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Schaatsplezier
Verzekerd!

Priksleewedstrijden sluiten Venen on Ice af
29 december is alweer de laatste dag van een geslaagd schaatsfestijn in Mijdrecht. Vele, vooral jongeren, hebben deze
maand met veel plezier de schaatsen ondergebonden op de door de Rondeveense schaatsclubs georganiseerde kunstijsbaan. Op de sluitingsdag, woensdag 29 december, worden de ijsmachines stilgezet. De organisatoren hebben van 14.00 uur
tot 16.00 uur nog een laatste uitsmijter gepland. Er is namelijk voor genodigden en sponsors een priksleewedstrijd georganiseerd om de MZ -Beveiliging wisseltrofee. In de pauze van deze wedstrijd, die aan elkaar gepraat zal worden door de niet
onbekende Hans van Veen, zal het Vinkeveense shantykoor de Turfschippers met een optreden het feest compleet maken.
Tot slot zal burgemeester Burgman het festijn sluiten.					
foto ijsclub vios

Van Breukelen en Rosendaal nemen afscheid
De wethouders Jan van Breukelen en Bram Rosendaal namen afgelopen woensdag afscheid van de gemeentepolitiek. Beiden
zijn ruim acht jaar wethouder geweest van de gemeente De Ronde Venen en daarvoor geruime tijd raadslid, zowel in De
Ronde Venen als in de voormalige gemeente Wilnis. Jan van Breukelen zat namens het CDA van 1986 tot 1988 in de gemeenteraad van Wilnis. Na de herindeling werd hij in 1990 gemeenteraadslid van De Ronde Venen. De afgelopen twee raadsperioden, vanaf 2002, was Jan van Breukelen wethouder. Zijn portefeuille omvat Wonen, Welzijn en Zorg, Onderwijs en Sociale Zaken. Bram Rosendaal trad in 1982 toe tot de gemeenteraad van Wilnis. In 1998 werd hij fractievoorzitter voor de VVD in
de raad van De Ronde Venen. Sinds 2002 is Bram Rosendaal wethouder van Ruimtelijke Ordening en Handhaving, Economie
en Bedrijvigheid, Bouw- en Woningtoezicht en Woningbouw. 				
foto peter bakker
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2011 gaan
de prijzen
omhoog
maar profiteer
nu nog S
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van
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€ 1.500,- extra inruil boven op de taxatie waarde van uw auto.
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Meer dan

vanaf € 15.995,-

€ 5.000,voordeel!

Opel Corsa ecoFLEX
111-Edition diesel 3-drs

Rijk uitgerust met o.a.:

• A Label, 14% bijte
lling!
• Verbruik 1:28!!!
• Geen BPM en
wegenbelasting!

Airconditioning • Elektrische ramen vóór • Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening • Radio/CD/MP3-speler
• Cruise control • 6 airbags • ESP
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• 6 Airbags • 4 sterren Euro NCAP • 5 deuren en zitplaatsen • Airconditioning
met pollenfilter • Electrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
• Electrisch ramen vóór en achter • Mistlampen vóór • Stuurbekrachtiging

lease vanaf
€ 415,- p/mnd

vanaf € 20.345,-

de
Nu in show
:
room

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer
EDITION+ PAKKET

SPORT+ PAKKET

• 17” lichtmetalen velgen
• Mistlampen vóór
• 3-spaaks lederen stuurwiel
van € 1.090,-

• Geïntegreerd Radio CD500
Navigatiesysteem met
stuurwielbediening
• Parkeersensoren vóór en achter

voor € 395,-

van € 1.690,-

voor € 595,-

COSMO+ PAKKET

• Ergonomische comfortstoelen vóór
(AGR gecertificeerd)
• Verwarmbare voorstoelen en stuurwiel
• Bandenspanningscontrolesysteem
van € 1.190,-

voor € 445,-

voor € 7.995,-

Wegenbelasting vrij tot 2013!!!
Kia Picanto 1.0 Seven

Rijk uitgerust met o.a.:

Mistlampen vóór • Achterspoiler • Sportieve sideskirts • Elektrische ramen vóór • Stuurbekrachtiging
• Bumpers en spiegels in carrosseriekleur • Airbags bestuurder en passagier • Airconditioning • In
hoogte verstelbaar stuurwiel • Centrale portiervergrendeling • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
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• Standaard
7 jaar garantie
• 5 sterren
Euro NCAP
• Verkrijgbaar
met C-label

g
Kortin ,-!!!
€ 3.500
van € 19.195,-

voor € 15.695,Kia Soul X-tra

Rijk uitgerust met o.a.:

Airconditioning • Getint glas • Lederen stuurwiel • Radio CD met MP3 en stuurwiel
bediening • Deurgrepen en spiegels in carrosseriekleur • Dakrails • Soul Glow bekleding
en opbergvakkan achterzijde voorstoelen • Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening • Mistlampen voor • Lichtmetalen 16inch velgen • 6 airbags • ABS • EBD

Slechts

35

stuks
€ 0,14% BPM
bijtelling
€ 0,nwege g
tin
belas

vanaf € 17.950,Alfa Romeo MiTo
Rijk uitgerust met o.a.:

• airconditioning inclusief pollenfilter • in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
inclusief lendensteunverstelling • centrale deurvergrendeling • elektrisch
bedienbare ramen vóór • elektrisch verstelbare en in carrosseriekleur gespoten
buitenspiegels • halogeen koplampen • achterspoiler en 7 airbags.

* De minimale € 1500,- of € 1.500,- boven de taxatiewaarde is niet i.c.m. andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

w w w . v a n k o u w e n . n l
Hoofddorp
Sonderholm 164

Aalsmeer
Oosteinderweg 110

Amstelveen
Vlielandstraat 1

Mijdrecht
Communicatieweg 26

Amsterdam-West
Transformatorweg 39

Amsterdam-Zuidoost
Klokkenbergweg 15

Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15
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Er wordt naar de Bayer Cares Dag uitgekeken

Bayer Mijdrecht toont jaarlijks haar
betrokkenheid met de samenleving
Begin jaren zeventig streek Bayer neer in het Mijdrechtse. Het bedrijf kocht een flinke lap grond en vestigde zich op het Mijdrechtse bedrijventerrein om daar tot op de dag van heden niet meer weg te gaan. Ruim drie honderd personeelsleden vinden hier naast een goede baan met een
behoorlijk inkomen ook een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bayer hecht aan dat laatste, het bedrijf stelt daarom alle personeelsleden in staat een dag op kosten van de baas vrijwilligerswerk te doen. Zij doen dit in speciaal geselecteerde maatschappelijk gerelateerde projecten die worden voorgesteld aan de personeelsleden. Op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en interesse’s maken deze vervolgens zelf een
keuze voor welk project ze zich in willen zetten. Helene de Kruijs, manager corporate communications vertelt hierover.
“Op zich is het niet zo vreemd dat we
ons als bedrijf jaarlijks willen laten
zien als maatschappelijk betrokken
te zijn. Bayer, met ruim drie honderd
vestigingen wereldwijd, waarvan het
hoofdkantoor in Leverkusen is gevestigd erkent en aanvaardt haar rol als
maatschappelijk en ethisch verantwoorde onderneming. Het bedrijf wil
als grote werkgever in Nederland
haar betrokkenheid met de maatschappij waarvan het deel uitmaakt
tonen. Niet alleen met woorden maar
dus ook met daden.
Het zal dit jaar voor de derde keer
zijn dat we ergens in de maand juni
met z’n allen weer aan de slag gaan.
Het is grappig te noemen dat niet
alleen de mensen die in de instelling waar we klussen naar deze dag
uitkijken, ook onze medewerkers en
medewerksters kijken uit naar deze
dag. Het is fijn te merken dat nu al
vragen worden gesteld of we dit jaar
weer gaan komen. Dat geeft ons als
bedrijf een extra motivatie om aan de
slag te gaan.
Vorig jaar klusten we op de zorgboerderij aan de Amstelkade. Met kruiwagen en schep in de weer om een

zandbak van nieuw zand te kunnen
voorzien. Het dierentehuis in Amstelveen kreeg een grondige schrob- en
wasbeurt. Ook gingen medewerkers
met de honden op stap om een lange
fijne wandeling te maken. Ook Huize
Ursula, onderdeel van de Bruggen,
een instelling waar verstandelijk
gehandicapten wonen en werken,
stond op het lijstje. Er werd driftig
geschilderd en de houten balken van
de manege werden vervangen. Er
werd her en der heel wat gesopt, gedweild en geveegd. In het Hospitium
werden klussen geklaard die al een
tijdje op het verlanglijstje stonden.
Met bewoners van de zorginstellingen voor ouderen in De Ronde
Venen werd een speurtocht gehouden
met als afsluiting een Bingo en een
overheerlijke Hollandse pannenkoek
als lunch. Ook de Ronald McDonaldhuizen werden niet vergeten. Omdat
er een flink aantal Bayermedewerkers elders in den lande wonen kon
het zo maar zijn dat we in Rotterdam
klusten maar ook in Friesland waren
we van de partij.
Onze medewerkers zijn die dag
gekleed in Bayer groen en blauw. Op

de shirt staat de tekst ‘Bayer Cares’
en ‘wij maken ons sterk voor vrijwilligerswerk’ afgebeeld.
Wij stellen een dag ter beschikking,
maar krijgen hier veel voor terug. Dat
zien we terug in de manier waarop
onze mensen na een dagje klussen
ineens heel anders tegen collegae
aankijken. Het maakt nogal wat
verschil of je elkaar in de zakelijke

sfeer ontmoet of gezamenlijk met
spons, zeem of bezem aan de slag
gaat. Daarnaast willen we als bedrijf
ook op sociaal gebied een steentje
bijdragen aan de maatschappij waar
wij wonen en werken.”
Helene organiseert en coordineert de
vrijwilligersdag die in juni op stapel
staat. De voorbereidingen zijn al in
volle gang.

Martin de Graaf beoogd griffier van
nieuwe gemeente De Ronde Venen
Martin de Graaf is benoemd tot beoogd griffier van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Zowel de gemeenteraad van Abcoude als die van
De Ronde Venen heeft hiermee unaniem ingestemd. In de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente De Ronde Venen op 3 januari zal
De Graaf tot griffier worden benoemd.
De Graaf (54) is momenteel griffier in de huidige gemeente De
Ronde Venen. Hij vervult die functie
sinds 2009. Sinds 2003 was hij
plaatsvervangend en waarnemend
griffier. Martin de Graaf woont en
werkt vrijwel zijn hele leven in De
Ronde Venen en heeft zowel bij de

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 25 december 2010
• Kinderkersttheater DramaXX,
Veenhartkerk, Mijdrecht
• Live muziek bij Restaurant Corfu,
Mijdrecht
• Kerstbrunch bij Restaurant De
Veensteker, Vinkeveen

Zondag 26 december 2010
• Prijsbiljarten, de Merel, Vinkeveen
• Kerstbrunch bij Restaurant De
Veensteker, Vinkeveen

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

voormalige gemeenten Vinkeveen
en Waverveen als Wilnis gewerkt
op de afdeling Financiën. Ook in
de gemeente De Ronde Venen is
hij, voordat hij de overstap naar de
griffie maakte, werkzaam geweest
als afdelingsmanager van de
afdeling Financiën en Juridische
Zaken. In zijn vrije tijd is hij actief
bij verschillende maatschappelijke
organisaties in De Ronde Venen.
De griffier is de secretaris en
de eerste adviseur van de gemeenteraad. De functie bestaat

sinds 2002. Voor die tijd was de
gemeentesecretaris de secretaris
van de gemeenteraad. De griffier
ondersteunt de raad, de fracties en
zijn leden bij hun taak als volksvertegenwoordiger.
Voor de benoeming van de beoogd
griffier is een uitgebreide werving

en selectieprocedure gevolgd. In de
selectiecommissie zaten naast de
burgemeesters van De Ronde Venen
en Abcoude ook vertegenwoordigers uit de beide gemeenteraden.
Deze selectiecommissie heeft unaniem voorgesteld Martin de Graaf
te benoemen tot beoogd griffier.
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Luistervink
A naar B
Vroeger, toen ik mij nog tot de
plattelands jeugd mocht rekenen,
gingen we wel eens van Kampen
naar Assen. Een wereldreis.
Met de NWH Bus vertrokken
we uit onze stad om vervolgens
via Vollenhove naar Steenwijk
af te reizen. Nu beschikt ieder
zichzelf respecterend dorp over
een Brink en een kroeg die daaraan is gelegen. U begrijpt het al,
de chauffeur en zijn passagiers
dronken koffie, rookten een
sigaretje en wie deed wie wat.
Men keek zo gezegd niet op een
kwartiertje maar was dolblij deze
verre reis zo te kunnen maken.
Tegenwoordig is dat anders.
Zenuwachtig wordt de Tom Tom
ingesteld die dan orakelt dat
het reisdoel 18.10 uur wordt
bereikt. Velen van ons zitten met
gespannen bilspieren te kijken of
dit klopt. Zo niet is er een reden
volop te klagen dat de weg weer
niet goed was, de files te lang en
de medeweggebruikers te traag
reageerden. Met het spoorboek is
het al niet anders. Er moet toch
vooral geen sprake van zijn dat
de trein om 13.10 uur van perron
twee vertrekt in plaats van 12.55
uur. Overstappen is helemaal
een feest. Je ziet niet zelden
mensen zich in galop naar het
volgende perron spoeden en het
wordt helemaal leuk als het gele
monster zijn kont laat zien terwijl
het het station verlaat. Wordt er
weinig tussen reizigers onderling
gesproken, dan wel. Meestal is de
nietsvermoedende conducteur het
mannelijke geslachtsdeel, maar
ook wordt de directie van de NS
nog wel eens per brief bedreigd.
Speciaal voor de winter is er een
grote groep NS- ers opgetrommeld om winterse omstandigheden het hoofd te kunnen bieden.
Middels speciale TV-spots gaf de
NS dit aan. De grote roerganger
moet dit beslist in het verkeerde
keelgat zijn geschoten. Jullie met
z'n vijfhonderden, ik zet gewoon
wat meer sneeuw in. Zonder enig
mededogen zijn we getrakteerd
op een berg sneeuw die zijn
weerga niet kent. Wissels zaten
vast, elektrische leidingen doen
niet meer wat er van ze verwacht
zou moeten worden, de complete
groep het voor het zeggen hebbers, onder het mom van laat de
boeren maar dorsen, lekker op
weekend bij moeder de vrouw.
De zoutstrooiers konden het werk
niet meer aan. Die hadden, veelal
toen het nog niet echt nodig was,
het zout al verschoten. Het resultaat glibber en nog glibber op de
Nederlandse wegen. Rijkswaterstaat, de ANWB, actualiteiters
haasten zich enorme chaos aan
te kondigen. Nederland huivert
en klaagt steen en been. Ik denk
dan nog wel eens terug aan het
Brinkie, het bakkie en het sigaretje. Toch gaan we nog steeds van
A naar B.
Rest mij u vredige kerstdagen te
wensen. Zonder al te veel stress.
Luistervink
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Kort Nieuws

Vrijwilliger in de bloemetjes gezet

Vinkeveen/Waverveen

Deze maand was Hennie van der Meule 5 jaar vrijwilliger bij Handjehelpen en dat was een goede aanleiding om hem eens in het zonnetje
te zetten.

PKN De Morgenster
bakt 3 dagen
Op 29, 30 en 31 december bakken meer dan 80 leden van De
Morgenster kerk van Vinkeveen
en Waverveen weer oliebollen en
appelbeignets. De verkoop vindt
plaats vanaf het parkeerterrein
van winkelcentrum Zuiderwaard
en bij de kerk aan de Herenweg
253. Naast de rijk gevulde oliebollen zijn er ook oliebollen zonder
krenten en rozijnen en appelbeignets te koop.
Vooraf bestellen kan via www.
oliebollenvinkeveen.nl. Afhalen van
bestellingen is mogelijk tussen 10
en 13 uur bij de kerk.

Mijdrecht

Kerstvieringen in de
Wegwijzer
Zowel op Eerste Kerstdag (zaterdag 25 december) als op Tweede
Kerstdag zal er in kerkgebouw 'de
Wegwijzer', Koningin Julianalaan
22 in Mijdrecht, om 10:00 uur een
morgendienst gehouden worden.
De dienst zal door de eigen predikant, ds. A.G.M. Weststrate geleid
worden. Zaterdagmorgen zal aan
het begin het Adventsproject van
de zondagsschool afgerond worden en zal de laatste deur geopend
worden. Afgelopen zondag was de
plaat van Jozef en Maria onthuld
(zie foto). Daarna wordt er uit de
Bijbel naast Lucas 2 ook een oude
kerst profetie uit Jesaja 9 gelezen.
"Een Kind is ons geboren..." Wie
het Kerstkind is, waarvoor Hij
kwam en wat dat voor ons betekent, komt dan aan de orde.
Ook worden er kerstliederen
gezongen en zal er een optreden van het koor Rejoice zijn,
onder leiding van dirigent Wim
van Dijkhuizen. Zondagmiddag
Tweede Kerstdag om 17:00 uur
is een samenkomst speciaal voor
de kinderen, die ook meewerken.
Het thema is: 'Ga je mee op zoek'.
Bekijk voor meer info ook de
website van deze kerk op www.

CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht

LEEF! trok veel
bekijks met kameel
LEEF! Evangelische gemeente
Mijdrecht trok met hun levende
kerststal veel bekijks op de kerstmarkt afgelopen zondag. Vooral de
kameel kreeg de nodige aandacht.
Met een kerststal, Jozef en Maria
en de baby(pop) was de kerstsfeer
helemaal compleet tegenover het
Rechthuis. De kerstavonddienst
begint om 20.00 uur en de kinderkerstdienst (kindermusical) op
Eerste Kerstdag begint om 10.00
uur in De Meijert in Mijdrecht.

Een avond ‘Twilight in concert’!
Het nare weer kon er geen vat op
krijgen. Op zondagavond hadden de
fans van Marije Zwaard en Leonard
Sumah zich verzameld in de Theaterzaal van het Piet Mondriaan
Gebouw in Abcoude. Samen vormen
zij het Duo ‘Twilight’. Normaliter
trekken zij samen door het land met
de grote bandformatie ‘Funhouse’.
Maar soms ook treden zij samen
op in hun soloprogramma zoals nu,
met een programma van eigentijdse
songs. Ballads, luisterliedjes of
vrolijke uptempo’s en in dit jaargetij
natuurlijk ook met kerstliedjes. De
combinatie is daarom zo geslaagd
omdat beiden kans zien om hun
solistische kwaliteiten naadloos
aan elkaar toe te voegen. Prachtige
vocale prestaties, gevoelig, uitbundig of ingetogen. Mooi solistisch
gitaarspel daar fijnzinnig doorheen
gevlochten. Dat alles in een wisselwerking waarbij je vergeet dat
het maar twee mensen zijn die
een zaal tot in de uithoeken vul-

len. Er was niet te ontkomen aan
de ragfijne vertolkingen van het
eigentijdse repertoire die in menig
opzicht uitstegen boven de versies
die we kennen van de dagelijkse
muziekzenders. Een werveling
van jonge muziek op ingetogen
wijze gebracht. Klein als het klein
moest zijn en overweldigend als de
teksten dat vroegen. Eigenlijk een
nieuwe en ongebruikelijke muziekvorm. Zo hielden zij het trouwe
-slecht weer trotserende- publiek
een volle avond in de ban van hun
prachtige voorstelling. Soms subtiel
aangevuld met slagwerk van Coert
Nuyten. Op sommige momenten ook
harmonieus ondersteund door de
jeugdige dansgroep ‘Feel the beat’.
Zij deden ook het sluitstuk als de
dansende kerstgroep. Een muziekavond om nog lang aan terug te
denken. We hopen deze combinatie
in de toekomst nog vaker te zien en
vooral ook te horen.

De (foto)Graaff gefotografeerd
Toen boekhandel Kom en Zie in
Wilnis (www.boekhandelkomenzie.
nl) op 11 november jl. haar 15-jarig
jubileum vierde heeft Nico de
Graaff een fotoreportage gemaakt.
Tijdens en rondom de presentatie
van schrijfster Joke Verweerd, die
voor deze gelegenheid uitgenodigd was, heeft hij diverse plaatjes
geschoten. Nico is overbuurman en
klant van de winkel, loopt regelmatig even binnen voor een praatje en
een bak koffie en was nu dus ook
feestfotograaf. Als dank voor de
fotoreportage heeft hij een CD met
accordeonklanken – bij een vorig
jubileum speelde hij accordeon - en
een ‘gouden camera’ ontvangen. Op
de foto zien we de trotse Nico met
zijn trofeeën in zijn ‘stam’ winkel.

We hopen Nico en vele anderen nog
heel lang te mogen ontmoeten bij
Kom en Zie op de Herenweg 164 in
Wilnis.

High tea bij Inloophuis 't Anker
Afgelopen dinsdag
was er een gezellig
afsluiting van het jaar
bij Inloophuis 't Anker.
Vele vrijwillgers hadden heerlijke hapjes
gemaakt voor de high
tea. Ook werd er een
speciale kast in gebruik
genomen. Deze kast
werd mede mogelijk
gemaakt door het Rabobank Dichtbijfonds.
foto's peter bakker

De huldiging vond plaats bij Stedin
in Utrecht, waar Hennie werkt, en
omdat z’n werkgever in het complot
zat, kwam het voor hem als een
complete verrassing. Uit handen
van Yvonne Sieben van Handjehelpen ontving hij een bloemetje en
een wensballon van La LieFra.
Hennie is in al die jaren een zeer
betrokken maatje geweest voor een
aantal mensen met een handicap.
Hij heeft er tevens voor gezorgd dat
Stedin Handjehelpen dit jaar voor
€ 1000,- heeft gesponsord. Handjehelpen heeft dit bedrag besteed aan
het jaarlijkse vrijwilligersgeschenk.
De ruim 750 vrijwilligers van

Handjehelpen ontvingen dit keer
een candlebag, die voor een zeer
aantrekkelijk prijsje werd geleverd
door La LieFra.
Handjehelpen organiseert vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning voor kinderen en
volwassenen (tot ±55 jaar) met
een handicap of chronische ziekte
en voor kinderen met gedragsproblemen in een groot deel van de
provincie Utrecht. Kijk voor meer
informatie op www.hhru.nl of bel
voor de coördinator van De Ronde
Venen met Yvonne Sieben 0647298195.

Hoge Kerkelijke onderscheidingen toegekend
Daar waar mensen leven en werken
laten zij sporen in de geschiedenis
na. Of deze sporen negatief dan wel
positief zijn hangt van de intenties af
waarmee mensen dit doen. Dat positief ingestelde mensen het wel eens
verdienen in het zonnetje gezet te
worden mag duidelijk zijn. Dat geldt
dan ook voor Conie van Veen die afgelopen zondag de eer te beurt viel
de Willibrordpenning toegekend te
krijgen. Wat er ook gebeurt binnen
de kerkelijke gemeenschap, Cobi

draagt haar steentje bij. Schoonmaakwerkzaamheden, de gewaden
wassen, altijd met een glimlach.
Dat geldt ook voor Jan Reuring. Zeventig jaar al klinkt zijn stem in de
kerk. Zijn schitterende tenor kleurt
het koor al al die jaren. Maar er is
meer. Hand- en spandiensten als koster, klusjesman en tuinman, je komt
Jan tegen. De Paus zelf behaagde
het Jan de Pro Ecclesia en Pontifice
onderscheiding toe te kennen. Voor
beiden geldt, van harte!
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Opening expositie Henny Woud

Kerstfeest op
speelzaal Duimelot
De laatste dagdelen voor de
kerstvakantie werd er op speelzaal
Duimelot uitgebreid kerst gevierd.
Bij binnenkomst mochten de kinderen eerst met hun papa of mama
een kerststukje maken. Het werden
mooie stukjes met veel blingbling.
Uiteraard kon er ook lekker
gespeeld worden of gezellig bij de
kerstboom een boekje lezen samen
met de juf. Na een verhaaltje uit
de toverdoos over hongerige vogels
en een vogelkerstboom was het

tijd voor de peuters om aan tafel
te gaan. Er waren allemaal lekkere hapjes en de kinderen hebben
heerlijk gesmikkeld. Toen de ouders
binnenkwamen konden ze nog
even meegenieten van de zingende
en muziekmakende peutertjes en
daarna gingen de peutertjes met
hun kerststukje en hun kerstknutsel
naar huis voor een heerlijke vakantie. Peuterspeelzaal Duimelot wenst
iedereen fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig nieuwjaar.

Kerst in de Veenhartkerk
Kerst. Weet jij waar dat feest eigenlijk over gaat? Ben je op zoek naar
meer dan gezellig eten en drinken en bij de kerstboom zitten? Wil je
het dit jaar helemaal anders doen? Ben je benieuwd waarom Jezus
werd geboren? Kom dan zaterdag Eerste Kerstdag om 10.30 uur naar
de familievoorstelling van DramaXX in de Veenhartkerk. Hier zie je op
een eigentijdse leuke manier waar Kerst echt over gaat.
DramaXX laat met de voorstelling
´De Bijbel snel doorgespoeld´ zien en
horen wat Kerst betekent. Het kerstverhaal wordt door de vier spelers
van de theatergroep uit Lelystad uitgespeeld vanaf het allereerste begin,
toen de aarde nog woest en leeg was
tot aan de geboorte van het kindje
Jezus. Op snelle, vaak humoristische
en ontroerende wijze is te zien hoe
door de eeuwen heen het zo gekomen
is dat een klein kind de redder van de
wereld werd.
Bijbelse figuren als Adam en Eva,
Abraham en Sara en koning David
komen even langs, maar later ook
Jozef en Maria, engelen en niet te
vergeten de herders. De voorstelling
duurt ongeveer een uur en is leuk
voor het hele gezin. Een speciale
Kerst met de kinderen begint met
deze unieke voorstelling!
Na afloop is er voor iedereen
limonade met iets lekkers en ook de

koffie en thee staan klaar.
Vrede
Tweede kerstdag begint in de Veenhartkerk om 10.30 uur een kerstviering. Onder leiding van de Boogkerkband uit Hoogland worden veel
kerstliederen gezongen. Uiteraard
ontbreken een aantal kerstklassiekers
niet. Gerbram Heek zal tussen het
zingen door met de bezoekers nadenken over het thema 'Vrede'. Waar
verlang je naar en wanneer denk je
dat verlangen te kunnen vullen?
Iedereen is van harte welkom deze
ochtend mee te zingen. Na afloop is
er gelegenheid nog even na te praten
onder het genot van koffie en thee.
Voor de allerkleinste kinderen is er
oppas.
De Veenhartkerk is te vinden aan de
Grutto 2a in Mijdrecht.
Meer informatie vind je op

www.veenhartkerk.nl

Zondag 19 december was de opening
van een solo expositie van het werk
van kunstenares Henny Woud uit
Waverveen. De schilderijen zijn nog
tot 20 januari 2011 te bezichtigen in
het Vierwindenhuis in Amsterdam.
Ondanks de slechte weersomstandigheden was de opening een succes. De
belangstelling voor de schilderijen en
beelden was groot. De schilderijen
bevatten o.a. een drieluik met het
thema ‘Costa Rica’ , ‘Stedelijk Museum ’ en ‘ Boeien in de Biesbosch ‘.
Andere thema’s zijn ‘Berken’, ‘Bijen’,
portretten e.a. De vernissage werd
verzorgd door Kester Freriks, auteur
van veel bekroonde boeken en redacteur bij het NRC Handelsblad:
‘Als je naar Henny’s schilderijen kijkt,
dan dient zich de associatie met het
impressionisme aan maar haar werk
is toch heviger, er zit ook de vormkracht van het expressionisme
in. Natuurlijk, de kwaststreek
van Paul Degas met zijn
ballerina’s is herkenbaar in
haar werk, maar als ik naar
de intrigerende berkenbomen kijk die iets mysterieus
hebben, dan denk ik ook aan
de winterse landschappen
van Munch. En het bijen-

kwartet in jubelend geel, dat brengt
me naar Matisse maar ook Paul
Cezanne. Omdat Henny Woud het
geel laat overheersen, want zo geel
zie je een bijenzwerm nooit, dat is te
danken aan de zeggingskracht van de
kunstenares, zijn deze en alle andere
schilderijen die hier hangen meer dan
schilderijen; ik hoor de bijen zoemen,
ik voel de zomer en het zonlicht. Bij
het Stedelijk Museum hoor ik de
bouwactiviteit en kijk ik naar de berken, dan ervaar ik niet alleen maar
die luttele vierkante centimeters van
verf op linnen, maar een heel diep en
geheimzinnig berkenbos waarin ik
zomaar kan verdwalen. Dat is terecht
herkenbaarheid met karakter.’, aldus
Freriks. Voor informatie over de tentoonstelling en het werk van Henny
Woud kunt u kijken op

www.hennywoud.nl.

Kerstfeest op de Fontein

Als alle deuren opengaan
In de tijd voor Kerst hebben de
kinderen gewerkt met een project
waarin centraal stond dat alle deuren
open staan, voor alle mensen, voor iedereen. Op woensdagavond ging dan
ook de deur van de Janskerk open.
Daar was de ruimte groot genoeg om
samen met de kinderen en de ouders
het kerstfeest te vieren. De kinderen voerden een kerstspel op en we
hadden een groot koor van bijna 50
kinderen. Fijn dat er zoveel kinderen
en ouders met elkaar het kerstfeest
vieren. Tijdens deze viering hebben
we ook nog € 335,00 gespaard voor
een daklozenproject in Utrecht. We
sloten de viering af op het kerkplein
met een koor van leerkrachten, een
glaasje chocolademelk of glühwein.

Kort Nieuws
Vinkeveen

Prijsbiljarten in
De Merel op
Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag (26 december 2010) is er prijsbiljarten voor
zowel heren als dames (geen kader en spelers boven 6 moyenne)
om fraaie prijzen in Cafébiljart
de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen tel. 0297-263562. De
aanvang is om 14.30 uur. Komt
allen op tijd s.v.p.

Abcoude

Kerstzang Creatoonkoor in de bibliotheek
Volgens traditie zong het Creatoonkoor afgelopen vrijdag weer
mooie kerst- en winterliederen
in de bibliotheek van Abcoude.
Ook speelde het Saxofoonensemble enkele stukken. De gastvrije
bibliotheek zorgde voor glühwein.
Aansluitend togen de koorleden
naar de Angstelborgh om tot verrassing van de senioren, die van
een kerstdiner genoten, ‘carols’
ten gehore te brengen.

Op donderdag 16 december heeft
het kinderkoor ook nog een bezoek
gebracht aan Nieuw Avondlicht. Dit
speciale gelegenheidskoor onder leiding van meester Kees en juf Simone
heeft bekende- en onbekende kerstliederen gezongen. Ook samen met
de ouderen is gezongen. Hier wordt
op school en in Avondlicht altijd erg
van genoten. Een goede traditie
dus. Tenslotte deelden de kinderen
zelf gemaakte kerstkaarten uit. Het
was een vrolijk geheel. Volgend jaar
komen we graag weer.
Goed nieuws, goed nieuws.
Iedereen moet het horen.
Goed nieuws, goed nieuws,
Jezus is geboren. Jezus is geboren.

Sint Jozefschool in
Kerstsfeer
Voordat de kerstvakantie begon,
was er op donderdag 16 december voor de leerlingen van de Sint
Jozefschool nog een Kerstviering.
’s Morgens was er in de kerk een
adventmusical, gespeeld door
kinderen uit verschillende groepen.
Na twee succesvolle voorstellingen,
mochten de kinderen om 14.00 uur
al naar huis om zich op te maken
voor het Kerstdiner.
Terwijl de ouders gezellig met
elkaar bijpraten in de gymzaal die
voor deze gelegenheid geheel in
kerstsfeer was gebracht, druppelden
de leerlingen in feestelijke kleding
rond 18.00 uur hun klassen binnen.
De klassen waren prachtig versierd
en er brandde sfeervolle kaarsverlichting. In elke klas stond een
buffet voorzien van allerlei heerlijkheden die de kinderen zelf hadden
meegebracht en waar zij zich een
uur lang tegoed aan konden doen.
Veel te snel ging het uur voorbij en
was het tijd om naar huis te gaan.
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Certificaat Erkend Duurzaam voor Automotive-centre van Nieuwkerk

‘Bevestiging van juiste koers’
Fotowedstrijd GRV
Ons artikel over de prijswinnende
foto’s van onze fotowedstrijd heeft
veel positieve maar ook nuttige
reacties opgeleverd. Een van de
reacties kwam van de heer Wil
Merkus, al 52 jaar bijenhouder
in Wilnis. Hij wees ons op het
foutieve onderschrift van de 1eprijsfoto ‘Schermbloem met Bijen’.
De heer Merkus merkte op dat er
geen enkele bij op de foto stond.
En gelijk heeft hij. We hebben ons
direct gestort op het achterhalen
van de juiste namen van deze
zeer verschillende maar prachtige
diertjes. Op de bloem zitten namelijk meerdere soorten vliegen.
Zo is er één sluipvlieg waarvan
de Latijnse soortaanduiding
“Tachinidae” is en zijn er twee
zweefvliegen (Syrphidea) uit de
familie Myatropa florea, ook wel
bekend als doodskopzweefvlieg. De
overige zweefvliegertjes dragen de
familienaam Eristalis pertinax.
Maar nu zijn bijen ook niet zomaar
bijen! In Nederland leven er zo’n
232 verschillende soorten bijen.
Een groot deel daarvan staan op
de rode lijst (RL) en moeten voor
uitsterven worden behoed. Er zijn
4 verschillende soorten honingbijen
(Apis mellifera, A. cerana, A. dorsata en A. florea). Doorgaans eten
wij honing die geproduceerd wordt
door de Nederlanse ofwel Westerse Honingbij (Apis mellifera).
Naast alle soorten echte bijen zijn
er ook nog eens tal van kruisingen.
Onze huidige Nederlandse (Westerse) honingbij is een kruising
van diverse soorten honingbijen.
Er kan beter gesproken worden
over de Nederlandse bastaardhoningbij. Dat er een enorme
diversiteit is onder bijen blijkt uit
de vele prachtige namen zoals
maskerbijen, slurfbijen, slobkous-

bijen, behangersbijen, klokjesbijen,
zandloperbijen, viltbijen, rouwbijen
en vlekkenbijen.
En zo zie je maar dat een werktitel
onder een foto al snel een eigen
leven kan gaan leiden. Tijdens de
jurering spraken we al snel over
‘bijen op schermbloem’ en tijdens
het schrijven van het artikel is die
werktitel gewoon blijven staan. De
foto’s bij dit artikel laten echter
de betreffende vliegen in volle
glorie zien, maar dan moeten we
er weer wel bij zeggen dat zelfs
binnen de genoemde families weer
talloze ondersoorten zijn met net
zoveel sprookjesachtige namen
zoals Peleteria, Pamphiliidae,
Exorista, Gymnosoma etc. Je moet
entomoloog zijn wil je ze uit elkaar
kunnen houden. Of we nu dus van
elk insect precies de juiste close-up
hebben gevonden is dus de vraag.
Maar daar gaat het niet om. We
willen u alleen een goede indruk
geven van de vele soorten en de
complexiteit daarvan waarbij gelijk
maar weer eens duidelijk wordt
dat het aspect ‘Biodiversiteit’ voor
deze insectenfamilies volop opgaat.
Het moge duidelijk zijn dat in het
kader van het thema ‘Biodiversiteit’ de winnende foto van Joost
van Selm dan ook zeer terecht de
1e plaats heeft verworven.
Vereniging De Groene Venen verwerkt alle ingezonden foto’s in een
digitale expositie die te zien zal
zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie
van de Gemeente op 7 januari a.s.
in Sociaal Cultureel Centrum De
Boei in Vinkeveen. Op het grote
podium zal voorzitter Luuc Mur de
prijzen uitreiken aan de prijswinnaars. Tijdstip van de prijsuitreiking is plm. 20.45 uur, direct na de
toespraak van de burgemeester die
gepland staat om 20.30 uur.

Honda-dealer Automotive-centre van Nieuwkerk is sinds vrijdag 17 december 2010 officieel ‘Erkend Duurzaam’. Van Nieuwkerk is een van de eerste Nederlandse Honda-dealers die dat predikaat hebben verdiend.
Directieleden Benny, Henny en Rebecca van Nieuwkerk namen het begeleidende certificaat in ontvangst uit
handen van Eric Tak, voorzitter van Bovag Autodealers.
Het certificaat is een erkenning
van de duurzame en maatschappelijk verantwoorde aanpak van
Van Nieuwkerk. Het is tevens het
bewijs dat de dealer in alle facetten
van de bedrijfsvoering duurzame
verbeteringen succesvol heeft
doorgevoerd. De ondernemers van
Van Nieuwkerk zijn dan ook blij
met de certificering: “Het is niet
alleen voor ons bedrijf een mooie
beloning, maar ook een bevestiging
dat de duurzame richting – die we
enkele jaren geleden met onze
nieuwe ‘flagshipstore’ in Amsterdam, nieuwbouw in Hilversum
en verbouwingen in Mijdrecht en
Alphen a/d Rijn zijn ingeslagen – de
juiste koers is.”
Verantwoord vervangend vervoer
De juiste koers waarover Van
Nieuwkerk rept, houdt nauw
verband met het streven van Honda
om een bedrijf te zijn dat door de
samenleving gewenst wordt, en dat
het een onderneming is die maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in de bedrijfsvoering
heeft verankerd. “Bij ons uit dat
zich op diverse manieren,” vertelt
Van Nieuwkerk. “Onze panden
draaien op groene stroom en we
verkopen stille en zuinige banden.
De gebruikte banden voeren we op
een milieuvriendelijke wijze af, net
als de smeermiddelen en andere
onbruikbare materialen. Een ander
goed voorbeeld zijn de auto’s die we

Duurzame werkplaats
Uiteraard draait het
bij duurzaam ondernemen in het autobedrijf ook om het
aanbieden van duurzame mobiliteit.
In de showrooms van Van Nieuwkerk staan dan ook alle schone en
zuinige modellen van Honda. ‘We
merken dat er steeds meer vraag is
naar auto’s met weinig CO2-uitstoot
en een laag brandstofverbruik. Als
geen ander kunnen wij onze klanten
informeren over de mogelijkheden
van schone mobiliteit. Daarbij denken we verder dan de auto’s die we
nu moeten verkopen; ook in onze
werkplaats wordt op een duurzame
manier gewerkt met duurzame
materialen.”

Analyse en scan
Het certificaat Erkend Duurzaam
wordt uitgegeven door de BOVAG,
de Nederlandse branchevereniging
van autobedrijven, in samenwerking
met het onafhankelijke Instituut
voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).
De certificering van de dealers
vindt plaats op basis van een analyse van 42 onderdelen, waaronder
bedrijfsvoering, communicatie,
financiën, inkoop, verkoop en
personeel. Die onderdelen samen
vormen een scan die de duurzaamheid van de dealer in kaart brengt.
Het IvDM ziet toe op controle van
de resultaten.

Genomineerden sportverkiezing 2010 bekend
De genomineerden voor de sportverkiezingen van 2010 zijn bekend. Uit de door inwoners en sportverenigingen voorgedragen namen, heeft een jury per categorie drie genomineerden geselecteerd. De winnaars worden vrijdag 21 januari 2011 bekend gemaakt tijdens het Sportgala in De Meijert in Mijdrecht.
De jury bestond onder andere uit de
wethouders Sport van Abcoude en
De Ronde Venen, Jobke Vonk-Vedder
en Ingrid Lambregts, en uit Tessa
Zwolle- Appeldoorn, die jarenlang op
het allerhoogste niveau van de mondiale roeisport heeft geacteerd.
Talent
Bij de talenten strijdt een gevarieerd
gezelschap om de titel. Fanatiek
fietser Bart van Bemmelen (9) is in
2010 onder andere Nederlands kampioen fietscrossen geworden. Bart
stond vorig jaar ook op het podium
als genomineerde, maar kwam niet
als winnaar uit de bus. Lesley de
Sa (17), voetballer, speelt bij Ajax
en heeft toernooien in de jeugd van
Oranje gespeeld. Manon van Dijk
(10) is met haar boot het afgelopen
jaar heel wat keren als eerste over de
finishlijn gezeild.

www.degroenevenen.eu

als vervangend vervoer meegeven aan
klanten: uitsluitend
Honda’s met energielabel A of B.”
Het maatschappelijk verantwoord
ondernemen van
Van Nieuwkerk reikt
nog verder, zelfs tot
in de details: ‘We
printen op gerecycled
papier en we sturen
onze klanten digitale
nieuwsbrieven.’

Ploeg
De A1 van korfbalvereniging Atlantis
is gepromoveerd naar de 1e klasse
landelijk en is voorgedragen als een
voorbeeld voor andere jeugdteams.
Ook de A1 van Argon is van de partij.
Dit team maakte een goede kans op
promotie naar de eredivisie, maar

door een onfortuinlijke wedstrijdplanning (midden in de eindexamens)
lukte dat helaas niet. FC Abcoude
heeft dit jaar een niet eerder behaald
hoog niveau bereikt met promotie
naar de tweede klasse als gevolg.
Vrouw
Bij de vrouwen is hardloopster
Anouk Cleassen genomineerd. Helen
van Rossum behaalde medailles bij
de Nederlandse atletiek kampioenschappen junioren A op de 400 meter
horden en op de 100 meter horden.
Nicoletta de Jager doet aan mountainbiken en heeft dit jaar de topsport
B-status gekregen van NOC*NSF.
Man
Frank Verlaan is bij velen bekend als
de aanvoerder van Argon 1. Kervin
Bos draaide op zijn motor mee voor
het landelijk kampioenschap, dit werd
echter een halt toegeroepen door een
zware blessure in het midden van het
seizoen. Lennart Cnossen is zeiler in
hart en nieren en won verschillende
prijzen, zoals het Duitse en Belgische
kampioenschap en het skûtsjes zeilen
op Sail Amsterdam.

Vrijwilliger
Deze nieuwe categorie is een nieuwe,
maar tegelijkertijd ook een drukbezette categorie waarvoor veel kandidaten werden aangedragen. De jury
heeft daarom besloten vier personen
voor de titel te nomineren. André
Lens is een begrip bij FC Abcoude.
Hij heeft een indrukwekkende en
lange staat van dienst opgebouwd bij
de club met activiteiten die variëren van schilderen tot veldbeheer
en arbitrage. Marion Kok- van der
Linden is al bijna 30 jaar actief bij
de Watersportvereniging Vinkeveen
Abcoude. Paul Lamers leeft voor de
zwemsport en is zeer actief binnen
zwemvereniging De Amstel. Hij is
voorzitter, geeft zwemles, zwemt zelf
nog. Jaimy Ponder is trouwe kracht
bij Horangi Taekwondo. Hij ondersteunt de club intern, vertegenwoordigt de club naar buiten toe en is dit
jaar mede organisator geweest van
een groot taekwondo evenement.
Tijdens het Sportgala 2011 wordt op
vrijdag 21 januari bekend gemaakt
wie de winnaars zijn in de verschillende categorieën. Het gala begint
om 19.30 uur en vindt plaats in
De Meijert, Dr. J. v.d. Haarlaan 6,
Mijdrecht.

DE WEEK IN BEELD
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Op 21 december sloeg wethouder Bram Rosendaal onder toezicht van Jan Spelt,
directeur van Spelt Vastgoed, Tom Burgers, directeur van Westhoek Wonen en
Peter Bol, directeur van Bouwonderneming Bolton, de eerste paal de grond in van
het project Grutto in Mijdrecht. Het project Grutto ligt aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Hier verrijzen straks 87 woningen in een hoogwaardige setting met voor
ieder wat wils: jonge mensen, ouderen, gezinnen met opgroeiende of studerende
kinderen. De woningen zijn naar verwachting in de tweede helft van 2012 gereed.
Meer informatieover de koopwoningen is te vinden op www.degruttomijdrecht.nl
		
			
foto peter bakker

Traditiegetrouw vierden de leerlingen van OBS De Pijlstaart uit Vinkeveen samen met hun meesters en juffen het kerstfeest met een luxe Kerstdiner. Kinderen en ouders hadden zich thuis uit
staan sloven op de lekkerste hapjes die in een gezellig versierd klaslokaal werden opgegeten.
Uiteraard waren de kinderen prachtig aangekleed; glitterjurken, de meest ingewikkelde (maar
erg mooie!) kapsels, stropdassen, hier en daar zelfs wat make-up; iedereen was helemaal ‘in
stijl’. En terwijl de kinderen zich binnen te goed deden aan al het lekkers, konden de ouders buiten in de tent genieten van een glühwein en een broodje worst. En nu is het tijd om te genieten
van een welverdiende vakantie! Lekker uitrusten van al dat harde werken.

De sneeuw heeft voor menige lastige situaties gezorgd...

Bert van Broekhuijsen

Marja Borst-Becker
Drie raadsleden van de gemeente De Ronde Venen hebben 16 december een Koninklijke
Onderscheiding gekregen. Het drietal kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester
Burgman. Marja Borst-Becker, Bert van Broekhuijsen en Toon van der Meer zijn alle drie
onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Marja Borst-Becker heeft 12 jaar voor
de VVD in de gemeenteraad gezeten en zich namens haar fractie met name beziggehouden
met onderwerpen op het gebied van welzijn, cultuur en onderwijs. Bert van Broekhuijsen
heeft ruim 28 jaar in de gemeenterad gezeten en was daarmee het langstzittende raadslid.
Toon van der Meer is in de jaren zeventig en tachtig enige tijd raadslid geweest in de voormalige gemeente Vinkeveen en Waverveen voordat hij in 1998 toetrad tot De Rondeveense
raad. ‘Mr. Vinkeveen’, zoals hij door burgemeester Burgman werd omschreven, heeft zich
in zijn raadswerk altijd erg ingespannen voor ‘zijn’ plassendorp.
						
foto's peter bakker

Toon van der Meer

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Politie nieuws
Inzet politie Oud en Nieuw
2010/2011
De politie Utrecht zet zich ook dit jaar weer
in om samen met partners een bijdrage te
leveren aan een veilig en feestelijk verloop
van de jaarwisseling. De politie is voldoende
aanwezig op straat om eventuele escalaties
te voorkomen en daders van strafbare feiten
aan te houden. De politie is extra alert op
vernielingen, brandstichting en geweldpleging
tegen hulpverleners zoals brandweer,- politie,en ambulancepersoneel.
Wat kunt u doen?
Bent u getuige van een vernieling, brandstichting of een situatie waarbij hulpverleners
belaagd worden?
Bel direct 1-1-2
Probeer foto’s te maken van de dader(s). De
foto’s en/of filmpjes voor de politie kunt u
uploaden via www.nationale-recherche.nl
Meld u aan bij de politie als getuige
Kent u de dader en wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad

Anoniem via tel. (0800) 7000.
Voor meer tips over wat u kunt doen voor
meer veiligheid op straat, kijk op
www.nederlandveilig.nl.

Gewijzigde openingstijden
politiebureau rond jaarwisseling
Het politiebureau aan de Anselmusstraat 42
in Mijdrecht is donderdag 30 december en
vrijdag 31 december geopend van 9.00 uur
tot 17.00 uur. Op zaterdag 1 januari is het
politiebureau gesloten.
Uiteraard is de politie gewoon aanwezig voor
noodgevallen en voor het houden van toezicht
op straat. Hebt u de politie dringend nodig,
omdat u bijvoorbeeld ziet dat een strafbaar
feit wordt gepleegd, dan kunt u 112 bellen.
Meldingen die minder spoedeisend zijn, kunt
u 24 uur per dag doorgeven via tel. (0900)
8844. Wilt u aangifte doen, dan kan dit voor
een aantal incidenten via internet. Meer
informatie hierover vindt u op www.politie.nl
onder het kopje ‘aangifte’.

Bedankt!

Als bestuur van BKC de Joker willen wij Ernst Koot bedanken voor de donatie aan onze club, bij elkaar
gespaard door de leden tijdens de sponsoraktie van supermarkt Koot in Abcoude. Het was een
bijzonder idee in het belang van de clubs van Abcoude, bedankt!

Bedankt!

Pap, bedankt dat je mijn oprit en tuin sneeuwvrij hebt gemaakt! En dat je altijd voor me
klaarstaat. Ik vind je een kanjer van 80!					
Pauline
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Untitled-3 1
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Lieve gasten, bedankt voor
jarenlange gezelligheid
Het zal vreemd zijn om voortaan langs de brasserie te lopen en daar niet meer de scepter
te zwaaien. Ik kan gerust zeggen dat ik er heel veel fijne jaren heb doorgebracht. Nu ik
afscheid neem weet ik dat de zaak in goede vertrouwde handen over zal gaan. Jarenlang van lief en leed, zo wil ik de periode waarin ik leiding mocht geven aan mijn team
typeren. Samen met onze gasten hebben we leuke, maar ook minder leuke momenten
meegemaakt. Soms hadden we plezier, soms ook niet; maar het is goed te hebben ervaren
dat we dit met z’n allen mochten meemaken. Ik ben zelf altijd graag gastheer geweest en
onze gasten hebben dit duidelijk weten te waarderen. Eigenlijk zie je dat pas echt nu je
terugkijkt.
Ik verruil Wilnis
voor het fraaie
strand in Canoa
Quebrada, een
oud vissersdorpje
in Brazilië waar
mensen graag
komen vanwege
de relaxte sfeer
die daar heerst.
Mijn nieuwe stek
ligt 3 graden
van de evenaar
verwijderd,
waardoor het altijd wel 27 tot 30 graden is.
Heel wat anders dan in Wilnis, waar het nu ijzig
koud is. Er wordt vooral aan kitesurfen gedaan,
maar ook paragliden vanaf de rotsen is een
geliefde sport. Capoeira, een typisch Braziliaanse vechtsport, wordt er veel beoefend. We
zullen onze gasten trakteren op een buggytour
door de duinen. Onder leiding van een ervaren
chauffeur gaat men genieten van al het moois
dat Canoa Quebrada biedt.
Vila Canoa, mijn nieuwe uitdaging, is een
unieke plek. Je kunt er van een heerlijk ontbijt
genieten, terwijl je met je voeten in het zand
woelt. Het zwoele Braziliaanse zeewater nodigt uit tot een duik, maar ook kun je genieten
van een heerlijk zwembad. Onze gasten worden
straks gehuisvest in drie bungalows, terwijl er
ook een zestal appartementen ter beschikking

staat. Alle moderne snufjes zijn voorhanden,
onder andere wi-fi en airco.
In Wilnis zal de Brasserie vanaf 27 december
en in januari 2011 gesloten zijn. Die periode
benutten de nieuwe eigenaren Sandra en Tibor
om de zaak naar hun wensen in te richten.
Medio februari zal De Waard weer open gaan.
Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging, zoals gezegd zal het vreemd voor mij zijn het boek ‘De
Waard’ te sluiten. De wetenschap dat Sandra
en Tibor er echt iets van gaan maken, maakt
de stap voor mij iets eenvoudiger. Lieve gasten,
nogmaals bedankt en tot ziens, ook weer in
‘Brasserie de Waard’.
Twitter: @ericvilacanoa
Facebook: www.facebook.com/ericvilacanoa
Email: vilacanoa@gmail.com
www.vilacanoa.com

Tips om ongelukken met vuurwerk te voorkomen

Begraven
of
cremeren?

Helaas gebeuren er elk jaar opnieuw ongelukken met vuurwerk. Opvallend is dat de helft
van alle slachtoffers wordt getroffen door vuurwerk dat door een ander is afgestoken.
En bij 80 procent van deze slachtoffers is er sprake van oogletsel. Het blijft dus zaak om
goed op te letten met vuurwerk.
Daarna worden de wijken
brengstation brengen. Het
zo snel mogelijk geveegd.
Tips over het veilig afsteken van vuur- natte vuurwerkafval kan
Afsteken van vuurwerk is
werk? Kijk op www.veiligheid.nl.
ook in de grijze container
toegestaan van 31 decemworden
gegooid.
De
geOp dinsdag 4 januari 2011 kunt
ber 10.00 uur tot 1 januari
meente
veegt
als
eerste
de
u vanaf 12.30 uur uw nat, niet
dorpskernen na Nieuwjaar. 02.00 uur.
afgegaan vuurwerk naar het afval-

Full Hybrid Toyota Prius is meest
probleemloze auto

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.

De Full Hybrid Toyota Prius is de meest probleemloze auto op de markt. Op de tweede
plaats staat de Toyota Auris, die sinds kort ook als Full Hybrid leverbaar is. Tot dat oordeel komt de Duitse keuringsinstantie TÜV na een onderzoek onder 7,25 miljoen auto’s.
Eerder deze week riep het Duitse Dekra – dat onderzoek doet naar kwaliteit van producten – de Prius al uit tot de meest probleemloze auto in z’n segment.
De TÜV ziet in de overwinning van de Full
Hybrid Prius hèt bewijs dat er door Toyota veel
tijd en energie is gestoken in de ontwikkeling
van de Full Hybrid techniek.
“De uitkomst van het onderzoek van de TÜV
bevestigt onze statistieken”, stelt Pieter van

der Velden, directeur van Toyota-importeur
Louwman & Parqui. “Een goede graadmeter voor de betrouwbaarheid van een auto is
namelijk het aantal garantieclaims dat wordt
ingediend. En dat is bij de Full Hybrid Prius
nagenoeg nihil.”

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

Ook de traditionele betrouwbaarheid van de
Toyota Auris wordt door de TÜV onderschreven.
Het model staat net als zijn voorganger de
Corolla wereldwijd te boek als probleemloos,
en ook nu prijkt dit model op de tweede plaats
in het betrouwbaarheidsonderzoek. In de categorie oude auto’s van 11 jaar staat de Toyota
RAV4 op een verdienstelijke tweede plek.

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 3

07-05-10 16:08
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1 januari 2011

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

STOOF
Vinkeveen

Strandpaviljoen Eiland Eén
12.00 uur

12.00 uur

nieuwjaarsduikvinkeveen.nl
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Kroelen met de kwast
De 26-jarige Brenda Schoonhoven uit Vinkeveen heeft een kleine kunstenares in haarzelf ontdekt. Een paar
maanden geleden kreeg ze van haar vriend een teken- en schildercursus bij het atelier Spiegel van de Ziel
van Marion Stok van Dongen in Vinkeveen. Zelf heeft Brenda nog maar 10 lessen gehad, maar ze is nu al
razend enthousiast. En dat enthousiasme wil ze graag aan anderen overbrengen. We praten met beginnend
cursiste Brenda en de atelierhoudster Marion.
door valerie sambrink sanderink foto peter bakker
Van BH’s naar kunst
Het atelier aan de Herenweg te
Vinkeveen bestaat nog niet lang.
Marion: “Ik ben pas een half jaar
geleden met dit atelier begonnen,
maar geef al jaren les en maak
portretten in opdracht. Na verschillende cursussen in Nederland
gevolgd te hebben, ben ik naar
Amerika gegaan. Daar heb ik
een studie aan de Academie voor
figuratieve kunst in Los Angeles
gevolgd. Ik ben erg bevoorrecht,
want mijn broer is deze academie
gestart. Hij was eerst student aan
deze academie. Toen hij zag dat het
financieel niet goed ging, heeft hij
de kunstacademie overgenomen.
Ik heb daar met veel plezier lessen
van allerlei kunstenaars gevolgd.
De liefde voor kunst zit duidelijk bij
mij in de familie. Mijn moeder kon
ook fantastisch goed tekenen en
de grote schilder Kees van Dongen
is mijn achter-oud-oom. Toen ik
terugkwam in Nederland heb ik
zelf allerlei kunstlessen, -cursussen
en –workshops gegeven. Zo’n zes
maanden geleden kwam dit pand
vrij en kon ik mijn droom waarmaken. Ik richtte mijn eigen atelier in
en geef nu cursussen aan geïnteresseerden.”
Brenda heeft van huis uit minder
affiniteit met kunst. Brenda: “Mijn
nichtje is wel creatief, maar er
zitten geen kunstenaars in mijn
familie. Voor mijn werk zit ik in
de lingerie. Hiervoor moet ik ook
BH’s tekenen, maar dat zijn snelle
schetsen en technische tekeningen.
Dat is beslist geen kunst. Toen mijn
schoonmoeder over deze cursus
begon, was ik wel meteen enthousiast. Nog voordat ik ‘ja’ kon zeggen,
had mijn vriend mij dit al cadeau
gegeven. Een geslaagd cadeau!”
Uitdagingen
Marion biedt twee soorten cursussen aan: portret en model tekenen
én figuratief teken en schilderen.
Brenda woonde de laatstgenoemde
bij. Inmiddels is de eerste cursus voor haar afgelopen, maar
in januari start zij weer met het
volgende cursusblok. Tien weken
lang had ze elke woensdagavond
les. Brenda: “Elke les behandelden
we een ander onderwerp. Na een
stuk kunstgeschiedenis over een
bepaalde stijl, gingen we met die
stijl aan de slag. Inmiddels heb
ik dus al met tien verschillende

Marion Stok (links) en Brenda Schoonhoven.
stijlen kennis gemaakt. Zo heb ik
les gehad over de stijl Tromp l’oeil
waarbij je in een plat kunstwerk
ruimte creëert. Het lijkt net alsof je
de diepte in kunt kijken, je creëert
een doorkijkje, maar eigenlijk bevat
het kunstwerk alleen de dimensies
lengte en breedte. Papier is immers
plat. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld
ook een stilleven geschilderd en een
portret gemaakt. Elke les krijg je
een andere uitdagende opdracht en
keuze uit verschillende materialen.”
Marion: “Dat klopt. Ik vind het leuk
om de cursisten van allerlei stijlen
wat bij te brengen. Toch merk ik dat
ze vaak ook hun werk af willen maken. Ze willen anderen laten zien
wat ze gemaakt hebben. Nu open
ik vaak mijn atelier op zaterdag.
Dan kunnen de cursisten tegen een
kleine vergoeding verder werken
aan hun kunstwerk, maar misschien
ga ik bij de volgende cursussen de
onderwerpen over twee lessen verspreiden. Dan hebben de cursisten
net even wat meer tijd en kunnen
ze het werk ook inlijsten.”
Kijken en loslaten
Brenda heeft veel oog voor detail
en kan niet rusten voordat alles
helemaal goed zit. Brenda: “Ik
ben enorm perfectionistisch en
gestructureerd, maar hier in het
atelier moet ik soms wel los gaan.
Ik ben gaan knoeien en stoeien met
verf, of zoals Marion het zegt ‘gaan
kroelen met de kwast’. Eerst was ik
bang dat ik, omdat ik vrij jong ben,
een beetje uit de groep zou vallen,
maar dat is totaal niet zo. Na een
uurtje merkte ik niet eens meer dat
ik de jongste ben. Het voordeel van
een groep is dat je bij elkaar kunt
kijken en van elkaar leert. Bij mijn
werken ben ik wel kritisch op me-

zelf. Aan de andere kant kan ik ook
los gaan en mijn fantasie gebruiken.
Die krijgt hier de vrije loop. Zo gaf
Marion ons de opdracht om een
kerstengel te schilderen. Hierbij
mochten we slechts drie kleuren
verf en alleen geometrische vormen
als driehoeken en vierkanten
gebruiken. Deze oefening is afgeleid van het werk van Paul Klee,
hiermee krijg je een erg artistiek
schilderij. Een ander leuk voorbeeld
is een klein opdrachtje die we in
één van de eerste lessen kregen. Ik
moest de omtrek van een plant tekenen. Omdat ik rechtshandig ben,
moest ik dit met mijn linkerhand
doen. Hierbij mocht ik alleen naar
de plant kijken en dus niet naar het
papier. Vervolgens draaiden we de
tekening om en mocht ik vertellen wat ik zag. Zo leer je vormen
ontdekken en goed te kijken.” Marion springt bij: “Uiteindelijk kan
iedereen leren tekenen en schilderen. Daar zijn allerlei methodes
voor. Het allerbelangrijkste is dat
je leert om waar te nemen. Het is
ontzettend belangrijk dat je goed
kijkt. Daarna kun je met allerlei
methodes en tips leren tekenen en
schilderen. Als je dat onder de knie
hebt en dan ook nog erg creatief
bent, dan kun je een heel goede
kunstenaar worden.”
Expositie
Om meer bekendheid te krijgen,
houdt Marion op zaterdag 8 januari
van 10.00 tot 16.00 uur een expositie in haar atelier op de Herenweg
10bg in Vinkeveen. Hierbij worden
de mooiste werken van de cursisten
getoond. Mocht u interesse hebben
in het Atelier Spiegel van de Ziel
en haar cursussen en workshops,
dan bent u van harte welkom.

12		

DE GROENE VENEN

Ingezonden sneeuw
Bedankt voor de vele
ingezonden sneeuwfoto's.
Hier een kleine greep van
de leukste foto's.

deins tweewielers
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IN VOL BEDRIJF
Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze

Doen waar je goed in bent
Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie
of een opleiding. En daarna is er de keuze voor een loopbaan. Niet zelden maken mensen keuzes, waarvan ze
achteraf spijt hebben. Ze zitten op een plek waar ze zich niet echt lekker voelen. De vraag is dan of men de
moed op kan brengen om het roer om te gooien en een andere keuze te maken. Karin Terpstra heeft er haar
beroep van gemaakt om mensen bij die keuzes te helpen.
door piet van buul

Karin Terpstra bouwde haar
ervaring op in het personeelsmanagement bij ondermeer Philips en
KLM. Daar leerde ze hoe belangrijk
het is dat mensen ‘lekker werken’
en ook echt gelukkig zijn in hun
werk. “Wanneer mensen plezier
in hun werk hebben, dan zorgt dat
ook voor een goed evenwicht tussen
werk en gezin, tussen inspanning en
ontspanning,” stelt Karin vast. “Ik
heb geleerd dat het best lastig is
om dat goede evenwicht te vinden.
Toen ik dan ook in 2005 met mijn
bureau voor loopbaan en studiekeuze ‘Bite Coaching’ begon heb ik
me vooral toegelegd op het coachen
van mensen bij hun loopbaanvraag.
Mijn uitgangspunt is daarbij het
zoeken naar een goede verhouding
tussen inspanning en ontspanning.
Ik hanteer daarbij de stelregel:
‘Doe waar je goed in bent en wat
je leuk vindt’. Vooral dat eerste is
belangrijk. Ik kom regelmatig mensen tegen waarvan de capaciteiten
niet goed worden benut. Ze moeten
soms dingen doen, waar ze eigenlijk
niet echt goed in zijn en de dingen
waar ze wel goed in zijn komen te
weinig aan bod. Ze zijn dan meestal
ook niet echt gelukkig met het werk

foto patrick hesse

dat ze doen. Wanneer je dat voor
jezelf hebt vastgesteld moet je ook
de moed op kunnen brengen om het
roer om te gooien. Zoek een andere
baan, begin voor je zelf of start een
nieuwe studie in een totaal andere
richting. Wanneer je niet geniet
in je werk dan is dat een gemiste
kans. Wacht dan niet tot het te laat
is.”

waar je goed in bent en wat je leuk
vindt. Wanneer er een verkeerde
keuze is gemaakt dan levert dat op
de eerste plaats teleurstelling op.
Maar het kost ook veel. Er is uitgerekend dat één op de zes studenten
uitvalt. Dat kost de samenleving
jaarlijks zes miljard. Alle reden dus
om een zorgvuldige afweging te
maken.”

Studiekeuzebegeleiding
Tijdens haar werk als loopbaancoach kwam Karin tot de conclusie
dat het vaak al op jonge leeftijd
niet goed gaat. “De studiekeuze is
vaak bepalend voor de richting van
je verdere loopbaan. En het is best
heel lastig om in het grote aanbod
van studies die ene studie te vinden
die het beste bij jou past. Nog te
vaak is er sprake van een tamelijk
willekeurige keuze. Men kiest een
studie omdat die erg populair is, of
omdat vrienden of vriendinnen daar
ook voor hebben gekozen. En in
sommige gevallen vindt er sturing
uit de omgeving (ouders, familie,
decanen) plaats. Het kiezen van
een studie is vooral iets wat uit
jezelf moet komen. Dus ook op de
studiekeuze past mijn sleutel: doe

Moeilijke keuzes
“Niet iedereen kan professor worden,” stelt Karin vast. “En dat hoeft
ook helemaal niet. Het grootste
deel van de aankomende studenten
zijn doeners of creatief ingestelde
mensen. Zestig procent gaat naar
het MBO en kiest een praktisch
vak. Dan is er nog een grote groep
HBO-ers, de praktische denkers.
En dan zijn er nog de universitaire
studenten, onze wetenschappers.
Het is belangrijk om bij iedereen
het juiste talent te vinden. Om een
juiste keuze te maken moet je bij
jezelf te rade gaan. Je moet uitzoeken hoe je in elkaar steekt, wat
je leuk vindt, waar je goed in bent,
waar je minder goed in bent en wat
je minder leuk vindt én waarom. En
zorg dat je je eigen grenzen leert

De overlijdensrisicoverzekering; gewoon doen!
Bent u al in het bezit van een overlijdensrisicoverzekering? Zeker als u in het bezit bent van een huis en/of
als er sprake is van een gezinssituatie, is een verzekering die uitkeert in geval van overlijden geen overbodige luxe.
Je staat er liever niet bij stil..
In de basis is de overlijdensrisicoverzekering een tamelijk eenvoudig verzekeringsproduct, in de
volksmond wordt het ook wel een
levensverzekering genoemd. U sluit
namelijk een verzekering af die een
bedrag naar keuze uitkeert in het
geval u komt te overlijden. Met dit
bedrag kunnen uw nabestaanden
dan in ieder geval een financiële
klap te boven komen. Niet iets waar
u graag bij stilstaat, maar toch van
groot belang.
Waarom zou ik het doen?
Waarom zou u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Hierop is
geen eenduidig antwoord te geven.
Dit hangt namelijk helemaal af van
uw persoonlijke situatie. Bent u
alleenstaand of hebt u een gezin?
Woont u in een huurwoning of in
een koopwoning? Heeft u al een
hypotheek inclusief een dergelijke
verzekering? Allemaal vragen die
vooraf gaan aan het antwoord op de
vraag: waarom een overlijdensrisicoverzekering?
Verschillende vormen
Al naar gelang uw situatie en uw
wensen zijn er verschillende vormen
van overlijdensrisicoverzekeringen.

Let wel, ze doen allemaal hetzelfde,
namelijk uitkeren als de verzekerde
persoon komt te overlijden. De
verschillen ontstaan echter op basis
van o.a. de volgende zaken:
wilt u één of twee levens
verzekeren;
wilt u een bedrag verzekeren dat door de tijd heen minder
wordt of wilt u een vast bedrag
verzekeren;
wilt u dat de premie
wordt doorbetaald als u onverhoopt
arbeidsongeschikt wordt;.
Minder betalen voor huidige overlijdensrisicoverzekering?
U heeft al een overlijdensrisicoverzekering? Dan is het zeker zinvol
om de premie te laten herberekenen. Door de concurrentieslag van
de laatste jaren is de premie in
veel gevallen ‘fors’ lager. Uiteraard
zal de verzekeringsmaatschappij
de aanvraag opnieuw beoordelen.
Graag rekenen wij u de nieuwe
premie voor.
Vroeg beginnen
De hoogte van de premie is voor
het belangrijkste deel afhankelijk
van de leeftijd van de te verzekeren
persoon. Hoe jonger u bent, hoe
lager de te betalen premie. Het is
dus verstandig al zo vroeg moge-

lijk te starten met een dergelijke
verzekering. Toch zijn er ook veel
interessante mogelijkheden voor de
ouderen onder ons. Laat u informeren voor Jon Alberts van HypotheekCompany De Ronde Venen.
Tussen Kerstmis en Oud en Nieuw
zijn wij geopend!
HypotheekCompany De Ronde
Venen
Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon:
0297-250301
e-mail: info@hypotheekcompanydrv.
nl

www.hypotheekcompanydrv.nl

Karin Terpstra: “Mijn uitgangspunt is het zoeken naar een goede verhouding tussen inspanning en ontspanning. Doe waar je goed in bent en wat je leuk vindt.”
kennen. Door dit soort vragen te
stellen kom je erachter wat voor
persoon je bent en in welke richting
je de beste kansen hebt om je te
ontwikkelen. Vanuit die ontwikkelrichting kom je uiteindelijk op een
studierichting die bij je past.”
Individueel traject.
Karin heeft een individueel traject
ontwikkeld. Door middel van
gesprekken en het doen van testen
stelt zij vast waar de interesses en
de vaardigheden liggen. Die brengt
ze dan in verband met de persoonlijke talenten en motivatie. “Op die
manier ontstaat een goed beeld
en kunnen we samen op zoek naar
een studierichting die bij dat beeld
past.”
Karin betrekt er bij voorkeur ook
de ouders bij. “Voor jongeren zijn
hun ouders op dit gebied vaak de
belangrijkste gesprekspartners. De
rol van de ouders zal met name
ondersteunend zijn; soms kan deze
bepalend zijn. Ouders hebben uiteraard het beste met hun kind voor.
Dat geldt voor mij ook, maar ik kijk
er waarschijnlijk objectiever naar.
Het uitgangspunt is het kind zelf
met zijn of haar mogelijkheden.
De betrokkenheid van ouders bij
de studiekeuze is heel belangrijk.
Het kind voelt zich gesteund op de
nieuwe weg.”
Workshops
Over het belang van goed voorbereide studie- en beroepskeuzes
geeft Karin workshops ‘Blik Op
Jong Talent’ waarmee jongeren

groepsgewijs en op een interactieve
wijze ontdekken waar hun interesses naar uitgaan. Ze geeft ook
trainingen aan mentoren, decanen
en docenten, zodat zij op een
gerichte manier hun leerlingen in
die studiekeuze kunnen begeleiden.
Karin heeft contacten met verschillende scholen in de omgeving zoals
het VLC en het Alkwin. Ook geeft
ze trainingen op scholen in Amsterdam Zuid Oost.
Speciaal aanbod voor lezers van
De Groene Venen
Voor mensen die versneld inzicht
willen hebben in de juiste studierichting heeft Karin een Mini
Studiewijzer ontwikkeld. “Via de
website kan een digitale test ingevuld worden. Die bestaat uit zo’n
zestigtal vragen. Aan de hand van
de uitkomsten kan ik een richtinggevende persoonlijke rapportage
uitbrengen. Aansluitend kan er dan
altijd nog, desgewenst, een individueel traject gevolgd worden door
middel van persoonlijke coaching.
De Mini Studiewijzer kost normaal
€ 90. Bij deze gelegenheid wil ik de
studiewijzer aan de lezers van De
Groene Venen aanbieden voor
€ 75. Dit aanbod geldt tot 1
februari 2011 en is geschikt voor
jongeren vanaf 14 jaar.”
Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze, Karin Terpstra, Rietgors 3
in Mijdrecht. Tel. 0297 750757.
Contact kan ook via email info@
bitecoaching.nl.
Internet: www.bitecoaching.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

			

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

			

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

Zondag
8:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 17:00
			
17:00 - 7:00

			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Een Kerstvertelling
Auteur: Charles Dickens
'Het verhaal gaat over een man,
Ebanezer Scrooge, die rijk is qua
geld en bezit, maar arm als het gaat
om liefde en vriendschap.
Dat laatste voelt hij trouwens
helemaal niet als een gemis. Hij
is gierig en zal nooit iemand een
gunst verlenen. Aan de vooravond
van Kerstmis komt de geest van
Marley, de overleden compagnon
van de oude vrek, het bezoek aankondigen van drie geesten: de geest
van het verleden, de geest van het
heden en de geest van de toekomst.
Deze geesten laten hem zien hoe de
gebeurtenissen uit het verleden en
heden hem hebben gevormd zoals
hij nu is en wat hem staat te wachten als hij zijn leven op deze manier
voortzet. Het zal geen verrassing
zijn dat Scrooge helemaal tot inkeer komt en gaat genieten van de
dingen die er werkelijk toe doen. Ik
heb werkelijk geen idee in hoeveel
vormen dit verhaal al is verschenen.
Niet alleen in boekvorm maar ook
als film. De absolute topper is voor
mij de uitvoering met Albert Finney
in de hoofdrol. Maar ook in de
uitvoering van de muppets blijft de
boodschap van het boek overduidelijk. Een verhaal vol humor. Een
verhaal dat ook de misstanden van
die tijd aangeeft. Al jaren oud, maar
wat mij betreft tijdloos. Namens
het hele team van Mondria wil ik u
hierbij hele mooie kerstdagen toewensen. En m'n volgende boekbespreking zal ik weer over een wat
recenter boek doen!'
gelezen door carla burggraeve

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
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www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

AMNESTY
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Ik ben oké jij bent een
sukkel			
Berthold Gunster
Betweterige schoonzus, bemoeizuchtige baas of onhandelbaar kind?
Stop ze te veranderen. Ze zijn wie
ze zijn. En dat zal altijd zo blijven. Is
dat erg? Nee. Denk het om. Ze zijn
je goudmijn.
Na de bestsellers 'Ja-maar wat als
alles lukt?', 'Huh?!' en 'Omdenken'
is Berthold Gunster terug met een
boek over een onderwerp wat iedereen zal aanspreken: relaties. We
hebben er elke dag mee te maken.
Ze kunnen een bron zijn van stress
en verdriet. Maar goede relaties zijn
ook datgene wat ons vrolijk en gelukkig maakt. In 'Ik ben oké jij bent
een sukkel' past Berthold Gunster
de theorie van het omdenken toe op
relaties, zowel in zakelijke als privésituaties. Het doel is om een voor
beide partijen waardevolle relaties
te creëren. Al kan het in sommige
gevallen betekenen dat de relatie
beter kan worden beëindigd.

2

Vinexvrouwen		
Naima El Bezaz
Het leven in
een vinexwijk
verloopt niet
altijd soepel.
Daar weet
Naima El
Bezaz, die
zelf al bijna
tien jaar in
zo'n buurt
woont, alles
van. In haar autobiografische roman
Vinexvrouwen beschrijft ze het
wel en wee van haar gezin in deze
typisch Nederlandse nieuwbouwwijk.
Als Marokkaanse kijkt zij met een
fris oog naar de Hollandse gewoontes, al speelt er nog iets anders mee:
de vinexwijk wordt geleidelijk aan
bevolkt door steeds meer nationaliteiten, wat voor onrust zorgt. Terwijl
haar dochtertje op school christelijke
liedjes leert, verbaast El Bezaz zich

feestmaand! Aangestoken door alle
TV programma’s zoals 'Over de
kook' en 'Topchef' ontpoppen wij
onszelf ook tijdens deze diners als
ware chef-koks en zetten de mooiste creaties op tafel. Natuurlijk zou
ik, ik niet zijn als ik niet zou zeggen
dat de wijn minstens zo belangrijk is
als het eten! En ook dit jaar hebben
we weer een hele mooie fles voor u
geselecteerd.

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

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!

Boeken Tip 5...

Wilde wijn
Het wildseizoen is alweer een
maandje geleden begonnen! Tot en
met 28 februari volgend jaar kunnen we genieten van onder andere
een goed stukje fazant, wilde eend,
haas en hert. Ondanks dat we deze
specialiteiten 4 maanden lang kunnen eten is het een grote favoriet
voor de speciale diners in deze

De tip voor deze feestdagen:
Belle Ovile van het wijnhuis Serego
Alighieri. In september had ik al
een column geweid aan dit wijnhuis
maar over deze wijn valt weer een
leuk verhaaltje te vertellen.
Nog even een resumé: het wijnhuis
Serego Alighieri is ruim 650 jaar
geleden begonnen bij de Italiaanse
schrijver en dichter Dante Alighieri.
Deze Dante komt van oorsprong uit
Toscane. Door zijn andere politieke
opvattingen wordt hij verbannen

over de Nederlanders. Ze begrijpt
eigenlijk niets van hun eigenaardige
gedrag. El Bezaz neemt de lezer
mee naar huis en naar de buren en
houdt ons zo een genadeloze spiegel
voor, waarbij de auteur zichzelf
bepaald niet spaart.

3

Op leven en dood		
Tom Clancy
De Campus is
een geheime
dienst, opgericht ten tijde
van president
Jack Ryan,
met maar
één doel:
het zoeken,
vinden en
elimineren van terroristen en
diegenen die hen ondersteunen.
Het is een dienst die aan niemand
verantwoording aflegt en die
geheel buiten de wet om opereert.
Jack Ryan jr. en zijn collega’s van
de Campus hebben in alle hoeken en gaten van de wereld hun
geheime en zeer effectieve strijd
gevoerd. Nu komen ze echter tegenover een tegenstander te staan
die gevaarlijker is dan wie ook,
een sadistische moordenaar die de
Emir wordt genoemd. De Emir is
het brein achter talloze bloedige
aanslagen. Keer op keer weet hij
te ontsnappen aan de westerse
troepen en opsporingsdiensten en
de Campus is vastberaden daar nu
verandering in te brengen. Maar
de Emir staat juist op het punt
Amerika met één enkele aanslag
voorgoed uit te schakelen.
Jack treedt in de voetsporen van
zijn beroemde vader en bindt de
strijd aan met de gevaarlijkste man
op aarde. Hij krijgt hulp van zijn
neven Dominic en Brian Caruso en
van twee oudgedienden die al voor
veel hete vuren hebben gestaan:
John Clark en ‘Ding’ Chavez.
Het wordt een strijd op leven en
dood…

4

Een rebelse meid 		
Ru S. Freeman
Latha voelt vanbinnen dat ze meer
is dan een dienstmeid, dat ze recht
heeft op verfijnde dingen als limoen-

en eindigt in Verona, ook geen verkeerd gebied om te wonen. Op het
kasteel waar Dante toen woonde,
woont zijn familie nog steeds en de
20e generatie staat alweer aan het
roer van een fantastisch wijnbedrijf.
Onze wildwijn van 2010 komt uit
Toscane, het is een ode van de
familie Alighieri aan hun voorvader
Dante. De wijngaarden waar deze
wijn op wordt verbouwd is het
enige stukje gaard dat de familie in
Toscane bezit.
Deze wijn is een typische Toscaan
gemaakt van Sangiovese en Canaiolo druiven. De robijnrode wijn
is vol en rijk van smaak, beetje rood
fruit, beetje vanille en een lekker
toontje hout. Een wijn die heel
veelzijdig is en bij veel gerechten
gedronken kan worden, niet alleen
bij wild dus. Misschien een lekker
stukje ossenhaas of een lekker rijpe
entrecote? Maar het kan ook zijn
dat u zin heeft in een volle aperitief

limonade en rozenzeep – die ze
dan ook steelt als niemand kijkt. Ze
droomt van nieuwe schoenen, helemaal van haarzelf. Maar haar leven
wordt bepaald door de Vithanages,
de familie die haar als bediende in
huis nam toen ze vijf jaar oud was.
De vernederende manier waarop
mevrouw Vithanage Latha op haar
plaats zet als ze om haar loon vraagt,
doet iets in haar knappen.
Biso is een jonge, wanhopige moeder
die met haar drie kinderen wegvlucht van haar man. Maar op weg
naar haar familie, op zoek naar een
nieuw leven, vindt ze onverwachte
tegenslagen op haar pad.
Biso en Latha staan op een tweesprong, en ze weten niet welke
gevolgen hun keuzes zullen hebben.
Niet alleen voor zichzelf, maar ook
voor elkaar en voor de mensen om
hen heen…

5

De cobra			
Frederick Forsyth
Wanneer de president van de VS
geconfronteerd wordt met de dood
van de kleinzoon
van een van zijn personeelsleden ten
gevolge van drugsgebruik, is voor
hem de maat vol: hij besluit de handel in cocaïne helemaal uit te roeien.
Paul Devereaux, oud-hoofd van de
afdeling contra-spionage van de CIA,
zal de opdracht uitvoeren. Met een
budget van twee miljard dollar en de
beschikking over het complete Amerikaanse militaire arsenaal wordt
hij de op een na machtigste man ter
wereld. Zijn codenaam: de Cobra.
Samen met zijn vroegere tegenstander Cal Dexter neemt Deveraux het
op tegen de Colombiaanse drugskartels, die worden aangestuurd door
Don Diego Esteban. Het plan van de
Cobra is even simpel als gevaarlijk:
alle cocaïne die Columbia verlaat,
moet vernietigd worden zonder dat
de Don het merkt. Als het lukt, zou
dat het grootste wapenfeit uit de
Amerikaanse geschiedenis zijn. Faalt
hij echter, dan zal er een drugsoorlog
ontstaan die Amerika compleet kan
verwoesten…

wijn voor bij een lekker stukje
kaas, Belle Ovile is the answer!
Laat de sterrenchef in u los en tover
de lekkerste gerechten op tafel voor
uw vrienden of familie. En met een
glas Belle Ovile naast dat lekkere
stukje wild of ander vlees schiet u
meteen vol in de roos! Eet smakelijk en Santé!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Christmas Experience in De Meijert

It's the most wonderful time of the year
Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

D

e zaal ziet er geweldig en
sfeervol uit. De zaal is dan ook
uitverkocht en met een mannetje of
180 gaan we een gezellige avond
tegemoet. Op geheel eigen wijze
introduceert Hans bijgestaan door
nog twee multitalenten Paul Valk
en Martine Grunwald elke tafel en
zit de stemming er meteen goed in,
ondanks dat iedereen er toch even in
moet komen.
Na het voortreffelijke voorgerecht
buffet met een keur aan lekkere
hapjes bestaande uit carpaccio met
balsamicodressing, wildzwijnham

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL

Witter wordt het niet en het weer is optimaal voor de Christmas Experience in De Meijert. Nadat ik met veel pijn en moeite de auto in de zwaar
besneeuwde parkeerplaats heb gekregen staat collega Peter Bakker ons
(mijn vrouw en ik) met zijn aanstaande bruid Aline al op te wachten, De
Groene Venen bus baant zich duidelijk makkelijker door de sneeuw dan
ons kleine retro Fiat. Binnen wacht onze andere tafelgenoot: Jim Clarke,
de legendarische radioman uit de regio. Een uitstekende tafelzetting voor
mijn eerste dinnershow. Eerlijk gezegd had ik altijd een kruiwagen vol
scepticisme omtrent het fenomeen dinnershows. Ik dacht altijd dat dat
steeds worden afgeleid tijdens het lekkere eten was. Niets blijk minder
waar. Nu hebben Antoine & Miriam Post een reputatie hoog te houden
voor wat betreft de thema avonden in De Meijert, dus was ik vol vertrouwen dat het goed zou komen. Bij binnenkomst worden we welkom geheten door Hans van Veen, Mijdrechts eigen ras entertainer.
tekst en foto’s patrick hesse

met mango chutney, Hollandse
garnalen met koriander, kaviaar courgette, gazpaccho, koude
groentesoep,gemarineerde tonijn
met zwarte sesam wildbouillon,
romige bospaddestoelensoep, ragout
van geconfijte eend en mijn persoonlijke favoriet wintersalade van
kalkoen en zoete aardappel. Door
op verschillende plaatsen een buffet
neer te zetten kon iedereen makkelijk pakken en was er van alles ruim
voldoende en was de toon culinair
gezien ook goed gezet.
Toen was het tijd voor de hilarische
kerstquiz die door Hans en Martine
werd gepresenteerd, bijgestaan door
Paul op de piano. Ondanks de soms
merkwaardige en komische vragen
werd er door de tafels fanatiek
gestreden om de eerste plaats (waar
ook weer een hilarisch prijzenpakket aan vastzat). Nadat de tafel van
Brasserie de Waard onherroepelijk
tot winnaar werd uitgeroepen en
er een graai gedaan kon worden
uit de het spectaculaire prijzenpot
met onder andere neptattoos en
een heus navigatiesysteem (kaart
van Nederland). Inmiddels was het
hoofdgerecht ook in buffet vorm
klaar gezet en wederom met uitstekende spijzen: stoofschotel van hert,
kalkoenfilet met gember limoensaus,
kalfsvlees met romige paddestoe-

lensaus, boeuff bourgignon, tongrolletjes met kreeftensaus, Argentijnse
ossenhaas in de zaal gesneden met
portsaus Parijse worteltjes, noisette
aardappeltjes en frites waarbij ik
de kalkoen filet met gember en
limoensaus buitengewoon lekker
vond. Hans die tussen de bedrijven
door bij iedere tafel om een verhaal
vroeg over een van de gasten wist
samen met zijn team binnen een
mum van tijd een komische musical
neer te zetten en kreeg daarmee de
lachers op zijn hand werd de sfeer
meer dan gezellig. Persoonlijk had
ik het bijzonder na de zin en bleek
zo een dinnershow
veel meer te zijn dan
eten en wat afleiding
tussendoor. Nadat het
sensationele dessert
buffet was neergezet
kon ik de verleiding niet
weerstaan en schreed
ik langs al het lekkers
terwijl het water me uit
de mond liep, ik zag : diverse soorten bavarois,
ijstaart, soesjes, vers fruit, slagroom,
kaneelijs, cassata ijs etc. Na een wel
overwogen keus liet ik dit hemelse
dessert me goed smaken.
Nadat iedereen klaar was met het
buffet liet Hans en consorten er
geen gras over groeien en liet meteen blijken dat het dak eraf moest

met een paar goede disco knallers
was de dansvloer binnen no time volledig gevuld en bleek Hans over een
uitstekende zangstem te beschikken.
Na dankzegging aan Miriam en
Antoine voor de bijzonder gezellige
en gastvrije avond wandelen mijn
vrouw en ik de koude nacht in en
ben ik definitief om voor wat betreft
dinnershows en zal ik de agenda van
De Meijert strak in de gaten houden.
Ik raad u aan hetzelfde te doen.

Nog even een
dankzegging
aan de jongens
van Brasserie de
Waard voor het
vlot trekken van
onze retro Fiat.
Chapeau!
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De Club van… Gré van Loon en Jolanda Klijn
Wij richten ons vooral op de blijspelen

19

Toen Toneelvereniging Oefening Kweekt Kennis (O.K.K.) 62 jaar geleden werd opgericht zag het culturele
leven in Mijdrecht er volstrekt anders uit dan nu. In die periode was er nog geen televisie en een toneeluitvoering door amateurspelers uit de eigen gemeenschap kon toen rekenen op volle zalen. De tijden zijn inmiddels drastisch veranderd. Desondanks is er nog steeds belangstelling voor het amateurtoneel. Wekelijks
wordt er gerepeteerd om twee keer per jaar een voorstelling op de planken te brengen. Het enthousiasme
van de spelers is nog onverminderd groot, vertelt O.K.K. voorzitter Gré van Loon.
door piet van buul foto patrick hesse

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...

“We hebben in de loop der jaren
wel een reputatie opgebouwd,” zegt
Gré. “Er is dan ook een vaste kern
van belangstellenden die ons ook als
donateur financieel steunen en onze
voorstellingen bezoeken. Maar ik kan
niet ontkennen dat het wel elk jaar
moeilijker wordt. De belangstelling
loopt terug, de aanhang wordt ouder
en de jeugd maakt andere keuzes. Dat
is overigens niet een probleem waar
wij alleen mee kampen. Ik hoor van
veel verenigingen dezelfde verhalen.”
Maar goedlachse Gré is er de persoon
niet naar om zich uit het veld te laten
slaan. Met veel enthousiasme vertelt
ze over haar vereniging. Hevige
sneeuwval verhinderde collega bestuurslid Jolanda Klijn om ook aan het
gesprek deel te nemen. “De vereniging is uiteraard van ons allemaal.
We hebben momenteel ongeveer 25
spelende leden. Dat is een mooi aantal
waaruit een goede cast voor een

toneelstuk kan worden samengesteld.
Ik moet wel zeggen dat de meerderheid uit vrouwen bestaat en dat we
er dolgraag nog een paar mannen bij
zouden willen hebben. We verzorgen
twee voorstellingen per jaar en dan is
het wel plezierig wanneer je een ruim
bestand aan spelers hebt zodat je ook
kunt rouleren en iedereen eens aan de
beurt komt. Wanneer er nog mannen
zijn die altijd al wel de planken op
hadden gewild, maar er nooit toe gekomen zijn, dan moeten ze zich zeker
bij ons melden. En nu we toch aan het
werven zijn dan roep ik ook jongeren
op om mee te komen doen.”
Repertoirekeuze
Toneelvereniging O.K.K. richt zich
bij de repertoirekeuze vooral op de
blijspelen en de kluchten. Gré: “Toneelstukken waar mensen zich mee
kunnen vermaken, waar wat te lachen
valt. We hebben wel eens iets totaal

Ontwikkeling en realisatie woningen Winkelbuurt Abcoude
De gemeente Abcoude en Westhoek Wonen hebben in een overeenkomst afspraken gemaakt over de ontwikkeling en realisatie van 60 woningen in het sociale en middeldure segment. De eerste woningen zullen waarschijnlijk in de loop van 2012 worden opgeleverd in De Winkelbuurt in Abcoude. Met het project beogen beide partijen
ondermeer dat Abcoude ook in de toekomst een aantrekkelijke woonplaats blijft voor verschillende doelgroepen.
Op 23 december ondertekenden
Ton de Roode, wethouder van de
gemeente Abcoude en Tom Burgers,
directeur van Westhoek Wonen de
overeenkomst. De nieuwe afspraak
heeft betrekking op de verkoop van
60 bouwkavels aan Westhoek Wonen
voor de ontwikkeling en realisatie
van 60 woningen in het sociale en
middeldure segment.
Tom Burgers: Met de bouw van
deze woningen hopen we huurders
en kopers sneller aan een passende
woning te kunnen helpen en daardoor
de verstopte woningmarkt weer
in beweging te krijgen. Bovendien
krijgen starters en doorstromers door
het aanbod van Koopgarantwoningen
de kans om een nieuwbouwwoning te
kopen.” Koopgarant is een maatschappelijk gebonden eigendomconstructie (MGE). Kopers krijgen bij
aankoop een aanzienlijke korting op
de koopprijs van het huis, zodat zij de
woning makkelijker kunnen financieren. Als kopers de woning weer willen verkopen, koopt Westhoek Wonen
hun woning terug. Op deze manier
is de koper ervan verzekerd dat de
woning niet onverkocht blijft.
De Winkelbuurt is een nieuwe woonwijk, gepland aan de zuidrand van
Abcoude. In het gebied van ongeveer
15 hectare groot zullen circa 200
woningen worden gebouwd. Het
project bevat in totaal 110 vrije
sector koopwoningen, 30 vrije sector
bouwkavels en 60 woningen in het
sociale en middeldure segment. Qua
stedenbouw en architectuur is de

ambitie hoog.
Alle woningen in het project worden
voorzien van een warmte koude
opslag (WKO).
WKO is een duurzame methode
om energie in de vorm van warmte
of koude op te slaan in de bodem.
Hiervoor is door de provincie Utrecht
een subsidie afgegeven. Bovendien
bouwt Westhoek Wonen minimaal

vijf woningen energieneutraal. Dit
betekent dat de energie duurzaam
wordt geleverd en het energieverbruik van de woning lager of gelijk
aan nul is.
Momenteel is het terrein tijdelijk
met zand opgehoogd om de veengrond te laten inklinken, zodat het
voldoende draagkracht krijgt. De eerste bouwactiviteiten zullen beginnen
in 2012.

Jolanda Klijn (l) en Gré van Loon
anders geprobeerd maar dat werd
door onze aanhang toch niet echt op
prijs gesteld. En er is in dat populaire
genre voldoende aanbod aan repertoire.” De vereniging prijst zich gelukkig
met een professionele regisseur in
de persoon van Jooph Huijsman. Hij
is uiteraard betrokken bij de keuze
van het stuk, de samenstelling van
de cast en vaak wordt de originele
tekst door hem bewerkt zodat het
helemaal past voor het gezelschap.
Jooph verzorgt ook toneellessen. Die
zijn uiteraard voor nieuwe leden heel
belangrijk. Maar ook de leden die al
langer meelopen, steken er nog steeds
wat van op. “Wanneer er een nieuw
stuk in voorbereiding wordt genomen,
hebben we eerst een aantal leesavonden. Dan wordt de tekst een paar
keer gezamenlijk doorgelezen en dan
ontstaat er ook geleidelijk een beeld,
wie welke rol het best zou kunnen
spelen. En dan is het een kwestie van
hard werken om op tijd klaar te zijn.
We hebben twee keer per jaar een
uitvoering, in maart en in november.
We spelen het stuk dan twee keer, op
vrijdag en op zaterdag. Na de voorstelling op zaterdag is er traditioneel
altijd nog een gezellige nazit. Er is
dan muziek en er kan gedanst worden.
Dat is altijd erg leuk. De data voor de
volgende voorstelling staan al vast.
Dat wordt 18 en 19 maart in De
Meijert. Dat is onze vaste thuisbasis.
Daar hebben we ook een eigen ruimte,
waar we onze decors op slaan en zo.
Elke maandagavond repeteren we in
de grote zaal als die tenminste vrij is.
Ook wij vinden het heel erg jammer
dat de plannen om een echt theaterzaaltje in Mijdrecht te realiseren niet
zijn doorgegaan. Je zou daar net even
iets professioneler kunnen werken,
met een heel eigen sfeer, goede akoestiek en betere voorzieningen voor licht
en geluid. Gelukkig beschikken we als
vereniging over een paar hele goeie
licht en geluidsmensen. Martijn en
Antoinne van der Vaart zorgen er elke

keer weer voor dat de techniek bij de
voorstelling prima voor elkaar is.”
Aktiviteiten
Jaarlijks worden er dus twee toneelvoorstellingen op de planken gebracht.
Gré: “Bij ons zestigjarig bestaan
hebben we een musical gebracht, ‘De
Jantjes’. Dat was wel een succes. Misschien doen we dat over een tijdje nog
wel eens een keer. Het is heel leuk om
te doen maar er komt wel heel wat
bij kijken. Je moet dan ook muzikale
ondersteuning hebben. En acteren
en ook nog zingen is ook niet voor
iedereen gemakkelijk. Maar het is wel
leuk.” De toneelvereniging krijgt geen
subsidie. Daarom worden er een paar
extra activiteiten ontwikkeld om voor
aanvulling op de inkomsten te zorgen.
“We zijn in ieder geval altijd op zoek
naar donateurs,”vertelt Gré. “Voor
slechts € 10 per jaar krijg je ook nog
eens gratis twee voorstellingen. Tijdens de pauze van onze voorstellingen
houden we altijd een verloting met
mooie prijzen. We verkopen die lootjes
voor 70 cent per stuk, dat mag toch
geen probleem zijn lijkt me. Wanneer
mensen in Sinterklaastijd de Sint en
zijn Pieten thuis willen ontvangen dan
kan dat ook via ons geregeld worden.
En tenslotte zijn er nog onze bingoavonden. Maandelijks organiseren we
in de Meijert een bingoavond waarvan
de opbrengst ook ten goede komt aan
onze clubkas. De komende data zijn
11 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april
en 26 april. Iedereen is uiteraard van
harte welkom. We zijn dan weliswaar
een toneelvereniging, maar je moet
toch heel inventief steeds op zoek
naar allerlei mogelijkheden om als
vereniging het hoofd boven water te
houden. Dat lukt ons overigens al 62
jaar en ik zie niet in waarom we dat
niet nog heel veel jaren voort zouden
kunnen zetten.”
Mensen die contact met O.K.K.
zoeken kunnen altijd bij Gré van Loon
terecht. Tel. 0297 274030
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MOTOR&AUTO
Test Aprillia MXV 450SM

“One of a kind”
Deze week test Patrick Hesse een
Aprillia MXV 450SM bij Roké
Motors in Mijdrecht.

Roké Motors levert fabrieksraces
supermodard Aprillia MXV 450SM.
Het is natuurlijk geen weer om te
motorrijden maar dat is een mooie
gelegenheid om de laaste weken van
het jaar een paar unieke motorfietsen
te belichten (volgende week de enige
Benelli met 0 kilometer in Nederland
bij Floor Verbrugge Motoren) waarop
een proefrit toch geen optie zou zijn.
Deze week een orginele Aprillia
Fabrieksracer door Roké’s Bastiaan
zelf opgehaald, in het heiliger der
heiligen, de fabrieksraceafdeling van
Aprillia in Noale.
Apetrots is Bastiaan Kentrop, de
broer van Aad, mede-eigenaar en de
technische man van Roké Motors,
want hij mocht voor de Wilnisse Supermotard racer Alexander de Haan
een THIERRY VAN DEN BOSCH
replica (meervoudig wereldkampioen op Supermotards) bestellen.
Daarmee gaat Alexander in 2011 een
gooi naar het Nederlands kampioenschap doen. Hij is daarmee op dit
moment de enige Nederlander die 1
van deze 18 wereldwijde exclusieve

machines mag besturen. SuperMotard is een sport waarbij je met een
omgebouwde cross- of enduromotor
zo hard mogelijk, beurtelings over
het hard en onverhard, heen rost.
Dat dit een aparte rijstijl vraagt mag
duidelijk zijn. Op het achterwiel, al
glijdend een bocht uitkomen zijn
meer regel dan uitzondering, gevolgd
door spectaculaire remacties waarbij
het achterwiel consequent probeert
het voorwiel in te halen.
Iedere motorliefhebber ziet meteen
dat dit niet zomaar een motorfiets
is. De afwerking en de speciale onderdelen maken het een super mooie
machine. Deze twin met 70 pk en een
gewichtsverlies van maar liefs 30kg
ten opzichte van de standaard 450
moeten er voor zorgen dat Alexander straks over de baan vliegt. Alle
speciale geheime en niet geheime
onderdelen zijn haarfijn aan Bastiaan
getoond door de engineer die deze
machine heeft ontwikkeld. Hij heeft
hem alles uitgelegd hoe om te gaan
met deze speciale motor. Bastiaan:
"Het was echt gaaf, ik kwam de race
afdeling oplopen waar aan de ene
kant nog aan deze machine gewerkt
werd en een ruimte verder ze bezig
waren met de fabrieksfiets van multi
wereldkampioen Max Biaggi. Echt

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

gaaf om mee te maken. We heb ik
allerlei papieren moeten ondertekenen dat deze fiets uitsluitend op het
circuit bereden word en niet op de
weg komt."
De fiets is voorzien van een zo geheten quickshifter. Dat is een elektronisch hulpmiddel om bij volgas zonder
koppeling over te kunnen schakelen.
Het is echt een wonderlijk stukje
techniek dat ook is uitgerust met speciale Brembo remmen. De machine
beschikt ook over diverse mappings
waarmee je het motorkarakter
elektronisch kan aanpassen. Dit kan
door een simpele druk op de knop.
Hoe je de fiets ook bekijkt, hij straalt

snelheid uit met een hoofdletter.
Bastiaan zal Alexander in 2011
technisch bij gaan staan en met dit
pakketje van factoren moeten we
Alexander nauw gelet in de gaten
gaan houden.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
0297 285218

www.roke.nl
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AUTO&MOTOR
Jaguar XJ

Grace, Pace and
Space
Zo, toch even een rustmoment gevonden in het drukke Kerstweekend
om de krant te lezen? Mooi. Om dit lange weekend extra te genieten
heb ik dan ook maar voor een bijzonder model gekozen. Hiervoor togen
Patrick en ik naar Hilversum (de oplettende autokenner veert iets op
uit zijn stoel). Om preciezer te zijn, naar de Soestdijkerstraatweg (de
zeer oplettende autokenner hoopt op iets roods en Italiaans). Maar helaas, niet naar Ferrari, maar naar de buren, waar Richard Kroes ons met
alle enthousiasme ontvangt in de showroom. Bij uitzondering rijden we
met de nieuwe Jaguar XJ.
door michael reuling

Dit is de nieuwste generatie Jaguar
XJ. Van aluminium, dus extra licht
en, nog belangrijker; voorzien van
talloze snufjes en bijzondere technologieën. Chef designer Ian Callum,
die ook de prachtige Aston Martin
DB9 en nieuwe Jaguar XK(R)
heeft getekend, is verantwoordelijk
voor deze nieuwe lijn in Jaguars
roemrijke historie. En die historie
zie je zeker terug in deze XJ. De
grote grille is geïnspireerd door
de eerste XJ’s uit de 60’s, de bulge
kenmerkt al jaren de motorkap en
uiteraard het vele leder en hout
in het interieur zijn onlosmakelijk
verbonden met het Britse merk,
zij het allemaal met een moderner
tintje. Eindelijk is dit weer eens revolutionaire Jag, terug naar de good
old Grace, Pace en Space; Jaguar
gaat weer vooruitstrevende auto’s
bouwen. Class-leading en snel.
En snel dat is deze Jag zeker. Je
hebt als klant keuze uit genoeg
motoren. Wat dacht je van een 3.0
V6 bi-turbo aangedreven diesel en
een ongeblazen 5.0 V8 (385 pk, 515
Nm). En dan de crème de la crème,
de 5.0 V8 Supercharged met 510
pk, verkrijgbaar als XJ Supersport.
Alleen de naam al… 1900 kilo in
4,9 seconden op de 100… Maar die
kost dan ook wel weer € 185.000,-.
Dag Kerstbonus.
Zodra we een leeg stukje weg voor
ons hebben druk ik het gaspedaal van de brons-/bruinkleurige

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.

foto's patrick hesse

(laknaam ‘Caviar’) Brit in. Beiden
worden we in de stoelen, pardon,
fauteuils, geduwd en we verbazen
ons over de kracht die ons in 6,4
seconden op de 100 km/u brengt en
ongetwijfeld zonder moeite doorblaast naar 250 km/u. En u denkt
dat dit een benzinemotor is? Think
again. Maak kennis met de nieuwe
3.0 V6 bi-turbodiesel met 275 pk en
600 Nm koppel. De diesel is voorzien van een kleine en grote turbo,
die ervoor zorgen dat je geen moment vermogen tekort komt zodat
de auto zeer geleidelijk accelereert.
En dan ook nog een verbruik van
7 liter op 100 km! Een diesel in
een Jaguar? I beg your pardon?
Mee eens, vind ik ook, maar je kunt
tegenwoordig niet meer om diesel
heen. Heel verstandig, Jag kijkt
vooruit, en niet meer achterom.
Het interieur is één groot festijn van
hoogwaardig leder, mooie afwerking
en veel vetvingers. Vetvingers op het
touchscreen navigatiescherm en op
de pianolak afwerking. Dat is het
enige nadeel. Het navigatiescherm
is overigens verkrijgbaar met dual
view, wat inhoudt dat ik, als bestuurder, de navigatieaanwijzingen
zie en mijn bijrijder tegelijkertijd
op hetzelfde scherm een film kan
kijken vanaf de interne harddisc,
zonder dat bestuurder ook maar iets
meekrijgt van de beelden. Verbluffende techniek! Voor extra audiopower kun je kiezen voor een 20
speakers tellend Bowers & Wilkins
geluidssysteem van 1200 Watt. De
zestrapsautomaat bedien je met een
draaiknop die, zodra je de rood pulserende startknop hebt ingedrukt,
omhoog komt uit de middenconsole.
De leeslampjes inschakelen? Dat
doe je niet met een drukknop, maar
je beweegt je hand of vinger langs
het licht en het springt vanzelf
aan of uit. Ditzelfde geldt voor het
dashboardkastje dat na een ‘aai’
opent. Het dak is voorzien van twee
glaspanelen, waarbij de voorste
uiteraard geopend kan worden voor
voldoende lichtinval en voor frisse
lucht.
Achter het stuur vind je jammer
genoeg geen drie tellers, maar een
groot display waarop drie klokken
getoond worden. Deze verdwijnen
als je bijvoorbeeld een telefoonnummer draait, of een navigatieaanwijzing krijgt. Kies je voor Dynamic
mode, dan kleuren de klokken rood,

reageert het gaspedaal een stuk feller, worden de gordels aangetrokken
en moet je opletten op je rijbewijs.
Wil je het nog gekker maken? Dat
kan, switch in de Dynamic Mode
naar de S-stand en alles wordt nog
een tikkeltje heftiger. De Jag stuurt
dan haarscherp door de bochten en
je voelt precies hoe nauwkeurig de
grote limousine reageert. Hij daagt
je zelfs uit door een beetje dwars
te gaan, waarna de tractiecontrole
snel ingrijpt. Dit is één en al luxe
spektakel.
Autokenners, ik weet het, de Audi
A8 en Mercedes Benz S-Klasse zijn
wellicht beter uitgerust, van nog betere kwaliteit en op nog een aantal
punten beter dan de Jag. Maar als
ik in Amsterdam voor een stoplicht
sta, met voor, achter en naast mij
BMW 7’s, Audi A8’s en Mercedes
S-en, sommige zelfs met afgrijselijk
blauwe nummerplaat, dan weet ik
wel beter. Doe mij die exclusieve
Brit maar.
Kroymans Jaguar Hilversum
Soestdijkerstraatweg 66
1213 XE Hilversum
Telefoon: 035-6462200
Website: www.kroymans-jaguar.nl

Auto nieuws
Grote opruiming bij
de Van Kouwen
Autobedrijven
Van 20 t/m 31 december is er
grote opruiming bij de Van Kouwen Autobedrijven. Om ruimte te
maken voor een nieuwe voorraad
worden veel auto's met hoge
kortingen verkocht. Vooral op de
wegenbelastingvrije auto's zoals
de Opel Corsa, de Kia Picanto en
de Chevrolet Spark BiFuel valt
veel voordeel te behalen. Ook verandert de bpm wetgeving per 1
januari waardoor sommige auto's
fors duurder worden.
Primeurs in de showrooms zijn de
Astra Sports Tourer en de wegenbelastingvrije Alfa Romeo MiTo.
De Van Kouwen bedrijven zijn
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00u.
Voor meer informatie kun u
kijken op www.vankouwen.nl.

Jaguar XJ

Gereden versie: Jaguar XJ 3.0D V6 Premium Luxury
Vermogen: 275 pk
0-100: 6,4 s
Top: 250 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 14,3 / 7,0 l/100km
Prijs gereden model: € 108.960,Alternatieven: Audi A8, BMW 7-Serie, Lexus LS, Maserati Quattroporte, Mercedes Benz S-Klasse, Porsche Panamera, Volkswagen
Phaeton
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Administratief Medewerker
P&O en Salarisadministratie (24 uur)
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Vooruitstrevende Verpleegkundige Somatiek Vinkeveen
(32-36 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Plaats: Mijdrecht

Functie: Proces medewerker
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Productie Medewerkers
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Fietsmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Enthousiaste Wijkziekenverzorgende Abcoude (24-32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Een werkvoorbereider
Organisatie: Gemeente De Ronde
Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Crediteurenadministratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Zorgzame Verzorgende
C gezocht voor wijkteam Loenen
(20 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen a/d Vecht

Functie: Een opzichter weg- en
waterbouw
Organisatie: Gemeente De Ronde
Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: verkoop medewerker
houdbaar 37 uur
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde
Venen
Plaats: wilnis

Functie: Specialist ouderengeneeskunde Maarssen (24-26 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Kantoorhulp
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerker
inkoopcontrole (FT)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer
B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Secretaresse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop
Organisatie: Schijf Houthandel en
Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: GGZ-verpleegkundige
Vinkeveen (32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Kundige Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel Maarssen
(28-30 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Managementassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Klusjesman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht chauffeur,
rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 bezorgservice

Functie: Medewerker Customer Care
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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 51

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 51

Aambeeld
Betel
Bloedvorming
Crypte
Dienstgebouwen
Egoist
Einder
Fricandeau
Galvanometer
Geeuw
Hobbelpaard
Kamer
Katzwijm
Lemig
Merel
Modern
Namaken
Narcoticum
Palmtak
Parterre
Raadsheer
Savanne

Seraf
Taling
Toeval
Uitgeversrestant
Vakgebied
Vorig
Vraag

4
7

7
5

8 4
1

2

6

9
1
4 3
3
5
7
3 1
7 9
6

5
6
7
2 9
9
3

8
6

Oplossing puzzels week 50
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UIT AGENDA
Evenement

Winterevent 2010 Amsterdam
T/m 2 januari 2011

www.wintereventamsterdam.nl
(voor alle locaties en agenda)
Winterevent 2010 is het cadeau
van alle ondernemers in de
Amsterdamse binnenstad aan
stad en regio. Vrolijke optredens,
schaatsavonturen, appelflappen,
feestverlichting en romantiek.
Voor het volledige programma
kijk op de website.

Voorstelling
Het Grootste Zwanenmeer ter
Wereld
T/m 2 januari Rai Amsterdam
Met meer zwanen dan u kunt
tellen!

www.stardusttheatre.nl

nigheid, die recht uit het hart komt.
Dat is ook het geheim van dit Zwanenmeer. Natuurlijk is daar de techniek en de authenticiteit, die alleen
de Russen in zo’n productie kunnen
uitdragen door hun traditionele
opleiding, maar die techniek blijft
toch alleen het instrument. Bij dit
Grootste Zwanenmeer ter Wereld
speelt vooral de magie, de kracht
die een groot danser of danseres
moet omringen, de hoofdrol.
Ballet is nu eenmaal een manier
om je gevoelens te uiten. Wat men
vaak niet in woorden kan uitdrukken, lukt in de dans wel. En met dit
Grootste Zwanenmeer ter Wereld
zal het publiek in het theater
ondergedompeld worden in een
aangenaam bad van betoverende
schoonheid en net als die zwanen
op het toneel worden opgenomen
in een sprookjeswereld, waarin we
aan de realiteit van vandaag kunnen ontsnappen.

Films
De hele kerstvakantie

www.pathe.nl

verhalen van deugniet Dik Trom.
Dik woont in Dikkedam, maar
zijn gelukkige leventje verandert
echter als de familie naar Dunhoven verhuist, waar zijn vader een
restaurant begint.
Dik Trom is een vrolijke, eerlijke,
maar vooral gezette jongen. Samen
met zijn ouders woont hij in het
knusse Dikkedam, waar iedereen
net zo dik en uitbundig is als hij.
Het is er elke dag feest. Dik heeft
veel dikke maatjes en is de koning
van het bommetjes maken in het
zwembad. Diks gelukkige leventje verandert als de familie gaat
verhuizen naar Dunhoven, waar
zijn vader een restaurant begint.
In Dunhoven is niemand uitbundig
of dik. Iedereen is juist hartstikke
dun en de mensen zijn alleen maar
bezig met uiterlijk, gezondheid en
sport. Ze zitten dan ook helemaal
niet te wachten op die dikke familie
Trom en hun restaurant vol calorieën. Voor het eerst in zijn leven
wordt Dik zich bewust van zijn
omvang. Helemaal als hij verliefd
wordt op Lieve, het dunste meisje
van heel Dunhoven…

www.diktromdefilm.nl
Er zijn in Nederland – in de meer
dan 130 jaar dat Het Zwanenmeer
nu bestaat – misschien wel honderden uitvoeringen van dit meesterwerk van Tsjaikovsky opgevoerd,
maar nog nooit zag men tijdens
zo’n voorstelling, naast de topsolisten en het normaal toch al grote
ensemble, bijna vijftig zwanen op
het toneel in actie in die magische
sprookjeswereld, die de componist
met zijn muziek weet op te roepen.
Het is uniek dat men in Europa
Het Zwanenmeer in zo’n grote
bezetting kan aanschouwen. Dit
Zwanenmeer wordt begeleid door
het eigen zestig man tellende
Tsjaikovsky Symfonie Orkest.
Het Zwanenmeer, zoals dat nu
gebracht gaat worden door het
Tsjaikovsky Perm Ballet, brengt je
in een andere wereld van betoverende liefdesvogels, waarbij het
lijkt of de ziel vleugels heeft gekregen. Zeker nu er zoveel zwanen te
zien zijn zal deze voorstelling een
sprookje worden, dat niet alleen
door zijn massaliteit, maar vooral
door zijn ontroerende schoonheid
het publiek zal raken. Want bij deze
grote versie van Het Zwanenmeer
is er behalve de volmaaktheid en
samenhang van de groeperingen
een innerlijke trilling en geheimzin-

Megamind
Schurk en genie Megamind creëert
een nieuwe superheld wanneer hij
per ongeluk zijn aartsrivaal Metro
Man uitschakelt, maar is veel sterker en gemener dan zichzelf.
De briljante, duivelse superschurk
Megamind probeert al 20 jaar om
de macht op aarde in handen te
krijgen, maar zijn aartsvijand, de
superheld Metro Man, weet dat
elke keer te voorkomen. Plotseling,
wanneer Megamind weer bezig is
met een van zijn slechte plannen,
brengt hij Metro Man per ongeluk
om het leven. Nu zit hij opeens
zonder vijand.
Uit pure wanhoop besluit het
kwade genie een nieuwe superrivaal te creëren. Deze is groter,
beter en sterker dan Metro Man
ooit was. Maar deze nieuwe held
begint al gauw zijn eigen oorlog om
de wereld te vernietigen.
Megamind staat nu voor een lastige
keus: Kan hij zijn eigen duivelse
creatie wel verslaan? Kan de
slimste en slechtste man ter wereld
nu eindelijk eens iets goeds doen
en de held worden van zijn eigen
verhaal?

Mega Mindy
In Mega Mindy en het Zwarte Kristal leidt de zoektocht naar de boef
Axel helemaal tot in de woestijn
van het oosterse Zahambra.
Daar is duizenden jaren geleden
het Zwarte Kristal op aarde gestort. Wie deze meteoriet in handen
krijgt kan van alles een ‘slechte
kopie’ maken. Een zeer gevaarlijke
steen, maar gelukkig weet niemand
waar het Zwarte Kristal verborgen
is... Totdat Axel hem vindt. In een
spannende race proberen Mieke,
Toby en de anderen als eerste het
Zwarte Kristal te vinden en het zo
uit handen van de boeven te houden. Zal het onze vrienden lukken
om de gevaarlijk steen te vernietigen? En wat gebeurt er als Mega
Mindy te maken krijgt met een
gemene zwarte kopie van zichzelf?

DinoBos
Het park is in kerstsferen gebracht met duizenden lampjes,
brandende vuurkorven en grote
kerstbomen. Ook de tweehonderd
gekleurde spots in de bomen
maken een avondwandeling door
het park een bijzondere belevenis.
Ook het DinoBos, met 75 levensgrote dinosauriërs, is uitgelicht
met tientallen gekleurde spots.
Langer opblijven
Onder andere de pinguïns,
hyena’s, kamelen, krokodillen en
neushoorns blijven deze avonden
langer op. Veel andere dieren
maken zich alvast klaar voor de
nacht. Zo zie je bijvoorbeeld hoe
de chimpansees een nestje van
stro maken in de hangmatten.
Rondleidingen door verhalenvertellers
Naast een zelfstandige wandeling
door het park, geven de verhalenvertellers ook gratis rondleidingen.
Zo’n rondleiding duurt ongeveer
1 uur en vindt plaats in groepen
van ongeveer 25 personen. Er
starten rondleidingen om 17.00,
17.30, 18.30 en 19.00 uur. Wil je
verzekerd zijn van deelname? Reserveer dan. Er is nog een bepaald
aantal extra plekken beschikbaar
voor bezoekers die op de dag zelf
besluiten om deel te willen nemen
(vol = vol). De rondleidingen
starten vanaf het Berenplein. Als
je het park zelfstandig wilt verkennen, is reserveren niet nodig.

www.megamindyfilm.nl.

Uitje
Dierenpark Amersfoort
Winteravondwandelingen
28, 29 en 30 december

www.dierenparkamersfoort.nl

www.megamindinternational.com
Dik Trom
Nederlandse film naar de bekende

Park Amersfoort is tijdens deze
donkere dagen voor de jaarwisseling extra bijzonder. Op dinsdag 28,
woensdag 29 en donderdag 30 december organiseren wij van 17.00
tot 21.00 uur Winteravondwandelingen. Trek de dikke winterjas en
wandelschoenen maar uit de kast
en geniet van een heerlijke avondwandeling door het DierenPark!
Duizenden kerstlichtjes, uitgelichte
dierverblijven en een verlicht

Buiten is het fris en guur, de bomen
zijn kaal en om 17.00 uur is het al
donker. Een bezoek aan Dieren-

Tarieven
Tijdens de Winteravonden gelden
de normale tarieven. Op 28, 29
en 30 december is het park open
van 10.00 tot 21.00 uur. Parkeren kost € 5,00 per dag per auto.
Abonnementhouders mogen gratis
naar binnen op vertoon van hun
geldige abonnement.

Kinderkersttheater
25 december
10.30-11.30 uur
Veenhartkerk, Grutto 2a,
Mijdrecht

www.dramaxx.com
DramaXX laat met de voorstelling ´De Bijbel snel doorgespoeld´
zien en horen wat Kerst betekent.
Het kerstverhaal wordt door de
vier spelers van de theatergroep
uit Lelystad uitgespeeld vanaf het
allereerste begin, toen de aarde
nog woest en leeg was tot aan de
geboorte van het kindje Jezus. Op
snelle, vaak humoristische en ontroerende wijze is te zien hoe door
de eeuwen heen het zo gekomen
is dat een klein kind de redder
van de wereld werd. Bijbelse figuren als Adam en Eva, Abraham
en Sara en koning David komen
even langs, maar later ook Jozef
en Maria, engelen en niet te vergeten de herders. De voorstelling
duurt ongeveer een uur en is leuk
voor het hele gezin. Een speciale
Kerst met de kinderen begint met
deze unieke voorstelling! Na afloop is er voor iedereen limonade
met iets lekkers en ook de koffie
en thee staan klaar.

Feest
Hollandse Avond
Tent Mijdrecht
29 december
19.30 uur - 2.00 uur
Ontspanningsweg Mijdrecht

www.tentoudennieuw.nl
Programmering:
Wolter Kroes
Harry Slinger
Dario
Robert Leroy
Harm
Dance Event Tent Oud en Nieuw
2010 - 2011
31 december
00.30 - 5.00
Ontspanningsweg Mijdrecht

www.tentoudennieuw.nl
Diverse lokale en nationale DJ's.
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