde Venen zijn een aantal
musea en regiobibliotheken. Moeten zij
vrezen voor de PVV?
“Bibliotheken zijn heel belangrijk.
Er hoeft wat ons betreft op de bieb
niet bezuinigd te worden, maar
we moeten niet blind zijn voor de
realiteit. Als straks iedereen alle
informatie van internet haalt, dan
zou het geld verbranden zijn om de
bibliotheken aan de praat te houden.
Maar laten we eerst de huidige fusies
afwachten. Ik vind het centreren van
cultuurhuizen prima. Musea die iets
vertellen over het cultureel erfgoed,
en een mooie representatie zijn van
de historie van dit gebied, hoeven van
ons niets te vrezen. Maar gaat er nou
niemand naar toe, dan wordt het een
ander verhaal. Er moet een aantoonbare interesse zijn.”

Blijf je lijsttrekker of wil je ook Gedeputeerde worden?
“Nee, ik word geen Gedeputeerde.
Ik wil in mijn eigen beroep (vastgoedadviseur, red) werkzaam blijven.
Statenlid is een deeltijdbaan. Het
heeft weinig zin om in de Staten
alleen maar boe te roepen, je moet
proberen daar ook wat te veranderen. Dan moet je deel uitmaken van
het bestuur.”

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs
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De PVV staat erom bekend geen blad
voor de mond te nemen. Wat René
Dercksen betreft zijn twee moskeeën
voldoende. Maar hij geeft tegelijkertijd aan dat het gemeentelijk beleid
is. Waar hebben we het dan over?
Sinds het begin van de jaren negentig
is er nauw overleg tussen de gemeente en de Marokkaanse en Turkse
gemeenschappen in De Ronde Venen.
Hoewel beide groepen aanvankelijk
gebruik maakten van hetzelfde pand,
was al snel duidelijk dat er twee
afzonderlijke ontmoetingsruimten
moesten komen. De Marokkaanse
gemeenschap werd aan de Diamant
gehuisvest en de Turkse gemeenschap
in de oude huishoudschool aan de
Hoofdweg in Mijdrecht.
Met name de Turkse gemeenschap
heeft er alles aan gedaan de brug
te slaan tussen de Nederlandse en
Turkse cultuur. Kookcursussen voor
vele tientallen Nederlandse vrouwen
hebben vanaf 1995 tot vorig jaar
plaatsgevonden, met soms zeer hechte vriendschappen tot gevolg. Tijdens
open avonden aan de Hoofdweg werd
gesmuld van Turkse lekkernijen.
Na de sloop van de school aan de
Hoofdweg, stelde de Hervormde

gemeente de kerk ter beschikking
aan de Turkse gemeenschap die er
ruim een week Ramadan vierde. We
haalden er het landelijke TV-journaal
mee. Sinds een aantal jaren heeft
Hakyol een eigen ontmoetings- en
gebedsruimte aan de Grutto; het
Marokkaanse Maghariba idem op
de Diamant. Er is geregeld overleg
tussen de kerkelijke en de Turkse
gemeenschap in De Ronde Venen en
er worden standpunten uitgewisseld.
Jaarlijks organiseert Hakyol een
open dag, waarop iedereen welkom
is. De dialoog is op gang. Ook vanuit
de Marokkaanse gemeenschap zijn
er inmiddels initiatieven die de brug

slaan tussen de diverse bevolkingsgroepen. Kortom, ze zijn er, hebben
het recht gehoord te worden en de
plicht deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Ook het recht
hun eigen cultuur in stand te houden.
Islamisering? Kijk eens naar de
Nederlandse gemeenschappen in
bijvoorbeeld Canada, Nieuw-Zeeland
en Australië. Ondanks hun hechte,
op Nederland gebaseerde normen
en waarden zijn ze opgenomen in
de lokale gemeenschappen. Dat was
toch de opzet van integratie?
Rob Isaacs
Hoofdredacteur De Groene Venen

Rectificatie: Inschrijving Westerheul IV
In deze krant is op 28 januari een bericht verschenen dat uitnodigt tot inschrijving voor woningen in Westerheul IV via www.nieuwbouwvinkeveen.nl. Uit dit bericht kan de indruk ontstaan zijn dat
dit een gemeentelijk initiatief is. Dat
is niet het geval. Een aantal ondernemers heeft deze website naar eigen
inzicht en initiatief ontwikkeld om uw
belangstelling voor de woningen en
uw woonwensen in kaart te brengen.
Inschrijving voor woningen is op dit
moment niet mogelijk.

Ik weet niet hoe het u als Rondevener raakt wanneer u ergens in
het land een Mijdrechts ijkpunt
tegenkomt. Een auto van Breewel
zie je ook ver over de grenzen, een
container van Bos, een stroomaggregaat van Homan, of een groot
bord met de bedrijfsnaam Bouwbedrijf Midreth. Het geeft aan
dat we in een dorp wonen waar
ondernemerschap wordt getoond.
Zelf voel ik mij daar altijd prettig
bij. Het heeft ook wel wat. Met
name Midreth toonde de afgelopen
tientallen jaren haar betrokkenheid met het Rondeveense. Niet
zelden belde ik directeur Joop met
het verzoek of hij zijn steun aan
een plaatselijk evenement wilde
verlenen. Ik moet u eerlijk zeggen
dat hij wel eens nee zei. Dat ging
meestal kort, zakelijk en duidelijk.
Vaak zei hij ook ja. Ik wist dat als
Joop ja zei, er geen ingewikkelde
poespas aan te pas hoefde te komen. We spraken wat af en de nota
zag hij later wel. Dat zat wel snor.
Een aantal malen heb ik interviews
met de Rondeveense bouwer gehad
en wat mij altijd opviel, was de
enorme betrokkenheid die hij met
zijn mensen had (en heeft). Samen
opgegroeid in de bouwput, de één
doorgegroeid naar de directiekamer, de ander naar een vakman
die zijn mannetje staat. Samen
bouwden ze aan een bedrijf dat
ver over de gemeentelijke grenzen
aanzien en respect afdwong.
In een tijd van economische crisis
vangen hoge bomen heel veel
wind. Het begon in Lemmer, DSB
volgde, AZ wankelde, FC Utrecht
werd geholpen en zo nog heel veel
meer. De bouw rond het Stedelijk
Museum moest wel fout gaan.
Hemelbestormers, onder wie de
artistieke directeur meneer Fuchs,
maakten de grootste plannen.
Noem ze maar Fata Morgana’s.
Heb je dan ook nog een gemeente
als Amsterdam, die alles rondom de
bouw in eigen regie wil doen, dan
vormt dit onderdeel als vanzelf een
molensteen die hijgend om je nek
hangt.
Toen ik samen met collega Rob onlangs bij Joop op bezoek was, vertelde hij het verhaal met zijn bedrijf
terug te willen gaan naar de roots.
Timmeren, metselen, bouwen. Alle
niet-bouwactiviteiten ver achter
zich laten was zijn doel. Als rode
draad liep de betrokkenheid met
zijn mensen door het verhaal. Nu
het bedrijf publiekelijk aan de rand
van de afgrond staat, gaan de verhalen in het rond. Natuurlijk is het
verschrikkelijk als je bedrijf door de
situatie die bij Midreth is ontstaan
klappen oploopt. Dat kan nooit de
bedoeling zijn geweest. Dan rest
slechts wrok. Toch ben ik degene
die ook met genoegen terugkijkt op
de jarenlange samenwerking die ik
met het bedrijf had. Er zijn nogal
wat evenementen tot stand gekomen door de gulle opmerking; “Doe
maar, ik zie de rekening wel.”
Luistervink
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Kort Nieuws

Puppytraining bij TV De Ronde Vener

De Ronde Venen

Elk jaar organiseert Tennisvereniging De Ronde Vener een puppytraining voor jonge kinderen van 6
t/m 8 jaar. Spelenderwijs kunnen ze
kennis maken met de tennissport.
Trainer Ruud van der Helm probeert in vier lessen een basis te
leggen voor het echte tennisspel.
Hij zal o.a de balvaardigheid met
je gaan trainen d.m.v verschillende
oefeningen en tijdens de laatste
les krijg je een balvaardigheidsdiploma. Deze vier lessen kosten 20
euro.
De lessen worden gegeven op de
woensdagen 9 en 16 februari en 2
en 9 maart van 13 tot 14 uur
of op de donderdagen 10 en 17
februari en 3 en 10 maart van 16

Horizon over
Werelddiakonaat
In de Horizon-uitzending van
deze zondag is het programma
afgestemd op het werk van het
werelddiakonaat. U kunt luisteren
naar een gesprek dat het Horizonteam had met enkele mensen van
kerken uit De Ronde Venen, die
hiervoor werkzaam zijn.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 en van 17 tot 18.00 uur en
is te beluisteren op Midpoint FM.

Mijdrecht/Wilnis

Kinderkoor Joy zoekt
dirigent(e)
Het enthousiaste Rooms Katholieke kinderkoor Joy is op zoek
naar een dirigent(e). De kinderen
van Joy repeteren wekelijks een
eigentijds en vlot repertoire van
liedjes met een heldere boodschap
(Herman Boon, Marcel Zimmer, Elly en Rikkert etc.). Eens
per maand ondersteunen zij de
drukbezochte familievieringen in
de Rooms Katholieke Kerk van
Mijdrecht/Wilnis. Bent u muzikaal
en heeft u affiniteit met kinderen?
Dan bent u wellicht de man/vrouw
die ons koor kan begeleiden. Belt
u gerust voor meer informatie met
Sandra Hooijman 286352 of mail:
rkjeugdkoorjoy@gmail.com

Mijdrecht

Hulpverleningszondag
in 'de Wegwijzer'
Op zondag 6 februari 2011 worden de diensten in 'de Wegwijzer',
Koningin Julianalaan 22, afgestemd op de jaarlijkse hulpverleningszondag. Sinds de watersnoodramp van februari 1953 staat
in de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland één dag in
het jaar in het teken van hulp aan
de naaste in nood. Deze zondag
zal dominee H.J.Th. Velema uit
Hoogeveen te gast zijn en in de
diensten voorgaan. De tekst voor
de preek in de morgendienst, die
om tien uur begint, komt uit het
Bijbelboek Johannes 1 vers 44, 45
en 47 en Johannes 6 vers 5b-7.
Het gaat daar over Filippus, de
'vijfde' discipel, die ten eerste een
gevondene is. Jezus vindt hem en
roept hem met twee woorden:
Volg Mij. Ten tweede is hij een
getuige, hij leidt Nathanaël tot
Jezus met de eenvoudige woorden: kom en zie! En ten derde is
hij een cijferaar. Wanneer Jezus
hem op de proef stelt, pakt hij zijn
rekenmachientje in plaats van een
geloofsbelijdenis. Na de morgendienst is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten in verenigingsgebouw 't Kruispunt. Onder het genot
van een kop koffie, thee of een
glas fris kan er over de dienst of
andere zaken nagepraat worden.
U bent van harte welkom. Kijk
voor andere informatie ook eens
op de website van de kerk:

www.cgkmijdrecht.nl

Esmee Pierrot tweede bij Finale Kür op
Muziek Z2 tijdens Jumping Amsterdam
Esmee Pierrot uit Baambrugge is
met haar paard Maverick tweede
geworden tijdens de Finale Kür op
Muziek Z2 van Jumping Amsterdam. Onder toeziend oog van vele
toeschouwers in de RAI namen
de vier finalisten deel aan de kür.
Esmee werd tweede met 68,83%,
na winnares Petra van Esch uit

Gemonde met haar paard Unique,
die 71,25% wirdt te behalen. De
prijzen werden uitgereikt door
Gerard Joling.
Op de foto de trotse Esmee met
Maverick, die tevreden kunnen
terugkijken op deze bijzondere
wedstrijd.

tot 17 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven vóór vrijdag 28
januari bij Anja Pauw, tel. 287530
of via de mail. tec@tvdrv.nl
Tot ziens op het tennispark aan de
Dr van der Haarlaan 1 in Mijdrecht.
(het tennispark ligt rechts van De
Meijert).

Leesplezier bij Pinkeltje

Jeugdclubs kerken deden samen mee aan Sirkelslag
Een onverbiddelijke klok, een
strenge jury, 29 kinderen en 5
uitdagende opdrachten waren de
ingrediënten voor een spannende
avond. Kinderen van de protestantse kerken uit Vinkeveen deden
afgelopen
vrijdagvond
samen mee
aan het door
JOP landelijk
georganiseerde
spel 'Sirkelslag kids'. Zij
streden tegen
120 andere
groepen.
De opdrachten

waren onder andere een belspel
waarbij vrijwilligers van de kerk
gevraagd moest worden naar hun
functie, het maken van een fotostrip
met als thema 'vrijheid' en het bedenken en uitvoeren van een dans.

Peuterspeelzaal “Kabouter Pinkeltje” doet actief mee aan het
project “Boekenpret”. Dit project
voor peuters bevordert het verhaalbegrip en de woordenschat. Zowel
kinderen als leidsters beleven veel
plezier aan het project. Nieuwsgierig geworden naar dit geweldige

project? Kom dan gerust langs
bij Peuterspeelzaal “Kabouter
Pinkeltje” gevestigd aan de Pieter
Joostenlaan 24 te Wilnis (tegenover
NME Centrum) en laat u uitgebreid
informeren door juf Jolanda Schüller. Foto peuters druk bezig met
“Boekenpret”.

Samen koken in ’t Anker
Inloophuis ’t Anker is gestart met een
nieuwe activiteit: samen koken.
Dit houdt in, dat een groepje gasten
samen met vrijwilligers een tweegangenmenu bereidt, dat daarna gezellig
gezamenlijk gegeten wordt.

Afscheid van wethouder Jacques Dekker
Tijdens een drukbezochte receptie heeft Jacques Dekker maandag afscheid
genomen als wethouder van De Ronde Venen. Zijn vertrek uit het dagelijks
bestuur van de gemeente betekent niet het einde van zijn politieke carrière. Na vijf jaar in het college van B & W keert hij terug in de gemeenteraad als fractielid van Ronde Venen Belang.		
foto patrick hesse

Het is voor de bakker!
Bewoners van Wilnis kunnen weer
terecht voor vers brood. Brood en
banketbakkerij Tersteeg, met reeds
winkels in Noorden en Kamerik
neemt de winkel van Bakker Boonzaaijer over. Wil Oudshoorn (foto),
die filiaalleidster was bij Boonzaaijer,
(foto) bedankt Tersteeg voor het feit
dat deze haar voormalige collega's
overnam en dat er weer een bakker is
in het dorp.
foto peter bakker

Om 11.00 uur vulde de keuken van
Argon, waar 't Anker gevestigd is,
zich met gasten en vrijwilligers. Even
aftasten, want zo'n keuken is anders
dan thuis. Maar alles is voorhanden:
een gasfornuis, een magnetron en
zelfs een oven.
Het menu van vandaag: Hutspot als
hoofdgerecht en gesmoorde ananas
in honing met bolletjes roomijs toe.
Vier kilo aardappelen werden
geschild, 2 kilo winterpeen in kleine
stukjes, alles in de pannen en koken.
Gehaktballen werden gebraden,

spekjes gebakken, uien apart gebakken (want niet iedereen kan uien
verdragen), worst in de magnetron.
Ananas in de koekenpan met honing
laten smoren. Lekkere jus van
stampotjus (uit een zakje) gemaakt.
Om half een was het eten klaar en de
tafel gedekt zodat het gezelschap kon
aanschuiven. We waren met 11 man,
waaronder nog een aantal vrijwilligers die de planken in de kasten
aan het timmeren waren. We hebben
heerlijk gegeten en na de hutspot
hebben we het toetje bereid; een
simpel recept maar overheerlijk. Na
het eten hebben we besproken wat
we op 22 februari a.s. gaan bereiden:
Tine’s kippenpotje (geheim recept)
en Sophia’s nagerecht met banaan,
chocola en een beetje drank.

www.inloophuishetanker.nl.

DE GROENE VENEN 		

5

CITO IN BEELD

Kort Nieuws
Abcoude/Baambrugge

Spreekuur SVAB

Op een groot aantal basisscholen in Nederland is deze week de CITO-toets
afgenomen bij leerlingen van groep 8. De resultaten van de toets zijn
mede bepalend voor de keuze van het voortgezet onderwijs. De Groene
Venen nam een kijkje bij groep 8 van de Driehuisschool. Hoe hebben de
leerlingen zich voorbereid en hoe is het hen deze week vergaan?

g
De voorbereidin
Stan van Scheppingen:
“Er zijn een paar dingen veranderd
bij de CITO Toets, bijvoorbeeld een
andere opstelling en we mogen minder vaak samenwerken. Ik vond het
zelf belangrijk dat wij de Proef CITO
hebben gemaakt. Ik weet nu beter
waar ik aan toe ben. Ik wist ook veel
dingen zelf al: naar welke school ik
wil gaan en wat ik moeilijk en makkelijk vind.
Er zijn veel dingen belangrijk om de
CITO te kunnen maken. Het moet
bijvoorbeeld stil zijn, je moet een
goede werksfeer hebben in de groep,
maar ook andere groepen moeten stil
zijn. Daarom maken wij ook posters,
die hangen we dan in de school op.
Daarop staat de tekst: Stil, de CITO
van groep 8. Ik denk dat het allemaal
wel gaat lukken en dat de CITO voor
mij en de groep goed gaat verlopen.”

Eva Fronik:
“In groep 8 hebben wij ons voorbereid op de CITO, door eerst een proef
CITO te maken. Aan de hand daarvan
en de Entree van groep 7 is er een
voorlopig advies uitgekomen. Dat
advies hebben de ouders samen met
de juffen besproken. Ook de kinderen
waren hierbij en mochten er iets over
zeggen. Toen hebben de juffen een
definitief advies gegeven.
Bij ons in de klas zijn verschillende
adviezen en ook zijn er al veel kinderen bij een school een kijkje gaan
nemen. Maar er zijn ook kinderen die
nog twijfelen over waar ze naartoe
willen. Die kinderen nemen een kijkje
op meerdere scholen, zodat ze zeker
weten dat ze de goede keuze gaan
maken. Dat komt wel goed. Ik heb
zelf mijn keuze al gemaakt, nu nog
even met de CITO bewijzen dat ik het
kan!”

De leerkrachten
De leerkrachten
Alle scholen voor voortgezet
onderwijs in onze regio verlangen,
naast de resultaten die overgedragen worden vanuit het basisonderwijs, een toetsuitslag. Derhalve
nemen wij deel aan de Eindtoets
Basisonderwijs van CITO. Zijn we
nu heel erg aan het stressen? Nee,
hoor! We proberen een zo rustig en
neutraal mogelijke sfeer te creëren,
waarin een ieder gelijke kansen
heeft. Een extraatje (lees: arbeidsvitaminen) wordt daarbij verzorgd
door de Ouderraad en ouders van de
leerlingen. Zelfs kauwgom mag op
deze drie ochtenden...
Om even de gedachten te verzetten
is er een alternatief middagprogramma. Op dinsdagmiddag zijn
we door de kleuters van groep 1-2
uitgenodigd om buiten te komen
spelen. Iedereen heeft genoten!
Natuurlijk is het heel spannend om
tot eind februari te moeten wachten
op de uitslag, zelfs voor jullie juffen.
Tot die tijd zeggen we: ‘Zet ‘m op en
veel succes!’

Juf Monique, juf Marie José
en juf Margriet

ets
Over de CITO to
De leerlingen van groep 8 gaan binnenkort de basisschool verlaten. Op
naar het voortgezet onderwijs! Het
kiezen van het juiste brugklastype is
soms lastig. De Eindtoets Basisonderwijs kan dan uitkomst bieden.
De resultaten van de toets helpen
de leerling, de ouders en natuurlijk
de leerkracht bij het kiezen van een
geschikt type voortgezet onderwijs.
De Eindtoets geeft onafhankelijke
informatie voor de keuze van het
best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Eindtoets is een

Hoe was het?
Justin van der Weijden
“Ik had gelukkig al een proefcito
gemaakt. Daardoor raakte ik niet
in paniek. Ik nam me steeds voor
dat je elk jaar al een CITO had gemaakt en dat hielp. Maar eigenlijk
is dat het niet helemaal, want het
bepaalt wel een beetje je nieuwe
school en wat je daar gaat doen. Ik
begon goed voor mijn gevoel en als
je rond keek, zag je iedereen heel
geconcentreerd werken. Het waren
wel veel vragen, maar het lukte bij
de vier toetsen: taal, rekenen, taal
2 en dan wereldoriëntatie. Na elke
toets mocht je steeds iets voor jezelf doen. We kregen ook limonade
of thee met iets lekkers. Toen ik
klaar was, was ik opgelucht en ging
ik chillen.”
school- of leervorderingentoets: de
toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in acht
jaar basisonderwijs geleerd heeft.
In principe doen alle leerlingen in
groep 8 mee aan de afname van
de toets. Een uitzondering op deze
regel vormen:
(allochtone) leerlingen die aan
het begin van groep 8 vier jaar of
korter in Nederland zijn en die het
Nederlands onvoldoende beheersen
om de opgaven goed te lezen; leerlingen die naar verwachting naar
het (voortgezet) speciaal onderwijs
of naar het praktijkonderwijs gaan.

Groep 8 van de Driehuisschool
Sven van Putten:
“De voorbereidingen van de CITO
waren eigenlijk best makkelijk. Op
maandag hebben we borden gemaakt
met: Sssst CITO! en opgehangen door
de hele school. Zo weten anderen dat
we bezig zijn met de CITO. Ik was
helemaal niet zenuwachtig met de
proef CITO, dus waarom nu wel? In
groep 7 hebben we de CITO entreetoets gemaakt. Dat is bijna hetzelfde.
Als je klaar bent met de opdrachten
mag je stil iets voor jezelf doen: op je
DS of tekenen, bijvoorbeeld.
Als iedereen begonnen is, moet het
muisstil zijn in de klas. Maar als we
dan klaar zijn, wil iedereen ook gelijk
praten. Als de bel gaat voor de pauze
willen we ook graag naar buiten:
even naar lucht happen, rennen en
bewegen. Zo kunnen we na de pauze
weer goed stil zitten.”

Amy van Loo
“Op zich was de CITO best makkelijk, maar aan de andere kant...
moest je wel veel lezen. Dan is het
dus moeilijk om je concentratie er
bij te houden. De eerste dag is altijd
wel spannend. Je denkt dan: Zal ik
het wel goed doen? Of… .Is het A
of D? Ik dacht nog aan dingen die
ik had geoefend. Maar je hoeft niet
zenuwachtig te zijn, want dat is nergens voor nodig! Kijk je toets na,
verbeter als het moet en controleer
nog een keer.”
Celine de Schrijver
“Op dinsdag om 9 uur zijn we
begonnen met de CITO. Iedereen
mocht iets meenemen om op te
kauwen. We zijn begonnen met het
onderdeel taal. Het was gelijk lekker rustig in de klas, dus je kon je
goed concentreren. Ikzelf vond het
niet zo moeilijk. We kregen na elk
onderdeel even pauze om te praten
of iets anders te doen. Daarna was
rekenen aan de beurt. Onder alle
vier de taken was het stil en als
iedereen klaar was, was het nog
steeds rustig.”

Pibbe Dirkson:
“Help, CITO!, zullen heel veel kinderen denken, maar ik niet! Ik heb er
eigenlijk best zin in, omdat je kauwgom in mag en na de CITO leuke
spelletjes mag doen. Ik ben er goed
op voorbereid, want ik heb al de Entreetoets en de proef CITO gemaakt.
Mijn verwachte score is 546 en ik
hoop dat ik dat haal. Ik ga gewoon
heel erg mijn best doen en dan zie
ik wel wat het wordt! Maandag
hebben we posters gemaakt. Grote
bladen met bijvoorbeeld: Sssst
CITO! erop. De posters hebben we
door de hele school opgehangen en
dan hopen we dat het helpt.
Ik ga in ieder geval goed mijn best
doen!”

De samenvoeging van de gemeenten Abcoude/Baambrugge met de
Ronde Venen is een feit. Wat wij u
als SVAB, de lokale politieke partij,
hebben beloofd, doen we. Daarom
willen wij ons bekende spreekuur graag handhaven. Wij stellen
ons voor dat met u te doen in de
Angstelborgh (zij-ingang) en wel op
donderdagavond, 10 februari 2011
van 19.00 tot 20.00 uur. Iemand
van onze raadsleden of bestuur
zal daarbij aanwezig zijn. Op deze
manier willen we met u van gedachten wisselen over de plaatselijke
politiek, problemen betreffende
de leefbaarheid in Abcoude en
Baambrugge en het welzijn van de
burgers. Kortom, we willen graag
van het wel en wee op de hoogte
blijven. Informatie: www.svab.nl

Mijdrecht

Clubavond
Verzamelaars

Op maandag 7 februari heeft de
Verzamelaarsvereniging De Ronde
Venen haar maandelijkse clubavond
in De Meijert te Mijdrecht. De zaal
is open vanaf 19.30 uur en begint
om 20.00 uur. Op deze avond wordt
een lezing gehouden over ‘postwaardestukken’ en na de pauze hebben
we weer een interessante veiling.
Naast de leden zijn ook belangstellenden van harte welkom.

www.verzamelaarsrondevenen.nl

Vinkeveen

Prijskoppelklaverjassen

Timo van der Meer
“Dinsdagochtend begonnen wij
aan de CITO-toets. De toets is
alleen in de ochtend. Ik vond het
zelf best spannend, maar ik vond
het uiteindelijk niet echt moeilijk.
We moesten wel even doorwerken,
maar dat maakte niet zoveel uit.
‘s Middags mogen we leuke dingen
doen. Maandagmiddag hebben we
posters gemaakt en die gingen we
door de school ophangen. Op de
posters staat dat we de toets hebben en dat de andere kinderen dus
moeten proberen om stil te zijn. Op
de eerste dag was dat goed gelukt!”
Kevin Keijman
“Ik was best zenuwachtig. Het
was best moeilijk om te denken
dat je nu de echte toetsen moest
maken. Toen ik begon dacht ik dat
het moeilijk zou worden, maar dat
viel best mee. Ik was klaar met
een toets en dacht: Was dit nu een
toets? Niet elke toets was even
makkelijk. Iedereen kreeg de tijd
en iedereen was op tijd klaar. Niet
iedereen werkte met een klein
boekje: sommige leerlingen hadden
een vergrote versie of moesten met
een luister-cd. Het was een leuke
ervaring en ik vond het leuk.”

Op dinsdag 8 februari organiseert
klaverjasclub Onder Ons prijskoppelklaverjassen in Café Het Meertje, Achterbos 101 te Vinkeveen.
De aanvang is 20.00 uur. Iedere
kaartliefhebber is van harte welkom, we spelen drie partijen van
zestien giffies. Om de onkosten te
dekken wordt er tevens een verloting gehouden. Er zijn veel mooie
prijzen te winnen!

Vinkeveen

Biljarten D.I.O
Het driebandentoenooi van D.I.O en
Café de Merel is zondag 30 januari
jl. van start gegaan.
De eerste kwartfinalisten zijn al
bekend: Paul Huzemeier, Bram
Koning, de sterk spelende Patrick
v.d.Meer en Nick v.d.Veerdonk.
U kunt zich nog opgeven voor het
driebanden toernooi via onderstaand telefoon nummer, maar wees
er snel bij want vol is vol, dat wil
zeggen tot de 64 deelnemers en
dan stopt de inschrijving. Er zijn
nog enkele plaatsen open. Café de
Merel, Arkenpark 'Mur', Vinkeveen,
tel. 0297-263562 en 0297-264159.
E-mail: thcw@xs4all.nl
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Michael Bleekemolen van Race Planet in Mijdrecht:

"De mensen van PAUW leveren goed werk"
Het leven van Michael Bleekemolen staat grotendeels in het teken van de autosport. Hij reist de hele wereld
rond om wedstrijden te rijden. Net terug uit Dubai, waar hij deelnam aan de vierentwintiguurs race, treffen
we hem in het indoor kartcentrum Race Planet aan de Industrieweg in Mijdrecht. Ook hier staat alles in het
teken van de autosport.
Michael Bleekemolen begon veertig
jaar geleden in de kartsport. Zijn
eerste race was het begin van een indrukwekkende autosportcarrière. Hij
haalde zelfs de Formule 1, boekte tal
van overwinningen en werd kampioen
in verschillende autosportdisciplines.
En nog steeds is hij actief op de
internationale circuits. Ook zijn beide
zoons Sebastiaan en Jeroen zijn succesvolle autocoureurs.
Michael opende in 1993 in Mijdrecht de eerste indoor kartbaan van
Europa. “In die tijd was dat iets
heel bijzonders,” vertelt Michael.
“Daarmee is het karten wel op de
kaart gezet. De belangstelling nam al
snel toe. Het is een mooie manier om
een snelheidssport te beoefenen. En
het zijn niet alleen de avontuurlijke
jongetjes, die er van dromen om ooit
nog eens autocoureur te worden.
Ook volwassen mannen en vrouwen
kruipen hier in zo’n kart.”
Inmiddels is de indoor kartbaan
uitgegroeid tot Race Planet, een
wereld die helemaal in het teken

staat van de autosport. Nog steeds is
er de kartbaan, maar een groot deel
van de hal wordt ingenomen door
een complete kinderspeeltuin: Race
Planet for Kids. Michael: “Met Race
Planet for Kids bieden wij ook voor
de allerkleinsten de mogelijkheid om
op een aan de autosport gerelateerde
manier te spelen. Voor de leeftijdscategorie van twee tot twaalf jaar
organiseren we hier spectaculaire
kinderfeestjes. Karten kan al op een
leeftijd vanaf acht jaar. We hebben
speciale jeugdkarts waar de kinderen
op een veilige en eenvoudige manier
mee om kunnen gaan.”
Er is meer te beleven
Naast de vestiging in Mijdrecht zijn
er inmiddels ook Race Planets in Amsterdam en Delft. “In de vestigingen
in Delft en Amsterdam zijn ook weer
nieuwe attracties gebouwd. Zo hebben we in Amsterdam twee kartbanen, die we kunnen koppelen tot een
mega baan. In Delft hebben we zelfs
een baan over vier verdiepingen. Drie
circuits met een totale lengte van

meer dan een kilometer. In Amsterdam is er ook een kinderplayground
en bovendien kun je daar ook bowlen.
Voor alle vestigingen geldt, dat wij de
bezoekers een bijzondere manier van
uitgaan kunnen bieden. We zijn gespecialiseerd in het organiseren van
groepsevenementen. Familiefeesten,
bedrijfsuitjes, verjaardagsfeestjes,
vrijgezellenparty’s, het kan allemaal.”
En Michael Bleekemolen heeft nog
een sterke troef achter de hand met
Race Planet Zandvoort. Michael:
“We kunnen de mensen daar een
hele dag vermaak bieden. We hebben
er een wagenpark van 120 auto’s,
van de Porsche 911 raceauto, de
Lamborghini, de Aston Martin tot
de BMW130i, waar men mee het
circuit op kan. Voor veel mensen
maken we hier een droom waar. Het
is zelfs mogelijk om in een Formule
1 wagen te rijden. We bieden een
heel programma waar men zich
individueel of met een groep collega’s
vrienden of familieleden een hele dag
kan uitleven. Dit is echt uniek en we

ontvangen in Zandvoort gasten uit
heel Europa.”
De groenvoorziening
Het onderhoud van het groen rondom
het pand in Mijdrecht heeft Michael
Bleekemolen uitbesteed aan PAUW
bedrijven en daar is hij heel tevreden over. “We kwamen met PAUW
Groenvoorziening in aanraking toen
ze zelf contact met ons opnamen. Ik
wist toen nog helemaal niet dat ze
dat daar deden. We zaten toen net
in een periode dat we niet tevreden
waren over het groenonderhoud.
Daarom zijn we met PAUW in zee
gegaan. En ik kan wel zeggen dat

ze goed werk leveren. We hebben
weliswaar niet zo’n grote tuin om ons
bedrijf, maar er is toch rondom het
hele gebouw een flinke strook met
planten en struiken. Zij zorgen dat
er regelmatig geknipt en gesnoeid
wordt en dat de zaak er netjes bij
staat. En ze houden ook de rest van
het terrein op orde. En niet onbelangrijk is ook het bijhouden en regelmatig schoonmaken van de sloten om
ons gebouw. Ik heb waardering voor
hun aanpak. En dat ze daarmee ook
mensen met een achterstand de kans
geven maakt het extra waardevol.”
door piet van buul
foto's patrick hesse

PAUW medewerker Peter Ditzel

Hans Wijnbelt van PAUW Groenvoorziening:

Eén van de PAUW medewerkers die er zorg voor draagt dat het groen
rondom het pand van Race Planet in Mijdrecht keurig wordt bijgehouden,
is Peter Ditzel. Peter werkt al vanaf 1992 bij PAUW bedrijven. Toen in
2003 gestart werd met de afdeling groenvoorziening was Peter een van
de eersten die mee naar buiten ging. Hij hoort bij de vaste ploeg die het
onderhoud van het groen bij Race Planet van Michael Bleekemolen in
Mijdrecht verzorgt.

PAUW Bedrijven biedt werk en opleiding aan mensen met een arbeidsbeperking. Via verschillende takken
van dienst binnen het bedrijf kunnen mensen zich ontwikkelen en mogelijk doorstromen naar een plek in
het reguliere bedrijfsleven. De groenvoorziening is een van de terreinen waarop PAUW sinds een aantal jaren actief is. Hans Wijnbelt was er bij toen dit bedrijfsonderdeel in 2003 van start ging.

"Ik heb groene vingers"

“Het is min of meer toevallig dat ik
bij PAUW terecht ben gekomen,”
vertelt Peter. “Ik heb een fysieke beperking vanwege problemen met mijn
rug. Via een uitzendbureau ben ik bij
de voormalige stofzuigerfabriek VAM
gaan werken. Daar waren in die tijd
ook verschillende mensen vanuit
PAUW bedrijven gedetacheerd. Toen
het bedrijf op hield te bestaan, gingen
die mensen weer terug naar Pauw en
ik ben toen ook meegegaan. Ik kwam
aanvankelijk op de afdeling Elektra
terecht. Dat werk werd geleidelijk
minder en er kwam vooral inpakwerk
voor in de plaats. In 2003 besloot
men met een afdeling groenvoorziening te starten. En gelukkig mocht
ik daar direct aan mee gaan doen. Ik
had de tuinbouwschool gedaan, dus
ik wist er al het een en ander van.
Ik mag wel zeggen dat ik groene
vingers heb. Ik vind het buitenwerken
en bezig zijn met tuinen en planten
heel leuk om te doen. Ik ben ook
eigenlijk geen type om hele dagen
binnen te zitten. En ook voor die tijd
zorgden we al voor het groen rondom
het gebouw in Breukelen.”
Opleidingen
De mensen die bij de groenvoorziening betrokken werden kregen vanaf
het begin een opleiding. Naast de algemene basiskennis die nodig is voor
dit werk, werden er aparte cursussen
gegeven. Peter: “We moesten bijvoorbeeld bomen omzagen. En dan is

het toch wel handig als je weet hoe je
met een kettingzaag om moet gaan.
Maar ook voor de andere dingen zoals snoeien en maaien werden cursussen gegeven.” Peter begon in 2003
als medewerker, werd vervolgens eerste medewerker, aanspreekpunt en
tenslotte voorman. “Als voorman geef
je leiding aan een ploegje mensen.
Afhankelijk van de klus die gedaan
moet worden varieert dat van een
man of vier tot soms wel meer dan
tien mensen. Dat zijn mensen met
een verstandelijke of lichamelijke
beperking. Sommigen zijn autistisch.
Dan moet je dus wel weten hoe je
daar mee om moet gaan. Daarom heb
ik aparte cursussen gevolgd in het
omgaan met autisme. Daarnaast heb
ik ook opleidingen gevolgd zoals de
VCA voor algemene veiligheid en de
cursus BVO, de basiscursus veiligheid
openbare ruimte. Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk te leren zodat
je steeds weer een stapje verder kunt
komen. Dat geeft ook extra plezier in
het werk.”

"De ontwikkeling van onze mensen is opmerkelijk"

Hans Wijnbelt werkt vanaf 1993 bij
PAUW bedrijven. Hij begon als voorman op de afdeling verpakkingen.
Begin 2003 was hij afdelingschef van
de afdeling elektra en verpakking.
“Het werk in de elektra liep toen al
terug,” zegt Hans. “Op een gegeven
moment kreeg ik de begeleiding
van een tweetal flinke knapen. Het
was al snel duidelijk dat het binnen
werken voor hen niet de meest geschikte aanpak was. Het waren echte
buitenwerkers. Toen kregen we van
de gemeente Breukelen een grote
maaiklus aangeboden. We zijn daar
met een man of tien aan begonnen.
Daar was Peter Ditzel ook al bij. En
dat was eigenlijk de aanzet tot het
opzetten van een afdeling groenvoorziening. We moesten toen nog veel
leren. Behalve de wetenschap dat
het gras groen is, wist ik zelf ook nog
niet zo veel van dit vak. We zijn toen
allerlei cursussen op gaan zetten.
Binnen redelijk tijd hadden we een
groep van een man of vijfentwintig
die inzetbaar was. Daarna is het snel
gegroeid. Inmiddels werken er ongeveer negentig mensen in de groenvoorziening. In het begin kregen we
veel opdrachten van de gemeente
Breukelen. Vervolgens kwamen
ook andere gemeenten uit de regio
met opdrachten. In 2005 kwam de
gemeente Nieuwegein er bij. Daar
hebben we zoveel werk dat we daar
een dependance hebben waar ongeveer veertig mensen uit die plaats en
directe omgeving werk hebben.”
Geleidelijk aan breidde de markt zich
uit. “Het werk is heel gevarieerd. Zo

werken we ook veel voor de gemeente De Ronde Venen. We knippen er
hagen en snoeien bomen. We kappen
en zagen bomen en struiken en we
onderhouden plantsoenen. We houden
ook de bestrating van speeltuintjes
schoon door onkruid te verwijderen, legen openbare prullenbakken,
maken straatkolken leeg, waar
de machines niet bij kunnen. Voor
andere opdrachtgevers maaien we
grasvelden en gazons en reinigen we
sloten. Zo hebben we een afspraak
met een paar kinderdagverblijven
waar we elk voorjaar de zandbakken van schoon speelzand voorzien.
Daarbij gaat het toch om ongeveer
100 kuub zand. Op jaarbasis knippen
we ruim 32 kilometer hagen, alleen
al in De Ronde Venen.”
Klantenwerving
Hans: “Op een gegeven moment zijn
we het bedrijfsleven gaan opzoeken.
We hebben gewoon bedrijven gebeld
en hebben verteld wat we zoal voor
hen kunnen doen. Zo zijn we ook bij
Race Planet van Michael Bleekemolen terecht gekomen. Daar houden
we het groen bij dat rondom het hele
gebouw is aangelegd. Maar we houden ook de omliggende sloten schoon
en zorgen dat het parkeerterrein
opgeruimd is. Het is dus onze taak
om te zorgen dat het er allemaal
netjes uit ziet.”
Die contacten met de bedrijven leveren soms ook nog wel eens particuliere klussen op. “Maar we begeven
ons niet actief op de particuliere
markt,”zegt Hans. “We concentreren

ons dus vooral op bedrijfsterreinen en
werk voor gemeenten. En daarvoor is
nog wel ruimte in onze portefeuille.”
Ontwikkelen
Hans Wijnbelt is erg enthousiast
over de ontwikkeling die mensen bij
PAUW bedrijven doormaken. “We
steken heel veel tijd en energie in
de begeleiding en vooral ook in de
opleiding van deze mensen. Daarbij
zijn we voortdurend op zoek naar de
mogelijkheden die ze in zich hebben.
En dat levert vaak verbluffende resultaten op. Wanneer je ziet hoe mensen
zich hier in een paar jaar ontwikkelen
van wat schuchtere en onzekere mensen naar zelfverzekerde en redelijk
zelfstandige medewerkers dan geeft
me dat ongelofelijk veel voldoening.
Want daar doen we het uiteindelijk
allemaal voor. Niet de beperkingen,
maar de mogelijkheden tellen.”
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Dennis van Eijk, Soïchi Kappers

Met een knip uit je winterdip
Tijdens de feestdagen is die winter nog best gezellig. Maar daarna komen altijd weer die twee lange maanden, voordat de lente eindelijk weer begint en ligt de befaamde winterdip stevig op de loer. Onder het motto:
‘Lente op je hoofd brengt de lente in je hoofd’, haalt Soïchi Kappers alle Rondeveners met een knip uit die
winterdip. Want als je er goed uit ziet, zit je lekker in je vel en krijgt die dip geen kans. Zelfs niet wanneer de
zon het laat afweten.
door paul bosman foto patrick hesse

Het knippen zit Dennis van Eijk in het
bloed. Zijn opa begint in 1927 een
kapperszaak in Wilnis. In 1960 opent
zijn vader een tweede kapsalon Van
Eijk in Vinkeveen. In 2003 neemt
Dennis daar het stokje, of liever
gezegd de schaar, van zijn vader over
en verandert de naam in Soïchi Kappers. Soïchi Kappers is een moderne
trendy kapsalon, maar dan verpakt als
knusse huiskamer waar de (overigens
uitstekende) koffie altijd klaar staat.
Terwijl we bij hem op bezoek zijn, is
Dennis druk bezig met de make-over
van een dame die maar liefst twintig
centimeter van haar kapsel af laat
halen. Zo’n knipproces gaat stukje
voor stukje: links een accentje, goed
kijken, rechts een accentje, weer
goed kijken, nog een halve centimeter
er af en nog eens goed kijken. Maar
het resultaat mag er zijn en mevrouw
stapt glunderend uit de stoel: “Dit is
precies wat ik wil! Straks wel eerst
even opnieuw kennis maken met mijn
man, want die herkent me nu niet
meer!”
Zo’n reactie van een tevreden klant,
is precies wat Dennis voor ogen heeft.
Op de website soichi.nl check je thuis

IJskoude poten

op je gemak de laatste haartrends
om daarna in de kapsalon samen met
hem te kijken welke trends het beste
passen bij jouw persoonlijkheid. En
zweer je bij je huidige kapsel is dat
natuurlijk ook prima. Het gaat tenslotte om waar jij je lekker bij voelt!
De deur van Soïchi Kappers staat
voor iedereen open: man of vrouw,
oud of jong, trendsetter of wat meer
traditioneel. Soïchi Kappers bevindt
zich midden in het Vinkeveense dorp
('op het Kloosterplein'), waar altijd
genoeg ruimte is om je auto of fiets

te parkeren. Dennis biedt verschillende producten aan met een goede
prijs/kwaliteit verhouding. Onder
andere Keune, Z.one Concept en
MEDIceuticals (nieuwste technologie
voor mensen met huidproblemen).
Ben je nieuwsgierig geworden? Stap
dan uit je winterdip en maak een
afspraak voor je nieuwe lentelook!
Soïchi Kappers, Herenweg 111,
Vinkeveen, 0297 261550,

www.soichi.nl.

16 februari: op stap met Zuwe Zorg en Aveant
Goed nieuws voor ouderen die zin hebben in een dagje uit en de dagelijkse routine willen doorbreken. Zorgorganisaties Aveant en Zuwe Zorg organiseren dit jaar samen zes dagtochten, die worden begeleid door een
verpleegkundige en enkele vrijwilligers. Met een luxe touringcar worden de mooiste plekjes van Nederland
bezocht.
Meneer Schouten uit Woerden is een
trouwe klant van de reisorganisatie.
Vorig jaar schreef hij maar liefst
zes keer in op de reizen die worden
georganiseerd. Hij ziet het deelnemen als een welkome vervanging van
de vakanties die hij als zeventig jarige
maakte. Hij is alleenstaand en gaat
graag met anderen op pad. Mevrouw
Straver (85) uit Vinkeveen gaat
samen met haar man (84 ) dit jaar
voor het eerst mee. “Mijn dochter
had de oproep gelezen en zei meteen,
moeder dat is wel wat voor jou. We
wonen nog zelfstandig en houden er
best van een daagje op pad te gaan.
Het doorbreekt de gang van zaken
van alle dag. Je gaat met leeftijdgenoten op stap enm de verzorging
onderweg is prima. Dat hebben we
van andere deelnemers gehoord. Wij
kijken er naar uit, zeker!”
Het wordt het derde jaar dat er
dagtochten worden georganiseerd.
Het is een dagje uit voor mensen die
zelf niet meer zo goed alleen op pad
durven, of iets minder mobiel zijn,
maar bovenal behoefte hebben aan
gezelligheid met anderen. De vertrouwdheid van een zorgorganisatie
blijkt voor velen een reden om mee te
gaan. Ook kinderen van deelnemers
vinden dit vaak een prettig idee. Een
dagtocht zorgt ervoor dat mensen die
veel alleen thuis zitten nieuwe sociale
contacten opdoen. De dagelijkse rou-

tine en eenzaamheid wordt doorbroken. De dagtochten zijn betaalbaar
voor iedereen en met een Servicepas
van Aveant of van Zuwe Zorg krijgen
deelnemers korting.
De eerstvolgende dagtocht is op
16 februari. Die dag gaan we op
kastelentrip. We bezoeken prachtige

kastelen en landgoederen en reizen
door de mooiste bossen van ons land.
Zin in een lekker dagje uit? Meld u
aan bij Aveant of Zuwe Zorg: Aveant
telefoonnummer: 0900 - 2 111 222.
www.aveant.nl/dagtochten of Zuwe
Zorg telefoonnummer 0900 - 235 98
93 www.zuwezorg.nl/dagtochten.

De winter is vorig jaar al vroeg
van start gegaan met sneeuw in
de laatste week van november.
Volgens de weerexperts zou dat
een voorproefje zijn van wat nog
ging komen. Een van de strengste
winters werd voorspeld maar daar
is tot nu toe nog niet veel van
terecht gekomen. Maar wat niet is
kan natuurlijk nog komen.
Op dit moment vriest een het
graad of 4 en hebben alle kleine
slootjes een minuscuul ijslaagje. De
ondergespoten weilandjes kunnen
elk ogenblik weer schaatbaar zijn.
Maar schaatsmarathons of toertochten op plassen of meren zitten
er voorlopig nog lang niet in en van
een Elfstedentocht is al helemaal
geen sprake. En ondanks dat er
nog niet geschaatst kan worden, is
het toch druk in de polder.
Ganzen, meeuwen, zwanen, meerkoeten, eenden en nog veel meer
gevleugelde vrienden bevolken
de weilanden in grote getalen en
scharrelen hun kostje bij elkaar.
Eenden liggen lui in het zonnetje
alsof het voorjaar is en meerkoeten
klonteren gebroederlijk samen.
Blauwe en zilverreigers staan op
hun lange poten in het ijskoude,
nog net niet bevroren water in de
hoop een lekker visje te kunnen
verschalken. En als je dat alles zo
eens staat te bekijken vraag je je
af hoe het kan dat vogels met hun
kale poten zolang in dat ijskoude
water kunnen blijven staan. Dat
moet toch heel erg koud zijn. Hoe
zit dat nu eigenlijk met die kale
vogelpoten?
Welnu, vogels hebben een mechanisme om de temperatuur in hun
poten te regelen. Met dat mechanisme kunnen zij de temperatuur
van hun poten een paar graden
boven de omgevingstemperatuur
houden waarmee ze net voldoende
warmte vasthouden om te voorkomen dat hun poten bevriezen. Het
mechanisme waarmee ze dat doen
wordt ´wondernet´ genoemd en
ook wel het ´tegenstroomprincipe´.
Grieks geneesheer Herophilos van
Chalcedon (335 v.Chr) heeft dit
fenomeen ooit beschreven als het
`rete mirabile´.

(aderlijke) bloed stroomt dat op
de terugweg is naar het hart. Het
warme bloed koelt af en het koude
bloed warmt op. Het slagaderlijk
bloed raakt daarmee al een deel
van zijn warmte kwijt voordat het
bloed verder de poten instroomt
en in contact komt met de koude
buitenlucht. In de winter ligt de terugkerende ader in de kern van de
poot zodat er weinig warmte verloren gaat. Het warmteverlies wordt
in de winter nog verder beperkt
doordat de bloedvaatjes die dicht
bij de naakte huid liggen zich sterk
vernauwen. Op die manier blijft
er veel warmte voor het lichaam
behouden. In de zomer gebruikt
de vogel ditzelfde wondernet voor
zijn afkoeling want in de zomer
verplaatst de terugkerende ader
zich naar de huid van de poot zodat
het bloed gemakkelijk overtollige
warmte kwijtraakt. En daarmee
blijft de vogel lekker koel.
Maar toch lopen vogels wel
degelijk kans in of op het ijs vast
te vriezen wanneer ze langdurig
stilstaan of zitten. Vogels kennen
dit risico en gaan daarom vaak
liever op hun buik liggen zodat ze
hun poten kunnen optrekken tussen
hun buikveren. Het bevederde deel
van hun lichaam is namelijk beter
geïsoleerd dan de poten. Op de
plaats waar de spieren beginnen,
vlak boven het loopbeen, beginnen
ook de veren. Naakte vogelpoten
bevatten geen spieren maar alleen
pezen. Daarom is er niet veel
energie nodig om de poten warm
te houden. Als het koud is, kan de
bloedtoevoer beperkt blijven tot
wat nodig is voor de vervanging
en aangroei van huid en nagels.
En hoe kouder de omstandigheden
worden, hoe meer de bloedvatwanden zich samentrekken waardoor
er zo min mogelijk bloed door de
poten stroomt, net genoeg om niet
af te sterven en net genoeg om niet
vast te vriezen aan de ijsvloer.
En zo heeft de natuur voor alles
een oplossing en is er op elke vraag
een antwoord.

Het wondernet zorgt ervoor dat
warm (slagaderlijk) bloed dat
vanuit het lichaam komt in de
poten zeer dicht langs het koude

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

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

DE GROENE VENEN

Cursus Meditatie bij 'De Paraplu’
Op maandag 14 februari start bij de Stichting 'Paraplu' een interessante cursus, waarvoor nog een aantal plaatsen open zijn en dus mogelijkheden bieden om zich nog in te schrijven.
“Deze cursus behandelt de 'Leer
van de Esoterie' voor beginners,”
zegt mevrouw Adrie Samsom, de
docente van deze cursus. “Hierin
kun je leren hoe je je zelf goed kunt
aarden, zodat je goed in het hier
en nu blijft. Je leert je zelf in een
goede bescherming te zetten, je
ruimte energetisch te reinigen enz.;
we leren ontspanningsoefeningen,”
vult zij nog aan.
Via een geleide meditatie, dat wil
zeggen door middel van een verhaal
wordt geprobeerd dichter bij je zelf
te komen, teneinde meer eigenwaarde, liefde en blijdschap voor je
zelf te creëren, je innerlijke kind te

ontmoeten.
De cursusprijs is inclusief 2 kopjes
koffie of thee of glas water € 38,00
en bestaat uit 5 dagdelen op maandagavond van 19.45-21.30 uur, te
beginnen op maandag 14 februari
a.s.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de Paraplu, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email: info@stichtingparaplu.nl.

Club Durven & Doen

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

Iedereen is weleens onzeker,
gespannen of verlegen. Er is nu
een nieuwe club: Durven & Doen,
waarbij kinderen spelenderwijs
meer zelfvertrouwen krijgen en hun
creatieve talenten leren gebruiken.
Een kleine groep speciaal voor
kinderen die (soms) stil, verlegen,
onzeker of faalangstig zijn. We
doen veel leuke toneel- spelletjes
en andere oefeningen. Zo ontdekken kinderen meer over zichzelf en
wat ze allemaal kunnen. We geven

geen uitvoering dus je hoeft niet het
podium op. Club Durven & Doen is
speciaal voor kinderen uit groepen
5 t/m 8 en kan op een laagdrempelige manier kinderen een steuntje
in de rug bieden. De Club start in
april op woensdagmiddag in Mijdrecht. De lessen worden gegeven
door Astrid Millenaar. Voor meer
informatie en/of overige activiteiten
van De Speltuin: kijk op
www.despeltuin.nl of bel met 0640977903.

VSV: voor voetballertjers van 5-7
VSV staat voor Voetbal Samenwerking Vechtstreek en organiseert
een voetbalcompetitie voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met 7 jaar. Zij
mogen nog niet in de KNVB competitie spelen omdat ze te jong zijn,
daar mag je pas spelen als je 6 jaar bent. Voetbalverenigingen uit de
regio Vechtreek en een stukje van De Ronde Venen kunnen zich aansluiten bij VSV. Voordeel van zo'n regio-aanpak is, dat er dan niet zo ver
gereis hoeft te worden met de voetballertjes. En ze leren in een vroeg
stadium het spelletje waar iedereen zo gek van is. Op dit moment zijn
er 21 deelnemende teams in de VSV competitie van zo'n 12 voetbalverenigingen uit de regio volgen VSV op: voetbalsamenwerkingvechtstreek.nl

50
Toch een feestje! Gefeliciteerd! P en P.

Het is niet aan haar te zien
maar wel echt waar,
Karin Kniep is vanaf nu 50
jaar!
Namens je collega’s van
Ruijgrok Makelaars,
GEFELICITEERD!

Een baby-olifantje als Valentijncadeau

Verras degene waarvan u houdt met een echt olifantje
om (op afstand) voor te zorgen. Voor € 5,50 per maand
heeft u niet alleen een uniek cadeau, ook geeft u een
babyolifantje een nieuwe toekomst. Een peetouder krijgt
een persoonlijk certificaat en een foto van het olifantje
samen met het tijdschrift “de Olifant”. De weesolifantjes
worden opgevangen in het Olifantjes Weeshuis in Kenia
of op Sri Lanka en keren terug naar de natuur als ze
volwassen zijn. Van de laatste ontwikkelingen ontvangt
de peetouder regelmatig nieuwsbrieven en jaarlijks een
film op DVD over het leven van de weesolifantjes.

Bel 0297 364 224 of ga naar www.olifanten.org
Vrienden van de Olifant

Postbus 44, 1430 AA Aalsmeer
ING-bank 22 11 20
Een peetouderschap is voor tenminste één jaar en daarna zolang als de cadeaugever of de peetouder dat wil.

Woning Abcoude duurste
van de regio
Abcoude is in Utrecht de duurste
gemeente om een huis te kopen. Een
woning verwisselt daar voor gemiddeld zo'n 558.000 euro van eigenaar.
Dat blijkt uit een onderzoek van de
site Woningmarktcijfers.
Voor het onderzoek werden de
verkoopprijzen van huizen op een
rijtje gezet met behulp van cijfers van
het Kadaster. Abcoude werd in de lijst
van alle gemeentes vijfde. Duurste
gemeente van het land is Blaricum.
In deze regio haalde verder alleen
De Bilt de top 10. Een huis kost daar
zo'n 432.000 euro.

Daarnaast verzorgt VSV in samenwerking met de KNVB en alle
voetbalverenigingen in de regio
scheidsrechtersopleidingen voor
de jeugd. Zodat je een officiële
scheidsrechter KNVB hebt, die de
wedstrijden begeleidt.
VSV is ook een Goede Doelen
Stichting
Bij elke activiteit die VSV organiseert, dienen de deelnemers en
bezoekers minimaal 1 euro te doneren per persoon voor het Goede

Doel. Wij hebben twee Goede
Doelen, het bekende KiKa (KInderen KAnkervrij) en KASFOOC in
Kenia. Ook een project dat bestemd
is voor de jeugd: met het project
KASFOOC wordt getracht voor
36 weeskinderen in een levensbehoefte te voorzien en hen kansen te
geven voor een redelijk leven. Denk
hierbij aan waterbronnen, bananen
telen, visvijver, trapnaaimachine
voor de uniformen voor de kinderen,
etc. Een grote uitdaging voor VSV.

Uitslag ballonnenwedstrijd Dorpsstraat Wilnis
Op 27 november 2010 gingen er
heel wat ballonnen de lucht in bij
het openingsfeest van de Dorpsstraat in Wilnis. Er stond die dag
een stevige wind in de richting van
het IJsselmeer. Van de 150 ballonnen die de lucht in gingen, zijn 7
kaartjes terug gekomen. De ballon
van Kane Weel (2 ½ jaar) heeft
de grootste afstand afgelegd, die
kwam terecht in Broek in Waterland. Kane kwam vrijdag op het
Servicepunt in de Dorpsstraat om
zijn prijs op te halen.

DE GROENE VENEN 		
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Deuren  Schuifpuien  Vouwwanden  Dakkapellen  Serre-lichtstraten  Windschermen
Vaste - Beweegbare Terrasoverkappingen  Voordeurluifels  Dakramen  Garage deuren

LICHTSTRAAT•

Meer licht in uw woning met een lichtstraat,
ook mogelijk op een bestaande of nieuwe uitbouw.
Kom naar onze showroom om dit model te bezichtigen!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

Drukte bij feestelijke opening Jumbo Vinkeveen

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.

25

jaar in
u
regio w

Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 en za 10.00 - 14.00 • www.voku.nl

‘Op zoek naar 8.500 fans’
Met het aftellen van zeven naar nul, veel confetti en zelfs een eigen Jumbo-lied (eerste
regel: Hé, Hallo. Wij staan altijd voor u klaar) werd afgelopen woensdag stipt om 9 uur
Jumbo Vinkeveen geopend. Al voor dit moment hadden een paar honderd inwoners van De
Ronde Venen zich, net buiten de winkel, verzameld om een glimp op te vangen van de brede
nieuwe indeling en het grote assortiment. Formuledirecteur Colette Cloosterman liet een
traan van emotie en blijdschap nadat de 186ste winkel binnen de Jumbo formule officieel
was geopend. “Het blijft een speciaal moment als er een nieuwe winkel opengaat.”
door peter schavemaker

De afgelopen twee weken is de winkel ‘helemaal Jumbo’ gemaakt, vertelt Colette Cloosterman. “De layout van Jumbo is er ingezet,
er is vers elan gekomen door een ruimere
opstelling van de 32.000 producten en door
de komst van het verseiland, waar dagverse
vleeswaren kunnen worden gekocht. Terwijl
andere winkels kiezen voor voorverpakkingen, wij willen dat de klant een onsje extra
vleeswaren kan laten afsnijden. Deze keuze
hoort inderdaad bij ons familiegevoel.”
Jumbo kent de 7 zekerheden. “Dat is onze
filosofie waarin wij garanties aan de klanten
geven. Zoals de vierde klant wachtend in de
rij die de kar boodschappen gratis krijgt, of
wanneer de klant een product ergens anders
goedkoper vindt, hij het gratis mee naar huis
krijgt.”

‘Maak van de klanten fans’, is een uitspraak van
uw broer (Colette Cloosterman is de zus van
algemeen directeur Frits van Eerd; Jumbo is een
familiebedrijf –Red.).
“Dat zeggen we inderdaad tegen onze medewerkers. Maak van de klant een fan. Dat geldt
ook voor de ruim 8500 inwoners van Vinkeveen en omgeving.” Jumbo kent geen spaaracties, zoals poppetjes en voetbalplaatjes. “Een
bewuste keuze. Dat leidt af, onze prioriteit ligt
bij de consument en de producten.”

Trots
Vincent Schuijt, samen met Bas Bobeldijk
franchisenemer, is trots op de nieuwe winkel.
“De Jumbo formule is geschikt voor heel
Nederland, ook voor Vinkeveen. Dat wij
weer een eigen slagerij hebben, is voor mij
de belangrijkste verandering. Het winkeltje
spelen is hierdoor veel leuker geworden.
Het supermarktambacht is weer terug in de
winkel, we kunnen directer met de klant en
producten bezig zijn, in plaats van producten
die direct uit de vrachtwagen in het schap
werden gelegd. Jumbo staat voor lekker eten
en drinken voor een goede prijs. Vinkeveen
wordt Bourgondischer.”
Knap stukje werk
Ab Smit, eigenaar van Ab Schoenservice,
maar ook voorzitter van de winkeliersvereniging vindt de nieuwe buurman Jumbo
een ‘verbetering’ en ‘een knap stukje werk’.
Het heeft volgens hem in het winkelcentrum gezorgd voor een beter aanzien. “Bij
mijzelf heeft de twee weken sluiting iets
van negatieve invloed gehad. Voor de andere
winkels is het positief geweest. De klanten uit
Vinkeveen bleven hun kaas en vlees halen, in
plaats van naar Mijdrecht te rijden.”

Begraven
of
cremeren?
Mijn vrouw wilde hier nooit over
spreken. Samen met onze kinderen
moest ik die beslissing nemen.
Uitvaartcentrum Finnema stond ons
hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk.

Breng je ZAAK financieel op orde

Financiële, fiscale en verzekeringstips voor de ZZP-er
ZZP Vereniging De Ronde Venen organiseert op woensdag 16 februari een bijeenkomst
met het thema ‘Breng je ZAAK financieel op orde’. De bijeenkomst vindt plaats bij de
Rabobank in Mijdrecht. Er komen deze avond verschillende financiële aspecten van ondernemerschap aan de orde.
Ondernemen kan heel leuk zijn, maar geld
verdienen is op de langere termijn wel een
voorwaarde om als ondernemer bestaansrecht
te houden. Zo zijn er fiscale voordelen waar de
ondernemer gebruik van kunt maken; er zijn
manieren om ondernemersrisico’s te beperken
en verzekeringen die men nu het beste kan afsluiten! Er komen tips voorbij om de financiële
toekomst te plannen en een aantal richtlijnen
kunnen er toe bijdragen dat klanten de factuur
sneller betalen. Een viertal deskundigen met
ieder hun eigen ‘area of expertise’ zijn uitgenodigd om hun kennis met ons te delen. In de
pauze is er gelegenheid om vragen in te leveren
die na de pauze door de sprekers in een pa-

nelopstelling plenair behandeld zullen worden.
Geïnteresseerden die willen weten hoe financieel meer uit de zaak te halen is, kunnen zich
(bij voorkeur niet later dan 11 februari) voor
deze avond aanmelden via evenementen@
zzpdrv.nl of www.zzpderondevenen.nl.
Voor leden is deelname uiteraard gratis; nietleden betalen bij aanmelding € 20,00. Als men
zich direct als lid aanmeldt, dan profiteert men
gelijk van het lidmaatschapsvoordeel en kan
bijeenkomst dus gratis worden bijgewoond!
Vanaf 19:30 uur ben je van harte welkom. De
presentaties starten om 20:00 uur. Locatie is
Rabobank Rijn en Veenstromen, Bozenhoven 93
te Mijdrecht.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 4

07-05-10 16:08
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Miriam en Joleen geven creatieve workshops in Vinkeveen:

“Het moet wel gezellig blijven”
Hoe kunnen voetballende zoons tot creatieve workshops voor vrouwen leiden? Zowel Miriam van Maanen
als Joleen van Dijk wordt in haar gezin omgeven door voetballers. Miriam: “Naast die voetbal wil je als
vrouw ook wel wat voor jezelf. Ik wist dat Joleen ook erg creatief is en dacht: misschien is het leuk om
samen workshops te organiseren?” Joleen had inmiddels al wat ervaring met het geven van workshops en
was eigenlijk niet van plan de draad weer op te pakken. Toch heeft ze zich laten overhalen, zónder spijt. Een
enthousiaste Joleen: “Het is elke keer weer ontzettend gezellig!”
door valérie sambrink sanderink

Inmiddels werkt het tweetal al zo’n
tweeënhalf twee jaar samen. Het
begon met creatieve feestjes voor
kinderen. Miriam: “We organiseren
kinderpartijtjes waarbij we een paar
uur met de kinderen knutselen. Zo
hebben we met een groep bloempotjes met dieren gemaakt, met een
andere groep een canvasdoek met
vissen en met weer andere groep
tuinstekers in de vorm van een
vlinder.” Joleen vult aan: “Dat is hartstikke leuk om te doen. Alle kinderen
gaan er helemaal in op, zelfs als ze
van huis uit niet heel creatief zijn.
Eén keer zaten we met een groep
meiden en één jongetje canvasdoeken
met vissen te maken. We dachten
nog: moeten we niet wat anders voor
die jongen verzinnen? Maar besloten dat hij met de groep mee moest
doen. Uiteindelijk was hij de meest
fanatieke. Hij vond dit het leukst van
allemaal!”
Workshops met vrouwen
In het begin liep het goed met de kinderfeestjes. De aanvragen stroomden
binnen. Opvallend aangezien Miriam
en Joleen in de crisis begonnen zijn.
Volgens hen kwam dit door de mond
op mond reclame. Later ebde het

foto patrick hesse

toch een beetje weg. Het aantal
aanvragen voor kinderfeestjes blijft
nu wat achter, maar dat betekent niet
dat Miriam en Joleen geen activiteiten meer organiseren. Joleen:
“Tijdens een kinderfeestje vroeg een
moeder: ‘Doen jullie eigenlijk ook
iets voor ons?’ Dat deden we op dat
moment nog niet, maar we besloten
dat het inderdaad erg leuk kan zijn
om met een groep vrouwen aan de
slag te gaan. Zo is het idee voor de
creatieve workshops voor vrouwen
ontstaan. Nu houden we elk jaar een
lente-, zomer-, herfst- en kerstworkshop. Daarnaast hebben we vorig jaar
een Moederdag workshop gehouden
en hadden we op 18 januari 2011
onze eerste breiworkshop.”
Breien
Miriam en Joleen zijn allebei
creatief, maar hebben ieder haar
eigen specialiteiten. Joleen maakt
veel versiersels en kunstwerken voor
in huis en in de tuin. Dit begon met
het maken van dakpannen. Daarna
maakte ze ook beelden van pretex.
Nu maakt ze alles wat op haar pad
komt en haar leuk lijkt. Vooral de
tuin blijft hierbij belangrijk. Daarin
mag je nooit uitgekeken zijn. Miriam

daarentegen is vooral actief met
breien. Ze vertelt: “Dat heb ik van
mijn moeder. Die kan ook erg goed
breien. Zij heeft voor al haar kleinkinderen grote dekens gebreid. Op
de lagere school kreeg ik ook breiles,
maar daar ging het nog niet zo goed.
Ik ben linkshandig en de lerares die
alles voordeed was rechtshandig. Ik
raakte telkens in de war waarop de
lerares zei dat het niets met mij zou
worden. Ik legde me daarbij neer,
totdat ik op mijn vijftiende een hesje
wilde hebben. Mijn moeder zei dat ik
dat zelf wel kon breien en dat heb ik
gedaan. Sindsdien heb ik steeds vaker
kleding, kussentjes en zelfs lampenkappen gebreid. Tijdens de creatieve
workshops kreeg ik soms vragen over
breien, bijvoorbeeld hoe je een kabel
kunt breien. Joleen en ik bedachten
dat het misschien ook wel leuk is om
een breiworkshop te organiseren.
Een paar weken geleden vond onze
eerste breiworkshop plaats en het
was inderdaad een succes.”
Gezelligheid
De breiworkshop werd op één avond
aangeboden. Bij de andere workshops
kunnen de deelneemsters vaak een
avond kiezen. Miriam: “Omdat het

Miriam van Maanen en Joleen van Dijk: “De lol maakt het voor ons ook erg fijn om te
doen. Zolang de mensen het leuk vinden, gaan wij hier zeker mee door.”
aantal vrouwen dat zich inschrijft
groot is, verdelen we hen in twee
groepen en geven we dezelfde workshop op twee verschillende avonden.
We willen namelijk niet meer dan
tien vrouwen per avond in huis halen.
We geven de workshops aan huis
dus de ruimte is beperkt. Bovendien
willen we het persoonlijk houden. We
willen de vrouwen nog wel kunnen
helpen.” Joleen: “En het moet wel
gezellig blijven. Nu komt iedereen
rond 19.30 uur binnen. Dan drinken
we allemaal een kopje koffie en om
20.00 uur gaan we aan de slag. Ik
zorg er als creatief brein voor dat we
telkens wat anders leuks gaan maken
en haal een deel van de inkopen.
Miriam zorgt voor de organisatie.
Zij nodigt de vrouwen uit, draagt ook
ideeën aan en haalt het andere deel
van de benodigde materialen. Bij het
uitzoeken van het te maken voorwerp
kijk ik in verschillende bladen. Als
ik dan iets gevonden heb wat mij

Dr. Beeker

• De persoonlijke zone 45-120 cm.

Interpersoonlijke afstand

Dat is een ruimte die mensen nodig
hebben voor zichzelf, op feestjes bijvoorbeeld ga je niet tegen elkaar aan
zitten, dat zou als vervelend worden
ervaren. Ik had eens een collega die
blijkbaar een kleine persoonlijke
zone had, als hij met je kwam praten,
stond hij altijd net iets te dicht bij.
Veel mensen ervaren dat als confrontatie en vervelend, mijn collega kreeg
nogal gemakkelijk ruzie met mensen
door het betreden van de persoonlijke
zone.

Vorige week kwam ik hem weer tegen, de man met de hond. ’s Ochtends wandelen we altijd met de honden
en meestal lopen we dan via 'de Paddestoel' naar beneden langs de dijk en dan een rondje. Deze keer liep ik
samen met onze dochter en onze drie honden over de dijk en ik zag hem al aankomen. Hoewel het ter plekke
een ‘uitrengebied’ is en de honden dus los mogen lopen, hebben we ze toch maar aangelijnd. De man, in
lange zwarte jas en met engelse dog, kwam aangelopen en begon meteen weer te fulmineren. Ik heb al eens
over hem geschreven, zie ook het stukje over empathie en sympathie op mijn site.
Dat schelden gaat zo ver, dat hij je
voor alles wat fout is uitmaakt en
uiteindelijk bezwoer hij mij na de
gebruikelijke verwensingen om de
volgende keer met een mes terug
te komen en “dan zou ik het wel
beleven”. Nou, dat weet u dus alvast
voor het geval er straks in de krant
staat: ‘Arts neergestoken’. Ik heb nog
even overwogen aangifte te doen, ik
weet waar hij woont, maar wat lost
het op...
In ieder geval hij begon dus te
schelden, dat we onze honden
moesten aanlijnen en dat er wel wat
zou zwaaien en dat ik gek ben, enz.
Maar de grap was, dat de honden
aangelijnd waren (hoewel niet verplicht dus). Kijk, honden hebben een
bepaalde geaccepteerde persoonlijke
afstand, net als mensen. Bij onze
honden is het altijd opvallend dat die
afstand varieert met de staat waarin
ze verkeren. Zijn ze aangelijnd dan
is de afstand waarbinnen een andere
hond zich niet mag begeven groter
(de honden gaan eerder blaffen), dan
wanneer ze los lopen. Als onze honden los lopen kunnen ze rustig langs

een andere, niet aangelijnde, hond
lopen zonder dat er onrust ontstaat.
Bij mensen is over dit onderwerp al
heel wat onderzoek verricht.

De Amerikaanse onderzoeker Edward T.
Hall kwam tot de conclusie dat er vier
zones bestaan;
• De intieme zone; 0-45 cm is de zone
waarin alle toenadering als intiem
wordt ervaren. Als arts bevind ik mij
regelmatig in die zone en daar ben
ik me ook van bewust. Een voor mij
simpel onderzoek, als bijvoorbeeld
naar de longen of het hart luisteren,
brengt me in die zone. Voor mijn patiënten is dat niet zo vanzelfsprekend
als voor mij. Bij het luisteren naar het
hart hoor je daarom altijd gelijk de
hartslag toenemen, de patiënt raakt
gestrest, omdat ik in zijn/haar intieme
zone zit.
Laatst was ik bij de kapper, ik probeer daar zo min mogelijk te komen
want met kappers is het altijd zo dat
ze je haar willen wassen en als ik
ergens slaperig van word, is het wel
van dat gewrijf over mijn hoofd, maar
ik heb eigenlijk ook geen geduld voor
dat geneuzel met een schaartje en

een tondeuse. Vroeger deed ik het
zelf met de tondeuse en dan had ik
gemillimeterd haar, lekker! Maar
goed tegenwoordig luister ik naar
mijn vrouw en ga ik naar de kapper, en ik vroeg dus aan die kapster;
wat vind jij nou eigenlijk leuk aan
knippen en hoe voelt het om in de
intieme zone van iemand te werken?
Schijnbaar is knippen heel leuk werk
(maar niet voor mij) en dat gedoe in
de intieme zone werd door de kapster wel herkend, ze legde af en toe
haar hand op de schouder om meer
vertrouwdheid op te wekken. En dat
is grappig want dat doe ik ook!
De basis voor het effect van aanraking ligt in ander onderzoek, psychotherapeuten hebben ontdekt dat mensen bij direct contact, in combinatie
met een verzoek, eerder geneigd zijn
toe te geven. Politiemensen gebruiken deze techniek bij ondervragingen,
door heel dicht op de verdachte te
gaan zitten zal hij eerder toegeven,
ons onderbewuste interpreteert de
overschrijding van de 45 cm grens als
een noodsituatie en is daarom eerder
bereid mee te werken.

• De sociale zone 120-360 cm,
spreekt eigenlijk voor zich, maar
het heeft in ieder geval geen zin om
met mensen buiten die zone een
gesprek aan te gaan. Dat moet je
overschreeuwen of het voelt ongemakkelijk als je gesprekspartner te
dicht bij komt. Aan de andere kant is
communicatie binnen deze zone voor
ons brein een niet persoonlijke vorm
van praten, zakelijke gesprekken
zoals een sollicitatie bevinden zich
altijd in deze zone.

• De publieke zone ligt daar buiten en
wordt feitelijk begrensd door wat je
kunt zien of horen.
Het is grappig om zelf eens ervaring op te doen met die zones; op
een feestje moet je 120 cm wel
kloppen, maar als je op een
feestje om je heen kijkt, zie
je de verschillen. Let ook
op dat mensen die te veel
hebben gedronken, zich
sneller in de intieme zone
begeven!

interessant lijkt, maak ik die creatie
altijd eerst zelf. Zo weet ik hoeveel
tijd het kost om zoiets te maken en
of het niveau past bij de vrouwen die
meedoen. Het moet in twee uurtjes
te maken zijn, want anders wordt
het wel een erg lange avond. Na
ongeveer twee uur knutselen drinken
we om 22.00 uur nog wat en daarna
gaat iedereen naar huis. Inmiddels
hebben we al een vast clubje dat
vrijwel elke workshop meedoet. We
kunnen gezellig kletsen en lachen.
Soms kom ik thuis en kan ik niet eens
meer slapen. Dan lig ik in mijn bed
nog te lachen. Die lol maakt het voor
ons ook erg fijn om te doen. Zolang
het goed gaat tussen Miriam en mij
en als de mensen het nog steeds
leuk vinden, gaan wij hier zeker mee
door.”
Heeft u interesse in een workshop?
Neem contact op via:

hieperdemiepjo@live.nl
Mijn vriend met het mes ervaart deze
zones dus blijkbaar anders dan ik. Als
ik nog op ruim 3 meter afstand ben,
begint hij al te schelden. Dat moet
betekenen dat zijn persoonlijke zone
minstens 3 meter is en zijn intieme
zone is misschien ook dan groter?
Over de oorsprong daarvan kan je
dan nog een tijdje filosoferen, we
weten dat die zones zich in de vroegste jeugd ontwikkelen, ook zijn er
culturele verschillen. Zou een weinig
stabiele opvoeding een grotere zone
tot gevolg hebben?
Ik weet het niet, het blijft voer voor
speculatie, maar wel boeiend!

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl
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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
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00
			
			
22:00 - 8:00

			

Nieuws & actualiteiten
NieuwsPoint
Nieuwsprogramma
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Wzzp
Jongerenprogramma met
Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Zondag
9:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 15:00
			
15:00 - 17:00

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
Ziezo FM
Door Corné Kremers
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Oostrom On Air
Met Peter Oostrom
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: In stilte gehuld
Auteur: Heather Gudenkauf
‘Een heel spannend boek! Het
boek viel me op door de mooie
voorkant en de tekst op de achterkant maakte me wel nieuwsgierig. Het verhaal gaat over twee
zevenjarige meisjes, Calli en Petra.
Calli praat niet meer sinds een
traumatische gebeurtenis in haar
peutertijd. Petra is haar hartsvriendin en haar stem. In dezelfde
nacht verdwijnen de meisjes. Het
lijkt alsof deze verdwijningen
met elkaar te maken hebben.
De hoofdstukken worden verteld
vanuit het perspectief van verschillende hoofdpersonen. Dat vond ik
leuk om te lezen. Je denkt wel dat
je weet waar het met het verhaal
naar toe gaat, maar je wordt soms
op het verkeerde been gezet doordat je meegaat in de gedachten
van de steeds wisselende verteller.
Het boek blijft spannend tot en
met het laatste hoofdstuk!’
gelezen door tanja verbrugge.

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Radioparade
Met Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Sophie's Choice
Met Sophie Hijlkema
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Vanavond 4 februari live
vanaf het VeenLanden
College in Mijdrecht:
de Talentenjacht 2011!
Andy, Jan & Eefje doen
op Midpoint FM verslag
van alles voor en achter de
schermen. Tweet mee via de
hashtag #tj8.

1

Zomerhuis met zwembad
Herman Koch
Huisarts
Marc
Schlosser
heeft een
medische
fout begaan,
waardoor
een van zijn
patiënten,
de beroemde
acteur Ralph Meier, is overleden. Hij
zal zich moeten verantwoorden voor
de Medische Tuchtraad. Over die
Tuchtraad maakt hij zich niet echt
zorgen: ‘Een schorsing van een paar
maanden, daar komt het op neer. We
kennen elkaar allemaal, meer zal
het niet worden.’
Maar is het wel een medische fout?
Marc had immers een rekening te
vereffenen met zijn patiënt, die net
iets te veel belangstelling toonde
voor diens mooie vrouw Caroline.
Of heeft het alles te maken met de
gebeurtenissen in het zomerhuis
waar het echtpaar Meier het gezin
Schlosser had uitgenodigd?

2

De Italiaanse minnaar
Judith Lennox
Italië, 1930.
De zussen
Tessa en
Freddie
Nicolson
zijn geboren
en getogen
in Italië.
Wanneer
ze in hun
tienerjaren
naar Engeland worden gestuurd,
verandert hun leven drastisch. De
onconventionele en mooie Tessa
wordt een succesvol model en krijgt
een relatie met een getrouwde man.
Wanneer zijn echtgenote daarachter
komt, vlucht Tessa naar Italië. Aan
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog reist Freddie af naar Toscane

het beste kunt eindigen met een
kopje thee. Voorheen gingen we
juist buiten de deur koffie drinken,
omdat we de pot filterkoffie een
beetje zat waren.

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 8:00
			

Boeken Tip 5...

Spijkers met
(koffie)koppen slaan
Ik ben natuurlijk heel kritisch als
het gaat om goede wijn en koffie,
maar soms vraag ik me af of ik de
enige ben die vindt dat een superdiner in een restaurant compleet
verpest wordt door zo’n goor,
slap, cremaloos kopje, dat ze een
espresso of cappuccino noemen.
Op een aantal restaurants in
Mijdrecht uitgezonderd, weet je
gewoon van te voren dat je maar

Tegenwoordig is dat weer andersom, waarom? Veel mensen hebben
een mooi apparaat op het aanrecht
staan, waarmee ze de beste kopjes
koffie thuis zetten.
Ieder commercieel merk van A tot
Z probeert een graantje van dit succes mee te pikken. Dus naast ovens,
frituurpannen en strijkijzers hebben
ze ineens ook alle verstand van
koffiezetten en brengen ze de meest
‘geavanceerde’ apparatuur op de
markt. Gevolg? Als zoekende blijf je
zoeken, omdat je door de apparaten
het bos niet meer ziet.
Voor die mensen die het nu wel
eens tijd vinden om spijkers met
(koffie)koppen te slaan, hier een

om Tessa op te zoeken. Onderweg
ontmoet ze Jack Ransome, reiziger
en parttime spion. De aantrekkingskracht tussen de twee is duidelijk
aanwezig, maar Freddie laat de kans
op een romance aan zich voorbijgaan. Wanneer de oorlog echter in
alle hevigheid losbarst, lijkt elke
kans op geluk voor de twee zussen
verkeken…

3

Veertien			
Dean Koontz
John Calvino, 34 jaar
en politierechercheur,
ondervraagt
een puber
in een
inrichting
voor geesteszieke patiënten met
zelfmoordneigingen. De veertienjarige jongen heeft een meervoudige
moord op zijn geweten en geeft
dat op naargeestige wijze toe. De
hele zaak doet John ergens aan
denken. Twintig jaar eerder had de
jonge John Calvino in de nacht van
zijn veertiende verjaardag zelf het
vierde slachtoffer moeten worden
van een seriemoordenaar. Hij
ontsnapte ternauwernood, maar
de moordenaar kwam daarbij om
het leven. De misdaden in heden en
verleden lijken met elkaar verbonden. Langzaam bekruipt John het
angstige voorgevoel dat hij weet
wie het volgende slachtoffer zal
worden: over 33 dagen viert zijn
zoon zijn veertiende verjaardag…

4

De vergeten brief		
Kate Morton
Edie
Burchill en
haar moeder hebben
nooit een
goede band
gehad,
maar wanneer er een
verloren
gewaande
brief wordt bezorgd met Milderhurst Castle, Kent als retouradres,

klein lesje in het selecteren van het
juiste apparaat.
Zoek naar een goed merk. Een
merk dat ook een hele uitzet aan
keuken-, tv- en andere apparatuur
heeft, kan absoluut niet beweren dat
ze alle focus hebben gelegd in het
maken van een goed koffieapparaat.
Kijk dus naar een merk dat zich
maar met één ding bezighoudt:
koffie zetten. Staar je ook niet blind
op een zo laag mogelijke prijs. In
dit geval is goedkoop duurkoop,
uitzonderingen daargelaten. Check
materialen; aluminium en RVS zijn
minder geschikt dan brons en koper.
Je wilt niet dat na 2 keer ontkalken
de gaten in de boiler vliegen toch?
Oriënteer je zoveel mogelijk, maar
doe dat wel bij winkels waar mensen werken die verstand hebben van
koffie. Om een lekker kopje koffie
te kunnen zetten heb je niet alleen
een goed apparaat nodig, verse
koffie is net zo belangrijk. Je kan

vermoedt Edie dat haar moeder
achter haar emotionele afstandelijkheid een oud geheim verbergt. Edie
weet dat haar moeder als vijftienjarig meisje tijdens de oorlog werd
geëvacueerd uit Londen, zoals vele
Londense kinderen. Ze heeft toen
in Milderhurst Castle gewoond, bij
de familie Blythe: de mysterieuze
Juniper, haar tweelingzussen, en
kinderboekenauteur Raymond, hun
vader. Edie besluit de excentrieke
gezusters Blythe op te zoeken. De
drie oude dames wonen nog steeds
samen in het inmiddels verwaarloosde kasteel; de tweeling zorgt voor
Juniper, die gek is geworden nadat
haar verloofde haar in 1941 verliet.
Stap voor stap ontwart Edie de
knoop van haar moeders verleden.
Maar er wacht haar ook een schokkende ontdekking... a

5

Meisjes			
Martin Bril
‘Af en toe
denk ik aan
haar, de
kraamverpleegster
die kwam
helpen toen
mijn eerste
dochter was
geboren.
Ze woonde
in Wormerveer, Janneke. Ze was
te dik, vond ze zelf. Ze was net in
ondertrouw met Ted, ze waren aan
het sparen voor een groot trouwfeest
bij Van der Valk in Akersloot. Ze
kwam iedere ochtend met de trein
naar Amsterdam en deed haar werk
zingend: baby wassen, baby temperaturen, baby wegen, baby aankleden.
De resultaten van haar werk legde
ze vast in statistieken en kolommen.
Meten is weten.’
In 'Meisjes' zijn Martin Brils mooiste
verhalen verzameld over meisjes,
vrouwen, moeders en dochters.
Meisjes op straat, meisjes bij de
bushalte, meisjes in de snackbar, en
meisjes op het Binnenhof: Bril kwam
ze overal tegen, en hij schreef er zijn
leven lang over.

de duurste bonen in een rampenmachine doen, een lekker bakkie
komt er echt niet uit hoor! En vice
versa natuurlijk ook.
De laatste tip? Ga proeven, proeven
en nog meer proeven. Het toverwoord! Dan weet u zeker dat u
dubbel en dwars geniet van die zelf
gemaakte espresso of cappuccino
in u eigen huis! En het leuke? Daar
hoef je deur dan niet meer voor uit!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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IN VOL BEDRIJF
Olivia's Lifestyle Winkel

Een cadeauwinkel vol
nieuwe en oude spullen
Afgelopen najaar opende Christa van der Kleij aan de Koppeldijk in
Abcoude Olivia’s Winkel. In en verkoop van gebruikte kleinmeubelen en
woonaccessoires was het uitgangspunt. In korte tijd kwamen daar allerlei
dingen bij. Van complete serviezen tot glaswerk, van nostalgische hebbedingen tot mooie nieuwe kinderkleding. Een winkel vol verrassingen. Veel
dingen die in de winkel staan hebben een eigen verhaal, zegt Christa.
door piet van buul

“Het idee is eigenlijk heel simpel,”
legt Christa uit. “Wanneer mensen
oude spulletjes hebben waar ze van
af willen, gaan wij die hier verkopen
en we delen de opbrengst samen.
Ongeveer de helft van de spullen die
hier te koop staan, zijn door mensen
ingebracht. De andere helft heb ik
zelf opgespoord en aangekocht. En
mensen die op zoek zijn naar iets
aparts vinden hier heel vaak wat
ze zoeken. We hebben een enorme
sortering, die bijna niet op te sommen
is. En elke dag komt er weer wat
nieuws bij. Soms komen mensen
die op zoek zijn naar iets speciaals.
Wanneer ik het dan niet in voorraad
heb, kan ik een zoekactie starten via
mijn site: www.oliviaslifestyle.nl. Het
is mijn bedoeling om zoveel mogelijk
producten die ik aanbied, ook op de
site te zetten. Er staan inmiddels al
honderden producten op. Die site fungeert dan als een soort marktplaats,

foto patrick hesse

waarna men hier in de winkel nog
eens rustig kan komen kijken. Men
kan overigens ook via de site bestellen en dan sturen we het op. Maar
veel mensen willen toch wel even
zien wat ze kopen. Zeker wanneer
het om oude gebruikte spullen gaat.
Overigens hanteer ik bij de inkoop al
bepaalde criteria. Zo moet het op de
eerste plaats heel en in goede staat
zijn. En ik moet het gevoel hebben
dat het verkoopbaar is. Het heeft niet
veel zin om hier allerlei dingen neer
te zetten die je aan de straatstenen
niet kwijt raakt. Oude wiegjes is
bijvoorbeeld zo’n product. Daar is
helemaal geen belangstelling meer
voor. Net als voor koperen vazen die
je vroeger nog wel bij mensen in de
vensterbank zag staan. En deze winkel is bij uitstek een snuffelwinkel.
Je moet gewoon even de tijd nemen
en eens rustig rond kijken. Dan zul
je tal van dingen tegen komen die

Christa van der Kleij temidden van haar spulletjes in Olivia's Lifestyle Winkel in Abcoude.
je nog herkent van vroeger. Of die je
eigenlijk altijd al had willen hebben. En elke dag komt er weer wat
nieuws bij.”
Met veel plezier
Christa is een bedrijvig en ondernemend type, die in haar winkel haar
bestemming gevonden lijkt te hebben.
“Toen ik in verwachting raakte heb
ik er bewust voor gekozen om thuis
te blijven om voor de kinderen te zorgen. Daar heb ik geen moment spijt
van gehad. Maar ongemerkt begin je
op zeker moment weer de behoefte
te voelen om iets te ondernemen.

VRU verlengt AED pilot
Veiligheidsregio Utrecht verlengt de proef met brandweer AED teams. Deze teams ondersteunen de ambulancedienst in de regio bij reanimatie. De VRU heeft besloten om de proef, die in eerste instantie een jaar in
beslag zou nemen, te verlengen met een jaar en uit te breiden met de brandweerkorpsen uit Abcoude, Loenen
aan de Vecht, Lopik, Benschop en Oudewater. De posten Utrecht-Tolsteeg, Achterveld, Renswoude, Zeist en Den
Dolder, die in 2010 aan de pilot zijn begonnen, doen opnieuw mee. Bart Richter, projectleider AED is enthousiast over de verlenging van de proef die als doel heeft levens te redden. 			
foto peter bakker
Snel handelen
De Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee
mensen die een hartstilstand krijgen,
geholpen kunnen worden. Door middel van elektrische schokken wordt
geprobeerd het hartritme weer op
gang te brengen. Bij een hartstilstand
is het belangrijk dat het slachtoffer zo
snel mogelijk wordt gereanimeerd.
De eerste minuten zijn cruciaal. De
lokale brandweer kan snel ter plaatse
zijn en de reanimatie starten, waarna
de ambulancedienst dit bij aankomst
overneemt . De overlevingskansen
voor het slachtoffer worden daarmee
beduidend hoger.
Ambulancedienst is verantwoordelijk
Brandweermedewerkers die ingezet
worden, zijn opgeleid om met de AED
te kunnen werken. Ook hebben ze
geleerd medische basishandelingen te
verrichten. De RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) blijft
altijd medisch eindverantwoordelijk
– ook voor de inzet van de brandweer
AED teams.
Nog een jaar op proef
Tijdens de testperiode staan in de
deelnemende brandweerposten 24
uur per dag brandweervoertuigen
met een AED unit gereed. Zij worden
door de meldkamer gelijktijdig met

Toen de jongste hele dagen naar
school ging vond ik de tijd gekomen
om mijn plannen te realiseren. Deze
hal stond al even leeg. Vroeger was
er een garagebedrijf in gevestigd en
daarna is het jarenlang de standplaats van de ambulance geweest. We
hebben wel heel wat werk gehad om
de zaak op te knappen. De inrichting
bestaat voor een deel ook weer uit
spullen die ik ergens kon krijgen of
kopen. De trap naar de verdieping
komt bijvoorbeeld uit een oude
boerderij uit Bladel. De toegangsdeur
hebben we in België op de kop getikt.
Veel stellingen en rekken komen uit
boedels van andere bedrijven. Toen
we medio oktober vorig jaar de zaak
openden stond er al aardig wat in.
Inmiddels hebben we een heel uitgebreide collectie.” Christa is blij met
haar pand. Aanvankelijk was ze op
zoek naar een winkelpand maar deze
grote hal past eigenlijk wel veel beter
bij de sfeer van de winkel, vindt ze.
“Ik zit weliswaar niet midden in het
dorp, maar ben heel goed bereikbaar.
Men kan hier de auto nog goed kwijt.
Het pand ligt achter de winkel met
paardensportartikelen en is lopend
vanuit het dorp ook in tien minuutjes
te bereiken.”
Ook nieuwe spullen
Naast veel gebruikte artikelen heeft
Christa ook nieuwe spulletjes. “Ik
heb bijvoorbeeld een leuke collectie

kinderkleding en cadeautjes voor de
baby. Dat koop ik nieuw in en ik hoop
daar vooral de jonge moeders een
plezier mee te doen of mensen die
een leuk cadeautje willen kopen om
mee te nemen op kraamvisite. En uiteraard hoop ik dat men dan ook even
de tijd neemt om eens rustig rond
te kijken. Wellicht dat er nog een
onverwachte ontdekking gedaan kan
worden. Omdat er regelmatig dingen
uitgaan, maar ook weer nieuwe dingen bijkomen is elk bezoek hier weer
een nieuwe ontdekkingstocht. En wat
ik zo leuk vind is dat achter veel van
die spulletjes ook weer een verhaal
zit. Vaak moeten mensen afstand
doen van dingen die ze jarenlang
gekoesterd hebben, maar waarvoor
geen plaats meer is. Dat kan zijn dat
men zijn interieur heeft veranderd of
dat men kleiner gaat wonen. Ik krijg
ook wel dingen die uit een boedel
komen van iemand die is overleden.
De verhalen die er bij horen zou ik eigenlijk ook nog wel op de site willen
zetten. Maar daar heb ik voorlopig
nog even geen tijd voor.”

Olivia’s Lifestyle Winkel is gevestigd
aan de Koppeldijk 35 (de loods achter
nummer 39) in Abcoude.
Tel. 0294 284959.
www.oliviaslifestyle.nl.
De winkel is open van dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00 – 17.30 uur en op
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.

Café-restaurant-terras

de ambulance gealarmeerd in situaties waar reanimatie noodzakelijk is.
Er is expres gekozen voor brandweerposten die zowel in landelijke als
in stedelijke gebieden liggen.
Resultaten pilotfase 2010
Tijdens de eerste pilotfase in 2010
hebben de betrokken brandweerteams in totaal 18 meldingen gehad en
in een aantal gevallen was er sprake
van een succesvolle reanimatie.
Dat heeft de deelnemende teams
overtuigd van het nut en inzet door de
brandweer. Om een grondige evaluatie te kunnen houden, zijn echter
meer gegevens nodig. Deze hoopt de
VRU te verzamelen door verlening

en uitbreiding van de pilot. Na de
proefperiode wordt bekeken voor
welke gebieden de ondersteuning van
de brandweer meerwaarde biedt.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De AED pilot is een initiatief van
de Veiligheidsregio Utrecht. De
Veiligheidsregio Utrecht is een
samenwerkingsverband van de 26
Utrechtse gemeenten op het gebied
van brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening en (gemeentelijke)
crisisbeheersing. Samen met haar
partners draagt de VRU op efficiënte
en effectieve wijze zorg voor het
voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

14 Februari
VALENTIJN
VALENTIJN SPECIAL
SPECIAL

3 Gangen verrassingsmenu

F 39,90 p.p.
Ontvangst met en glaasje cava.
FEBRUARI ACTIE
maandag t/m donderdag

25% KORTING

OP DE GEHELE REKENING
Valentijn uitgezonderd

Amsteldijk Zuid 162 -Tel. 0297-582205

Nes aan de Amstel / Amstelveen

www.cantinadelcorazon.nl

14		

DE GROENE VENEN

“Muzikaal vuurwerk op twee vleugels van ongekende klasse!”

Bert van den Brink en Maria Markesini
bij René van Beeck in De Boei
Op vrijdag 18 februari ontvangt René van Beeck twee zeer bijzondere
‘friends’: de fenomenale jazzpianist Bert van den Brink en de Griekse
zangeres en pianiste Maria Markesini. René verruilt de bas voor de
flügelhorn en zingt. Dat doet hij voor de pauze met Bert en na de pauze
is het de beurt aan Maria Markesini en Bert van den Brink, die op twee
vleugels het publiek laten genieten van hun fantastische pianospel. Dit
zeer bijzondere duoconcert begint om 20.30 uur.

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en
Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater
en toneel. In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Kikker Classic (4+)

‘Kikker gaat over vriendschap
en niet bang hoeven zijn’
Max Velthuijs’ Kikker is wereldberoemd, in wel veertig landen worden
de kinderboeken verslonden. Sinds begin 2009 is ook de animatieserie
Kikker & Vriendjes te zien op Z@PPELIN. Theatergroep Terra speelt
sinds 2002 de allereerste Kikkermusical. Niet alleen de harten van
jonge theaterbezoekers en hun groot(ouders) werden veroverd, maar
de voorstelling won ook diverse belangrijke theaterprijzen, waaronder
een Johnny Kraaijkamp Musical Award (voor de script bewerking,
red.) Een gesprek met Dick Feld, artistiek leider van Theater Terra en
acteur in de voorstelling Kikker.
De voorstelling uit 2002 is wegens succes opnieuw in het theater
te zien.
“In 2002 was de voorstelling heel erg succesvol, alles was uitverkocht.
We hadden dat toen niet verwacht. Er is inmiddels ook een nieuw
publiek van kinderen van 4+. Het verhaal gaat over het jongetje Max,
die de volgende dag gaat verhuizen, maar dat eigenlijk niet durft. Zijn
moeder gebruikt drie boekjes van Kikker om hem te troosten, deze
losse verhaaltjes vormen samen het verhaal. Kikker gaat over vriendschap en het kwijtraken van vriendjes. En dat je niet bang hoeft te zijn
voor nieuwe dingen. Uit reacties blijkt dat dit veel kinderen geholpen
heeft, ze wilden nog wel een keer verhuizen. Dat is prachtig.”

Maria Markesini

Bert van den Brink

Maria Markesini
De Griekse Maria Markesini weet
met haar fabelachtige pianospel,
haar prachtige stem en haar uitstekende performance iedereen te
betoveren. Ze studeerde klassieke
muziek aan het conservatoria van
Athene en Rotterdam, maar begon
een zangcarrière na een blessure
aan haar hand. In 2008 werd Maria
door Jazz Impulse gecontracteerd.
Na de presentatie van de cd Kosmos
met o.a. Richard Bona en Bert van
den Brink in het Concertgebouw te
Amsterdam, treedt zij overal op in
Europa.

de band van Denise Jannah. In 2007
won hij de VPRO – Boy Edgarprijs.
Bert heeft opgetreden met tientallen internationaal bekende musici en
vocalisten. Onder de naam “Bert’s
Bytes” geeft hij jazzrecitals live of
via Internet. Hij is actief als producent/arrangeur van o.a. het Metropole Orkest. Dit jaar speelt hij samen
met Maria Markesini.

Bert van den Brink
Bert van den Brink behoeft nauwelijks introductie. Deze pianist, componist, docent en producent kreeg
zijn eerste pianolessen op vijfjarige
leeftijd. Hij improviseerde van jongsaf op piano en orgel en is een echte
autodidact. Hij speelde in 19901991 in het Dee Dee Bridgewater
Kwartet en was muzikaal leider van

Groepsexpositie
Atelier de Kromme
Mijdrecht
Tien leden van Atelier de Kromme
Mijdrecht exposeren in februari in
de Royal Gallery in Amsterdam. In
totaal omvat de expositie zo’n vijftig
werken, van Freddy Hentzen,Truus
Wortel, Marja Tulp, Agnes Remkes,
Berry Schoemaker, Gosia Kowalska,
Jaap de Vries, Tina Sopacua, Elise
Warner en Ria Blommaert. Naast
schilderijen van stillevens, portret,
model en dieren, zullen er ook
landschappen en abstracte werken
te zien zijn. Aangezien alle leden hun
persoonlijke stijl hebben, biedt de
expositie een gevarieerd en kleurrijk beeld. De feestelijke opening
van deze bijzondere tentoonstelling
vindt plaats op zaterdag 5 februari
van 16 tot 18 uur. De Mijdrechtse
zanger en pianist Jordy de Leeuw zal
de vernissage muzikaal opluisteren.
De Royal Gallery is gevestigd aan de
Koningsstraat 37 in Amsterdam en is
van woensdag tot en met zondag van
12 tot 18 uur geopend. De expositie
duurt tot en met 27 februari.

‘Meisje met paradijsvogel’ van Tina
Sopacua

Toegangskaarten
De toegangsprijs voor dit bijzondere
duoconcert bedraagt 10 euro. Jongeren betalen op vertoon van studie- of
schoolpas 5 euro. Reserveringen op
www.cultura-drv.nl zijn mogelijk tot 3
dagen voor het programma. Kaarten
zijn eveneens verkrijgbaar bij boekhandel Mondria (winkelcentrum De
Lindeboom, Mijdrecht), drogisterij
De Bree (Herenweg 12, Vinkeveen)
en aan de zaal (De Boei, Kerklaan
32, Vinkeveen) tot een half uur voor
aanvang. Verdere informatie: www.

cultura-drv.nl

De boekjes zijn juist zo bijzonder dankzij hun eenvoud in tekst en
beeld.
“Dat klopt. Wij willen de voorstelling zo helder mogelijk houden, zonder kinderen te onderschatten. Ik kende Kikker niet, maar was in een
keer verliefd op het karakter en de prachtige plaatjes. Uit de boekjes wordt eigenlijk alleen maar voorgelezen, het was daarom lastig
om deze kleine verhaaltje voor toneel te bewerken. Ik heb aan Max
Velthuijs (overleden op 25 januari 2005, red.) gevraagd hoe we dat het
beste zouden kunnen doen. ‘Ik zou het niet weten’, zei hij. We kregen
volledig de vrijheid. Hij was trots op het resultaat, tijdens een doorloop
zat hij te huilen.”
De musical was ook te zien in het buitenland (Amerika, Canada,
India, Iran en Schotland).
“Kindertheater in Amerika is heel kinderachtig, ze maken theater
zoals wij dat veertig jaar geleden hier deden. Ze gaan door de knieën
naar de kinderen toe, dat doen wij nooit. Wij doen alleen dingen die we
zelf ook leuk vinden, om een grap moeten we zelf kunnen lachen. En
zelf ontroerend raken. De voorstelling in Amerika was succesvol door
onze manier van theater maken, Kikker was daar niet bekend. In Iran
hebben we vooral, tijdens theaterfestivals, voor volwassenen gespeeld.”
Kikker is op 13 februari
om 14 en 16 uur te zien in
Schouwburg Amstelveen.
Naast Dick Feld staan
Liesbeth Janse, Koen Iking
en Babbe Groenhagen op het
toneel.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.theaterterra.nl/kikker

Dit weekend: V.I.O.S. concerten 2011
Dit weekend vinden de traditionele concerten van Muziekvereniging
V.I.O.S plaats. Op zaterdagavond 5 en zondagmiddag 6 februari zal het
sfeervolle Partycentrum De Meijert worden gevuld met populaire muziek en wervelende shows. En V.I.O.S. is er klaar voor! Na maanden van
voorbereiding door de diverse afdelingen staan alle leden te popelen
om u een leuke avond of middag te bezorgen.
Het concert begint op zaterdagavond om 20:00 uur en op zondagmiddag om 14:00 uur. Een half uur
voor aanvang gaat de zaal open.
De entreeprijs bedraagt 5 euro per
persoon. Op zondagmiddag is de
toegang voor kinderen tot 12 jaar
gratis, mits onder begeleiding van
een volwassene.
Kaartjes kunt u aan de zaal kopen,
maar de kans is groot dat de zaal
dan al is uitverkocht. Dus wilt u

zeker zijn van een plaats, koop dan
uw kaartjes bij een van de voorverkoopadressen. In Mijdrecht is dit
Primera De Jong in winkelcentrum
De Lindeboom en in Vinkeveen bij
de familie Van der Linden, Snippenlaan 31 (tussen 16:00 en 20:00
uur). Voor meer informatie over
V.I.O.S. en dweilorkest DORST
kunt u terecht op
www.vios-midreth.nl en

www.dweilorkest-dorst.nl.

Jeugdcircus Acrobatico
in De Vijf Bogen
Op zondag 13 februari a.s. presenteert het Jeugdcircus Acrobatico
haar nieuwe Circustheatershow
Oscarion in Dorpshuis De Vijf Bogen
te Baambrugge. Dertig artiesten
tussen de 6 en 18 jaar brengen met
hun veelzijdige circustalenten en aanstekelijk enthousiasme, natuurlijk in
schitterende kostuums, een daverende
en onvergetelijke muzikale Jeugdcircusvoorstelling op hoog niveau.
Zie ook www.acrobatico.nl. Kaarten
zijn bij Frits Benacchio te koop in het
Dorpshuis op ma-di-do avond vanaf
20.00 u of reserveren via telefoonnummer: 06-51609452.
Info: www.devijfbogen.nl. Zaal open
14.00 uur; aanvang voorstelling
14.30 uur. Entree 6 euro. Let op uw
schoeisel: gymzaal!
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De Club van… Arthur Reuling

Bij scouting leer je samen te werken
Scouting is een wereldwijde organisatie die vorig jaar het honderdjarig
bestaan vierde. Pandergroep Scouting Abcoude is in 1952 opgericht en
bestaat dus al bijna zestig jaar. Ondanks die hoge leeftijd is deze jeugdbeweging opmerkelijk vitaal. Nog steeds voelen vele jongeren zich aangetrokken tot de sfeer van saamhorigheid die zo kenmerkend is voor scouting.
Deelnemen aan de scouting activiteiten is een vorm van vrijetijdsbesteding
waar nu eens niet de nadruk ligt op presteren, zegt Arthur Reuling.
door piet van buul foto patrick hesse

Opeenvolgende generaties jongeren
zijn ooit lid van scouting geweest.
De jongens bij de ‘padvinders’ en de
meisjes bij de ‘gidsen’. Voor velen was
het een deel van de opvoeding. Er
waren spelprogramma’s waarbij de
samenwerking met elkaar centraal
stond. Bij scouting ontwikkelde men
zijn sociale vaardigheden. “De tijden
zijn inmiddels wel veranderd,” stelt
Arthur Reuling vast. “Vroeger waren
er lang niet zo veel mogelijkheden
als nu om lid van een vereniging te

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

worden. Wanneer je in dit overaanbod
als organisatie staande wilt blijven,
moet je mee gaan met je tijd. We sluiten met ons spelaanbod en met onze
activiteiten dan ook nadrukkelijk aan
bij de belevingswereld van de huidige
jeugd. Maar de kernwaarden en de
kernbegrippen, die steeds bepalend
zijn geweest voor de scouting gelden
nog steeds.”
Een deel van je leven
Arthur is vanaf zijn zesde lid van de
scouting. Hij doorliep de verschillende
leeftijdsfases. “Je kunt bij ons al lid
worden wanneer je vier of vijf jaar oud
bent. Je begint bij ons bij de Bevers.
Vervolgens ga je naar de welpen wanneer je een jaar of zeven bent. Daarna
kun je vanaf je elfde scout worden en
bij ons is er dan nog de mogelijkheid
om bij de zeeverkenners te komen. De
meesten blijven lid tot ze veertien of
vijftien zijn. Een deel gaat dan verder
in de leiding en een deel haakt af vanwege studie en dergelijke. Wij noemen
die verschillende fases ‘speltakken’,
omdat we in elk van die groepen
weer verschillende soort spellen en
activiteiten hebben. Onze zeeverkenners hebben een eigen eilandje in de
Vinkeveense plassen. Dat noemen we
‘Ahoy’. In de zomer zijn daar tal van
activiteiten en in de winter worden
de boten onderhouden en opgeknapt.
Ik heb zelf ook al die speltakken
doorlopen en geef al 15 jaar leiding

Arthur Reuling: "De gezelligheid binnen de vereniging en binnen het team vind ik heel erg plezierig. En uiteraard de reacties
van de kinderen waar je het toch uiteindelijk allemaal voor doet."
aan de welpen. Daar stop ik trouwens
mee. Niet omdat ik het niet leuk meer
vind, maar ik denk dat het goed is dat
er weer eens iemand anders komt
die het van mij overneemt, zodat er
ook weer wat nieuw bloed in komt. Ik
blijf trouwens wel volop actief hoor. Ik
zit nog in het bestuur en ben groepsbegeleider. Ik ga me nu ook meer
toeleggen op het zoeken naar nieuwe
leden en het ontwikkelen van nieuwe
spel ideeën. De scouting in Abcoude
is er altijd al wel op uit geweest om
bijzondere dingen te bedenken en net
even iets aparter te zijn dan elders.”
Scouting Abcoude bestaat in zijn totaliteit uit ongeveer 100 mensen. Leden
komen uit Abcoude en Baambrugge,
maar ook uit Amsterdam Zuidoost en
uit Ouderkerk. Er zijn ook kinderen uit
andere culturen lid. “Dat is wel een

Veenig.nl doet Rondeveense Patatje-Met Test

Dino's krijgt Beste Patatje-Met 2011 certificaat
Op jongerenwebsite www.veenig.nl vind je informatie over allerlei actuele onderwerpen in De Ronde Venen,
zoals; wonen, werk, geld, alcohol, drugs en nog meer onderwerpen die interessant zijn voor jongeren van
ongeveer 12 t/m 24 jaar. De kick off van 2011 was ‘De Rondeveense Patatje Met Test’. Het Veenig Test Team
heeft overal in de gemeente patatjes-met besteld, gegeten en beoordeeld. Belangrijke punten in de beoordeling waren onder andere geur, kleur, knapperigheid, smaak, vetgehalte, zoutgehalte en zo nog een heel aantal
kenmerken die de patatbeleving maken of breken. De uitslag is bekend!
Uiteindelijk was Dino’s, die op
vrijdag, zaterdag en zondag te vinden
is op de Dr. J. van der Haarlaan in
Mijdrecht de onbetwiste winnaar. Hopelijk krijgt het ‘Beste Patatje Met
2011-certificaat’ een mooi plekje in
de wagen!
De top 3 zag er als volgt uit;
1. Dino’s (Mijdrecht) 114 punten
2. Adelhof (Mijdrecht) 110 punten
3. Van Schaick (Abcoude) 109 punten
Hierna volgden in willekeurige
volgorde Family (Wilnis), Dikke Mik
(Mijdrecht), Cens (Mijdrecht), Tof
(Mijdrecht), Snackbar Vinkeveen
en The Corner (Mijdrecht). Helaas
waren de snackbar in Baambrugge
en die bij Eiland 1 in Vinkeveen niet
geopend, dus konden zij niet meedoen
aan de test.
Het testteam verbaasde zich over het

verschil in patatjes tussen de verschillende snackbars. Een patatje-met is
een patatje-met zou je denken. Niets
is echter minder waar. Met een verschil van 32 punten tussen de beste
en de slechtste is het de moeite toch
wel waard om even een stukje verder
te fietsen naar Dino’s! Het team van

Veenig bedankt alle snackbars voor
hun medewerking en gastvrijheid.
Wil jij ook lid worden van de Veenig.
nl redactie? Mail dan naar info@
veenig.nl. Het is ook mogelijk om
een maatschappelijke stage bij ons
te lopen!

verrijking,” vindt Arthur. “Het geeft
verbreding. Het is niet ongebruikelijk
dat kinderen, wanneer ze wat ouder
worden ook leiding gaan geven aan
jongere groepen. Dat wordt overigens
wel steeds moeilijker. Er is voor de
jeugd tegenwoordig veel aanbod en
het is dus zaak dat we er alles aan
doen om ze vast te houden.”
Het clubhuis
Vorig jaar is het clubhuis helemaal
afgebrand. Arthur: “Het was een
karakteristiek houten ark. Er was
voor de brandweer geen redden aan.
Dat was wel een flinke klap voor de
scouting, want zo’n clubhuis is toch
je thuisbasis waar het merendeel van
de activiteiten zich afspeelt. Ik ben
er wel trots op dat de hele vereniging
in grote saamhorigheid aan de slag
is gegaan om gelden in te zamelen
zodat we weer een nieuw clubhuis
kunnen laten bouwen. Er is inmiddels
voldoende geld binnen om te starten,
de tekeningen zijn klaar en er kan
gebouwd worden.
Op onze site www.scoutingabcoude.nl
kan men zien wat er allemaal gebeurd
is om gelden binnen te krijgen en wie
ons gesteund hebben. In de afgelopen
periode konden we over een tijdelijk
onderkomen beschikken dankzij de
ouders van een van de leden. Astrid
de Graaf heeft een boerderijtje met
een atelier en zij heeft ons gastvrijheid
verleend. Het nieuwe gebouw komt op
dezelfde plek als het oude. Het wordt
weer een ark maar natuurlijk wel wat
moderner. Het zal fijn zijn wanneer
we ons eigen stekje weer hebben.
Overigens vind je op onze site nog

veel meer informatie over Scouting
Abcoude.”
Vrijwilligers
Arthur komt uit een familie waar
maatschappelijke betrokkenheid een
vanzelfsprekendheid is. Zijn vader was
al zeeverkenner en ook zijn zus is bij
de scouting. “Om de doelstelling van
zo’n vereniging waar te kunnen maken
heb je ook mensen nodig die leiding
geven. Ik vind dat een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid. En het is
ook erg leuk om te doen. Wanneer je
ziet hoe binnen scouting na de brand
de zaken zijn aangepakt en hoeveel
mensen van bestuur en vrijwilligers
zich hebben ingezet, dan word ik daar
wel heel blij van. Daar haal ik ook
mijn motivatie vandaan. De gezelligheid binnen de vereniging en binnen
het team vind ik heel erg plezierig. En
uiteraard de reacties van de kinderen
waar je het toch uiteindelijk allemaal
voor doet. Je wordt er zelf ook beter
van en ik zou willen dat meer mensen
bereid zouden zijn om een beetje vrije
tijd in de begeleiding van de kinderen
te steken. Het geeft erg veel voldoening. En er zijn vast nog wel oud leden,
die om een of andere reden zoals
studie of werk er uit zijn gestapt, maar
die inmiddels weer wat tijd hebben om
weer mee te komen doen. We kunnen
altijd nog wel mensen gebruiken die
als vrijwilliger een bijdrage willen
leveren. Wanneer we bij bijzondere
activiteiten wat extra menskracht
nodig hebben doen we ook altijd wel
een beroep op de ouders. En gelukkig
meestal niet tevergeefs,” stelt Arthur
vast.

16		

DE GROENE VENEN

MOTOR&AUTO
Triumph Thunderbird Storm

Paint It Black
Deze week test Patrick Hesse een Triumph Thunderbird Storm bij Roké
Motors in Mijdrecht.
Paint it Black (no colors anymore, I
want them to turn black). Refererend
aan de kneiter van een hit die de
Rolling Stones in 1966 hadden, is dat
ook het eerste wat in mij opkomt als
ik de Thunderbird Storm aanschouw.
Volgens Triumph het onbesuisde neefje van de Thunderbird. Deze Cruiser
van Triumph werd toen hij in 2009
uitkwam onmiddellijk een bestseller.
Vooral in Amerika een schitterend
alternatief voor de Harley Davidson
(ook een stuk goedkoper).
Een heerlijk blok, geweldig uitgebalanceerd frame en super afwerking,
maar in mijn ogen een redelijk brave
uitstraling. Dat hebben ze bij Triumph
waarschijnlijk ook gedacht. Daarom
brengen dit jaar in zeer beperkte
oplage van zo'n 150 stuks wereldwijd een special op de markt onder
naam Storm, met 1700cc en in een
prachtig zwart maatpak en enkele
speciale onderdelen. Het mooiste
stuur van 2011 is zó breed dat hij bij
Roké Motors niet naar buiten kon
via de normale uitgang. Dus besloten
we de Storm op het podiumpje te
fotograferen. Het is op dit moment

helaas maar één van de paar Storm’s
in Nederland, en rijden was jammer
genoeg geen optie.
Een minpunt vind ik persoonlijk dat
Triumph niet ‘all the way’ is gegaan in
het zwart, want met zwarte uitlaten
in plaats van chroom zou hij in mij
ogen nog bruter zijn geweest. Over
smaak valt gelukkig niet te twisten.
Ik had in 2009 in een van de uitgaven
van De Groene Venen de reguliere
Thunderbird al getest en was toen
enorm verrast over de afwerking
en rijkwaliteiten van deze Triumph.
Het ziet er naar uit dat de mannen
in Engeland zichzelf weer hebben
overtroffen. Deze Power cruiser perst
er zonder problemen fluitend 98 PK
uit met zijn enorme 107 mm zuigers,
met een bullig koppel van 156 Nm bij
slechts 2950 toeren. De brute cruiser
is ook voorzien van de karakteristieke
dubbele koplampen die al cultstatus
verkregen op de Speed Triple en
Rocket III. En uiteraard voorzien van
het beproefde ABS-systeem.
Ondanks zijn minimalistische uitstraling is hij bijzonder rijk afgewerkt en
uitgevoerd. Zo bevat de snelheids-

tekst en foto's patrick hesse

meter in de tank een uitgebreide
boordcomputer en kan men de Storm
met een dikke lijst van meer dan 100
accessoires geheel naar eigen smaak
en inzicht volledig opleuken. Persoonlijk zou ik een paar leren tassen doen
en het verder zo laten. Zeg maar de
kunst van het weglaten. Zoals ik al
eerder schreef, is dit een geweldig alternatief voor mensen die een Harley
te duur vinden of niet mooi en perse
een vloeistofgekoelde twin willen. De
prijs voor al dit moois is 17.990 euro,
inclusief BTW en BPM, exclusief
rijklaar maken en legeskosten. Je
koopt voor dit bedrag een lage,
bijzonder prettig sturend beest van
een motorfiets, waarmee je waar je

deze zomer ook komt, gegarandeerd
de blits maakt.

Mijdrecht
Tel. 0297-285218
E-mail: mijdrecht@roke.nl

Roké Motors
Ondernemingsweg 9

www.roke.nl

Hulp door ouders bij aankoop woning
Als starter op de woningmarkt is het thans lastig om een financiering bij de bank rond
te krijgen voor de aanschaf van een eigen woning. Het gebeurt steeds vaker dat ouders
hun kind hierbij te hulp schieten. Ouders kunnen hun kinderen op verschillende manieren
ondersteunen bij de financiering van de aankoop van een woning. Hierbij kan gedacht
worden aan de volgende mogelijkheden:
Ouders die beschikken over
spaargeld, kunnen een bedrag
aan hun kind schenken. Sinds
1 januari 2010 kunnen ouders
hun kinderen voor het kopen
van een eigen woning maximaal € 50.000 belastingvrij
schenken. De belangrijkste
voorwaarden met betrekking
tot een dergelijke schenking
zijn dat deze notarieel vastgelegd dient te worden en geldt
voor kinderen met een leeftijd
tussen de 18 en 35 jaar.
Ouders die beschikken over
spaargeld, kunnen een bedrag
aan hun kind lenen. Het
verstrekken van een dergelijke
lening dient te geschieden
onder zakelijke voorwaarden.
Onder bepaalde omstandigheden kan een rentepercentage
van bijvoorbeeld 8 als zakelijk
worden aangemerkt. Indien
het kind de rente tegen een
tarief van 42% in mindering
kan brengen op zijn inkomen
terwijl de vordering bij de
ouder in Box 3 wordt belast,
zou het aantrekkelijk kunnen zijn om deze rente zo
hoog mogelijk vast te stellen,
bijvoorbeeld in een situatie dat
er jaarlijks gebruik gemaakt

kan worden van het belastingvrij schenken aan het kind. De
ouders kunnen op deze wijze
een netto rendement behalen
op dit vermogen dat hoger is
dan het netto rendement op
een spaarrekening, zelfs na het
doen van de schenking!
Ouders kunnen er ook voor
kiezen om borg te staan voor
de hypotheek van hun kind.
Omdat de ouders garant staan,
mag het kind meer geld lenen
van de hypotheekverstrekker.
Dit betekent wel dat wanneer
het kind de hypotheeklasten
niet meer kan opbrengen, de
bank bij de ouders zal aankloppen om te voldoen aan de
betalingsverplichting. Alvorens
een dergelijke borgstelling af
te geven dienen de ouders zich
goed te laten adviseren wat de
gevolgen hiervan zijn. Als het
kind na een paar jaar meer
verdient, zou de borgstelling
kunnen worden opgeheven.
Beschikken de ouders niet over
voldoende eigen geld maar
wel over een eigen woning,
dan zouden de ouders er voor
kunnen kiezen om een (extra)
hypotheek te nemen op hun

eigen huis.
Het geld
dat dan
beschikbaar komt,
kunnen
de ouders
schenken
aan hun
kind (zie
mogelijkheid 1)
of lenen
aan hun
kind (zie
mogelijkheid 2). De rente die de ouders
verschuldigd zijn aan de bank
komt overigens niet in mindering op het Box1-inkomen van
de ouders; de schuld komt wel
in mindering bij het bepalen
van het Box 3-vermogen.
Ik wens u succes bij het maken
van de juiste keuze.
Mr. Frank H. de Jong,
belastingadviseur
f.dejong@edo.nl

www.edo.nl
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Interview Michael Kuen

Ultieme uitputtingsslag
Ja, ik weet het. Er staat vrij vaak een Fiat 500 op deze autopagina. Maar
dat komt simpelweg doordat de fabrikant, dealers of personen briljante
ingevingen hebben en weer wat nieuws verzinnen voor Fiats kleinste.Wat
nu weer zul je dan denken? De Blackjack.
door michael reuling

foto's martijn kuen/scancoverytrial

Terwijl begin januari aan de andere
kant van de wereld door woestijnen
wordt gebanjerd tijdens de Dakar,
maken aan deze kant van de wereld
een groep Nederlanders zich op voor
de start van de ScanCoveryTrial
2011, van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 januari. 40 Equipes leggen
een barre tocht af van ruim 7.000
kilometer kris kras door Scandinavië.
Één van de deelnemers is Mijdrechter Martijn Kuen, die samen met Olav
de Glas met een zilvergrijze Volkswagen Touareg de uitdaging aanging.
De ScanCoveryTrial is een rit op basis
van GPS-coördinaten. Rijders krijgen
bij de start een noord- en oost-coördinaat door waarmee ze de navigatiesystemen kunnen instellen. Systemen
inderdaad, want de meeste teams
willen goed van A naar Z komen.
Martijn: “Ik heb de dag voor vertrek
een TomTom gekocht, met kaarten
van Scandinavië. Maar sommige
teams hadden wel vijf verschillende
navigatiesystemen en laptops bij zich,
plus een heel thuisfront dat routes
uitstippelde via Google Maps. Dat
beloofde dus al veel goeds.” Op het
moment dat je start met je coördinaat, bereken je voor jezelf de ideale
reistijd. Bij aankomst op het punt zet
je de motor uit, waarna de organisatie ziet dat je bent aangekomen. Zij
weten de ideale reistijd en bekijken
of jij die ook hebt gereden. Kom je
op de ideale reistijd aan dan verdien
je punten, kom je eerder of later
binnen, dan krijg je strafpunten. “De
mensen met vijf GPS-systemen aan
boord konden een perfecte reistijd
uitrekenen, wij vertrouwden op ons
enige middel.”
De Touareg, voorzien van een 3.0 V6
TDI en automaat was de ideale auto

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

voor Martijn en Olav. “We hadden
ons voorgenomen er een relaxte reis
van te maken. Automaatje, sterke
dieselmotor, een TomTommetje, winterbanden en banden met spikes; wij
komen er wel. Op de dag van de start
zou Olav mij ophalen, maar hij deed
het zó rustig aan, dat we de briefing
grotendeels misten. Je merkt al: erg
serieus waren we er niet mee bezig.”
Bij de start om 12.00 uur kreeg het
team de coördinaten om richting Bremen te vertrekken. Daar aangekomen
zou het logisch zijn om door te steken
naar Denemarken, echter lag het volgende punt in Polen. Hierna voerde
de route verder naar Litouwen en
Estland, om daar de boot te pakken
naar het eerste rustpunt, een paar
honderd kilometer boven Helsinki.
“Eigenlijk hebben we sneller gereden
dan coureur Tom Coronel. Hij was 32
uur na de start bij het eerste rustpunt
en had de boot van 14.00 uur. Wij
hadden jammer genoeg de boot van
17.30 uur en waren in 34 uur in
Helsinki, 2.500 kilometer afgelegd.
Netjes toch?” Na de aankomst in
Helsinki werden de winterbanden
gewisseld voor de spikes, want in
Finland wordt niet gestrooid; veel
besneeuwde wegen dus. Na zaterdag
om 12.00 uur vertrokken te zijn uit
Soesterberg, deden de mannen om
maandagochtend 3.00 uur het licht
uit in de hotelkamer. De dagen erna
voerde de rit verder naar het noorden, maar nog altijd nam Team Haarmans de rit niet al te serieus. “Totdat
we halverwege de rit wakker geschud
werden door het thuisfront dat ons
via de GPS kon volgen: jullie rijden
de hele tijd al in de top 10!” En dat
leverde hilarische momenten op. “We
zagen fanatiekelingen onderweg
rekenen op de boot, in de hotels en
bij tankstations. We vroegen waarom
ze dat deden, maar wisten natuurlijk
donders goed dat ze de ideale routes
aan het uittekenen waren. We stelden
aan hen voor dat ze ook ons konden
volgen, we lagen immers vierde met
één simpele TomTom. Je had hun
gezichten moeten zien!”
Naast de competitie onder de diverse
teams, was het vooral honderden
kilometers onafgebroken rijden
over besneeuwde wegen, terwijl de
navigatiesystemen soms de grootste
moeite hadden om een fatsoenlijke
weg te vinden in het witte landschap.
Maar tientallen uren onafgebroken
rijden levert natuurlijk ook gevaarlijke situaties op. “Wij hebben gelukkig
geen brokken gemaakt, slechts bij
een paar equipes is er iets gebeurd.”
In Finland was de politie echter op
zijn hoede. “De organisatie kreeg
een waarschuwing van de politie. Zij
hadden ons allemaal vastgelegd met
camera en konden praktisch iedereen

Wil je meer zien van de
ScanCoveryTrial, kijk dan
naar RTL Autowereld dit en
volgend weekend. Zondag
17.30 uur op RTL 7 en de
herhaling op zaterdag 11.30
uur op RTL 4. Vorig weekend was de eerste aflevering
van de driedelige serie over
de Scancovery.Terugkijken
kan deze zaterdag op RTL 4
om 11.30 uur en anders via
www.rtlautowereld.nl.
een bekeuring geven. Maar omdat de
rit voor een goed doel was, zagen ze
het door vingers, mits we de volgende
ochtend een blaastest zouden doen
(op de rustdag zaten we tot laat in de
kroeg) en vervolgens rustig Finland
uit zouden rijden. Anders werden we
allemaal op de bon geslingerd. Maar
bij de controle de volgende ochtend
had de agent te weinig pijpjes voor
het blaasapparaat en konden we zo
vertrekken. Het was meer om ons af
te schrikken.”
Natuurlijk maak je een hoop mee
tijdens zo’n rit. “Zo hebben we een
witte auto van een stel Mexicanen
bestickerd in Litouwen. Hun witte
auto stond tussen al onze beplakte
auto’s. En dan zijn we net kinderen.
Prachtig vonden ze het. Een ander
team had een barbecue meegenomen
en stond plots langs de kant van de
weg vlees te grillen. Of wat dacht je
van een bezoek aan de woonplaats
van de Kerstman, rendieren langs de
kant van de weg, een ijshotel, met de
auto over een ijscircuit, het rijden met
sneeuwscooters en met de hondenslee door een mooi landschap? En
dan heb ik het nog niet gehad over
het drielandenpunt en de prachtige
fjorden.” Een zeer bijzondere ervaring dus.
Dankzij het enkele TomTommetje,
veel geluk en doorzettingsvermogen
wisten Olav en Martijn de derde plek
te veroveren. Waren ze vanaf het begin al scherp geweest, hadden ze wel
eens de eerste plek op hun naam kunnen zetten. Uiteraard gaat Martijn
volgend jaar weer mee doen om zijn
derde plek te verdedigen. “Echter zou
ik het tof vinden om met een groep
van drie a vijf auto’s te gaan met
mensen uit onze regio. Zo heb je ook
nog een beetje onderlinge competitie.

Zou het niet mooi zijn als we de start
naar Mijdrecht kunnen halen en er
ook op die manier een beetje ons
evenement van kunnen maken? Met
een paar goede sponsors en misschien
een autobedrijf dat mee wil werken
kunnen we een mooi team maken.
En daarbij steunt de Trial ook nog
eens KWF Kankerbestrijding. Wat
wil je nog meer, geld voor een goed
doel en ontzettend veel lol voor de
deelnemers!” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Martijn via
06-53386989.

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Regen, wind & wolken
Dit weekend hebben we regen, wind
en wolken. Dat komt door de westcirculatie waar we nu in zitten. Door de
zuidwestelijke wind is er dit weekend
wel een aanvoer van warmere lucht en
kan de temperatuur gaan oplopen tot
een graad of 11 – dus zeer zacht!

Zaterdag is het goed bewolkt en staat
er een straffe zuidwestenwind, die
krachtig tot hard zal zijn; windkracht
5/6. Het blijft zo goed als droog. De
temperatuur ligt overdag zo rond de 10
graden en 's nachts een graad of 5.
Zondag is het zwaar bewolkt en
komen er aardig wat buien voorbij. De
temperatuur bedraagt overdag rond de
9 graden en in de nacht een graad of
4. De zuidwestenwind wordt zwakker
worden en zal naar matig gaan, een
windkracht 4.

18		

DE GROENE VENEN

Gemeente De Ronde Venen wil VVV-kantoor
De gemeente De Ronde Venen wil een VVV-kantoor en heeft afspraken
gemaakt met het Groene Hart Bureau voor Toerisme om de promotionele taken voort te zetten. Om vervolg te geven aan deze afspraken,
onderzoekt het bureau voor toerisme momenteel of gedeeltelijke
openstelling mogelijk is. Medio februari leggen zij hun bevindingen
voor aan de gemeente. “Bij een Groene Hart gemeente met zoveel
recreatiemogelijkheden hoort een toeristisch informatiepunt”, aldus
wethouder Kees Schouten (Recreatie).
De Ronde Venen en de regio, heeft
het Groene Hart Bureau voor
Toerisme (GHBT) de taken met
ingang van januari overgenomen.
De gemeente De Ronde Venen is
een subsidierelatie van € 20.000
aangegaan met het GHBT. In
december zijn afspraken gemaakt
over besteding van die middelen
met als doel de promotionele taken
te waarborgen. Eén daarvan betreft
de openstelling van het VVVkantoor in de Rabobank aan de
Kerklaan in Vinkeveen.

Tot verrassing van de gemeente De
Ronde Venen, bleven eind december
de deuren van het VVV-kantoor in
Vinkeveen gesloten. Het Groene
Hart Bureau voor Toerisme (GHBT)
gaf ondanks de gemaakte afspraken
aan, dat openstelling van het kantoor gedurende het gehele seizoen,
niet mogelijk bleek. Wethouder
Schouten was onaangenaam verrast
over de plotselinge kentering: “Wij
hechten aan een functionerend
VVV-kantoor, zeker als Groene
Hart gemeente, en hebben dat
daarom ook expliciet meegenomen
in de afspraken. Het is jammer dat
het kantoor zo onverwachts gesloten is, dat is tegen de afspraken
en verwachtingen in. De gemeente
heeft zich de afgelopen jaren voor
de toeristische promotie gericht
op het Groene Hart en wil die lijn
graag voortzetten.”

Voor de groei van activiteiten komen wij graag in contact met:

Wij geven de voorzet...
kop jij ’m vol in?

Medewerkers montage
(functiebenaming: stelleur)

BUKO Bouwplaatsinrichting te Zaltbommel
is marktleider in Nederland op het gebied
van exclusieve bouwkantoren, directieketen
en alle mogelijke loodsen, opslag- en
materiaalcontainers.

Als Stelleur verricht je in vast teamverband en onder leiding werkzaamheden die
bestaan uit het opbouwen van keten en loodsen, plaatsen van kant en klare panelen
en het afstellen en op maat maken van vloeren en plafonds. Aangezien onze werkzaamheden in het gehele land plaatsvinden wordt dagelijks vervoer van en naar huis
door BUKO verzorgd. Voor deze functie dien je te beschikken over gevoel voor logica,
soortgelijke werkervaring. Je kan goed functioneren in een team. Je dient in bezit te

BUKO Bouwplaatsinrichting biedt topkwaliteit in (semi-)permanente ruimten.
Het aanbod bestaat onder andere uit:
elementenbouw / schottenkeet, flexibele
units, hallen en loodsen, sanitaire units,
schaftwagens.

zijn van het certificaat Basisveiligheid (VCA) of bereid te zijn dit te willen halen.

(aankomend)

Installateur CV en E
Als Installateur CV en E verricht je werkzaamheden die bestaan uit het
monteren van installaties in nieuwe projecten en demonteren van CVen Elektro installaties in reeds voltooide trajecten (loodsen en keten).
Hiernaast ben je ook verantwoordelijk voor service en onderhoud van

Voor de GHBT is het niet mogelijk
gebleken met de huidige beschikbare middelen het VVV-kantoor het
gehele seizoen open te houden. Zij
bekijken nu of een gedeeltelijke
opening tijdens het recreatieseizoen
wel mogelijk is en zijn daarover in
overleg met diverse betrokkenen
waaronder ondernemers.

deze installaties. Voor deze functie dien je te beschikken over een
opleiding installatietechniek en/of elektrotechniek, CV installateur of
relevante werkervaring. Onze voorkeur gaat uit naar een installateur die
beide onderdelen kan uitvoeren. Kun je één onderdeel uitvoeren en ben je bereid
tot het aanleren van het andere onderdeel in de praktijk, ook dan komen wij graag met je
in contact. Het bezit van het certificaat Basisveiligheid (VCA) is een pré.

BUKO Bouwplaatsinrichting biedt
• Een uitstekende sfeer en kwaliteitsimago
in de markt;

Als gevolg van de stopzetting eind
december van de activiteiten van
VVV Hollands Midden in gemeente

• Arbeidsvoorwaarden passend bij de
functie en de verantwoordelijkheden;
• Uitdaging en mogelijkheden voor

Join the team,
kom werken
bij BUKO!

persoonlijke groei en ontwikkeling.
Zie voor bedrijfsinformatie ook www.buko.nl.

DEZE KRANT IS OOK 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

U kunt uw sollicitatiebrief en CV zenden aan:
BUKO Bouwplaatsinrichting, t.a.v. de heer J. de Wit, Postbus 39, 5300 AA Zaltbommel of via
mail aan jwit@buko.nl, met vermelding van de betreffende functie waarvoor u solliciteert.
Voor vragen over de functie is de heer J. de Wit telefonisch bereikbaar op 0418 573 333.

WWW.DEGROENEVENEN.NL

www.werkenbijBUKO.nl

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

Woordzoeker week 5

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.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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© Puzzelland

Sudoku week 5

Aanvulling
Aanzeggen
Afgesleten
Betamen
Blindenstok
Borat
Buurland
Demobandje
Diskjockey
Doge
Enigma
Fanaat
Fortuinlijk
Koter
Naad
Nakomen
Notie

Ongaar
Schokgolf
Semimilitair
Shot
Spannend
Specht
Stoten
Surveillant
Wegzuiveren
Windmolenaar

4

5
9
1
7
8
9 3 6 5
8
3
2
1 6
5 2
2
9 7
4
4 5 3
6 3
7
1
1 2
8

Oplossing puzzels week 4
V
U
L
G
A
I
R
A
S
V
A
A
L
T

E
A
L
T
T
O
D
O

L
K
A
M
E
R
D
E
L
E
R
T

O
P
U
S
M
A
G
I
E
M
A
R
E

U
R
N
D
I
E
C
A
B

R
O
N
D
K
E
T
E
N
Z
E
G
E

DEELSTREEP

S
E
R
V
E
N
T
O
N
E
R
L

I
O
N
R
O
S
-

W
A
F
D
A
K
P
I
N
D
A
S

A
A
L
T
U
L
T
R
A
E
L
F
T

S
A
S
O
O
I
L
E
E

B
R
O
K
G
E
N
O
T
D
I
E
R

E
F
I
L
E
T
R
O
T
A
N
I

E
E
E
N
E
E
R
E

R
U
B
R
I
E
K
S
T
E
M
P
E
L

2
1
5
6
3
8
4
9
7

8
3
9
4
7
5
1
2
6

4
6
7
9
2
1
8
3
5

7
9
1
5
4
3
6
8
2

3
2
8
1
9
6
7
5
4

6
5
4
7
8
2
9
1
3

5
4
6
3
1
9
2
7
8

9
7
2
8
5
4
3
6
1

1
8
3
2
6
7
5
4
9
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DE GROENE VENEN

Hallo

Vinkeveen!
Vanaf woensdag 2 februari 9.00 uur aan de
Plevierenlaan in Vinkeveen. Kom ook!

Gratis appeltaart vanaf
€ 25,- aan boodschappen
t/m zaterdag 5 februari.

