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Prijs voor Perceel

De jarigen van de week
Op 31 oktober was het feest
bij de familie Roodhorst,
want Djina is 6 jaar geworden. De hele maand riep ze
al ‘ik ben bijna jarig’! Haar
grootste wens is uitgekomen:
een playmobil zwembad en
die heeft ze gekregen. Het
is een spontane meid, speelt
graag met haar zus en zusje
en ook met haar broer. De
kleur roze vindt ze niet mooi
en van prinsessenkleding
moet ze niets hebben. Een
dikke pakkerd van opa, oma
en ome Cornelis!

Moordrecht

Paardensportvereniging De
Zuidplasruiters organiseert
in het weekend van 10 en
11 november 2012 een dressuurwedstrijd op haar terrein aan de Oost Ringdijk
3a in Moordrecht. Op beide
dagen kunnen twee proeven
worden gereden door ruiters
en amazones op paarden en
pony’s in de dressuurrubrieken B tot en met M2.
Deze wedstrijd valt onder
auspiciën van de KNHS,
de officiële overkoepelende
organisatie voor hippische
disciplines.
Er wordt gejureerd door
gediplomeerde juryleden.
De resultaten van de dressuurproeven tellen mee in
de promotieregeling van de
KNHS.
De wedstrijd wordt verreden in de binnenbak van De
Zuidplasruiters.
Het terrein van De Zuidplasruiters is makkelijk bereikbaar en heeft goede parkeermogelijkheden. Vanuit de
grote foyer is het mogelijk de
verrichtingen van de ruiters
en amazones te volgen.
Tijdens de wedstrijden is
een ringmeester aanwezig
die erop toeziet dat de combinaties op tijd starten. Na
afloop van de verschillende
rubrieken vindt een snelle
afhandeling van de prijsuitreiking plaats, zodat paarden
niet te lang in de trailer hoeven te wachten.
De aantrekkelijke prijzen bestaan uit gebruiksartikelen
uit een ruitersportzaak.

Jos Grootscholten en Sharon Tettero zijn blij met de prijs.

Chef-kok van restaurant
Perceel, Jos Grootscholten is helemaal blij. Vorige
week maandag is hij door
de hotel- en restaurantgids
GaultMillau uitgeroepen
tot ‘Belofte van het jaar’.

u Door de redactie
U Capelle aan den IJssel
“Helemaal te gek”, zo reageert
hij. “Het is een enorme erkenning. Ik ben er al heel veel jaren
mee bezig, en afgelopen jaar
was best een hectisch jaar omdat we ook de Michelin-ster in
2011 hebben gekregen. En nu

Weet je wie er ook binnenkort
jarig is?
Juist Sinterklaas! 5 december
viert hij zijn verjaardag. De
grote kindervriend komt binnenkort weer aan in Capelle en
Krimpen maar ook doet hij andere plaatsen aan in Nederland.
Zaterdag 17 november verblijdt
hij de kindertjes in Capelle aan
den IJssel en Krimpen aan den
IJssel, met zijn bezoek. De landelijke intocht is op dezelfde dag
en dat wordt uitgezonden op
Nederland 3 vanaf 12.00 uur.
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deze prijs daar gaat een enorme
stimulans van uit. Je bent met
iets bezig en dit geeft dan aan
dat je op de goede weg bent.”
Zijn partner Sharon Tettero is
enorm trots op haar Jos . Sharon
die verantwoordelijk is voor de
bediening in het restaurant aan
de Dorpsstraat, ook zij was dit
jaar genomineerd voor de titel
‘Talentvolle gastvrouw van het
Jaar’: “Ik vind het heerlijk om
met mensen om te gaan en hun
de nodige persoonlijke aandacht
te geven. We hebben in de afgelopen twee jaar een heel goede
band gekregen met onze gasten.
Het is fijn dat GaultMillau dat
heeft beloond met een prijs .”

Grootscholten valt volgens de
rapporteurs en juryleden (Jannis Brevet (Inter Scaldes in
Kruiningen), François Geurds
(Ivy in Rotterdam), Erik van
Loo (Parkheuvel in Rotterdam), op vanwege zijn onverwachte smaakcombinaties. ‘De
Belofte van het Jaar heeft zich
in korte tijd opgewerkt naar de
top van de culinaire eredivisie’.
Grootscholten deed ervaring
op in diverse goede restaurants
in binnen- en buitenland en hij
heeft de verteerbaarheid van
zijn gerechten als handelsmerk.
Bovendien zijn deze elegant.”
www.restaurantperceel.nl

Wilt u uw kind of kleinkind
ook opgeven voor de rubriek
De Jarigen van de Week?
Stuur dan een leuke foto
(van ongeveer 1 MB) en een
stukje tekst (tussen de 75 en
100 woorden) over de jarige
Jet of Job naar redactie.yl@
whm.wegener.nl onder vermelding van ‘Jarige van de
Week’
Let op: we kunnen helaas
vanaf heden geen per post
toegestuurde foto’s en tekst
meer plaatsen in de IJssel- en
Lekstreek.

SAMEN LEVEN SAMEN WERKEN
GEWELD EINDIGT
WAAR RESPECT BEGINT
WIJ ZIJN DE BRUGGENBOUWERS

Een maatschappij waar normen, waarden, respect, fatsoen, veiligheid, solidartiteit etc.etc, “mooie woorden” vaak door velen in de mond worden genomen. Maar tussen
mooie woorden en er naar handelen, dat is voor velen “in onze huidige maatschappij van macht, geld en egoisme een moeilijke of een te makkelijk opgave anno 2012.
Maakt U zich ook zorgen? Als het gaat om:

 geestelijk en lichamelijk geweld
geweld achter de voordeur
 bijstaan klokkenluiders

drank en drugsgebruik
 arbeidsdruk- burn out

geweld op de werkvloer
 misbruik van internet

inbraak in uw privé-woning/bedrijf
 roofovervallen

diefstal
 kinderporno

oplichting








geldzaken
groepsverkrachting
loverboys
pedoﬁlie
oorlogsgeweld
bureaucratie







pesten op school
geweld op school
geweld op en rondom
het voetbalveld
fraude
kindermishandeling






dierenmishandeling
vrije tijd
milieu
etc. etc.

Zo ja, dan kunt u hier iets doen. Hoe? Wij bieden U een mogelijkheid om ook voor en door U hier aandacht aan te gaan schenken. Hoe dat kan?\ Via onze toekomstige
pagina’s in de media, een e-mailtje te sturen naar info@zinvolgedrag.nl of mee te werken aan onze toekomstige website www.zinvolgedrag.nl
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