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De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Agenda Kort

Een nieuwe gemeente,
een ANDER bestuur
WWW.D66DERONDEVENEN.NL

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint...
Morgen, zaterdag 13 november, arriveert Sinterklaas in De Ronde Venen. Bij De Boei in Vinkeveen vermaken de clowns
ChoCho en Jibbe de kinderen tot de Sint arriveert om 13.00 uur. Op het terras wordt hij, met zijn gevolg, verwelkomd door
burgemeester en wethouders. Op het Raadhuisplein in Mijdrecht begint de ontvangst om 13.30 uur onder bezielende leiding
van spreekstalmeester Meneer Hans met de kunsten van de Acro-Pieten en de muziek van de Disco Pieten. Diezelfde middag
om 15.30 uur arriveert de Goedheiligman in Wilnis op de vaart ter hoogte van de loopbrug. Muzikaal begeleid door Triviant
trekt het gezelschap naar het vernieuwde dorpscentrum van Wilnis, waar de Sint wordt ontvangen door burgemeester Burgman. In Amstelhoek moeten de kinderen nog een paar nachtjes slapen voordat de Sint op 19 november in hun dorp arriveert.
In De Hoef, Abcoude en Baambrugge vindt de intocht van Sinterklaas plaats op 20 november.
foto peter bakker

Verkiezingskrant bij dit nummer

Eerste verwachtingen in kaart
gebracht

BY TWEED BNO

website inclusief
ontwerp + cms voor
slechts € 975,–

zie de voorbeelden op:
www.pprzzlight.nl

hofleverancier voor
sinterklaas

Deze week vindt u in het hart van deze krant een speciale
Verkiezingskrant. Daarmee lopen we vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 24 november a.s.
We hebben alle politieke partijen de gelegenheid geboden
hun speerpunten, kandidaten of ander verkiezingsnieuws
in te zenden. Daar is door alle partijen –op D66 en Lijst8
na– gehoor aan gegeven.
Nadat de afgelopen weken door alle politieke partijen al
flink campagne is gevoerd, beginnen de eerste verwachtingen voor wat betreft het stemgedrag zich af te tekenen.
De afgelopen twee weken is aan bezoekers van 0297-online.nl gevraagd of ze zouden stemmen en, zo ja, op wie.
Uit deze peiling blijkt dat CDA, Lijst 8 en Ronde Venen
Belang de grote favorieten worden bij de verkiezingen.
Opvallend is bovendien dat slechts 12% aangeeft niet te
zullen stemmen, Op basis daarvan mag een hoge opkomst
worden verwacht, maar of de peiling uitkomt? Zie voor de
volledige peiling van het stemgedrag de verkiezingskrant.

BINNENKORT IN DE VERKOOP
www.makelaardij-witte.nl
info@makelaardij-witte.nl

Makelaardij Witte
Herenweg 167
Vinkeveen
Tel. 0297 - 263 219

sint winter brillen
winteroptiek.nl
Groenlandsekade 99, Vinkeveen

www.deplekbijuitstek.nl

Geen zorgen
Wel goed verzorgd

Ziektekostenverzekering

ascol.nl
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open huis
vermogenweg mijdrecht
donderdag 11 november van 16.00 – 18.00 uur
zaterdag

13 november van 10.00 – 13.00 uur

dinsdag

16 november van 16.00 – 18.00 uur

zaterdag

20 november van 11.00 – 13.00 uur

voorzijde fase 1

achterzijde fase 1

uitzicht fase 2

18 nieuwbouw bedrijfsunits te koop of te huur
vanaf 66 m² aan de Vermogenweg te Mijdrecht.
Koopsom vanaf 2 79.500,- v.o.n. excl. BTW.

0174 289 946

0297 231 050

WWW.TWinsinVesTMenTs.coM
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Leerlingenvervoer per direct terug naar oude situatie

Wethoudende wethouder door raad teruggefloten
De wet Leerlingenvervoer is helder en duidelijk. Ouders van leerlingen die het speciaal onderwijs bezoeken hebben recht op een vergoeding op
basis van openbaar vervoer voor zowel de leerling als wel de begeleider. De kosten hiervan bedragen 700 euro per jaar. Taxivervoer van de leerling
kost gemiddeld 2300 euro per jaar. Alhoewel de gemeenteraad heeft besloten dat de regeling voor nieuwe instromers op basis van openbaar vervoer gehanteerd zou moeten worden, heeft dezelfde raad dit besluit nu teruggedraaid. Per januari aanstaande zal de nieuwe gemeenteraad zich
moeten buigen of de wettelijke, dan wel de soepele regeling gehanteerd moet gaan worden. Die soepele regeling houdt een extra kostenpost in
van 90.000 euro op jaarbasis. Het zal dan gaan om circa 50 leerlingen die van niet van de wettelijke maar van de soepele regeling gebruik zullen
gaan maken.
door paul bosman

Midpoint TV:
Dit weekend Politiek,
Sport en WZZP
Dit weekend is al weer de derde
uitzending van Midpoint Politiek te
zien, in aanloop naar de verkiezingen
stellen wij u de mensen achter de
verschillende politieke partijen voor
en spelen we vast een politiek spel
met ze. In de uitzending ook een
samenvatting van de Speeddebatten
die zijn uitgezonden op de radio en
belichten we een onderwerp dat u
als inwoner bezighoudt.
Daarnaast dit weekend ook de herhaling van 2TheSport van afgelopen
week, 2TheSport is elke 2 weken
op dinsdagavond te zien. Deze keer
in de uitzending: Maikel Pauw, we
waren bij de Zilveren Turfloop en
in de studio de winnaars van de 12
Mile loop en Bas Bokkes vertelt hoe
je iemand kunt aanmelden voor de
sportverkiezingen.
Als laatste is het scherm voor WZZP
deze keer met de Pizza test in
Maniac, afscheid mevrouw Van Oort,
spraken we met de leerlingen over
Mevrouw Kok en Only Seven Left.
Kortom kijk naar Midpoint TV dit
weekend of anders via

www.youtube.com/midpointtv
op internet. Hier vind je alle
uitzendingen van Midpoint TV!

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 6 november 2010

• Loopclinic PK Sport, Vinkeveen
• Intocht Sinterklaas in Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen
• Open huis, Vermogensweg, Mijdrecht
• Laatste Kerstmarkt, Spoorhuis,
Vinkeveen
• Magazijnparty, Bonne Nuit, Mijdrecht
• Da Capo's Popkoor op Sixties night,
Buurtvereniging, De Kwakel
• Concert Christiaan Ingelse, 		
Janskerk, Mijdrecht
• Prinsenbal, AJOC, Mijdrecht
• Altoviplein, De Boei, Vinkeveen
• Dick en Debbie, Theater Piet 		
Mondriaan, Abcoude

Zondag 7 november 2010
•		Welkomstdienst, Dorpskerk, 		
		Baambrugge
•		Kinderkerkfeest, Janskerk, 		
		Mijdrecht
•		Opening expositie, Licht + Ruimte,
		Abcoude
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Toen per april een achttal ouders
met de nieuwe regeling geconfronteerd werden, sloeg de vlam in de
pan. Een aantal van hen was niet in
staat zelf voor begeleiding te zorgen, een aantal wilde dit ook niet
en besloot zelf het speciaal onderwijs behoevende kind op de huidige
Rondeveense school te handhaven.
Directeuren van basisscholen zijn
niet blij met deze ontwikkeling,
zien de buitenbeentjes terug op
het eigen schoolplein en zijn van
mening dat dit niet in het belang
kan zijn van het kind en school. De
kinderen hebben nu eenmaal extra
aandacht nodig en die is er vaak

niet. Dat ze zich mengen in deze
discussie is op zich vreemd. Zij zijn
immers geen partij in de discussie
die tussen ouders en gemeente zou
moeten plaatsvinden. Het lijkt er op
dat de schoolbelangen de aanzet tot
deze discussie hebben gegeven.
Door alle commotie hierdoor
ontstaan, is de verantwoordelijke
wethouder in een lastig parket
gebracht. Juist de gemeenteraad
heeft volmondig ingestemd met de
nieuwe regeling die er op is gebaseerd de alsmaar stijgende kosten
van leerlingenvervoer in de hand
te houden. Nu er aan de bel wordt

getrokken draait de raad het door
henzelf genomen besluit terug en
verzoekt de wethouder die de wet
toepast terug te keren op de door
de raad zelf aangegeven schreden.
De wethouder Jan van Breukelen is
geschrokken van alle commotie die
door het destijds genomen besluit is
ontstaan. Hij laat weten het wel en
wee van kwetsbare kinderen zwaar
te wegen, maar geeft anderzijds
aan ook ouders de verantwoordelijkheid hebben voor het naar school
gaan van hun kroost.

Inspraakronde structuurvisie

Inwoners nieuwe gemeente behoudend
De gemeenten Abcoude Baambrugge en De Ronde Venen zijn momenteel bezig met het opstellen van een
structuurvisie. In de structuurvisie staat grofweg omschreven hoe de nieuwe gemeente er over pakweg
twintig jaar uit moet gaan zien. In de afgelopen maanden zijn inwoners en maatschappelijke organisaties
in de gelegenheid gesteld daar hun mening over te geven en suggesties aan te dragen. In totaal namen zo’n
zeshonderd mensen deel aan de discussiebijeenkomsten en dat leverde in totaal 150 concrete bijdragen op.
door piet van buul

De beide burgemeesters Marianne
Burgman en Jan Streng toonden
zich uitermate tevreden over het
verloop van de inspraakronde. “De
organisatie van de inspraak op deze
wijze was voor ons een experiment,” stelt Marianne Burgman.
“En dan is het aantal reacties
best heel hoog te noemen.” Uit de
toelichting tijdens de perspresentatie afgelopen woensdag, bleek
dat vooral de inwoners van de
kleine kernen van zich hebben laten
horen. ‘Houden wat we hebben’
was de rode draad in de discussies.
Men blijkt erg tevreden over de
eigen woonomgeving en heeft veel
waardering voor het landschap, de
natuur en het agrarische karakter.
Belangrijkste boodschap, vooral uit
de kleine kernen is dat men hoopt
dat de bijzondere sfeer, die deze
kernen kenmerkt, behouden blijft
en dat de bestaande voorzieningen

in ieder geval gehandhaafd blijven.
Veel echt nieuwe ideeën heeft de
inspraakronde over het algemeen
niet opgeleverd. Burgman: “Men zit
blijkbaar niet te wachten op spectaculaire projecten. Zo is er bijvoorbeeld absoluut geen draagvlak voor
een vierbaans N201.”
De twee burgemeesters trekken
de conclusie dat de burgers graag
mee willen praten over hun eigen
leefomgeving. “In welke vorm dat
kan moeten we verder uitzoeken.
We hebben daarbij wel geleerd
dat je dat heel goed moet organiseren en de positie en de rol van
die wijkraden of comités heel goed
moet vastleggen om er voor te
zorgen dat er met de uitkomsten
van die inspraak ook wat gedaan
wordt. Mensen moeten de zekerheid hebben dat er ook echt naar ze
geluisterd wordt.”

De stuurgroep herindeling heeft nu
een Nota van Antwoord opgesteld
waarin gereageerd wordt op de
inbreng vanuit de bevolking. Ook
zijn er kadernotities vastgesteld die
als basis dienen voor de uiteindelijke structuurvisie. Die komen in
de gemeenteraden in december
aan de orde. De nieuwe gemeente
zal e.e.a. dan verder uit moeten
werken. De inspraak en discussierondes moeten dan een concept
structuurvisie opleveren die medio
2011 moet worden vastgesteld. Het
is de bedoeling dat de definitieve
structuurvisie, met de verschillende
deelvisies uiteindelijk in het voorjaar van 2012 worden vastgesteld.
Alle relevante informatie over de
structuurvisie en de verschillende
deelnotities is te vinden op

www.eenlevendigegemeente.nl.
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Luistervink
Traditie

Meestal kregen we omstreeks
deze tijd een flinke uitbrander
dat we rommel hadden gemaakt
in het schuurtje en dat er een
jute zak spoorloos bleek te zijn.
Voor ons was dat het sein dat de
Verkenpiet tijdens de nachtelijke
uren huize Vink had bezocht om
poolshoogte te nemen hoe het met
onze braafheidstatus was gesteld.
Vanaf dat moment sliep je minder
makkelijk in. Het boek Kuifje in
Afrika kende je nog niet en zwarte
mensen waren iets heel bijzonders. Je leeftijdsgenoten waren
allemaal onder de indruk. Je zag
de etalages veranderen, sommige
winkeliers maakten er een waar
feest van. Alhoewel de angst door
je lijf gierde, keek je verlangend
uit naar het heerlijke avondje en
je vroeg je toch wel af wat er dit
jaar weer in de zak zou zitten.
Eigenlijk was alles goed, als jij er
maar niet in terecht kwam. Iedere
week mochten we onze schoen
zetten. Het was dan wel de bedoeling dat we rondom de Dru haard,
waarin de kolen gloeiden, luidkeels
zongen. Stiekem filosofeerden we
hoe dat toch mogelijk was, dat
onze cadeautjes via de bak gloeiende kolen toch ongeschonden in
onze schoenen belandden. Maar
dat was het mysterie dat slechts
door volwassenen werd begrepen.
Onze Sint en Piet waren niet zo
scheutig. Het was een tijd dat de
gasmunt nog volop in gebruik was
en de eindjes aan elkaar geknoopt
moesten worden. Onze Sint was
altijd praktisch en had vastgesteld
dat ons ondergoed aan vervanging
toe was. Zeg maar gerust dat
de zak met cadeautjes een hoog
Jansen & Tilanus gehalte had. Toch
waren er ook suikerbeesten die, als
je er veel te veel van ophad, een
gevoel van misselijkheid opriepen
en je tanden in je mond spontaan
gingen tintelen. Maar bovenal,
je had eerbied voor Sint en zijn
gevolg, in wie je onvoorwaardelijk
geloofde. Later, toen het bedrog
der ouders in volle hevigheid tot
je was gekomen, ging je de leuke
kant van de Sint zien. Gedichten
maken, meestal waren die een
terugblik op het afgelopen jaar van
degene wiens lot je had getrokken. Bisschopswijn, ook lekker. De
eerste keer trapte ik als argeloze
gebruiker van het straffe spul in de
val. Ik herinner me nog dat ik niet
veel meer wist van hetgeen zich
die avond allemaal had afgespeeld.
Wel dat ik de volgende keer wat
minder spontaan met het goedje
zou omgaan. Wat was het een
feest, Nederland verenigde zich en
geluk leek nog heel gewoon.
Het is al weer drie weken geleden
dat ik een winkel aantrof, die al
geheel in de Kerstsfeer bleek te
zijn ingericht. Bomen en nog eens
bomen, ballen, pieken en die stomvervelende Amerikaanse kerstmuziek op de achtergrond. Zelfs de
verkoopsters droegen kerstmannenmutsen. Wat jammer is het
toch, dat we niet eerst het ene en
dan, als het dan beslist moet, het
tweede feest kunnen vieren.
Luistervink
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Horangi taekwondo organiseert trainingskamp

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over de rol
van de kerk
Zondag 14 november zendt Horizon
het laatste deel uit van de serie
‘De rol van de kerk in de moderne
samenleving’. Deze keer gaat het
over de waardering van de huidige
situatie. Aan de discussie nemen
deel: Paul Bosman, Mijdrecht; Ds.
Gerbram Heek, Veenhartkerk, Mijdrecht; Dr. drs. Coen Stoll, theoloog,
bioloog, PKN gemeente, Wilnis; Jan
Verboom, PKN gemeente, Mijdrecht en Pastor Wim Vernooij, Het
Heilig Hart van Jezus Parochie,
Vinkeveen. Presentatie: Huub van
Bemmelen. Gespreksleider: Henk
Oudshoorn.
Uitzending van 9 tot 10 uur, herhaling van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM

Baambrugge

Welkomstdienst
Dorpskerk

Geslaagde ZZP Workshop Guido Thys krijgt vervolg
Donderdag 28 oktober jl. vond in De
Boei in Vinkeveen de lang aangekondigde ‘gratis’ workshop van 'bedrijfsverloskundige' Guido Thys plaats.
Zo’n 70 ondernemers uit diverse
windrichtingen verzamelden zich voor
een inspirerende sessie over ondernemen, doorpakken en klantwaarde
bieden. Op geheel eigen wijze en
met een duidelijk Vlaams accent wist
Guido zijn publiek van begin tot eind
te boeien. Onder de eerste 15 inschrijvingen werd een pakket boeken
van Guido Thys verloot. En niemand
anders dan onze eigen Hans van Veen
(links op de foto met rechts Guido
Thys en in het midden ZZP-DRV-

voorzitter Bert Wever) viel daarbij in
de prijzen en ging die avond met een
nieuwe dosis wetenschap huiswaarts.
De ZZP-ers kunnen zich nog t/m
14 november aanmelden voor de
vervolgsessies, waarvoor ZZP De
Ronde Venen een aanzienlijke korting
heeft kunnen bedingen. Extra-extra
stimulans: Uit de eerste 15 inschrijvingen voor het totale programma
wordt één deelnemer getrokken die
het hele programma gratis door ZZP
De Ronde Venen krijgt aangeboden!
Meer informatie op de website
www.zzpderondevenen.nl en via
evenementen@zzpdrv.nl.

Zondagavond 14 november is
er een welkomstdienst in de
Dorpskerk in Baambrugge. Ds.
Bert Faassen uit Apeldoorn stelt
de vraag ‘Waar hangt je leven
vanaf?’. Is het antwoord daarop
gelijk aan de het dringende
verzoek aan Jezus om tegen mijn
broer te zeggen dat hij de erfenis met mij moet delen? Rond
en tijdens de dienst zingt het
Christelijk Gemengd koor Kunst
na Arbeid uit Mijdrecht een aantal
passende liederen. Dirigent Henk
van Zonneveld begeleidt zijn koor
tevens op de piano. De welkomstdienst begint om 19.00 uur in
de Dorpskerk, Dorpsstraat 2 te
Baambrugge terwijl de deuren
van de kerk al vanaf 18.30 uur
geopend zijn. Iedereen is welkom. Deze welkomstdienst wordt
georganiseerd door de Evangelisatiecommissie van de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde
Kerk te Baambrugge.

Toneelvereniging De Opregte Amateur in De Hoef

Wilnis

Innige deelneming voor de familie Zilverberg

Ledenvergadering
Passage
Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt woensdag 17
november a.s een ledenvergadering. De heer J.J. v.d. Wel uit
Mijdrecht komt een gezellige film
vertonen van De Ronde Venen. Na
de pauze kunnen we genieten van
een tweede film: Horti Fair. Ook
gasten zijn hartelijk welkom. De
avond is in gebouw De Schakel,
Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint
om 20.00 uur.

Horangi taekwondo heeft, samen
met enkele andere vooraanstaande
clubs uit de regio, een trainingskamp taekwondo georganiseerd.
Het kamp was opgezet voor alle
taekwondoleerlingen van 8 jaar
en ouder. In totaal kwamen 150
deelnemers van de verschillende
verenigingen bij elkaar om een
taekwondoweekend te beleven. Horangi reisde af met ongeveer dertig
enthousiastelingen.
Verspreid over het weekend werd
er een uitgebreid programma aangeboden met verschillende soorten
lessen van in totaal 9 trainers, afkomstig van de deelnemende clubs.

Iedere trainer zoomde dit weekend
in op een aspect van het taekwondo. Naast deze activiteiten stonden
er ook andere leuke dingen op het
programma zoals levend stratego,
een voetbaltoernooi, een springkussen, beachvolleybal, barbeque en
een disco. Horangi trainer Remko
van Gerven is ook zweminstructeur
en nam ook een zwemles voor zijn
rekening. Het douwtrappen (om
5 uur opstaan voor een ochtendtraining) werd niet door iedereen
bezocht.
Meer informatie over het kamp
en over Horangi taekwondo is te
vinden op www.horangi.nl.

CDA deelt 'Lokale Kracht'-taarten uit
CDA-lijsttrekker Ingrid Lambregts bezocht samen met de
Baambrugse Ria de Korte-Verhoef (nummer 12 op de kandidatenlijst) dorpshuis De Vijf Bogen
in Baambrugge. Dit spontane
bezoek kwam voort uit de ontmoeting tijdens het Cultuurdebat.
Het gezelschap werd hartelijk
ontvangen door een delegatie van
het dorpshuisbestuur en bouwcomité, die graag kennis wilden
maken met de CDA kandidaten en
speerpunten.
Met elkaar werd gesproken over
de toekomstplannen voor het
dorpshuis, dat een belangrijke
functie heeft voor de Baambrugse

Het originele verhaal van Max
Andrea over de taken die de diverse leden van de familie Zilverberg
moesten volbrengen om voor de
erfenis van ome Willem – het zwarte
schaap – in aanmerking te komen,
stond natuurlijk al garant voor veel
kijkplezier, maar de vertolking van
de spelers droeg daar zeker ook
een steentje bij. Met name Patrick
de Graaf als de sullige Julius kreeg
menig open doekje voor zijn glansrol.
Beide voorstellingen waren in de
voorverkoop al uitverkocht, maar

ondertussen zweette regisseuse Tiny
Pieterse in de voorbereiding peentjes,
daarin bijgestaan door twee souffleuses (Linda Bloemer en Annet van der
Meer) en de technicus (Jerry Koeleman), want het was een ‘lastig’ stuk
voor de meeste spelers. Het kwam op
het nippertje goed: de toeschouwers
genoten. Bij het napraten waren er
veel enthousiaste reacties en drie
meiden voerden zelfs spontaan een
mini-toneelstukje op voor oom Willem: “met innige deelneming”!
		
foto mau koop

gemeenschap. Het CDA gelooft
in de kracht van de dorpshuizen
als ontmoetingsplek en wil hierin
blijven investeren. Vrijwilligers
houden de boel draaiende en
als blijk van waardering kregen
de aanwezige bestuursleden de
groene CDA “U bent een Lokale
Kracht”-taart mee voor bij de
koffie.
Met zo'n heerlijke taart werden
ook de hardwerkende verzorgenden verrast in zorgcentrum Gerardus Majella in Mijdrecht, ook een
goed voorbeeld van kleinschalige
zorgcentra dichtbij de vertrouwde
omgeving.

Makelaardij Witte verwelkomt Sinterklaas
13 november aanstaande komen
de Sint en zijn Pieten weer naar
Vinkeveen. Een mooie gelegenheid
voor Makelaardij Witte om samen
met de kinderen van de St. Jozefschool en de Schakel de Sint een
warm onthaal te geven. Na overleg
met alle basisscholen in Vinkeveen
hebben bijna 300 kinderen van
Makelaardij Witte een goody bag

gekregen met Sinterklaas spulletjes, waaronder een “welkom
sint” vlaggetje, een jojo, Sint- of
Pietmasker, een pen van assurantiekantoor van Wijngaarden, snoepjes
van de Rabobank en uiteraard
pepernoten van de Super de Boer.
Makelaardij Witte hoopt dat de Sint
door dit warme onthaal ook dit jaar
met plezier Vinkeveen aandoet.

DE GROENE VENEN 		
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Kort Nieuws

Kerstmarkt Abcoude op 19 december
Op zondag 19 december vindt de
jaarlijkse kerstmarkt in Abcoude
weer plaats. Ook dit jaar zal de
kerstman aanwezig zijn, de draaimolen voor de kinderen, leuke
muziek, lekkere glühwein, oliebollen en nog veel meer. De markt
valt samen met de winkelopening en zorgt voor een heel heel
gezellig geheel, te meer omdat de
markt dit jaar groter van opzet is.
In verband daarmee wordt deze
gehouden op 't Markvelt.
Iedereen die iets verkoopt dat
kerstgerelateerd is kan er een

kraam huren. Men kan zich hiervoor aanmelden door het sturen
van een e-mail naar rob@secrbastax.nl (Rob de Bas) of csboth@
chello.nl (Cor Both). Men krijgt
dan zo spoedig mogelijk bericht.
NB: De laatste dagen voor de winkeliersactie breken aan. Vergeet
niet om uiterlijk 13 november
uw envelop met bonnen in te
leveren, dan maakt u nog kans op
leuke prijzen. De trekking is op 20
november a.s. vanaf 15 uur op het
Kerkplein.

Mijdrecht

Thema-ochtend
ANBO in De Meijert

PK Sport wint Zilveren Turf Businessloop

foto willem zwaard

Inloophuis 't Anker haalt
440 euro op tijdens Turfloop
Afgelopen zondag is de jaarlijkse
Turfloop gehouden. Het bestuur van
de Veenlopers heeft 10% van de
sponsorinkomsten voor deze loop,
zijnde 250 euro ter beschikking
gesteld aan Inloophuis 't Anker in
Mijdrecht, dat lotgenotencontact
stimuleert onder mensen met kanker en hun naasten. Door zelf een
collecte te houden onder de ruim
800 deelnemers aan de Turfloop bij
de inschrijftafels en buiten op het
terrein, werd nog eens 190 euro
opgehaald. Bestuurslid Joost Simons van 't Anker is zeer verheugd
over de opbrengst van de dag. “We
stonden al vroeg klaar met ons

Zondag jl. vond in Mijdrecht de 20e
Zilveren Turfloop plaats. Vast onderdeel van deze loop is de Businessloop voor bedrijven en instellingen
over 5 én 10 km. Dit jaar stonden
er maar liefst 21 teams voor de
10 kilometer en 7 teams voor de 5
kilometer aan de start.
Nadat de tijden van de eerste vier
finishers van elk team bij elkaar
waren geteld konden de winnende
teams bekend worden gemaakt.
Winnaar van de Zilveren Turfloop
10 km Businessloop 2010 is PK
Sport uit Vinkeveen geworden. Zij
nemen de wisselbeker mee naar
huis. Op de tweede plaats eindigde
het Veenlanden College en HVR
Bouw werd derde.
Winnaar van de 5 km Businessloop

2010 is het leerlingenteam van het
Veenlanden College geworden. Zij
mogen de nieuwe wisselbeker dit
jaar in de prijzenkast ten toonstellen. Als eerste individuele 10 km
Businessloper finishte Ricardo van
het Schip van PK Sport en bij de
dames Ida Oosterbroek van Bayer
1. Bij de 5 km Businessloop was de
snelste individuele loper Emil van
Dijk van diabetesteam Bayer en
snelste loopster was Kim Hittinger
van het VLC.
De organisatie feliciteert alle
lopers met het behaalde resultaat.
Er is vernomen dat alle teams weer
in training gaan voor de 21e editie
van de Zilveren Turf Businessloop
op de eerste zondag in november in
2011!
foto henny in 't hout

spandoek en zes spaarpotjes en
een standaard met de uitnodiging
1 euro te doneren voor 't Anker in
navolging van de bekende marathonloper Richard Bottram. De
meeste deelnemers bleken na wat
uitleg en verwijzing naar het spandoek al gauw bereid iets te geven.
Na afloop werd ons demonstratief
de cheque overhandigd, in het
bijzijn van wethouder sport Ingrid
Lambregts. Graag dank ik alle
donateurs van harte. Het inloophuis
is volledig afhankelijk van donaties
en giften en we zijn hier dan ook
erg blij mee.”

Het lustrumconcert van het Groot
Nederlands Mannenkoor op zaterdagmiddag jl. in de Janskerk van
Mijdrecht kan bijzonder geslaagd
genoemd worden. De kerk was tot
de laatste plaats bezet met een
belangstellend publiek, dat zich al
vanaf ruim een uur voor de aanvang
bij de kerkdeuren meldde. Het koor
onder leiding van de dirigent/pianist Gezinus M. Veldman had vanaf
de eerste tonen van het prachtige
Alleluia-Gloria direct ‘grip’ op de
toehoorders. Er werd een gevarieerd
programma aangeboden, van ‘Rise
up O Church of God’ en ‘Psalm 148’
in een setting van de dirigent, tot en

met ‘The Elephant Song’. Ook zong
het koor een aantal nummers samen
met de tenor Reza Ranjazmay.
Het koor werd muzikaal op de vleugel begeleid door de dirigent en op
het prachtige Bätz orgel door Martin Mans. Na het dankwoord door
de voorzitter gingen alle koorleden
onder het zingen van het "Alleluia"
rondom het middenschip van de
kerk staan en werd samen met alle
aanwezigen het ‘Gloria’ gezongen. Al
met al een feestelijk lustrumconcert
om niet gauw te vergeten. Wie belangstelling heeft voor het koor kan
contact opnemen met het secretariaat, tel. 058-2880818.

Vinkeveen

Laatste kerstmarkt in
Spoorhuis
Op zaterdag 13 november is de
rommelmarkt in het Oude Spoorhuis
in Vinkeveen weer geopend. Deze
maand is er volop aandacht voor de
kerstspullen. In het afgelopen jaar is
veel kerstversiering binnen gekomen.
Werkelijk alle kleuren kerstballen
zijn aanwezig. Maar ook prachtige
hangertjes of kaarsenstandaards.
Wie wil kiezen uit een keur aan
versiering (er zijn ook een paar
bomen) is van harte welkom. Het
is het laatste jaar dat het Spoorhuis
open is. Voor de meer sportieve
mensen staan de schaatsen uitgestald. Er zijn ook een slee en wat
kleine sneeuwsleetje te koop en nog
een keur aan ander speelgoed. Om
de donkere dagen door te komen is
er ook genoeg te vinden, misschien
ook wel leuk voor pakjesavond. Veel
borduurwerk, boeken en cd’s. Voor
liefhebbers is een ruime verzameling
aan legpuzzels de moeite waard.
Aanstaande zaterdag is de rommelmarkt aan Demmerik in Vinkeveen
geopend van 9.00 tot 15.00 uur.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

Jubileumvoorstelling De
Regenboog enthousiast ontvangen

Genieten bij Groot Nederlands Mannenkoor

ANBO De Ronde Venen presenteert
op woensdagmorgen, 17 november
a.s., een thema-ochtend in De
Meijert, Dr. v.d. Haarlaan 6 te Mijdrecht. Kees Terlouw verzorgt een diavoorstelling met als onderwerp: Een
boeiende reis door Syrië en Jordanië.
De voorstelling begint om 10.00
uur. De toegang voor ANBO-leden is
gratis. Voor niet-leden bedragen de
kosten € 1,50 per persoon; inclusief
het eerste kopje koffie of thee.

Afgelopen vrijdag was de première van de nieuwste musical van kinder- musicalkoor de Regenboog in Partycentrum De Meijert. De musical Stars, Stripes
& Rainbow is een volledig eigen productie, die samen met de kinderen is
bedacht en uitgewerkt. Op zondag jl was de matineevoorstelling. Voor de deur
van De Meijert stond de gele schoolbus geparkeerd, waarmee de kinderen van
de Regenboog de rondreis door de USA beleefden. Een groot aantal bekende
liederen werden, al dan niet bewerkt, gezongen door de muzikale kids. Behalve
de kinderen speelden ook mee Carola Mulder en Marco Slinger. Na afloop van
de tweede voorstelling volgde de traditionele patattafel, waarbij teruggekeken
kon worden op twee zeer geslaagde voorstellingen. De musical werd mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Rabobank Dichtbijfonds.

Op vrijdag 19 november 2010 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel, Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562. Aanwezig zijn om
20.00 uur stipt. Uiterlijk om 20.15
starten met kaarten, dit op veelvuldig verzoek. We spelen vier maal
zestien giffies, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola.

Mijdrecht

Kinderkerkfeest in de
Janskerk
Op zoek naar de verborgen schat…
Op zondag 14 november om 16 uur
is er in de Janskerk in Mijdrecht
weer een kinderkerkfeest. Dit keer
met een spannend thema: op zoek
naar de verborgen schat. Het kinderkoor o.l.v. Dirk Jan Warnaar maakt
er samen met jullie weer een vrolijk
geheel van. Oppas voor je ouders is
geregeld, dus kom lekker met zijn
allen en neem neefjes nichtjes, buurmeisjes, opa’s oma’s etc. mee…
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12 exclusieve appartementen in het centrum van Mijdrecht, met eigen parkeerplaats vanaf €179.000 von

START BOUW
MEI 2011

HOFSTAETE

N

De appartementen hebben de navolgende
gebruiksoppervlakken;
Begane grond:
bouwnummer 1 - 63 m2 / terras 7 m2
bouwnummer 2 - 63 m2/ terras 7 m2
bouwnummer 3 - 57 m2/ terras 7 m2
bouwnummer 4 - 67 m2/ terras 7 m2
1e verdieping:
bouwnummer 5 - 63 m2/ frans balkon
bouwnummer 6 - 63 m2 / balkon 3,5 m2
bouwnummer 7 - 57 m2 / balkon 3,5 m2
bouwnummer 8 - 67 m2 / balkon 3,5 m2
2e verdieping:
bouwnummer 9 - 52 m2
bouwnummer 10 - 52 m2
bouwnummer 11 - 56 m2
bouwnummer 12 - 53 m2.

Opdrachtgever:
Ketel Vastgoed Badhoevedorp

Staat uw droomhuis aan het Hofland
in Mijdrecht?

Wij kunnen u precies vertellen hoe deze droom werkelijkheid wordt. U kunt rekenen op persoonlijk advies, waarbij zekerheid, betaalbare maandlasten en
een scherpe rente de uitgangspunten zijn. Tevens
zijn wij speciaal voor het project “Hofstaete” een
scherp rentetarief en een korting op de afsluitprovisie overeengekomen met een select aantal geldverstrekkers.
Bovendien heeft de gemeente Ronde Venen nog enkele startersleningen, onder bepaalde voorwaarden,
beschikbaar.
Laat ons vrijblijvend een berekening maken van uw
maandlasten en u zult zien dat mooi en betaalbaar
wonen prima samengaan.
Neem contact op met Mathijs de Waart van Avant
Hypotheken op telefoonnummer 020-449 69 77 voor
een vrijblijvend adviesgesprek.

Architect:
Archi-nova Mijdrecht

Aan het Hofland te Mijdrecht is plaatsgemaakt voor het
realiseren van twaalf appartementen. De appartementen zijn
gesitueerd nabij het centrum van Mijdrecht.
Aan de achterzijde zijn parkeerplaatsen opgenomen voor
het parkeren op eigen terrein. De fraaie ligging van de
appartementen en de karakteristieke omgeving geven de
toekomstige bewoners een fraai stukje woongenot. Ten
opzichte van de overige omliggende bebouwing is de ligging

Bouwondernemer:

Badhoeve Bouw
Sloterweg 473a
1171 VG Badhoevedorp
Website www.badhoeve.nl

Verkoop:

uniek en toch centraal. Het complex is fraai gelegen bij de
Bruggesloot nabij het centrum, op loopafstand van de winkels.
Mijdrecht is een gezellig dorp en heeft goede voorzieningen
voor openbaar vervoer. Tevens biedt Mijdrecht tal van andere
voorzieningen. Ondermeer zijn er goede scholen, winkels,
cafés en eetgelegenheden, deze maken naast de goede
bereikbaarheid dit project tot een uniek stukje woongenot in
Mijdrecht.

ERA Ketel Makelaardij Badhoevedorp
Telefoon 020-4496979
Fax
020-4496970
e-mail info@ketel-era.nl
Website www.ketel-era.nl/hofstaete

Korver Makelaars
Telefoon 0297-250421
Fax
0297-273168
e-mail welkom@korvermakelaars.nl
Website www.korvermakelaars.nl.

De nieuwbouw wordt uitgevoerd met zekerheid van BouwGarant

BadhoeveBouw_HofstaeteMijdrecht_adv.indd 1

03-11-10 14:13
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DE WEEK IN BEELD
Bijna 50 belangstellenden
bezochten de
campagne-avond
van ChristenUnieSGP en waren
getuige van de verantwoording van de
huidige raadsleden
Hendrik Palm en
Kees Schouten over
wat ze terecht gebracht hebben van
hun verkiezingsbeloftes uit 2006.
Hierbij werden ze
flink ondervraagd door freelance journalist Riekelt Pasterkamp over onder
andere natuurontwikkeling, koopzondagen, minimabeleid en jeugdzorg.
Aansluitend presenteerde het campagneteam een promotiefilm waarbij in
bijna 7,5 minuut de huidige fractievoorzitter en de zes eerste kandidaten
een groot aantal speerpunten uit het verkiezingsprogramma toonden.
Na een muzikaal intermezzo blikten Kees Schouten (lijsttrekker CU-SGP),
Roelof Bisschop (SGP Statenlid in de provinciale staten van Utrecht) en
Arie Slob (ChristenUnie Tweede Kamerlid) vooruit onder leiding van Riekelt
Pasterkamp. Er ontstonden pittige discussies, ook naar aanleiding van de
vragen uit de zaal. Promotiefilm, foto’s en korte filmverslagen van deze
avond zijn te bekijken op www.cusgp2010.nl

Het 40 jarig bestaan van Omni-sportvereniging Veenland werd afgelopen
zaterdag uitbundig gevierd in de thuishal Willisstee. Vanaf half 2 konden de
verschillende afdelingen van Veenland meedoen aan een zeskamp. Zo was er
een stormbaan, voetbalveld, kussengevechtplateau, zeephelling, skippieparcours en rupsband lopen.

Zaterdag 6 november was alweer de tiende Natuurwerkdag. Op meer dan 370 locaties werkten ruim 12.000
mensen, van jong tot oud in het landschap. In de provincie
Utrecht werd de Natuurwerkdag door Landschap Erfgoed
Utrecht georganiseerd en werd op 32 locaties door ruim
900 mensen gewerkt. Daarmee werd de jubileumeditie niet
alleen de editie met de meeste deelnemers, maar ook die
met de meeste locaties tot nu toe. En dat is hard nodig,
want het Nederlandse landschap kan niet zonder de inzet
van vrijwilligers. Ook in Abcoude werd gewerkt. Volgend
jaar ook meedoen? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl.

De 19-jarige Eline Hofstra uit Vinkeveen, die
aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag studeert, behaalde een derde prijs
op het SJMN-concours en tevens de prijs
voor de beste vertolking van een hedendaags werk van een Nederlandse componist.
Eline speelde onder andere "Triplum" voor
gitaar van Louis Andriessen. Het concours
vond plaats in De Doelen in Rotterdam.

Tijdens de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van
Stichting De Bovenlanden
was een van de hoogtepunten het benoemen van Arie
Kooyman (rechts) tot ere-lid
van de Stichting. Na bijna 25
jaar penningmeester te zijn
geweest, een welverdiende
onderscheiding, zo vond
het bestuur bij monde van
voorzitter Jan van 't Riet
(links).
foto martin kemperman

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

Duurzaamheid
Duurzame energie toepassen in nieuwe en bestaande woningen

Jeugd en Jongeren
Allround en Tumult voor – en gerund door jongeren
Maak een discotheek, poolcentrum, trapveldjes,
skateparken, avonturenspeelbanen, surf- en zwemsteigers en crossbanen

ANDER bestuur
Bezuinigen betekent: eerst snijden in eigen vlees
Goede dienstverlening, dichtbij huis
Open, helder en duidelijk bestuur

Senioren
realiseer passende voorziening,
dichtbij huis en in elk dorp

Een nieuwe gemeente, een ANDER bestuur

ANDERS JA D66

www.D66DERoNDEvENEN.Nl
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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
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

DE GROENE VENEN

ANBO naar Gouda bij Kaarslicht
Dinsdag 14 december a.s. organiseert ANBO De Ronde Venen een
busreis naar Gouda, de kaarsenstad.
De Sint Janskerk met de beroemde
Goudse Glazen baadt dan ’s avonds
in het stralende licht van een zee
van kaarsen. Vooraf gaat de reis
naar Kinderdijk, waar een driegangen menu wordt geserveerd. Tussen
15.30 en 21.00
uur heeft men
ruimschoots de tijd
om Gouda goed
te bekijken. Voor
deze tocht dient u
wel goed ter been
te zijn en niet op
te zien tegen een
stukje wandelen.
Vertrektijd: 11.00

uur bij De Meijert, Dr. v.d.Haarlaan
6 te Mijdrecht. Terugkomst aldaar
ca. 22.30 uur. De kosten voor het
gehele programma bedragen
€ 31,50 per persoon voor leden en
niet- leden. Te betalen bij de reservering. Er is plaats voor ongeveer
40 personen. Opgeven bij Marja van
der Vaart, tel. 0348 40 22 44.

Gekkovorm bekleed met glasmozaïek
Een nieuwe en voor de gemeente De
Ronde Venen een unieke workshop
bij de Stichting Paraplu. Mozaïekkunstenares Rosanne Leliënhof
verzorgt deze workshop, maar is geen
onbekende voor de Paraplu. Jaarlijks
biedt zij aan deelnemers cursussen
en workshops die met glasmozaïek
te maken hebben. Zij zelf is een
echte kunstenares op dit gebied en
weet haar kennis op een boeiende en
leerzame wijze over te brengen op
de cursisten. “Tijdens deze workshop
maken we een prachtige gekkovorm
die bekleed wordt met verschillende
soorten glasmozaïek. Er kan zowel
naar voorbeeld als eigen ontwerp
gewerkt worden met de schier onbeperkte hoeveelheid aan mogelijke
ontwerpen gecombineerd met de vele
kleuren die glasmozaïek biedt, maakt

elke gekko uniek,” verduidelijkt
Rosanne Leliënhof.
Tijdens deze workshop wordt ook
aandacht besteed aan instructie
en gebruik van gereedschap voor
glasmozaïek. De materiaalkosten die
nodig zijn kunnen rechtstreeks aan de
docente worden betaald. De cursuskosten bedragen € 20,00.
De workshop is verdeeld over twee
dagdelen, op de dinsdagen 23 en 30
november a.s. van 09.00 – 12.00 uur.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de Stichting Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

Rechtsbescherming bij hersenziekten
Mag mijn man nog autorijden? Kan
mijn moeder haar eigen bankzaken
nog wel regelen? In Nederland lijden
ruim 300.000 mensen aan dementie
of Parkinson, hersenziekten waarbij het verstandelijk functioneren
geleidelijke achteruit gaat. Vaak
ontstaan er problemen met dagelijkse
handelingen. Dan komt de familie
voor moeilijke beslissingen te staan.
Zelfstandig beslissen en handelen is
een groot goed in onze samenleving.
Hoe kunnen we in het dagelijkse leven
de dementerende behoeden voor ongewenste gevolgen van doen en laten
en tegelijk zijn recht respecteren om
besluiten te nemen die hij nog wel kan
overzien? Dat kan gaan ook gaan over

opname in ziekenhuis of verpleeginrichting en beslissingen rond het
levenseinde. Voor de familie zijn dit
vaak lastige thema’s om te bespreken.
Hierover gaat de informatiemiddag,
ingeleid door Marjolein Haasbroek op
de komende informatiebijeenkomst
van Tympaan-Abcoude, getiteld "Dementie en Rechtsbescherming".
Deze bijeenkomst vindt plaats op
woensdagmiddag 24 november a.s. bij
Tympaan, Dorpszicht 22 in Abcoude
van 14.00 tot 15.30 uur. U bent van
harte welkom. Toegang is gratis. Voor
meer informatie kunt u bellen met
Steunpunt Mantelzorg van Tympaan,
tel. 06 – 45103660.

Vier gratis workshops bij SeniorWeb

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

Wegens grote belangstelling
organiseert Seniorweb De Ronde
Venen wederom een serie gratis
workshops. Iedereen die eens kennis
wil maken met de mogelijkheden die
een computer thuis te bieden heeft, is
welkom op donderdag 18 november
van 14.00 tot 16.00 uur. U krijgt dan
beelden te zien hoe internet er uit
ziet en wat u daar allemaal tegen
komt. Verder hoe e-mail werkt, hoe
iets te downloaden of een simpel
briefje te typen. Op onze lesmachines
kunt u e.e.a. zelf uitproberen. De
tweede serie workshops gaat over

computerbeveiliging en updaten.
Daarover heersen nogal wat misverstanden. Hoe werkt een antivirusprogramma en hoe moet ik omgaan
met al die updates die her en der
aangeboden worden. Om die vragen
te beantwoorden wordt een workshop beveiliging gehouden op vrijdag
19 november van 10.00 tot 12.00
uur. Alle workshops worden gehouden
in het leercentrum van SeniorWeb,
Energieweg 107 op het industrieterrein te Mijdrecht. Aanmelden telefonisch op leercentrum: 0297-272720,
b.g.g. 0297-282938.
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Meet & Greet Diederik Samson en
Liesbeth van Tongeren
Zaterdag 20 november komen de tweede
kamerleden Diederik Samson (PvdA) en
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) naar
De Ronde Venen. Beiden zijn bekend om hun
grote kennis op milieu gebied. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft van Tongeren
en Samson gevraagd hun visie te geven op
belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld een
duurzaam bedrijventerrein. Verschillende
bedrijven in De Ronde Venen zijn al aardig op
weg, zoals Johnson die een windmolen heeft
neergezet om energie op
te wekken. Maar wat
is er nog meer mogelijk? Wat kunnen
bedrijven nog meer
doen voor een duurzame toekomst?
Of bijvoorbeeld
thema’s als zonnepanelen, het duurzame
energiebedrijf en
biodiversiteit in het
Groene Hart.
De Ronde
Venen ligt
midden in
het Groene

Hart. Dit gebied is nu nog beschermd.
Er mag bijvoorbeeld bijna nergens meer
gebouwd worden. Maar hoe ziet dat er over
enkele jaren uit? Wat kan de gemeente De
Ronde Venen doen om er voor te zorgen dat
ook onze kinderen straks kunnen genieten
van frisse lucht? Iedereen die vragen heeft,
of gewoon eens kennis wil maken met Diederik Samson en Liesbeth van Tongeren, is op
20 november vanaf 12 uur van harte welkom
op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Vragen
kunnen ook vooraf
gesteld worden, via

www.lokaalsociaal.
info.

Begraven
of
cremeren?

Diabetesweek in de apotheek
Diabetes mellitus komt veel voor. Ongeveer 2,5
tot 5% van de Nederlandse bevolking heeft
diabetes. Diabetes vormt op de lange duur een
risico voor het ontstaan van allerlei andere
aandoeningen zoals oogproblemen, hart- en
vaatziekten, neurologische afwijkingen en
voetproblemen. Door de bloedsuikerspiegel op
een normaal peil te houden, kan het ontstaan
van aandoeningen zoveel mogelijk beperkt
worden. Leefwijze en medicatie zijn hierbij van
groot belang.
Kring apotheek Vinkeveen organiseert diverse
activiteiten in de Diabetesweek: zo kan men
dinsdag 16 november tussen 9.00-12.30 uur en
13.30-17.30 uur de eigen bloedsuikerwaarde

laten testen. Bent u benieuwd naar uw suikerwaarde in uw bloed, dan kunt u dit gratis laten
testen in uw apotheek.
Bloedglucosemeter: gecontroleerd wordt of uw
meter juist functioneert (neem al uw prikmateriaal mee naar de apotheek), ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het meten
van het bloedglucose.
Op 18 november wordt er een diabetes voorlichtingsavond voor de patiënten, in samenwerking met diabetesverpleegkundigen en een
diëtiste.
Belangstellenden kunnen contact opnemen
met Kring apotheek Vinkeveen, Herenweg 57,
Vinkeveen. Tel. 0297-262033; e-mail: info@
kring-apotheekvinkeveen.nl

Dat was geen moeilijke keuze,
mijn man en ik hadden daar
uitgebreid over gesproken.
Uitvaartcentrum Finnema regelde de
uitvaart, heel zorgvuldig en persoonlijk,
zoals mijn man dat heeft gewenst.

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

Help zoeken!!
Vermiste Poes Saartje
Donderdag 4 november is onze
Poes Saartje ontsnapt.
In een huisje vlak achter Le
Virage / Shell in Mijdrecht. Ze
woonde daar net 1 dag.
Ze is gevlucht en waarschijnlijk
opzoek naar haar oude huis op de
Midrethstraat.
Heb je haar gezien?
Bel 06-18 68 18 10

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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DJ/VJ Joris Kneppers:

“Bij festivals staat wel een paar duizend man voor me”
Het plakkaat aan het raam van zijn woning verraadt zijn meest actuele hobby: de Gemeenteraadsverkiezingen. Wie echter de mogelijkheid heeft om binnen te komen, wordt direct geconfronteerd met een hobby
die Joris Kneppers (32 jaar) al jaren bezighoudt. Want waar vele mensen een eettafel zouden hebben gezet,
staat bij Joris een draaitafel met laptops. Joris is namelijk een Disc Jockey (DJ) én Video Jockey (VJ)! Mét
succes, want de Mijdrechtenaar staat al vijf jaar lang als VJ in de bekende Amsterdamse club Escape.
door valerie sambrink sanderink

Joris: “Het begon eigenlijk al op mijn
veertiende. Samen met mijn broertje
Jochem heb ik een houten bank in
elkaar getimmerd waarop we allebei
met cassetterecorders en later CDspelers aan de gang gingen. Op mijn
17e trad ik voor het eerst op. Toen
liet ik wat plaatjes in een jongerencentrum horen. Van daaruit ben ik
eigenlijk steeds verder doorgegroeid.
Ik heb in de jaren diverse feesten gedaan, groot en klein. Vanaf dit jaar sta
ik bijvoorbeeld in Club Bright in De
Kwakel. Verder ben ik er vooral thuis
mee bezig. Ik vind het geweldig om
allemaal –het liefst wat onbekendereliedjes bij elkaar te zoeken en daar de
leukste fragmenten uit te halen. Van
die selectie probeer ik dan een toffe
muziekmix van zo’n 1,5 uur te maken.
Die zet ik dan op CD voor vrienden
en kennissen. Het is echt heerlijke
muziek voor in de auto of voor tijdens
het stofzuigen. De CD is voor mij pas
perfect als je het op ‘repeat’ kan zetten
zonder dat je door hebt dat je dezelfde
CD voor een tweede keer hoort. Door
af en toe op te treden en die CD’s te
verspreiden horen meer mensen mijn
muziek, maar DJ’en is voor mij meer
een hobby. Waar ik meer mee naar
buiten tree’en.”

foto patrick hesse

Video Jockey
Mensen die regelmatig in de Escape
in Amsterdam komen, kennen Joris als
VJ. Joris: “Ik verzorg daar namelijk
niet de muziek zoals de DJ doet, maar
wel de beelden op het scherm. Die
beelden moeten passen bij de muziek.
Nu sta ik gemiddeld twee keer per
maand in de Escape. Iets wat ik
ontzettend leuk vind om te doen. Het
wordt vaak onderschat hoeveel beeld
hiervoor nodig is. Je moet snel kunnen
schakelen tussen de verschillende
beelden en hebt voor een avondje
draaien enorm veel foto’s en video’s
nodig. Die beelden staan allemaal op
mijn laptop geordend in categorieën.
Omdat ik niet van tevoren weet dat de
DJ gaat spelen moet ik snel zoeken in
al die bestanden naar een passende
afbeelding. Nu heb ik wel het voordeel
dat ik doordat ik ook DJ ben veel liedjes ken en bij de eerste noten al vaak
weet welk lied er gaat komen. Ik kan
daardoor ook snel teksten uit het liedje intypen en dat op het scherm laten
zien. Als ik bijvoorbeeld het lied ‘Show
me love’ van Robin S. hoor typ ik snel
de woorden ‘Show me love’ in. Als de
tekst precies op het moment dat die
woorden door de speakers komen ook
op het scherm worden getoond, dan is

dat echt kicken. Naast teksten gebruik
ik veel plaatjes en animatiefilmpjes.
Die zoek ik deels op internet, maar ik
maak ze ook zelf. Dan heb ik bijvoorbeeld een foto die ik met verschillende
computerprogramma’s bewerk. Zo kan
ik de kleuren veranderen en kan ik de
foto een 3D-effect geven. De snelheid
en timing in combinatie met goed
beeldmateriaal maken mij in mijn
ogen een goede VJ.”
Professioneler
Hoewel Joris het DJ’en VJ’en nog
steeds als hobby’s ziet, wordt het wel
steeds professioneler. Het vrolijke
feestbeest vertelt: “Ik mag in steeds
meer leuke tenten en festivals
optreden. Zo heb ik opgetreden bij
de Streetparade in Amsterdam. Dan
staat er wel een paar duizend man
voor je neus. Echt gaaf! De ‘kleinere’
optredens doe ik alleen, maar bij een
festival maak je vaak erg lange en
vermoeiende dagen en nachten. Dan
vraag ik meestal of mijn broertje ook
kan en dan staan we samen de mensen
te vermaken. Ik heb echt een passie
voor muziek en stop al die passie in
mijn optredens. Juist omdat ik er zoveel lol in heb, denk ik dat ik er steeds
beter in word. Ik probeer steeds wat

Joris Kneppers: “Ik heb echt een passie voor muziek en stop al die passie in mijn
optredens.”
nieuws en zo blijf ik groeien. Naast dat
ik het erg leuk vind, levert het me ook
geld op. Ik kan er niet van leven, maar
ik verdien er wel een leuk zakcentje
mee. Als ik me helemaal op het DJ’en
en VJ’en zou richten dan zou ik er
zeker mijn baan van kunnen maken,
maar ik vind mijn baan als verkoper
bij een groothandel in elektronische
specialiteiten veel te leuk om op te
geven. Daarbij krijg je als fulltime DJ
of VJ zo’n raar ritme. Je moet vaak
’s nachts werken en leeft tegen de
natuurlijke klok in. Dat is niet handig
voor je sociale contacten. Bovendien
vind ik het ook heerlijk om ’s avonds
vrij te zijn. Even niet naar een drukke
discotheek, maar lekker met vrienden
de kroeg in. Of misschien wel beter:
met een biertje in mijn hand vanaf de
bank een filmpje kijken. Heerlijk!”

Combineren
De ultieme droom voor Joris is om
het werk als DJ en VJ te combineren.
Joris: “Het zou natuurlijk het allertofste zijn, als ik terwijl ik de muziek
verzorg meteen het beeld erbij kan
regelen. Dat moet kunnen. Binnenkort
krijg ik twee nieuwe laptops van een
sponsor, echt twee beauty’s! Daarop
moeten dan precies dezelfde beelden
in dezelfde volgorde komen te staan.
Daarnaast kan ik dan de muziekplaten
draaien. Het zullen dan wel heftige
avonden worden, maar het is echt mogelijk. Dus wie weet! Ik ben in ieder
geval nog niet klaar met mijn hobby.”
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Ronald Schmitz van belangenvereniging ’Dorpszicht Abcoude’

Gemeente Abcoude regeert over graf heen
In 2005 liet de gemeente Abcoude Baambrugge onderzoek instellen naar de behoefte aan kleinschalig wonen voor dementerende en zorgbehoevende ouderen. Het gemeentebestuur besloot daarop om een speciale woonzorgzone te ontwikkelen waar aan die behoeften kan worden
tegemoetgekomen. Zo werd de kiem gelegd voor de planvorming voor zorgwoningen op Angstelborgh. Men ging aan de slag met de uitwerking
van de ideeën en in 2008 ging de gemeenteraad akkoord met het besluit om 18 woonzorgeenheden te bouwen op de locatie Angstelborgh. Op die
plek staan momenteel al een groot aantal appartementen voor zelfstandig wonende senioren en er is een drukbezocht wijkcentrum. Het gebied
wordt omsloten door de woningen van de straat Dorpszicht. De bewoners van deze straat alsmede het overgrote deel van de zelfstandig wonende
senioren in die buurt waren allerminst ingenomen met de plannen van de gemeente. Om hun verzet goed te kunnen organiseren besloot men tot
oprichting van de ‘belangenvereniging Dorpszicht Abcoude’.
door piet van buul foto patrick hesse

“Natuurlijk
kregen we al
snel te maken met het
bekende
verwijt
dat je
tegen
bent
omdat je er
een direct
persoonlijk
belang
bij hebt,”
zegt Ronald
Schmitz,
voorzitter van de
belangenvereniging
Dorpszicht
Abcoude. “Je
kunt je overigens afvragen
wat er op tegen
is wanneer
je voor
je eigen
belangen op
komt. Maar in dit geval staan er veel
meer belangen op het spel. Er komt
een nieuw gebouw te staan, dat qua
omvang en bouwhoogte, niet past op
het stuk grond waar het zou moeten
komen. Het is veel te kolossaal,
waardoor niet alleen het achteruitzicht van de bewoners van de eengezinswoningen aan Dorpszicht ernstig
wordt verstoord. Er staan hier ook
zo’n 52 seniorenwoningen. Die zitten straks allemaal tegen een groot
gebouw aan te kijken. Hun uitzicht is
weg en voor velen zal ook gaan gelden dat ze niet langer van het zonnetje kunnen genieten. Bovendien bestaat de kans dat men die woningen
later ook nog eens gaat omlabelen
naar zorgwoningen, waardoor de
huisvesting van zelfstandig wonende
senioren in de dorpskern in de knel
komt. Er ligt momenteel ook een
heel mooi plantsoentje, dat voor

deze senioren een fijne plek is om bij
mooi weer te vertoeven. Wij vrezen
dat dit stukje natuur er ook aan gaat.
En dan komen er ook nog eens 23
parkeerplaatsen te vervallen. De
gemeente denkt dat door herinrichting van het gebied Broekzijdselaan,
Dr. Van Doornplein en de voorkant
van het Piet Mondriaan Gebouw er
nieuwe parkeerruimte ter compensatie gecreëerd kan worden. Dat
Dr. Van Doornplein is toch al een
zorgenkindje. Een drukke doorgaande autoroute maakt het daar
erg gevaarlijk voor de kinderen
van de nabijgelegen school en voor
fietsers. Tevens raken de senioren
hun parkeerplek kwijt en moeten
ze straks het drukke plein oversteken om bij hun auto te komen. Nog
onlangs heeft de gemeente laten
weten dat ze niet van plan zijn hier
op korte termijn veilige fietspaden
aan te gaan leggen.”
Wijkcentrum
Zoals de plannen er nu uitzien zal
een deel van de bestaande bebouwing gesloopt worden. In het gedeelte dat moet verdwijnen bevindt
zich een druk bezocht wijkcentrum.
Ronald: “Het is een echt ontmoetingspunt voor de mensen hier uit de
buurt. Er zijn de hele week door tal
van activiteiten, waar veel mensen
aan deelnemen. De drempel is er
letterlijk heel laag. Het is echt een
inloophuis. Wanneer je dat hier
weghaalt zal dat diep ingrijpen
in het sociale leefklimaat in deze
wijk. Er was dus alle aanleiding om
het verzet tegen deze plannen te
bundelen in een belangenvereniging.
We proberen nu op een gedegen
manier invloed uit te oefenen op de
plannen. Om te beginnen hebben we
ons verzet tegen de keuze van deze
locatie. Wij vinden dat er alternatieven zijn die veel beter geschikt zijn.
Daarbij denken we ondermeer aan
De Winkelbuurt, een heel nieuwe
wijk, gelegen tussen de dorpskern en

de A2. Maar om niet al te duidelijke
redenen is dit afgewezen.”
Consortium
Het is niet ongebruikelijk dat een
gemeente bij de uitvoering van zulke
ingrijpende projecten samenwerking
zoekt met andere partijen. Zo ook
in Abcoude, waar Westhoek Wonen
en Zuwe Zorg door middel van het
tekenen van een intentieverklaring
met de gemeente directe partners
in de ontwikkeling van Angstelborgh
zijn geworden. “Dat maakt het een
stuk lastiger,” zegt Ronald Schmitz.
“Normaal gesproken kan het college
of de betrokken wethouder rechtstreeks vanuit de raad worden aangesproken en zo nodig gecorrigeerd.
Wanneer er externe partijen bij
betrokken zijn, zie je dat de portefeuillehouder dat als buffer gebruikt
om zaken tegen te houden of slechts
beperkte informatie te geven. En die
externe partijen vallen natuurlijk
niet rechtstreeks onder de controle
van de raad. Je ziet dan ook dat
er zich al snel een soort kokervisie
ontwikkelt, waarbij men oogkleppen
opzet en alleen nog maar kijkt naar
het uiteindelijk te realiseren doel.
Allerlei dingen daaromheen verdwijnen uit het zicht.”
Is het allemaal wel nodig?
Het is al weer twee en een half jaar
geleden dat de eerste ontwerpschetsen van het plan Angstelborh zijn
terugverwezen naar de tekentafel.
Ronald: “Sindsdien is het angstig
stil. Er ligt nog steeds geen nieuw
plan. Intussen nadert de fusie met
De Ronde Venen. Kennelijk wil het
gemeentebestuur over haar graf
heen regeren en de voortzetting van
het plan verankeren. Daarom hebben
ze de gemeenteraad snel een coördinatiebesluit laten nemen. Westhoek
Wonen zou van plan zijn in juni
volgend jaar met nieuwe ontwerpen te komen. Intussen hebben wij
geprobeerd om de discussie over de

noodzaak nieuw leven in te blazen.
De huidige plannen zijn namelijk
gebaseerd op onderzoekcijfers van
2005. Inmiddels is er een rapport
verschenen van een onderzoek dat
in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Dan zie je, zeker ook tegen
het licht van de naderende fusie met
De Ronde Venen een heel ander
beeld. Volgens dat onderzoek is er
in 2015 in Abcoude behoefte aan 50
zorgwoningen en in De Ronde Venen
212. In 2007 was er al een aanbod
van 22 woningen in Abcoude en 423
in De Ronde Venen. In feite is er
nu dus al een flinke overcapaciteit
te voorzien. We hebben het college
en de raad dan ook gevraagd om
het hele plan nog eens opnieuw te
bezien, rekening houdend met de
actuele cijfers van 2009. Daar wordt
overigens erg lauw op gereageerd.
Kennelijk hebben de dames en heren
zich zo gecommitteerd aan het
oude plan dat ze met elkaar niet in
staat zijn om de tunnel, waar ze in
geraakt zijn, te verlaten en nog eens
goed om zich heen te kijken.”
Ronald Schmitz en zijn mensen van
‘belangenvereniging Dorpszicht
Abcoude’ zullen alles in het werk
stellen om straks het nieuwe college
en de nieuwe raad ervan te overtuigen dat het huidige plan Angstelborg
van tafel moet en de hele zaak
opnieuw bekeken dient te worden.
“Natuurlijk vinden wij de zorg voor
de senioren en zeker voor hen die
extra zorg nodig hebben heel erg
belangrijk. Maar doe dat dan op een
goede manier, op basis van actuele
gegevens en hou rekening met voldoende draagvlak bij de bevolking,”
aldus een immer strijdlustige Ronald
Schmitz.

Inwoners
gehoord

Op 24 november kiezen de inwoners van
brugge een nieuwe gemeenteraad. Na de
en een nieuw college van Burgemeester
1 januari gezamenlijk de belangen van d
Tijdens de verkiezingscampagne beloven
gen. Maar tussen droom en daad liggen
Wat kun je als inwoner doen wanneer de
nemen waar je het niet mee eens bent?
Er zijn inspraakmogelijkheden, je kunt b
de fracties in de raad, kortom er zijn tal
burger je stem te laten horen. Soms gaa
vloed kunnen zijn op je directe leefomge
invloed op zo’n project uit te oefenen?
We gingen op bezoek bij twee voorzitter
tegen gemeentelijke plannen. Ronald Sc
eniging Dorpszicht Abcoude’. Zijn veren
het plan Angstelborgh. Arie van Bergen
de 3hoek’. Zijn vereniging heeft grote m
plex in De Ronde Venen.

Puzzel mee en win het nieuwste kinderboek ‘De
De vrienden Kevin en Lex
gaan met een metaaldetector
naar schatten zoeken in een
weiland in Abcoude. Niet zomaar een weiland, maar een
plek waar archeologen een
week eerder resten van een
middeleeuwse nederzetting gevonden hadden!
De bovenbouwleerlingen
van alle scholen van
Abcoude mochten komen
kijken bij de opgraving.
Lex had daarbij aan een
van de archeologen ge-

vraagd of hij zelf ook mocht gaan
zoeken. Hij kreeg toestemming
om “de stort” (de berg al afgegraven aarde), te doorzoeken.
Jammer genoeg vinden Kevin en
Lex alleen maar wat roestige,
oude spijkers en een paar botjes
van een kat. Vlakbij die botjes vinden ze een metalen kokertje dat
waarschijnlijk aan het halsbandje
van de kat gehangen heeft. Ze
maken het open om te kijken of er
nog een briefje met een adres in
zit. Tot hun grote schrik blijkt dan
dat de kat daar al in de middel-

eeuwen begraven is…
Ben je nieuwsgierig geworden
naar het vervolg van dit verhaal en wil je kans maken op
een door de schrijfster van dit
nieuwe kinderboek Carla Redegeld gesigneerd exemplaar van
'De redding van Luuk'? Los dan
de woordzoeker hiernaast op en
stuur uiterlijk 19 november a.s.
een e-mailtje met de oplossing,
je naam- en adresgegevens naar
info@carlaredegeld.nl. Onder de
goede inzendingen wordt dan
een boek verloot. Veel succes!

Zoek alle onderstaande woorden
en streep ze door.
De letters die overblijven vormen
samen een spreekwoord.

ABEKENWALDE
BOEK
BOTTEN
BRUG
CEL
GANG
GEVANGENIS
GISELA
HAAN
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s willen
worden

n De Ronde Venen en Abcoude Baame verkiezingen zullen de politieke partijen Wethouders samenstellen, die vanaf
de inwoners moeten gaan behartigen.
n de meeste partijen vaak gouden bervele wetten en praktische bezwaren.
e gemeente van plan is beslissingen te

bezwaren indienen, je kunt lobbyen bij
van mogelijkheden om ook als gewone
at het om grote projecten die van ineving. Wat zijn de mogelijkheden om

rs van actiegroepen die zich verzetten
chmitz is voorzitter van ‘Belangenverniging verzet zich tegen de realisatie van
uit Wilnis is voorzitter van ‘Vereniging
moeite met de aanleg van een sportcom-
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Arie van Bergen van belangenvereniging 'de 3hoek'

Je moet goed beslagen ten ijs komen
De aanleg van een nieuw sportcomplex voor de voetbalclubs Argon en CSW maakt deel uit van een groot project, dat het Estafetteproject wordt
genoemd. Het Estafetteproject is een ontwikkelingsscenario voor de kernen Mijdrecht en Wilnis. Het project is gestart omdat men passende oplossingen wil bieden aan de vergrijzing. Daartoe wil men meer woonruimte voor senioren ontwikkelen met meer voorzieningen op het gebied van
welzijn en zorg. Om ruimte te creëren voor de bouw van deze woningen is men op het idee gekomen om de sportvelden van Argon in Mijdrecht
en CSW in Wilnis te verplaatsen naar een gebied dat tussen de beide dorpskernen in ligt en de vorm heeft van een driehoek. Vandaar de naam ‘De
Driehoek’. Dit gebied grenst voor een deel aan het industrieterrein in Mijdrecht en aan de wijk Veenzijde in Wilnis. Langs de lange zijde van de
driehoek wonen de bewoners van de Herenweg in Wilnis. Zij zijn niet gelukkig met de komst van een sportcomplex in hun achtertuin.
door piet van buul foto patrick hesse

“De wens om de sportvelden te verplaatsen was al een paar jaar bekend,”
zegt Arie van Bergen van de vereniging ‘de 3hoek’. Begin 2007 kwamen
er voor het eerst min of meer concrete
plannen op tafel. Als bewoners moet je
het voor dit soort informatie wel hebben van de lokale pers. De mensen die
bij de gemeente plannen ontwikkelen
komen nooit op het idee om bewoners,
die rechtstreeks met de gevolgen van
die plannen te maken krijgen, er van
het begin bij te betrekken. Wanneer ze
dat wel zouden doen heb je kans een
draagvlak te creëren en kun je al een
hoop commotie voorkomen.”
Toen de omvang van de plannen
bekend werd, raakten een aantal bewoners al snel met elkaar in gesprek.
Men vreesde voor een flinke aantasting van het woongenot. De Herenweg
is een lang lint van woningen, waarvan
de bewoners aan de driehoekzijde
een ruim en vrij uitzicht hebben over
het landelijke gebied. Vanuit hun
achtertuin zien ze bootjes passeren,
op weg naar de Vinkeveense plassen
en er grazen koeien in de groene
weide. Een toonbeeld van landelijke
rust. Die zou ernstig verstoord worden
wanneer daar tientallen sportvelden
zouden komen, ’s avonds ruim verlicht
ten behoeve van de trainingen en op
speeldagen dicht bevolkt met sporters
en supporters. “Redenen te over voor
de Herenwegbewoners en voor tal van
andere belanghebbenden, om ons ernstig zorgen te maken,”stelt Arie.“Op
een goed moment hebben we dan ook
met een twintigtal mensen de koppen
bij elkaar gestoken om na te gaan hoe
we met z’n allen dit probleem te lijf
zouden kunnen gaan. We waren het al
snel eens dat je stevig in je schoenen
zult moeten staan om gehoor te
vinden en dat je goed beslagen ten
ijs moet komen om begrip te kweken voor je bezwaren. We besloten
daarom een vereniging op te richten:
de vereniging ‘de 3hoek’. Binnen de
kortste keren waren een groot deel
van de omwonenden van De Driehoek
lid van onze vereniging.”

Niet in mijn achtertuin
Wanneer mensen zich verzetten tegen
plannen in de directe omgeving van
hun woning, krijgen ze al snel het
stempel ‘nimby’ (Not In My Backyard)
opgeplakt. Daarmee wordt aangegeven dat die mensen niks tegen de
plannen hebben zolang het maar niet
in hun achtertuin is. Arie van Bergen:
“Uiteraard hadden we er rekening
mee gehouden dat wij die verwijten
ook zouden krijgen. Zeker omdat het
complex ook letterlijk tegen onze
achtertuin aan komt te liggen. We
hebben dus speciaal aandacht besteed
aan de opbouw van onze argumenten,
die een veel breder terrein bestrijken
dan alleen ons directe eigenbelang. Vervolgens zijn we ons op het
gemeentehuis gaan melden. In het
begin waren de mogelijkheden om in
te spreken erg beperkt. Je kreeg vijf
minuten om je zegje te zeggen. Dat
is later bij de nieuwe werkwijze met
de rondetafelgesprekken wel wat
beter geworden. Vervolgens moet je
zorgen dat je een goed doortimmerd
verhaal hebt. Dat betekent dat je
goed in de beschikbare stukken moet
duiken. Maar we hebben ook allerlei
informatie op andere plekken gehaald.
Je informeert bij de provincie, je zoekt
uit wat voor eisen de KNVB aan de
aanleg van zo’n sportcomplex stelt. En
je laat deskundigen uitzoeken wat er
te verwachten is aan verkeersstromen
naar zo’n complex, bezoekersaantallen, geluidsnormen en lichtsterkte van
de veldverlichting. We hebben steeds
geprobeerd om onze argumenten ook
schriftelijk en grafisch helder weer te
geven zodat iedereen snel inzicht had
in onze opvattingen. En je beperkt
je niet alleen tot die sporadische
bijeenkomsten op het gemeentehuis,
maar probeert ook via de pers en in
rechtstreeks contact met de raadsleden, begrip voor je bezwaren en
argumenten te vinden. Lobbyen dus.”
Geen hakken in het zand.
“We waren het binnen onze vereniging al snel eens dat een opstelling

e redding van Luuk’
HAARGROEIMIDDEL
HEIN
HERBERG
HUIS
IDEE
JOOST
KAAL
KAARS
KAR
KAT
KARAF
KELDER

KERK
KERKKLOKKEN
KUNEGONDE
KEVIN		
LEX
LUUK
METAALDETECTOR
OPGRAVING
PAARD
POORT
RIDDER
RING
SLOT

SLOTGRACHT
STORT
TIJDREISELIXER
WATER
WILLEM
WOUTER
ZWAARD
ZWEDER

waarbij je met de hakken in het
zand alleen maar nee roept, niet
tot succes zal leiden. Je moet dus
proberen een positie in het debat
te verwerven,”aldus Arie. “Wij zijn
begonnen met het zoeken naar alternatieve locaties voor die sportvelden.
We hebben namelijk volop begrip voor
de wens om nieuwe zorgwoningen
voor de senioren te bouwen. En dat
men dat op de huidige clublocaties wil
doen begrijpen wij ook. Maar moeten
de clubs dan op die driehoek gepropt
worden of zijn er andere locaties,
waarbij de sportvelden nog veel beter
bereikbaar zijn en waar men ook de
infrastructuur beter kan verzorgen. We
hebben serieus onderzoek laten doen
en zijn met voorstellen voor een stuk
of tien verschillende locaties gekomen.
Daarbij hadden we ook de voors en
tegens van elk van die locaties in kaart
gebracht. Maar helaas heeft men al
die alternatieven afgewezen. Vaak wel
op onduidelijke gronden. Probleem
was ook men zich steeds verschool
achter de provincie. Met de mededeling dat de provincie de sportvelden
alleen maar op de Driehoek wilde en
geen toestemming zou geven voor een
andere locatie werd de discussie vaak
plat geslagen. Als de raad daar dan
mee instemt, wordt het natuurlijk wel
lastig.”
Meepraten, maar ook procedures
voorbereiden.
Als gaandeweg het proces blijkt dat
men de driehoeklocatie tóch wil handhaven gaat de vereniging ‘de 3hoek’
de koers aanpassen. “We proberen om
bij de invulling van dit gebied invloed
uit te oefenen, zodat toch nog zoveel
mogelijk van onze bezwaren worden
weggenomen,”zegt Arie. “Probleem
daarbij is dat je nu te maken hebt
met een projectorganisatie waar de
gemeente en het Bouwfonds samenwerken. Dat is in feite gewoon een
bedrijf dat niet zomaar in de keuken
laat kijken. Daarbij maken ze ook nog
eens gebruik van een communicatiebureau dat de informatie aan de raad

en de burgers
verzorgt. En
dat bureau is er
heel goed in om
je weg te houden van de
feitelijke
besprekingen. Om
die reden
bereidt de
vereniging
als tweesporenbeleid
ook bezwaarschriften en
juridische procedures voor.
We hebben ons
steeds gerealiseerd dat het een
zaak van lange
adem zou worden. Het kan nog
jaren duren
voordat de
eerste spade
de grond in
gaat. Voor
ons is het
dan ook van belang om er steeds bij
te blijven, en ook de eigen achterban
er bij te houden. Wij besteden dan ook
door vergaderingen en nieuwsbrieven
en een eigen site veel aandacht aan de
informatie aan onze leden en andere
belangstellenden. Het huidige college
hanteerde de slogan ‘samen met de inwoners’. Maar als je als inwoners dan
van de uitnodiging gebruik wilt maken
om samen met de gemeente een acceptabel plan te ontwikkelen dat lijkt
het er op dat ze je er toch liever niet
bij hebben,”stelt Arie vast.

Carnevalluh! Met De
Huts Geklutste Kliek
Carnaval staat voor feesten: bier
drinken en polonaise lopen met gekke
hoedjes en rare pakjes. Bij AJOC is
dat ook zo! Deze week was het de
11e van de 11e maand van het jaar.
Dat betekent ook dat het Mijdrechtse
carnaval weer gaat beginnen, met de
Huts Geklutste Kliek in het Kliekegat
(Immitsj, Windmolen 75 te Mijdrecht).
Vorig jaar hebben we gezellige
feesten gehad met prins Bartelomeus
en zijn prinses Michelle. De prins
en prinses worden op zaterdag 13
november op een bijzondere manier
afgevoerd, om dan om 11 minuten
over 11 plaats te maken voor een
nieuwe prins en misschien ook een
nieuwe prinses! Heb je zin in een
gezellig feestje? Houd je van gekkigheid? Gaat een biertje er ook wel in?
Kom dan naar ‘Het Kliekegat’ (Immitsj) op zaterdag 13 november
vanaf 21.00uur. De entree is gratis en
een biertje kost slechts €1,50!
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Servicepunten kiezen voor Hosted IP van ERON
Wie in De Ronde Venen informatie en advies wil op het gebied van wonen, welzijn, zorg en bankzaken, kan
terecht bij het Servicepunt, dat vestigingen heeft in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen èn daarnaast over een
mobiel kantoor beschikt dat De Hoef en Amstelhoek aandoet.
Om het telefoonverkeer tussen de vestigingen onderling te verbeteren en de telefonische bereikbaarheid efficiënter te maken, schakelden de Servicepunten onlangs over op Hosted IP. Directeur Bertien Tweehuijsen
van het Servicepunt wonen, welzijn en zorg en Erik van Ameide van ERON leggen uit hoe het werkt.
door rob isaacs

Eerst maar even een (kort) stukje
techniek. Bij Hosted IP staat de
telefooncentrale niet in je eigen
bedrijf, maar maak je gebruik van
een telefoonserver, die op afstand
in een beveiligd datacentrum
staat. Al je telefoonverkeer loopt
via dat datacentrum, in plaats van
via KPN of andere providers. Dat
scheelt niet alleen dure investeringen in apparatuur, maar levert
tevens lagere telefoonkosten op.
Binnen je eigen bedrijfstelefoonnet
bel je helemaal gratis en je houdt
gewoon je bestaande telefoonnummer. Voor een vast bedrag
per maand verzeker je je van een
optimaal bereikbare werkplek.
Bertien: “We waren hard toe aan
een nieuwe telefooncentrale. We
hadden maar één lijn per kantoor
en dat ging niet meer. We konden
van elkaar niet zien wanneer iemand bijvoorbeeld met een cliënt
in gesprek was en de telefoon niet
kon opnemen, en doordat we zelf
onderling veel telefonisch overlegden, werden we geconfronteerd
met torenhoge gesprekskosten.
Dat moest anders. We wilden

Wijnkoperij Henri Bloem
Wijn- en drankenhandel de Zwart

Op zoek naar kerst/relatiegeschenken??
Bezoek onze showroom vol met suggesties en vraag naar de vele
mogelijkheden.

-meer dan 1000 soorten wijn
-scherpe prijsstelling door eigen import
-gratis voor de deur parkeren
-deskundig advies

Herenweg 35

Wilnis

0297-281242

www.henribloem.nl

wilnis@henribloem.nl

weliswaar de faciliteiten van een
volwaardige telefooncentrale,
maar hikten nogal aan tegen de
investering. In nauw overleg
met ERON is toen gekozen voor
Hosted IP, een telefooncentrale op
afstand, waarvoor we een vast bedrag per maand betalen. We hebben ons eigen nummer behouden
en bellen onderling nu helemaal
gratis. Bovendien,” vertelt ze,
terwijl ze naar het beeldscherm op
de telefoon wijst, “kunnen we nu in
één opslag zien welke lijnen er in
welke Servicepunten beschikbaar
zijn, en als collega's de telefoon
niet kunnen aannemen omdat ze
met cliënten zitten te praten, zie
je dat op de andere toestellen.
Precies de functionaliteit die we
ons hadden voorgesteld.”
Erik van Ameide vult aan: “Het is
veel overzichtelijker en transparanter. En het mooie is, of je nu 5
of 500 aansluitingen nodig hebt, je
kunt er heel flexibel nieuwe aansluitingen toevoegen of opzeggen,
zonder investeringen. Onder- of
overcapaciteit heb je niet meer.
Door de vaste maandelijkse bedra-

gen kun je betrouwbare begrotingen maken.”
Het afgelopen jaar zijn al diverse bedrijven, grote en kleine,
enthousiast geworden voor Hosted
IP. Steeds meer bedrijven worden
geconfronteerd met thuiswerken
en willen daar oplossingen voor.
“Binnen Hosted IP kunnen we ook
voor deze bedrijven een uitstekende oplossing bieden, door eenvoudig ook de mobiele telefoons en de
privételefoons van medewerkers
in het netwerk op te nemen. Dat
houdt niet alleen je kosten laag,
maar zorgt voor optimale bereikbaarheid van mensen voor klanten
en collega's.”
Het Servicepunt, waarin wordt
geparticipeerd door de gemeente
De Ronde Venen, Westhoek Wonen
en Rabobank Rijn en Veenstromen, zijn in elk geval uitermate
tevreden over hun telefoonverkeer,
waarmee de nodige besparingen
zijn gerealiseerd. En mocht het
kantorennetwerk in de toekomst
worden uitgebreid, dan zijn nieuwe
aansluitingen een fluitje van een
cent.

DE GROENE VENEN 		

15

IN VOL BEDRIJF
Zideris, eigenzinnige zorg

Op eigen benen dankzij
begeleid zelfstandig wonen
Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking willen
deelnemen aan de samenleving. Ook ouders willen dat hun kind met
een beperking zich zo goed mogelijk ontwikkelt en een eigen plekje
vindt. Zideris is een organisatie die professionele begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en hun
familie. Annemarie Peek is zo’n professionele begeleidster. We treffen
haar bij de zelfstandig wonende Marjolein Mourits, die erg blij is met
de begeleiding die ze van Annemarie en haar collega’s krijgt.
door piet van buul

Een aantal jaren geleden ging in
Mijdrecht ‘Molenhoek’ van start, een
woonvoorziening waar mensen met
een beperking in groepsverband en
onder begeleiding gingen wonen.
Het bijzondere in die tijd was, dat
Molenhoek midden in een woonwijk
was gevestigd. Daar lag een bewuste
keuze aan ten grondslag. Men wilde
bevorderen dat ook mensen met een
beperking zoveel mogelijk midden
in de samenleving staan en daar ook
aan deelnemen. Sinds een aantal
jaren is de begeleiding in handen
van de organisatie ‘Zideris, eigenzinnige zorg’. De organisatie, gevestigd in Rhenen, verzorgt in tal van
plaatsen in de provincie Utrecht de
begeleiding van zelfstandig wonen.
Annemarie Peek vertelt dat er naast

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Focus op Israël bij
Christenvrouwen
Vereniging de Christenvrouw,
afdeling De Ronde Venen, praat op
donderdag 18 november in gebouw
’t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Mijdrecht,
Koningin Julianalaan 22 met de
heer W.P. de Kraker over het onderwerp: ‘Focus op Israël’.
Belangstellenden zijn van harte
welkom! Aanvang 20.00 uur en de
koffie staat om 19.45 klaar!
Inlichtingen: Janneke KranenburgBluemink, tel. 0297-281882.

Rode Kruishandwerkgroep
De Kom in actie
Sinds kort rijden in de sloppenwijken van het Indiase Delhi
mobiele klinieken. Dankzij een
extra bijdrage van de Nederlandse
Postcode loterij, biedt Save the
Children hier medische zorg aan
pasgeboren baby’s, kleine kinderen en hun moeders. Zo kunnen
ouders van pasgeboren baby’s er
bijvoorbeeld voor zorgen dat hun
kindje niet onderkoeld raakt als de
temperatuur ‘s nachts flink daalt.
Een warm gebreid mutsje kan een
leven redden. Op verzoek van Save
the Children breien de dames van
de handwerkgroep van het Rode
Kruis in Mijdrecht mee voor deze
actie. Onder het genot van een
kopje koffie wordt er lustig op los
gebreid.

foto patrick hesse

Molenhoek inmiddels nog twee locaties zijn waar mensen in groepsverband wonen. Dat zijn de Verfmolen
en Proosdij. “Daarnaast is er een
groep van 15 mensen die inmiddels
allemaal op zichzelf wonen, en die
wij begeleiden. Marjolein is daar een
goed voorbeeld van. Zij heeft hier
een eigen woning en leeft helemaal
zelfstandig. Ik begeleid Marjolein
samen met een collega. We gaan
namelijk uit van twee begeleiders
voor één cliënt. Wij komen in principe
twee keer per week bij Marjolein
langs en we hebben daar in totaal
vier uur voor beschikbaar.”
Marjolein
Voor Marjolein is die aandacht vanuit
de begeleiding heel plezierig. “Ik kan
me heel behoorlijk zelf redden. Maar
het is toch wel heel fijn dat je af en
toe terug kunt vallen op mensen die

Marjolein Maurits (links) is blij met de begeleiding die ze van haar begeleidster Annemarie Peek krijgt.
jou kennen en die je helpen. Ik heb
eerst acht jaar in de dependance gewoond samen met nog drie anderen.
In de dependance wonen mensen in
groepsverband, die begeleiding krijgen vanuit de Verfmolen. Toen had ik
bedacht dat het wel heel leuk zou zijn
als ik helemaal op mezelf zou kunnen
wonen. Dat ga je dan met de leiding
bespreken en dan komt er een tijd dat
je daar op wordt voorbereid. Ik stond
als woningzoekende ingeschreven
en op een gegeven moment kreeg ik
deze woning toegewezen. Daar ben ik
wel heel blij mee en ik heb het heel
erg naar mijn zin,” zegt Marjolein.

Wereldwinkelproduct van de maand:

Chocoladeletters en najaarsfolder
Voor de maand november hebben
de wereldwinkels in Abcoude en
Mijdrecht weer een leuk product
van de maand uitgezocht. Dit keer
een sfeervolle meerkleurige kaars.
Deze mooie kaarsen zijn gemaakt
in Bangladesh en kosten € 3,50
per stuk.
De maanden november en december staan in het teken van Sinterklaas en Kerstmis. Maanden waarin
je familie of vrienden wilt verrassen
met persoonlijke cadeaus. Met een
cadeau uit de Wereldwinkel draag
je bovendien bij aan het bevorderen van eerlijke handel, waardoor
ondernemers in de derde wereld
een inkomen kunnen verdienen en
daarmee hun leefomstandigheden
kunnen verbeteren. Ook Sinterklaas
kan hieraan meewerken. Voor de
kleintjes is er een ruime keuze aan
eerlijk speelgoed, houten puzzels,
leuke spelletjes en mooie boekjes.
Ook kunt u bij de wereldwinkels in
Abcoude en Mijdrecht terecht voor
fairtrade chocoladeletters. Al jaren
vraagt de Wereldwinkel aandacht
voor de cacaoboeren in Afrika. Nog
steeds komt daar op de cacaoplantages kinderarbeid voor. Vorig jaar
voerde de Groene Sint een succesvolle campagne tegen ‘foute’
chocoladeletters. Steeds meer
mensen vragen nu bewust naar
‘eerlijke’ chocoladeletters in de
winkels. En maar liefst zeven grote
winkelketens hebben aangekon-

digd dat al hun huismerk letters in
2012 duurzaam geproduceerd zijn.
Wereldwinkel Abcoude verkoopt de
heerlijke eerlijke letters van Tony
Chocolonely met Max Havelaar
keurmerk.
Op 17, 18 en 19 november wordt
de nieuwe najaarsfolder huis aan
huis verspreid. Een folder boordevol cadeautjes voor Sint en Kerst.
Vele goede redenen dus om bij de
wereldwinkel langs te gaan.

Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9,
Abcoude, www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel De Ronde Venen,
Passage 14, Mijdrecht
www.derondevenen.wereldwinkels.nl

Annemarie Peek vertelt dat de begeleiding zich uitstrekt tot tal van zaken
waar een cliënt mee geconfronteerd
kan worden. “Dat wij er zijn is voor
Marjolein al een rustgevende gedachte. Ze probeert zoveel mogelijk
alles zelf te doen. Maar ze weet dat
ze altijd op ons kan terugvallen. Wat
we doen is vaak heel praktisch van
aard. Belangrijk is dat iemand, die
zelfstandig gaat wonen structuur in
zijn leven en zijn huishouden aan kan
brengen. Dan loop je als zelfstandige
uiteraard regelmatig tegen zaken
aan, waar ook iemand zonder een
beperking het al moeilijk mee heeft.
Je krijgt brieven van allerlei instanties, in een taaltje waar mensen vaak
geen touw aan vast kunnen knopen.
En hulp bij financiële zaken en het
invullen van allerlei paperassen komen we in onze begeleiding heel veel
tegen. Maar het gaat vaak ook om
dagelijkse dingen als boodschappen
doen en koken. Marjolein maakt de
meeste dagen van de week gebruik
van de maaltijden die door De Baat
worden geleverd. Maar af en toe wil
ze zelf wel koken. Daar helpen we
dan wel bij, want het blijkt moeilijk
te zijn om het recept te lezen en
gelijktijdig ook te koken. Het zijn dus
van die praktische zaken waar we ondersteuning bieden. Maar ik vind het
ook belangrijk dat ik er als praatpaal
ben. Onze cliënten moeten ook de
kans krijgen over persoonlijke zaken
te praten. Er kunnen problemen op
het werk zijn. Of er is eens iets in de
relatiesfeer met een vriendje waar ze
dan met iemand over willen praten.
Ook dat hoort bij ons werk.”
Indicatie
Voor mensen met een verstandelijke
beperking en hun ouders of familie is
het belangrijk te weten dat er voor

begeleid wonen altijd een indicatie nodig is. Annemarie: “Wie een
woning zoekt kan zichzelf gewoon
inschrijven als woningzoekende bij
een woningbouwvereniging. Maar als
je begeleid wilt wonen, dan bekijkt
het Centrum voor Indicatie Zorg
(CIZ) jouw situatie, om een indicatie
te kunnen geven van het niveau van
zorg dat nodig is. Dat kan variëren
van 24 uurs zorg in een tehuis tot
begeleid wonen in een zelfstandige
woonsituatie.”
Een uitgebreid pakket
Zideris biedt een uitgebreid pakket
van diensten aan mensen met een
beperking en hun familie. Annemarie:
“We kunnen hulp bieden aan gezinnen met een thuiswonend kind. We
hebben ook kleinschalige werk- en
dagbestedingsprojecten, waarbij we
bijvoorbeeld steun bieden bij het
zoeken naar een baan. Ook hebben
we cursussen en trainingen in zelfredzaamheid en het bevorderen van
zelfstandigheid.”
“Ik vind het ook fijn dat er allerlei
zaken georganiseerd worden waar
je aan mee kunt doen als je dat zelf
wilt,” vult Marjolein aan. “Doordat je
veel samen optrekt en dingen samen
doet, leer je elkaar kennen. We komen bij elkaar op verjaardagen, gaan
naar de soos in Wilnis, gaan samen
een potje bowlen of naar het eetcafé
het Pruttelpotje,” aldus Marjolein.
Op de site www.zideris.nl kan men
alle informatie over Zideris en onze
activiteiten vinden. “Daar zie je ook
hoe je met ons in contact kunt komen.
Voor specifieke informatie over
begeleid zelfstandig wonen binnen
De Ronde Venen mag men mij ook
altijd bellen op 06-51397527,” zegt
Annemarie Peek.
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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
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
			
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18.00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Cultura-Dio met
Roy & Arianne
Nederpop Café
NonStop Hit Mix
Kerken Uitzending (Herhaling)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke en
Peter Bakker
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter Oostrom
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Week Break met
Patrick & Maarten
Alltime Pop & Rock Songs

Donderdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Titel: De belofte
Auteur: John Grisham
'Het stadje Strattenburg kent veel
advocaten en Theo Boone ziet
zichzelf als een van hen, hoewel
hij pas dertien jaar oud is. Theo
is geen jongen die van voetbal
houdt, gitaarlessen krijgt of met
vrienden naar de bioscoop gaat.
Nee, Theo is een jongen die elke
dag na schooltijd in de rechtbank te
vinden is. Hij kent alle advocaten
en rechters in zijn omgeving. Ook
zijn ouders hebben een eigen advocatenbureau. Hij weet hierdoor
veel van wetten en regelgeving, hij
geeft zelfs advies aan de leerlingen
die bij hem op school zitten. Theo
droomt dan ook van een glanzende
carrière als advocaat en successen
in de rechtbank, alleen had hij nooit
gedacht dat hij nu al een belangrijke rol zou spelen in een gruwelijke
moordzaak die heel Strattenburg in
spanning houdt. Theo weet dingen,
die voor de mensen in de rechtbank
onbekend zijn.
'De belofte' gaat over een moordzaak waar je meer over te weten
wilt komen. Wat weet de dertienjarige Theo? Wie is de uiteindelijke
dader? Zal Theo hier zelf uit komen
of schakelt hij toch hulp in? Al deze
vragen zorgden ervoor dat ik steeds
verder wilde lezen en meer wilde
weten over wat er nu uiteindelijk
gebeurd was. Kortom: een goed
boek, zowel voor de jeugd (13+) als
voor volwassenen, gemakkelijk te
lezen en boeiend tot het eind!'
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Huid en haar 		
Arnon Grunberg
Roland
Oberstein,
universitair
docent
economie
in Fairfax,
is vader en
gelukkig
gescheiden. Zijn
vriendin
Violet woont in Amsterdam en is
ontwerpster van damestassen. Ze
wordt tot wanhoop gedreven als
Oberstein onaangedaan lijkt te zijn
door haar overspel.
Tijdens een conferentie over de
Holocaust ontmoet Oberstein de
Amerikaanse Lea, biografe van
kampcommandant Höss. Gedeelde
belangstelling voor volkerenmoord
blijkt de basis van een intensieve
vriendschap. Maar dan keert Oberstein op dringend verzoek van zijn
ex-vrouw terug naar Nederland om
te helpen bij de opvoeding van hun
zoon. Daar maakt hij kennis met
de onvermoede consequenties van
kennisoverdracht.

2

Rechteloos 			
David Baldacci

gelezen door wendy spaans

'De belofte' is het eerste deel in
de Kid Lawyerserie.
Ook Grishams
allernieuwste
thriller
'De bekentenis'
ligt bij Mondria!

Vrijdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Boeken Tip 5...

Wanneer een bom in het hart van
Washington D.C. tot ontploffing
komt, lijkt in eerste instantie alles te

en sokken of sloffen genoemd als tip
voor 2010.
Nu kan je sokken en sloffen niet
opeten of drinken dus ik denk dan…
wat heb je daar nou aan? Voor de
Bourgondische medemens heb ik
daarom een heel leuk, klein, nuttig
en uiteindelijk lekker cadeau.

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

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

Boekenwurm
Ligt het nou aan mij of is iedereen
al weer een beetje in de stress met
wat nou voor wie te kopen voor de
komende feestdagen?
Volgens de laatste berichten in het
nieuws zijn we op zoek naar cadeaus
die lang mee gaan en niet te duur
zijn.
Zo worden tweedehands aankopen

Hans Melissen, een wijn en levensgenieter, die als klein jongetje voor
een lange tijd in Mijdrecht woonde
heeft, schrijft sinds 2003 ontzettende
verhalen voor mede eet-, drink- en
levensgenieters. Het gaat in zijn
boekjes altijd over wijn. De ene keer
zijn het kleine gedichtjes, de andere
keer leuke korte verhalen en nu
heeft hij een boekje uitgebracht over
alle heerlijke combinaties die je met
kaas en wijn en vlees en wijn kunt
maken.
In het boekje, ‘Het festijn van Kaas&
Wijn’ hebben topkoks en specialisten

wijzen op een aanslag op de Britse
premier. Op het moment dat de bom
afging, verliet hij net per limousine
het Witte Huis. De autoriteiten zijn
er dan ook van overtuigd met een
mislukte terroristische aanslag te
maken te hebben. Om te helpen
bij het onderzoek stuurt de Britse
geheime dienst binnen een dag een
van haar beste agenten naar de Verenigde Staten: Mary Chapman.
Chapman, een ervaren en zeer
gevaarlijke agent, komt algauw
in contact met Oliver Stone, die
getuige is geweest van de explosie.
Wanneer de FBI, de Secret Service
en de vele andere geheime diensten
die betrokken zijn bij het onderzoek
elkaar alleen maar wantrouwen en
dwarsbomen, roepen Stone en Chapman de hulp in van Harry Finn, Annabelle Conroy en de overige leden
van de Camel Club. Samen komen
ze erachter dat de daders die avond
mogelijk een ander doel voor ogen
hadden. En alleen de Camel Club
kan nu nog een ramp van ongekende
omvang voorkomen...

krijgt dan de melding van Schotse
collega’s dat ze een flesje hebben
gevonden. Dit bevat een stukje
papier dat
met bloed is
beschreven
en slechts
gedeeltelijk
te lezen
is. Langzaam maar
zeker weten
brigadier
Mørck en
zijn assistent Assad het bericht te
duiden: het is een in 1996 geschreven schreeuw om hulp in verband
met de ontvoering en verdwijning
van twee jongens. Mørck en Assad
raken op deze manier betrokken bij
een gruwelijke zaak van verdwenen
kinderen die door hun ouders nooit
als vermist zijn opgegeven.

5

Tegen de wind in 		
Angeles Caso

3

Slurp! 2			
Ilja Gort
Een nieuwe
avonturenbundel
van de
Nederlandse
wijnboer
Ilja Gort,
met daarin
onder meer
de wijnoogst
met zestig verbaasde Hollanders op
zijn wijnchateau in Frankrijk, een
bijzonder experiment om de mooiste
wijn ter wereld te maken en wonderlijke capriolen op een dorpswijnfeest. Plus een aantal autenthieke
Franse restaurantjes in de categorie
‘zó lekker, niet verder vertellen’,
adressen van wijnboeren met mooie
wijnen voor kleine prijsjes, leuke
dorpsmarkten en watertandend lekkere recepten.

4

De noodkreet in de fles
Jussi Adler-Olsen
Deel 3 uit de serie Q. Afdeling Q
werkt aan de oplossing van een
reeks mysterieuze branden, maar

op het gebied van kaas samen met
Hans Melissen de meest bijzondere kaas en wijn combinaties bij
elkaar gezocht en geproefd. Wat mij
persoonlijk verraste, is dat bizar veel
witte wijnen perfect samengaan met
diverse kazen; ik grijp namelijk vrij
snel naar rood maar dat hoeft dus
niet meer! In dit boekje komen ook
bekende personen uit het Nederlandse kookcircuit aan het woord, die
hun favoriete combinaties vertellen.
Het kaasplankje krijgt na het lezen
van dit boekje in ieder geval een
hele andere betekenis!
In ‘Het festijn van Vlees&Wijn’ heeft
Hans hetzelfde gedaan maar dan
met, u raadt het al, vlees! Haute Cuisine vleesgerechten, maar dan met
vleessoorten die je makkelijk bij de
slager kunt kopen. Het is natuurlijk
wel de bedoeling dat je er ook in het
echt van kunt genieten. In dit boekje
staan de favoriete recepten van
Nederlandse sterrenchefs zoals Ron

Kaapverdië is geen plaats voor
dromen. Elke dag is weer een strijd
om te overleven. São emigreert naar
Europa, het land van haar dromen,
van zachte regen en stille sneeuw,
waar alles mogelijk is. Het enige wat
ze niet wil is trouwen en kinderen
krijgen. Ze wil vrij en onafhankelijk zijn. São gaat werken bij een
mevrouw in Madrid, en er ontstaat
een bijzondere vriendschap tussen de
twee vrouwen, die in totaal verschillende werelden leven.

Blaauw en Jonnie Boer (vooral zijn
versie van een gehaktbal is om je
vingers bij af te likken). Dus staat er
al een jaar lang een reservering vast
voor een tafeltje in de Librije, maar
raakt het geduld nu echt een beetje
op en kun je niet meer wachten?
Maak de recepten gewoon na!
Dat bedoel ik dus met een heel leuk,
klein, nuttig en vooral errug lekker
cadeautje!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Ingrid Lambregts haalde Hesse in huis
“Kom maar een keer bij mij eten,” biedt wethouder Ingrid Lambregts spontaan aan wanneer ik haar tegenkom bij een foto-gelegenheid voor De Groene Venen. We kennen elkaar al jaren en komen elkaar een paar
keer per week tegen. Ik als fotograaf voor De Groene Venen en zij als wethouder van de gemeente De Ronde
Venen. “Ik moet de datum wel even met mijn man David kortsluiten, want hij is tenslotte de kok bij ons
thuis,” lacht Ingrid.
Het zijn woelige tijden voor de
familie Lambregts; niet alleen
staan de verkiezingen voor de
deur en wordt er volop campagne
gevoerd, ook David heeft een erg
hectische baan in de ICT en hebben
dochters Marjolein (14) en Jessica
(13) het erg druk met school, sport
en hun grote passie paardrijden. Op
weg naar het schitterende huis van
de familie Lambregts word ik al
regelmatig met Ingrid geconfronteerd: haar campagneposter prijkt

Haal Hesse in huis...
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Vele restaurants in de regio
haalden hem al in huis. Dat kunt
u nu ook, want de komende
maanden breidt Patrick zijn
werkterrein uit naar ùw keuken.
Om uw favoriete recepten en
gerechten te proeven, uw kooktips te noteren en daarover te
schrijven in de krant. Dat levert
ongetwijfeld leuke verhalen op
en beslist ook een aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

op zo'n beetje elke straathoek.
Het moet een rare gewaarwording
zijn om zoveel met jezelf geconfronteerd te worden, ondanks dat
we vanavond weinig over politiek
zullen hebben zal dit toch een van
de eerste vragen zijn.
Na een hartelijke ontvangst van
Ingrid maak ik kennis met haar
vriendelijke en sympathieke echtgenoot David en met Marjolein en
Jessica.
Ondanks dat David een heerlijke
wijn heeft uitgezocht, kies ik voor
een frisje (ik moet tenslotte nog
rijden). Op mijn vraag over de
posters antwoordt Ingrid: “Ach, ik
ben inmiddels best wel wat gewend,
alleen is het wel gek voor mijn
meiden; die kunnen daar niet aan
wennen.”
Na wat leuke anekdotes over de
firma Johnson (Ingrid's vader is
een goede bekende en oud-collega
van mijn schoonvader bij die firma),
zet David een geweldige schaal
met een mix van heerlijke Italiaanse ‘antipasti’ op tafel en daarmee
heeft David een overtuigende
culinaire toon gezet. Het smaakt
allemaal even lekker en er wordt
in het gezin gezellig gekeuveld aan
tafel. Volgens David zijn dit echt de
momenten om even samen te zijn,
hoewel het met twee sportende
meiden en Ingrid's drukke agenda
als wethouder niet elke avond van
de week lukt om samen te zitten.
Als ik David en Ingrid vraag naar
hun favoriete restaurant binnen
De Ronde Venen zijn ze het snel
eens: Rendez Vous om te lunchen
en voor het diner Lust!. Beide
restaurants leveren een constante,
goede kwaliteit en is het bij Lust!
altijd erg gezellig met een onge-

dwongen sfeer. en gezellig.
Favoriet buiten De Ronde Venen:
De Watergeus in Noorden. “Echt
top!”
Inmiddels is David weer uit de
riante keuken gekomen met een
heerlijk geurende schaal, die hij op
tafel zet: Cannelloni. Het smaakt
echt uitstekend en Ingrid heeft
beslist niets teveel gezegd over
David’s kookkunst.
Eigen recept? David glimlacht:
“Dat is een leuk verhaal, ik was
voor mijn werk aan de andere
kant van ons land en kwam alleen
de weekends thuis. Op een avond
kwam ik in mijn hotelkamer al
zappend het programma van Jamie
Oliver ‘The Naked Chef’ tegen. Hij
was bezig met een cannellonigerecht, dat me dusdanig aansprak dat
ik meteen de ingrediënten ben gaan
noteren. Toen ik het de eerste keer
thuis klaarmaakte heb ik daar mijn
eigen interpretatie van gemaakt,
dus een beetje van Jamie en een
beetje van mezelf.”
Gelukkig is David bereid zijn recept
vrij te geven en kunnen lezers van
De Groene Venen zelf proberen dit
heerlijke Italiaanse gerecht op tafel
te zetten.

voor ook een Italiaans nagerecht:
een verrukkelijke tiramisu met –
tot ieders hilariteit– bovenop het
bekende CDA logo. Nadat David
een heerlijke cappuccino uit zijn
indrukwekkende koffiemachine
heeft getoverd, is het tijd voor hem
om Marjolein en Jessica weg te
brengen: de paarden wachten. Ik

neem afscheid van de leuke meiden
en dank David hartelijk voor zijn
kookkunst, die diepe indruk op me
heeft gemaakt. Na nog een gezellig
gesprek met Ingrid stap ik op, want
Ingrid heeft deze avond nog een
afspraak. De plicht roept weer en
zij moet nog even acte-de-présence
geven in onze gemeente.

Mijn vraag waar ik hen 's nachts
mee wakker kan maken, maakt een
lacherige sfeer los en wordt direct
door de beide dochters ingevuld, Zij
blijken hun ouders goed te kennen,
want Ingrid geeft toe: drop! “Daar
zou ik zo een zak van leeg kunnen
eten” en David antwoordt: “Absoluut een chocoladeletter. Gelukkig
is de heerlijke Sinterklaastijd met
al die chocoladeletters weer aangebroken.”
Dan is het tijd voor het dessert en
natuurlijk heeft David gekozen

Cannelloni (4-6 personen)

OEKZ
PART YCENTRUM

Ingrediënten:
16 rolletjes cannelloni pasta
400 gr. rundergehakt
2 grote uien
1 teentje knoflook
300 gr. diepvries spinazie
Twee pakjes soffritto tradizionale (Grand Italia)
Bolletje Mozzarella di Buffalo
Bakje Ricotta kaas (250 gr)
100 gram Parmezaanse kaas geraspt
Beetje olijfolie
Italiaanse kruiden (potje)
Peper en zout
Voorbereiden ( 20 minuten)
Bak het gehakt rul in een hapjespan. Giet het overtollig vet af. Pel en snipper de uien en bak deze een paar minuten mee. Doe de spinazie en het
uitgeperste teentje knoflook er bij en voeg wat peper, zout en Italiaanse kruiden toe. Bak nog een paar minuten en laat het daarna afkoelen.

Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674

ROEKZ.NL

Bereiden: (10 minuten + 40 minuten in de oven)
Verwarm de oven voor op 200 gr (hete lucht over 180 gr).
Neem een grote ovenschaal en vet deze in met een beetje olijfolie + twee eetlepels van de soffritto. Vul de cannelloni rolletjes met het gehaktmengsel en leg deze in de schaal. Snij de mozzarella en de ricotta in stukjes en verdeel deze over de cannelloni rolletjes. Strooi daarna de
Parmezaanse kaas er over. Bedek nu het gehele gerecht met de soffritto saus. Strooi er als laatste nog een beetje Italiaanse kruiden over.
Plaats de schaal in de oven en laat deze in 40 minuten gaar worden.
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Wild met Poelier - Traiteur van Egmond

Info over het product
Nu de herfst weer is aangebroken is ook het wildseizoen van
start gegaan, dus ook bij uw poelier-traiteur in Mijdrecht.Wij als
poelier-traiteur hebben verschillende seizoenen binnen ons bedrijf,
met als culinair hoogtepunt het wildseizoen.
Jagen is al een eeuwenoude traditie om voedsel te verzamelen. In
Nederland is jagen op wild alleen toegestaan voor diegene die in
het bezit zijn van een jachtakte. Als bedrijf zijn wij dan ook lid van
de Nederlandse Bond voor Poeliers en Wildhandelaren en zo zijn
wij dan altijd op de hoogte van de laatste trends van het wild.
Wild is bij uitstek scharrelvlees, dieren die vrij in onze natuur
leven. Het wild komt wekelijks in de loop van de week vers binnen
en de verkoop verloopt dan ook meestal van woensdag tot
zaterdag. Deze week geven wij u wat meer informatie over hert.
Het hert is een van de mooiste en belangrijkste wildsoorten.
Herten zijn herkauwende evenhoevige, die zich kenmerken door
het gewei van het mannetjeshert, het hert is krachtig gebouwd.
Het hert is in Nederland het grootste grofwild. De herten zijn
grote statige dieren, die circa 18 jaar oud kunnen worden.
De mannetjes dragen een gewei dat ze jaarlijks afwerpen,
waarschijnlijk om energie te besparen in voedselarme jaargetijden. Een nieuw gewei wordt meestal groter en complexer dan
het vorige. De grootte en de complexiteit van geweien tonen de
gezondheid en (deels) leeftijd van de mannetjes en zorgen zo voor
dominantie. De geweivorming begint bij de volwassen dieren in
april. Alle herten hebben een kortharige vacht, lenige lichamen
met slanke poten en nekken, een kort staartje, grote, hooggeplaatste oren en grote, aan de zijkant geplaatste ogen.
Bij veel herten hebben de jongen een gevlekte vacht, die dient als
camouflage op de bosbodem. Herten komen voornamelijk in bossen en wouden, alhoewel sommige soorten ook op open grasvlakten en in moerassen leven. Ze eten hoofdzakelijk jonge planten
en boomschors. Het vlees heeft een mooie volle wild smaak en is
vooral van de jonge dieren smakelijk. Het hert bevat mooie delen
vlees om te bereiden zoals de rug, filet, bout en de biefstuk.
Tevens worden er ook heerlijke ragouts van gemaakt.
Men dacht vaak als men zelf wild moest bereiden dat erg moeilijk
was en dat er veel tijd voor genomen moest worden. De laatste
jaren is dat door de toename van diverse wild biefstuk soorten niet
meer het geval. Met name de hertenbiefstuk is erg populair en
makkelijk te bereiden. Voor extra gemak hebben wij ook een
zelfgemaakte wildsaus en diverse fonds om zelf een saus te
maken. Met een lekker stukje hert op tafel kunt u heerlijk
genieten van een exclusief stukje wild. Voor meer informatie en
recepten kunt u naar onze website gaan voor diverse links.

Recept

Hertenbiefstuk met cranberry
Ingrediënten voor 4 personen
1 potje cranberry compote
2 appels (Goudrenetten)
4 sjalotten
300 gram paddenstoelen(seizoensmelange)
2 eetl. Boter
zout, versgemalen peper.
wildkruiden
4 Hertenbiefstukjes a 125-150 gram.
1 dl wildfond
2 dl. Slagroom.
Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 C( hetelucht 160 C)
Was en halveer de appels.
Verwijder de klokhuizen.
Plaats de appels in de oven en
bak ze ca. 10 minuten totdat ze
zacht zijn maar nog heel zijn.
Vul de appel met de cranberry's.
Pel en snipper de sjalotten zeer
fijn.
Veeg de paddenstoelen schoon
en halveer ze.
Verhit 1 eetl. boter in een koekenpan en bak de sjalot en de
paddenstoelen ca. 3 minuten.
Breng op smaak met zout en
peper. Haal de paddenstoelen
uit de pan.
Kruid het hertenbiefstukje met
wildkruiden.
Verhit de rest van de boter in
de koekenpan totdat het schuim
verdwijnt en de boter begint te
kleuren.
Bak de biefstuk op een matig
vuur aan beide kanten in ca.
6-8 minuten medium.
Haal de hertenbiefstuk uit de
pan en houd deze warm in de

Ambachtelijk product wint prijs
Tijdens de 25e Nationale
Slagers Vakbeurs te Amsterdam
zijn ook weer de landelijke
vleesvakkeuringen gehouden.
De producten werden gekeurd
door een jury van keurmeesters,
deskundige worstmakers en
leerlingen van het Slagers Vakonderwijs. Hierbij is de inzending
van Poelier-Traiteur van Egmond
uit Mijdrecht 'Hertenbiefstuk en
Jachtsaus' bekroond met goud
met Ster. Om deze bekroning te
krijgen moet het product voldoen
aan een aantal strenge eisen en
wordt het gekeurd op onder andere aanzien, kleurconsistentie,
samenstelling en natuurlijk geur
en smaak. Bij Van Egmond zijn
ze terecht trots op deze mooie
beoordeling die het resultaat is
van eigen receptuur, constante
kwaliteit en ambachtelijke bereidingswijze. De twee compagnons
Dirk en Sebastiaan zijn, samen

oven op 60 graden.
Schenk de wildfond en de
slagroom bij het bakvet en
laat dit tot de helft van de
hoeveelheid inkoken, voeg het
paddenstoelen mengsel aan de
saus toe en verwarm het ca. 2
minuten mee.
Serveer de biefstukken met
de paddenstoelen saus en
de appel met de cranberry
compote.
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Om de week vertellen
Sebastiaan Strubbe en
Dirk van Egmond van
Poelier van Egmond uit de
Passage in Mijdrecht hoe
lekker wild kan smaken
en hoe je het optimaal
kunt bereiden. Met hun
tips wordt het eten van
wild een feestmaal. Hebt u
vragen? Loop gerust eens
bij hen binnen.

Serveertips
Lekker met aardappelpuree
en witlof of rode kool en
een glas rode wijn.

Adres
Poelier-Traiteur van Egmond
De Passage 16
Telefoon: 0297 253936
www.poeliervanegmond.nl

Voorverkoop Hollandse Avond en
NY Dance Event van start
Vandaag is de voorverkoop gestart
voor de Hollandse Avond op woensdag 29 december a.s. en het NY
Dance Event in de nacht van 31
december.
Voor de Hollandse Avond zijn Wolter
Kroes, Harry Slinger, Robert Leroy,
Dario en Harm gecontracteerd. Twee
dagen later luiden diverse DJ's het
jaar 2011 in tijdens het NY Dance
Event: Jeroen Post, Jamsquad, Kenneth G, Jorrit B, Sair en Ray-N.

Dit jaar krijgt de Feesttent een
plaatsje op het parkeerterrein van
het Veenweidebad, Ontspanningsweg
1 in Mijdrecht, waar Optisport de
bezoekers en organisatie gastvrij
onthaal biedt.
Kaarten zijn te koop bij: Croissanterie De Lindeboom, Primera
en Cafetaria Adelhof (Mijdrecht),
Voshart Elektrotechniek (Wilnis),
De Bree (Vinkeveen) en Krijtenberg
(Uithoorn). www.tentoudennieuw.nl
Foto: Peter Bakker / Robert Leroy

met hun medewerkers, elke dag
met veel passie voor hun vak aan
het werk om een uitgebreid en
ambachtelijk assortiment te bieden
aan hun klanten.
Om het behalen van deze bekroning te vieren zijn de Hertenbiefstuk en de Jachtsaus de komende

tijd lekker scherp geprijsd, een
mooie gelegenheid dus om zelf
ook eens te komen keuren, alvast
smakelijk eten…

foto: Sebastiaan met de hertenbiefstuk en Dirk met de oorkonde.
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De Club van… Wim Egberts

Seniorenbowlers weer terug in Mijdrecht
Na de fatale brand van Party Plaza zagen de bowlers van Spel en Sport
55+ zich genoodzaakt uit te wijken naar Amstelveen. Zeven seizoenen lang
werd er gespeeld in De Kegel en al die tijd bleef er hoop op terugkeer naar
De Ronde Venen. Vanaf september zijn de senioren weer ‘thuis’ in Mijdrecht. Voorzitter Wim Egberts is blij met het nieuwe bowlingcentrum bij
het zwembad.
door piet van buul

“Laat ik voorop stellen dat we ons in
Amstelveen ook zeker thuis hebben gevoeld,” zegt Wim Egberts,
voorzitter van de Bowlingcommissie.
“Maar als Rondeveense vereniging
wil je toch liever in je eigen omgeving
spelen. Gelukkig heeft de gedwongen
verhuizing indertijd ons niet veel
ledenverlies opgeleverd. Er werden
al snel groepjes gevormd, die met
elkaar het vervoer naar Amstelveen
regelden. Maar de drukte op de N201
bleef toch steeds een hinderlijk obstakel. We hebben dus al die tijd wel
uitgekeken naar de komst van een
nieuw bowlinghuis in Mijdrecht. Nu
dat er is, zie je ook weer een nieuw
elan in onze vereniging ontstaan. We
zijn nu een paar weken bezig en we
hebben al weer verschillende nieuwe
leden kunnen inschrijven. En de mensen uit Uithoorn en Amstelveen, die
zich de laatste jaren bij ons hadden
aangesloten, komen nu met plezier
naar Mijdrecht.”
Spel en Sport 55+
De bowlinggroep heeft binnen de
Stichting Spel en Sport 55+ een
min of meer zelfstandige status. Met
name op financieel gebied houdt de
groep de eigen broek op. De doelstelling van de Stichting Spel en Sport
55+ is tweeledig. Enerzijds is het
streven er op gericht dat ouderen door
actieve deelname meer aan beweging
doen en daarmee hun conditie op peil
houden. Anderzijds bieden de diverse
sport en spel mogelijkheden de deelnemers ook de gelegenheid contact te
hebben met leeftijdgenoten. “Die sociale functie is zeker heel belangrijk,”
beaamt Wim Egberts. “We spelen wel
een onderlinge competitie met elkaar,
waardoor de wekelijkse bowlingmiddag een extra dimensie krijgt. Wij zijn
een vereniging waar iedereen boven
de 55 jaar van harte welkom is. Dat
zijn niet alleen de fanatieke bowlers
met veel ervaring, maar dat zijn ook

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...

foto patrick hesse

de mensen die het bowlen een leuke
sport vinden en die het nog nooit of af
en toe gespeeld hebben ter gelegenheid van een familiefeestje of een
bedrijfsuitje. Bowlen is een sport die
je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen.
Wij doen dat met onze bowlinggroep
nu inmiddels vijftien jaar. En we hebben nog leden die er vanaf het begin
bij waren. Er zijn momenteel zo’n
75 leden waarvan de meesten in de
zestig zijn, maar er is ook een flink
percentage in de zeventig en er zijn er
zelfs een paar van over de tachtig.”
De wekelijkse bowlingmiddag
De bowlinggroep speelt elke dinsdagmiddag. Er zijn in het bowlingcentrum
twaalf banen beschikbaar. Dat betekent dat er in twee groepen gespeeld
moet worden. De eerste groep speelt
van 13.00 tot 15.00 uur en de tweede
groep van 15.00 tot 17.00 uur. Wim:
“Men bepaalt zelf welk tijdstip het
beste uitkomt. Toevallig pakt dat
momenteel zo uit dat beide groepen
vrijwel even groot zijn. Mannen en
vrouwen spelen met elkaar in min
of meer vaste groepjes. Komen er
nieuwe mensen bij dan kunnen die
bij zo’n groepje aansluiten. Uiteraard
kunnen nieuwkomers rekenen op
begeleiding en instructie als ze daar
prijs op stellen. Er wordt gespeeld
met ballen van verschillend gewicht.
Iedereen kiest dus een bowlingbal die
hem of haar het beste ligt. Je ziet ook
wel dat mensen, naarmate ze ouder
worden voor een iets lichtere bal
kiezen. Zo kun je het jaren volhouden
zonder dat je arm of schouder te veel
te lijden heeft. Er zijn bij de bowlingbaan voldoende ballen aanwezig
en ook kan men er speciale bowlingschoenen lenen. Dat is allemaal gratis
en je hoeft dus niet meteen van alles
aan te schaffen. Mijn advies is altijd
dat je eerst maar eens een tijdje moet
spelen om wat ervaring op te doen
en te kijken of je het leuk vindt. Een
eigen bal en eigen schoenen aanschaffen kan altijd nog. We houden er van
om de deelname zo laagdrempelig
mogelijk te houden. Dat betekent ook
dat men alleen betaalt wanneer men
komt. Dus geen jaarcontributie, die
je zonder meer kwijt bent ook als je
niet kunt komen. Voor € 6,50 kun je
bij ons twee uur bowlen en krijg je
nog een kopje koffie of thee toe. Wel
vragen we aan onze leden eenmaal
per jaar een bedrag van 15 euro. Dat
is ons ‘rouw- en trouwpotje’, waarvan
we een bloemetje kopen als en van de
leden iets bijzonders heeft te vieren of
een fruitmandje voor een iemand die
in het ziekenhuis ligt. Om de onderlinge band te verstevigen organiseren
we ook bijzondere bowlingmiddagen
rond Kerst en Pasen en hebben we
elk jaar een kerstdiner waar ook
partners welkom zijn.”
De competitie
Het seizoen loopt van eind augustus

Wim Egberts: “We hebben uitgekeken naar de komst van een nieuw bowlinghuis in Mijdrecht. Nu dat er is, zie je weer een
nieuw elan in onze vereniging ontstaan. We hebben al weer verschillende nieuwe leden kunnen inschrijven.”
tot eind mei. De seniorengroep speelt
een interne competitie. Voor de
mannen zowel als de vrouwen wordt
een aparte ranglijst bijgehouden. In
de bowlingsport werkt men met een
handicap. Dat betekent dat een speler
op basis van zijn gemiddelde een
bepaald handicapgetal krijgt toegewezen. Hoe beter je kunt bowlen hoe
lager dat getal is. Die handicap wordt
bij de daadwerkelijke score opgeteld. Op die manier krijgt de minder
ervaren speler extra punten zodat de
verschillen worden genivelleerd en de
competitie spannender wordt. “We
krijgen wekelijks een standenlijst te
zien,” zegt Wim. “Op die manier kun

je van week tot week bijhouden hoe
je er voor staat. En kun je onverhoopt
een paar keer niet komen dan is dat
ook geen probleem. We spelen een
dikke dertig middagen, maar slechts
de twintig beste resultaten worden
voor de competitie meegeteld. Na
twintig keer wordt steeds de slechtste
uitslag weggestreept. Vroeger speelden we met de mannen in één groep
en met de vrouwen in één groep.
Maar dat had tot gevolg dat elk jaar
dezelfde mensen met de prijzen naar
huis gingen. We hebben nu eenmaal
een paar kanjers in huis, die ook bij de
bowlingvereniging of aan de bedrijvencompetitie meedoen. Een paar

PK Sport loopclinic
Zaterdag 13 november start PK
Sport weer met de nieuwe loopclinic
als voorbereiding op de PK Sport
Bosdijkloop 2011. Deze clinic bestaat
uit 13 trainingen met als doel het
lopen van de Bosdijkloop de 5 of de
10 km. Deze trainingen zijn zowel
voor beginnende als meer gevorderde
lopers, dames en heren. Belangrijk
is om op een verstandige en verantwoorde manier met hardlopen te
beginnen. Op een rustige manier uw
loopconditie opbouwen en verbeteren.
De clinic is inclusief: advies (kleding,
voeding, schoenen), startbewijs Bosdijkloop 2011; PK Sport runningshirt
en bidon. De trainingsdag vindt plaats
op zaterdag 13 november van 9.0010.15 uur, PK Sport, Voorbancken
26, Vinkeveen. Info en aanmelden op
0297-264666 of www.pksport.nl

Winnaar van 2009 Michael Woerden
foto peter bakker

Toppers HVM G-team top in het pak
Morgen, zaterdag 13 november, speelt het G-team van HVM
haar eerste uitwedstrijden in de competitie. De reis gaat helemaal naar hockeyclub Alkmaar, waar ze om 11 uur spelen tegen
Myra en om kwart over 12 de uitdaging aangaan tegen Bloemendaal. En ze zijn er helemaal klaar voor, want dankzij ASCOL
'Verzekeren en meer' en Comhan 'Aluminium uit voorraad' zien
ze er tegenwoordig top uit. Een prachtig HVM tenue, met alle
namen van de kinderen op hun rug, maakt van al deze toppers
een echt hockeyteam. Ook benieuwd hoe ze zaterdag hebben
gespeeld of wil je meer weten over G-hockey op HVM? Kijk
dan op: www.hvmijdrecht.nl/G-hockey.

jaar geleden hebben we bij zowel de
mannen als de vrouwen drie klassen geïntroduceerd. Van elke klasse
krijgen de eerste drie een prijs. Op die
manier zijn de kansen vergroot en is
ook het spelplezier toegenomen,” stelt
commissievoorzitter Wim Egberts
vast. Indachtig het principe van de
lage drempel is aanmelden ook heel
simpel. Wim: “Wanneer je belangstelling hebt, loop dan op een dinsdagmiddag gewoon binnen en je kunt zo
ingeschreven worden en meedoen.”

Volleyballen in
De Vijf Bogen
Abcoude en Baambrugge gaan
op in een nieuwe gemeente; dat
betekent dat sportvereniging BEO.
nog meer staat voor Baambrugge
En Omstreken! BEO roept aankomende volleyballers, senioren,
junioren en competitievolleyballers
op om te komen volleyballen in De
Vijf Bogen in Baambrugge. De club
zoekt mannen en vrouwen voor het
heren 1 team. Kom drie keer gratis
meetrainen en je ziet dat de afstand
naar Baambrugge door de nieuwe
tunnel onder de A2 een fluitje van
een cent is!
Trainingstijdent: recreanten dinsdag
20.15 uur tot 21.30 uur en competi
tie maandag van 21.30 uur tot
22.45 uur. De uitwedstrijden
worden gespeeld in de sporthallen
Amsterdam en de jeugd van 8-16
jaar traint op vrijdagavond van
19.00 uur tot 20.30 uur in twee
groepen. Bel voor vragen met Dirk
de Jong, tel.06-23036200.
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Kawasaki Vulcan

Born to be wild
Deze week test Patrick Hesse een
Kawasaki Vulcan 800 bij Floor
Verbrugge Motoren.

Na de samenvoeging met Abcoude heeft De Ronde Venen er binnenkort een theater bij. In Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan te Abcoude kunt u terecht voor cabaret, muziektheater en
toneel. In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Nieuwe cd èn tournee

Hind maakt wereldplaat
Hind (25) behoeft eigenlijk geen introductie meer. Nederland kent
haar inmiddels al bijna een decennium als een jonge vrouw met een
bijzondere, warme uitstraling en een stem waarmee ze net zo
gemakkelijk pop, fado, jazz als Arabische klassiekers zingt.
Begin oktober verscheen haar derde cd Crosspop.
Een on-Nederlands goede plaat met een unieke mix van pop, r&b,
jazz en klassiek. Hind koos Abcoude als primeur voor de eerste
voorstelling op 20 november van haar theatertournee die start in
oktober/november 2011.
Crosspop is een zelf bedachte term. Ik las dat je op zoek was naar
een internationale sound.
“De afgelopen acht jaar heb ik veel verschillende muziekstijlen gezongen, zoals Engelstalig, Arabisch, Portugees en Nederlandstalig. Een
tijdje geleden kwam ik op het punt dat ik nadacht over de vraag welke
muziek ik in de komende jaren wilden maken die me aan het hart ligt.
Tijdens deze niet gemakkelijke zoektocht kwam mijn manager (en
vriend, red.) Eddie Tjon Fo op het idee om crosspop te gaan maken,
waarbij popmuziek de basis zou vormen en ik de vrijheid kreeg om
daarbij te experimenteren met muziekstijlen.”
Op welke manier heb je gewerkt aan de liedjes?
“Tijdens het schrijven aan de liedjes was het een spannende uitdaging
om de grens tussen popmuziek en andere stijlen op te zoeken. Dat was
een fase van muzikaal zoeken, voelen en aftasten. De 12 nummers op
het album hebben elk hun eigen identiteit, maar vertegenwoordigen
samen crosspop. Voor mij was het ook heel belangrijk om de ruimte
en de rust te hebben om dit album helemaal op mijn eigen manier te
maken, zonder dat derden daar invloeden op uit konden oefenen.”
Je hebt meegeschreven aan alle liedjes. Was dat ook een voorwaarde?
“Ja, ik wilde bij het maken van de cd nog dichterbij mezelf komen. Ik
wil graag dat mensen, wanneer ze naar mijn muziek luisteren, begrijpen wie ik als artiest ben. De allerbeste manier is dan om zelf teksten
te schrijven en mijn gevoel uit te dragen. Deze cd is gemaakt zoals ik
altijd al heb willen doen.”
Producer Steve Power heeft gewerkt met de grootste artiesten
zoals Robbie Williams, Diana Ross en Blur.
“Het was voor mij een droom om met hem te werken. Hij is iemand
tegen wie ik u zeg. Steve houdt erg van Britse pop, met catchy melodieën. Door zijn ervaring en inbreng tijdens het opnemen van de cd en
mijn muzikale invloeden uit de wereld is crosspop ontstaan.”
Voorstelling:
Be Hind, 20 november in
Theater Piet Mondriaan,
Achter de Kerken 59, Abcoude.
Kijk voor kaartverkoop op

www.ab-art.nl.
Meer info over Hind:

www.hind.nl

Voor alle voorstellingen in Theater Piet
Mondriaan en voor kaartverkoop kunt u
terecht op www.ab-art.nl.

Ik ben weer eens op visite bij mijn
oude gabber Jos Snelderwaard, eigenaar van Floor Verbrugge Motoren.
Zoals altijd hebben we het even over
de MotoGP, beiden zijn we benieuwd
wat het nieuwe seizoen zal brengen
met Rossi op de rode Ducati, Stoner
op een Honda en titelverdediger
Lorenzo op zijn Yamaha. Ik ben niet
echt een fan van de laatste (ik zit
al ruim 10 jaar in het Rossi-kamp),
maar Jos die een iets nuchtere kijk
op de motorsport heeft dan ik, laat
me toegeven dat Lorenzo dit jaar
van een andere planeet kwam. Het
seizoen afsluiten met 10 overwinningen en 383 punten is het hoogste
aantal punten dat ooit is gehaald in
één seizoen. En daar kon zelfs Rossi,
al zou hij blessurevrij zijn geweest,
niets aan veranderen. Dus richten we
ons op het nieuwe seizoen dat medio
maart weer zal aanvangen.
Jos zit midden in een huisstijlverandering, die Floor Verbrugge Motoren een nieuwe frisse uitstraling
gaat geven. “Dit jaar hebben we de
kledingafdeling aangepakt en nu is de
styling aan de beurt,” aldus Jos. Hij
heeft nog een mooie Kawasaki staan
van het merk van zijn oude werkgever (Jos was jarenlang de technische
man bij Kawasaki Nederland). Het is
er een uit de Cruiser serie, een Vulcan
800 twin uit 1999. Nu is rijden deze
week voor mij door een schouderblessure (nee, niet gevallen met de
motor) even uit den boze, maar de
Ik heb zo'n zelfde Vulcan al eerder
gereden, dus dat is geen probleem.
We rollen de motor naar buiten voor
een de gebruikelijke foto’s. De motor
is nog in puike conditie. Werkelijk
prachtige kleurstelling paars metallic
met zwart. De motor is volledig uitgerust met windscherm en originele
leren zijtassen, verder is de Vulcan
overladen met chroom en heeft hij
een Sissybar.
Het is voor mij als eigenaar en
liefhebber van het grote Amerikaanse

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

voorbeeld altijd moeilijk om warm te
lopen voor een Japanse imitatie.
Maar dat is eigenlijk een beetje
flauw, want door de jaren heen hebben de Cruisers uit het land van de
Rijzende Zon een eigen stijl gecreëerd en een eigen zeer fanatieke en
grote schare fans voor zich gewonnen. En waarom ook niet? De Japanners zijn zeer betrouwbaar, kwalitatief goed en zeer betaalbaar. Nu moet
ik toegeven, dat ik als het om deze
Japanse Cruisers gaat, het meest
gecharmeerd ben van de Honda Shadow 750 en deze Vulcan misschien,
omdat ze stiekem in mijn ogen het
dichtst bij het origineel liggen. Zeker
deze 800 heeft de uitstraling van
een veel dikkere fiets en toont zeer
robuust. Met een waterkoeling is het
blok redelijk stil en loopt mooi rond.
Ook de zit op deze Kawa is prima,
met de steppen en controls lekker
naar voren geplaatst, kun je lekker
lui cruisen. Ook spreekt de retro
teller op de tank mij erg aan. Hier
en daar wat kleine gebruiksplekjes,
maar die zijn te verwaarlozen en met
de belachelijk lage kilometerstand
van 15.750 km, is de motor duidelijk
alleen met erg mooi weer bereden.
Het model heeft al een lange historie
want in 1985 kwam hij al uit in een
700 versie door de jaren heen is hij
van 750 naar 800cc gegaan en dat

de motor erg populair is blijkt uit het
feit dat hij anno 2010 (inmiddels in
een 900 uitvoering) nog steeds nieuw
te bestellen is.
De motor kost 3.850 euro en dat is
de bekende Verbrugge all-in prijs, dus
geen afleverings- of overschrijfkosten
en uiteraard krijgt hij een afleveringsbeurt en zit er 3 maanden garantie
op de motor.
Ik vind ondanks zijn leeftijd (bij motorfietsen zegt dat nooit zo veel) een
zeer scherpe prijs voor al dat moois.
Je koopt een compleet uitgeruste motor, met nog heel veel jaar rijplezier
voor de boeg. Ik zou zeggen: kopen!
Dan pak je nog lekker een paar
(droge) winterritjes mee. Dan aan de
druppellader leggen en veel poetsen
en alvast dromen van een prachtige
zomer.
“Get your motor runnin'
Head out on the highway
Lookin' for adventure
And whatever comes our way”
(Born to be wild -Mars BonfireSteppenwolf)
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
0297 593348

www.floorverbrugge.nl.
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Saab 95

“Die een gouden wagen volgt,
krijgt er wel een spijker van”
(Wie op zijn geluk vertrouwt, bereikt dikwijls wel wat)
Spyker draagt al jaren de leus ‘Nulla tenaci invia est via’. Oftewel: voor
volhouders is geen weg onbegaanbaar. Eigenaar en oprichter van Spyker,
Victor Muller, staat voor die slogan. Wie had immers gedacht dat de
kleine sportwagenfabrikant uit Zeewolde het grote Zweedse Saab zou
overnemen van het wankele General Motors (GM)? De eerste Saab die
onder het Spyker-regime de weg oprolt is de nieuwe 9-5. Ontwikkeld
onder de GM-vlag, maar op tijd nog hier en daar aangepast door Victor
en zijn mannen.
Bij Saab waait een nieuwe wind,
in Nederland ook. Welkom premier
Mark Rutte. Een premier die graag
de touwtjes in handen houdt en
tot voor kort nog zelf in zijn Saab
stuurde. In mijn ogen hangt op de
een of andere manier nog het studentensfeertje rond Mark Rutte, dus
het feit dat hij een Saab rijdt maakt
wat mij betreft het plaatje compleet.
Ongetwijfeld gaat hij zaken anders
aanpakken, dus ik wil hem bij dezen
graag kosteloos van advies voorzien.
Mark, steun de BV Nederland en
voorzie het wagenpark van een
Nederlands product. Nee, niet alle

ministers in een veel te schreeuwerige Spyker of onhandige Donkervoort, maar in de Saab 9-5. Dag
Volvo S80, Citroën C6, Audi A6, A8
en Jan Peter Balkenendes laatste
aankoop, de gepantserde Mercedes
S600. Bij dezen een open brief aan
Mark Rutte.

Jager Auto Amsterdam
Burgemeester Stramanweg 110
1101 AA Amsterdam
Telefoon: 020-7521600
Website:

www.saab-amsterdam.nl

Saab 9-5
Gereden versie: Saab 9-5 2.8T
V6 XWD Aero Exklusiv
Vermogen: 300 pk
0-100: 6,9 s
Top: 250 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 9,4 / 10,6 l/100km
Prijs gereden model:
€ 83.900,Alternatieven: Audi A6, BMW
5-Serie, Citroën C6, MercedesBenz E-Klasse, Volvo S80

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.

door michael reuling

Geachte heer Rutte, Beste Mark,

foto's patrick hesse

DE GROENE
VENEN

Als fanatiek Saab-rijder weet je als geen
ander wat voor sfeer er aan het merk
kleeft. Degelijk, een tikkeltje apart,
veilig, oer-Zweeds, luchtvaarthistorie,
luxe, reisauto, studenten-, advocaten- en
doktersauto. Daarbij is het overigens
een goed teken om een Minister Pres
ident zelf achter het stuur te zien zitte
n.
Leuk hoor, al die ministers in hun Volv
o S80’s. Heel veilig, degelijk, niet te schr
eeuwerig, maar het is tijd voor
verandering. Aangezien Saab nu ook een
stukje van ‘ons’ is lijkt het mij verstand
ig om dit merk internationaal te
gaan promoten. De eerste stap is dan
ook even met Victor te bellen en te rege
len dat alle ministers comfortabel
hun ambtstermijn in een Saab 9-5 kunn
en doorbrengen. Dit is een volwaardige
auto waarmee je kunt voorrijden bij
de Europese Top.
Zelf rijden of met chauffeur, beide zijn
in de 9-5 geen straf. Om je een beeld te
geven; achter het stuur heb je
uitzicht op drie tunnels met meters voor
zien van knalgroene wijzers. In het midd
en een display waarop je in de
vorm van een gave hoogtemeter je snel
heid ziet en rechts een turbodrukmeter.
De echte Saab-rijder weet dat te
waarderen. In de voorruit worden midd
els een head-up display (ook weer foefj
e uit de luchtvaart) de snelheid
en navigatie-instructies getoond. Je ogen
van de weg halen is niet meer nodig. In
de middenconsole zitten op het
eerste oogopslag veel knopjes, maar dat
is een kwestie van wennen. Een land rege
ren is moeilijker. Om het makkelijker te maken beschik je over een touc
hscreen navigatiesysteem, inclusief hard
e schijf voor Pavarotti, The Stones,
Beatles of Caro Emerald. De Saab is een
luidruchtige auto dankzij het optionele
Harman Kardon audiosysteem
met 11 speakers. Overigens kun je ook
kiezen voor twee koptelefoons en sche
rmpjes achterin. Maar in complete
stilte (want wat is dit een stille auto!)
op en neer naar Brussel is ook een pret
je, helemaal als de snelheidslimiet
van 120 naar 130 km/u wordt verhoogd
. De stille, maar niet zuinige, 2.8 V6 benz
inemotor, voorzien van een turbo,
zorgt ervoor dat je in een kleine 7 seco
nden op de 100 km/u zit en met 300 pk
doorstoomt naar 250 km/u. Dat
is weer handig voor overleg in Berlijn.
Eenmaal op locatie aangekomen kan
je als premier de touwtjes in handen
houden door de autosleutel mee te nem
en. Pas als je weer in de auto zit, kan
er keyless gestart worden middels de
startknop. Overigens zou ik als Minister
President voor de 2.8T V6 gaan, maar
voor de ministers is een 1.6 of 2.0
benzine turbomotor ook al voldoende.
Een instapper 9-5 is te krijgen vanaf €
42.900,-. Uiteraard kan er ook gedieseld worden, hiervoor is een 2.0 turbo
beschikbaar.
De zijdezachte automaat kent drie inste
llingen. Comfort, Sport en Intelligent.
In de laatste stand past de automaat
zich aan jouw rijgedrag aan. Maar spor
t is het leukst als je zelf achter het stuu
r plaats neemt, je kunt dan ook met
flippers achter het stuur schakelen. Stur
en is dan helemaal leuk, want alles reag
eert net even iets scherper. Dankzij
de voortreffelijke vierwielaandrijving
heb je optimaal grip, waardoor de auto
stuurt als een mes door een pakje
boter en je onmogelijk fouten kunt mak
en. Dat voorkomt ongelukken en dus een
hoop negatieve media-aandacht.
Achterin verzoek je de chauffeur om de
knop in Comfort te zetten. Sowieso is
het het geen straf om achterin te
zitten. In tegenstelling tot de S80’s heef
t de Saab geen verstelbare ventilatieroos
ters achterin, maar de beenruimte
is meer dan voldoende. Kanttekening is
wel dat voor de langere personen wat
meer hoofdruimte is gewenst. Maar
ongetwijfeld maakt Saab een speciale
versie als staatsauto.
De 9-5 trekt de aandacht van medewe
ggebruikers. Zit het een dag tegen omd
at Cohen of Pechtold weer eens
moeilijk doen, dan maken de omhoog
gestoken duimen van medeweggebruik
ers alles weer goed. Deze duimen
zeggen genoeg: Nederland wil een Saab
voor de deur.
Met vriendelijke groet,
Michael Reuling
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Najaarslezing Historische Kring Abcoude-Baambrugge

Archeologie in de gemeente Abcoude en de Vechtstreek
Vorig jaar oktober zijn uitgebreide
opgravingen verricht op het terrein
bij de Winkeldijk in Abcoude waar
op zeker moment de nieuwe woonwijk Winkelbuurt moet worden gebouwd. Tijdens een open weekend
hebben honderden belangstellenden
onder leiding van archeologen kennis kunnen nemen van de directe
resultaten. Diepe sleuven, bodemprofielen, oude boomresten en veel
modder aan laarzen en schoenen.

Reden voor de Historische Kring
Abcoude-Baambrugge om de archeoloog dhr. Drs. Peter de Boer uit
Utrecht uit te nodigen ons –één jaar
na dato— meer te vertellen over de
conclusies en bevindingen van het
onderzoek. De Boer is als regioarcheoloog ook nauw betrokken bij de
archeologische verwachtingskaart
voor ons gebied. De gemeente Abcoude heeft in samenwerking met
Breukelen, Loenen en Maarssen

een archeologische verwachting- en
beleidsadvieskaart gemaakt voor
het gezamenlijke grondgebied. In
dit document staat gedetailleerd
beschreven wat er per gemeente
en per locatie verwacht mag worden op archeologisch gebied. De
archeologische verwachting- en beleidsadvieskaart is een detaillering
op gemeentelijk niveau van de landelijk opgestelde Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW).
Op basis van deze verwachtingen is
een beleidsadvieskaart opgesteld.
Deze beschrijft op basis van de
gedetailleerde verwachtingskaarten
hoe moet worden omgegaan met
archeologische verwachtingen.
De lezing wordt gehouden op
woensdag 17 november om 20.30
uur in de Ichtthusschool, Dorpstraat
4 te Baambrugge. De toegang voor
leden van de Kring is gratis. Niet
leden betalen € 2,- toegang maar
zijn uiteraard van harte welkom.

Rossini in Dorpskerk

WIK nodigt alle schoonmoeders uit
Na weken van repeteren zijn de
acteurs er klaar voor om op 20
november de première ten tonele
te brengen in ’t Oude Parochiehuis
in Mijdrecht. In deze avondvullende klucht wordt Eric, de man
van Hetty, zijn schoonmoeder een
week opgedrongen, of netter gezegd,
zijn schoonmoeder komt volstrekt
onverwacht een weekje logeren. Tot
overmaat van ramp neemt zij ook nog
haar zus mee. Een vrouw zonder mening en verre van hoogbegaafd. Dit
brengt niet alleen de nodige spanning

met zich mee, maar ook nog eens
de meest krankzinnige humorvolle
situaties. Zeker als zij geconfronteerd worden met een waarzegster,
of beter gezegd een oplichtster, uit
het nabij gelegen zigeunerkamp.
Nieuwsgierig geworden? De WIK
nodigt u uit om de klucht te komen
kijken op 20 of 27 november in ’t
Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152
te Mijdrecht, aanvang 20.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Henny
Breewel, tel: 0297-283979. Wees er
snel bij want vol=vol.

Jan Vayne en Petra Berger in Janskerk
Op vrijdag 19 november geven
pianovirtuoos Jan Vayne en
wereldzangeres Petra Berger
een concert in de Janskerk in
Mijdrecht. Het concert met
verschillende genres van klassiek,
musical, populair tot Nederlandstalig begint om 20.30 uur. Wegens
de grote belangstelling is de kerk
al geopend vanaf 19.45 uur. De
toegangsprijs voor dit geweldige concert bedraagt 15 euro.
Kaarten zijn tot 3 dagen voor het
concert te reserveren op www.cultura-drv,nl en in voorverkoop bij
boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom te Mijdrecht

en drogisterij De Bree, Herenweg
12 te Vinkeveen. Indien voorradig
zijn kaarten ook verkrijgbaar voor
het concert aan de ingang van de
kerk vanaf 19.30 uur. Wegens de
grote toeloop wordt aangeraden
tijdig aanwezig te zijn.
Informatie is eveneens te vinden
op www.cultura-drv.nl en iedere
zondag van 12.00 tot 13.00 uur te
beluisteren op Cultura-dio op Midpoint FM via de ether op 105.6
FM en via de kabel op 101.9 FM.

Foto: Jan Vayne en Petra Berger:
‘Populaire muziek met een vleugje
klassiek’

Op vrijdagavond 19 november zal de
Amsterdamse Cantorij een concert
geven in de Dorpskerk van Abcoude.
Uitgevoerd wordt de Petite Messe
Solenelle. Klein is deze mis van G.
Rossini, die hij in 1864 aan het eind
van zijn leven schreef, allerminst: hij is
bijna avondvullend, en muzikaal is het
een mis met veel opzwepende lijnen,
en prachtige solistische melodieën.
Deze zullen vertolkt worden door
Vocaal Ensemble Quink, dat reputatie
heeft verworven met uitvoeringen van
deze mis. Deze 'kleine mis' heeft een
bijzondere muzikale bezetting: het
koor wordt begeleid door een piano
en harmonium. Deze unieke bezetting inspirerende de hedendaagse
componist G. Bryars tot het werk
On Photograhy: dit is eveneens een
werk voor koor, piano en harmonium.
Dit werk uit 1980 is een lofzang op
de opkomst van de fotografie in de
tweede helft van de negentiende
eeuw. Kaarten zijn in de voorverkoop
met korting verkrijgbaar bij de Read
Shop Abcoude. Men kan ook telefonisch kaarten bestellen bij Marten
Hoogenhout, tel. 06 46 15133.
Aanvang van het concert 20.15 uur.
De kerk is vanaf half acht open.

Christiaan Ingelse speelt
orgelconcert in Janskerk
Morgenavond 13 november speelt
Christiaan Ingelse, hoofdorganist
van de Grote of St. Janskerk in
Gouda, voor het eerst een concert
op het orgel in de Janskerk in
Mijdrecht. Ingelse maakte vele
cd’s, waaronder ‘Orgelmuziek uit
Gouda’s St. Jan en andere Nederlandse orgelmuziek’ en is actief als
componist van koraalmuziek. Momenteel werkt hij aan een nieuwe
lesmethode voor kerkorgel: Organo
Pleno, waarvan de eerste vijf delen
inmiddels bij Uitgeverij Willemsen
zijn verschenen.
Het programma in Mijdrecht
bestaat uit werken van Johann Sebastian Bach, Georg Böhm, Dietrich
Buxtehude en Felix MendelssohnBartholdy. Het laatste werk van dit
programma is een door Ingelse zelf
gecomponeerd voorspel en koraal
over Psalm 149. Een prachtig programma, waarbij de orgelminnaars

uit onze regio zich de ‘vingers zullen aflikken’ (vrij naar Rutte). Het
concert begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis (met een schaalcollecte aan de uitgang). Adres:
Janskerk, Kerkstraat 9, Mijdrecht.

Kunst kijken, luisteren,
proeven èn maken
Op zondag 14 november vindt van
12 tot 18 uur de feestelijke opening
plaats van een lustrumexpositie met
een bijzondere editie van ‘kunst kijken, luisteren, proeven èn maken’.
Ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van licht + ruimte, coaching
en inspiratie tonen 29 kunstenaars
een zeer gevarieerd kunstaanbod
met schilderijen, keramiek, sieraden, beelden, glaswerk, zeefdruk.
Julian de Keijzer van Zibibbo
verzorgt een wijnproeverij Italiaanse wijnen, Mano a Mano maakt
lekkere happen en de muzikale
noten worden verzorgd door Nora
Mulder (harmonium en cymbalom),
Silvia Mancuso (zang) en Bas Wiegers (viool) met een ‘Double Bill’
van Carlitos Sur (tango) en 7090
(onverwachte muziek). Voor diegenen die die graag zelf kunst maken,
liggen potloden klaar en is een klein

podium en maximaal '3 minutes
of fame' beschikbaar. Een ieder is
deze middag zeer welkom. U vindt
licht + ruimte boven De Eendracht,
Hoogstraat 37 in Abcoude, ingang
via zijterras.

Altoviplein ook zaterdagavond weer geopend
Het nieuwe concept van toneelvereniging Altovi blijkt uitstekend
te werken. Een overvolle Boei in
Vinkeveen werd zaterdagavond 6
november getrakteerd op een, op
z´n zachtst gezegd, levendige avond.
De hal van De Boei was voor de
gelegenheid getransformeerd tot
een Italiaans plein, compleet met
beelden en fontein. De bezoekers
van Altovi werden verrast door een
muzikaal welkom van Jordy en
Joyce in een fantastische ambiance.
Alle gelegenheid tot een drankje en
een praatje, begeleid door virtuoze
pianomuziek en een zoetgevooisde
stem. En dat als voorgerecht! Want
Altovi bracht daarna, als hoofdgerecht, twee eenakters - geschreven
door Martin Verrips en Peter van
Straaten - beiden geregisseerd door
Cees Otting en beiden met bezieling
gespeeld door een wisselende cast.
Traditiegetrouw werden beide stukken gespeeld in een flonkerend decor,
iets wat de technische staf van Altovi

zo langzamerhand wel toevertrouwd
is. Zoals het bij een uitgebreid diner
hoort, werd de pauze opgeluisterd
door een welluidend tussengerecht:
zanggroep Braq maakte de drankjes
tijdens de pauze extra drinkbaar met
een licht verteerbaar repertoire. En
direct na afloop zorgde Shantykoor
De Turfschippers voor een stevige afdronk met een zilt zeemansliederen.

Een afwisselende avond met een
uitstekende sfeer, die nog een keer te
beleven valt: namelijk morgenavond
13 november. Aanvang 19.30 uur in
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Kaarten verkrijgbaar bij; Slijterij
Vreeland, Dio de Bree, Deco Home
van Asselen, VVV Vinkeveen en
boekhandel Mondria. Meer info:
altovi@zonnet.nl
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Woordzoeker week 45

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 45

Anticlimax
Autosleutel
Colli
Drug
Evenwaardig
Ezel
Faxen
Geloof
Inbraakvrij
Jozef
Kerkzang
Kinnesinne
Klodder
Kolentremmer
Kool
Landhuis
Letter
Marmer
Meubelmaker

Notenschrift
Openlucht
Park
Sketch
Twijg
Uilskuiken
Vangmiddelen
Verpakt

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

Oplossing puzzels week 44
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OD
PB
O
IJ
PB
OO
K
R
VE

Een steengoede keuze in de regio!

Telefoon (0297) 28 33 75
Internet www.ruijgrok.nl
E-mail info@ruijgrok.nl

De Hypotheekshop laat zich
niet verleiden door provisies!
U betaalt alleen de werkelijke kosten van ons advies
De Hypotheekshop wil, om belangenverstrengeling te voorkomen, niet via
provisie van geldverstrekkers betaald worden. Krijgen wij toch provisie, dan
verrekenen we dat met de werkelijke kosten die voor uw advies nodig zijn.
Zo krijgt u altijd een eerlijk advies en betaalt u nooit teveel.

Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

