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Risico’s nemen
of liever niet?

Feestelijke afronding project Baambrugse Zuwe door
planten eerste boom
V.l.n.r. Wethouder Pieter Palm, omwonende Jos van Wijk en Dura Vermeer-directielid Michel Jansen planten een els in een
van de hofjes aan de Baambrugse Zuwe. Met de herinrichting van de hofjes is de reconstructie van de eerste 880 meter
vanaf de Herenweg compleet. Tijdens de feestelijke afronding hebben gasten met stift een persoonlijke boodschap op een
picknicktafel geschreven. Deze gesigneerde tafel wordt van een beschermlaag voorzien en in het voorjaar in de hofjes
geplaatst als blijvende herinnering aan een bijzonder jaar.					
foto frans roos

Nu bij Auto
Berkelaar: 4 jaar
lang gegarandeerd,
voordelig
autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

www.autoberkelaar.nl

Kijkboek: De Plassen

Vinkeveense Plassen en Botshol
- luxe hardcover: 160 pagina’s full color
- ruim 280 kleurenafbeeldingen

Gevonden raketwerper snel onschadelijk gemaakt
Gratis verzending!
het perfecte cadeau
nu verkrijgbaar
in de nieuwe webwinkel:

www.deplassen.nl

€ 15,-

De omgeving van het politiebureau in Mijdrecht is woensdagmiddag jl. korte tijd afgezet geweest nadat een vuilnisman een
raketwerper had gevonden in een container op de Herenweg in Wilnis. De vuilnisman bracht het wapen naar het politiebureau,
maar besloot toen om het gevaarte vanwege de veiligheid toch maar niet mee te nemen naar binnen, aldus de politie. Hij legde
het wapen op de stoep voor het bureau en waarschuwde de politie. Uit voorzorg zette de politie de omgeving af en waarschuwde de Explosieven Opruimingsdienst, die het wapen heeft meegenomen voor onderzoek. De politie stelt een onderzoek naar de
herkomst van de raketwerper in. Getuigen die hebben gezien hoe het wapen in een container werd gedumpt, kunnen contact
opnemen met de politie Rijn & Venen, tel. 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
foto peter bakker

did you vote for the right

look?!

hans winter brillen
de lindeboom 8 mijdrecht

NIEUW IN VERKOOP!

Advies op maat
voor uw bedrijf

ascol.nl
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Pesten
Het nieuwe kabinet vindt dat kleine
gemeenten geen bestaansrecht hebben en er gemeenten moeten komen
met minimaal 100.000 inwoners. Wat
vindt u daarvan?
Deze vraag is mij heel veel gesteld.
Dit voornemen van het kabinet zal
gelukkig nooit op deze manier worden gerealiseerd. Gelukkig bleek
meteen de dag ná de presentatie
van het Regeerakkoord, tijdens de
bespreking in de Tweede Kamer, dat
het genuanceerder ligt. Volgens de
premier gaat het om een perspectief op lange termijn. Het zal niet
worden afgedwongen en kan alleen
tot stand komen in overleg met
gemeenten. Onze gemeenteraad
zit niet te wachten op een nieuwe
fusie, laat staan tot het opgaan in
een nieuwe gemeente van meer dan
100.000 inwoners. Ik ben er wel
van overtuigd dat wij als gemeente
zullen moeten blijven samenwerken
met andere gemeenten. Soms zal

dat betekenen dat wij gezamenlijk taken gaan vervullen. Bij de
brandweer is dit bijvoorbeeld al
het geval. Als gemeente kijken wij
steeds goed wat wij met wie kunnen
oppakken. Dat geldt in het bijzonder
voor allerlei grote, nieuwe taken
die wij van de rijksoverheid moeten
overnemen. Dit speelt op het gebied
van de jeugdzorg, de uitvoering van
de AWBZ en als het gaat om zoveel
mogelijk mensen aan het werk te
krijgen. Wat een lastige discussie
kan gaan worden, is dat het rijk
bij die overdracht van dit soort
onderwerpen de samenwerking
tussen gemeenten min of meer gaat
afdwingen. Wij zullen er scherp op
letten en ons er sterk voor maken,
dat wij als gemeente hierin zelf
onze koers kunnen bepalen. Daarbij
willen wij altijd ons werk in nauwe
betrokkenheid met onze inwoners
kunnen blijven doen.

Hebt u al contact gehad met Sinterklaas over zijn komst naar De Ronde
Venen?
Jazeker. Sint verheugt zich op zijn
komst naar onze mooie gemeente.
Hij heeft tijd gevonden om in vijf
kernen officieel ontvangen te
worden. Verspreid over 17, 23 en
24 november. Het lukt hem zelfs
om een paar keer via de boot voet
aan wal binnen De Ronde Venen te
zetten. Natuurlijk zal hij ook vele
scholen, verenigingen en gezinnen
bezoeken. Mooi is het dat hij ook
dit jaar weer de ijsbaan voor ons
gemeentehuis in Mijdrecht opent op
zondag 2 december. Dan kunnen alle
kinderen de december maand weer
op de schaats, of er nu wel of geen
natuurijs is!

Deze week bespreekt de gemeenteraad de nieuwe begroting van de
gemeente. Staan daar nog bijzondere
dingen in?

Op het moment dat ik deze antwoorden schrijf, moet de bespreking
nog plaatsvinden. Wat het college
een goede zaak vindt, is dat we een
begroting hebben gepresenteerd die
‘sluitend’ is. Dat betekent dat we het
voor de komende jaren zó hebben
begroot, dat we niet meer geld gaan
uitgeven dan dat er binnenkomt.
Het wordt nog een hele klus om dat
waar te maken. Ook omdat we van
het rijk nog meer geld moeten gaan
bezuinigen. Voor dit moment lijkt het
erop dat de provincie ons financiële
beleid zo vertrouwt dat we van het
preventieve toezicht van de provincie
afkomen. Dat is een goede zaak, omdat het onze verantwoordelijkheid is
op een zorgvuldige en verantwoorde
manier (financiële) afwegingen te
maken over wat wel en niet kan in
De Ronde Venen.

Heeft u zelf vragen? Mail dan naar:
burgemeester@degroenevenen.nl

Geen woonzorg-zones en geen nieuw sportpark

College haalt streep door Estafetteproject
Het college van B&W heeft overeenstemming bereikt met het Bouwfonds Ontwikkeling om de samenwerkingsovereenkomst voor het Estafetteproject per 31 december van dit jaar te beëindigen. Dat betekent
dat de verplaatsing van de voetbalclubs Argon en CSW naar de Driehoek definitief niet door gaat. Er komt op de huidige sportlocaties ook
geen ruimte voor het inrichten van speciale woon-zorgcomplexen voor
ouderen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
door piet van buul

In een toelichting op het collegebesluit vertelde wethouder David
Moolenburgh dat met dit besluit de
laatste hobbel uit het DHV rapport
wordt weggewerkt.
“We hebben al eerder besloten
om dit project op de lange baan
te schuiven,”aldus de wethouder.
“Maar de realiteit gebiedt te
erkennen dat realisatie ook op wat
langere termijn er niet in zit. Het
heeft daarom geen zin de onzekerheid over het project nog langer
te laten voortduren. We zijn dus in
overleg getreden met Bouwfonds
Ontwikkeling, onze partners in het
project. Dat overleg is heel plezierig en constructief verlopen en we

Agenda Kort

zijn het eens geworden over een
beëindiging eind dit jaar.”
Consequenties
Het besluit heeft een aantal consequenties. David Moolenburgh:
“Doordat de voetbalclubs niet
verhuizen, komen daar geen woonzorgcentra, zoals was voorzien.
Deze problematiek pakken we op
in de woonvisie die we binnen niet
al te lange tijd presenteren. Er zijn
overigens al een aantal initiatieven
van partijen die wel mogelijkheden
zien in de woon- en zorgvoorziening
van ouderen.”
Achterstallig onderhoud inlopen
Bij de beide voetbalverenigingen
Argon en CSW is, in afwachting
van het nieuwe sportpark jaren-

Zondag 11 november
• Kunstweekend, Galerie Boven
Verwachting, Wilnis
• Sint Maarten viering
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

lang geen onderhoud gepleegd.
De wethouder: “We gaan nu op
korte termijn met de clubs overleggen hoe we zo snel mogelijk dat
achterstallig onderhoud kunnen
inlopen. Het gaat deels om accommodaties zoals kleedkamers, maar
ook enkele velden moeten een
onderhoudsbeurt krijgen.”

euro gereserveerd. Dit bedrag
wordt teruggebracht tot 1.270.000
euro, waarvan 1,07 miljoen beschikbaar komt om het achterstallig
onderhoud in te lopen. Dan blijft er
nog een bedrag van 1.292.000 euro
over, dat terugvloeit naar de algemene reserves van de gemeente.
Op 20 december zal de raad hierover beslissen.

Voor het project was 2.562.000

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 10 november
• Klaverjasmarathon, Amstelhoek
• Kunstweekend, Galerie Boven
Verwachting, Wilnis
• Open dag bij V.d. Heuvel CV,
Mijdrecht
• Veiling Ontmoetingskerk, Wilnis

Afblazen van het Estafetteproject betekent geen sportvelden in de driehoek
tussen Mijdrecht en Wilnis. 				
foto google maps
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In iedere klas vind je ze wel.
Jongens, maar ook meisjes,
die het maar al te leuk vinden
anderen te treiteren. Ik herinner
me nog dat rotjong dat in het
Abcouder zwembad wachtte tot
er iemand boven water kwam
om vervolgens een bal zo hard
mogelijk op het koppie van het
andere zwemmertje te laten
neerkomen. En zich dan, met een
goor lachje rond de lippen, om te
draaien. Het deed me meer dan
deugd dat het jongmens op een
zeker moment zo'n schop onder
z’n kont kreeg, dat hij jankend
naar de kleedhokjes afdroop.
Mijn jeugdvriend had een haarziekte die er voor zorgde dat hij
zo kaal was als een biljartbal. Ik
kan niet in een paar regels beschrijven wat de flauwe pesterige
opmerkingen van leeftijdsgenoten voor hem hebben betekend.
Voor hem was het lekker zoenen
met meisjes niet weggelegd. Hij
werd gemeden en de pruik die
hij als zestienjarige kreeg, loste
dat niet op. Ik zelf was getooid
met een vuurrode haardos. In
combinatie met het destijds o
zo bekende ziekenfondsbrilletje
was ook ik de Sjaak. Regelmatig
werd ik opgewacht en uitgescholden. “Had je vader roest in
de pijp. Spring eens op groen,”
wat hadden ze een lol. Gelukkig had ik de beschikking over
een stevig stel knuisten die ik
dan ook gebruikte. Zo hadden
we een jongen in onze klas die
merkwaardig rook. U raadt het:
die noemden we bunzing. Brillenjood, dat noemen we vandaag
discriminatie, maar toen was
het een ‘normaal’ scheldwoord.
Schele, lange, mietje, noem ze
allemaal maar op. Woorden
die een kind kunnen kwetsen.
Treiteren vindt niet alleen plaats
op scholen. Tijdens het douchen
van de voetballende E-tjes kwam
ik er achter dat jongens over een
ander jongetje stonden te plassen. Ziedend was ik. Ook op de
werkvloer zijn bepaalde mensen
altijd de klos. Zelfs in bejaardenhuizen menen mensen op leeftijd
elkaar te moeten belagen. “Nee,
die mag niet bij ons aan tafel”
Getverderrie, te gek voor woorden toch? Gelukkig komen veel
gepeste kinderen vaak sterk uit
de strijd. Zeker, als je het geluk
hebt dat je omgeving, ouders
en leerkrachten attent zijn en
de zaak in goede banen leiden.
Maar het is ook wel eens anders.
Een kind dat niet stevig in z’n
schoenen staat of een oudere
die nou net even iets minder
weerbaar is, is gewoon de klos.
Dan gebeurt het dat mensen
afscheid van het leven nemen.
Een voorbeeld is de jongen die
een afscheidsbrief schreef die
de ouders in de rouwadvertentie
verwerkten. In plaats van tot de
orde van de dag over te gaan zou
ik zeggen, kijk eens om je heen.
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Kort nieuws
Mijdrecht

De Rank over
bang zijn

Op 11-11, om 11 uur, komt Jan Marcel Veilinga met zijn buikspreekpop
naar kerkelijk centrum de Rank om
te praten over bang zijn. Iedereen
is wel eens angstig, en niet altijd
onterecht, maar je kunt je angst ook
delen met God, want Hij zegt: ‘Ik ben
bij je’.
Ook het Rondeveense koor De Rovenians is in deze dienst te horen. Met
Jan Marcel, zijn buikspreekpop en
dit koor wordt het een heel bijzondere dienst, die ook heel geschikt is
voor kinderen. Voor en na de dienst is
er koffie. Adres: Prins Bernhardlaan
2 in Mijdrecht.

Mijdrecht

Het werk van de
voedselbank bij
De Christenvrouw
Kennismaken met het werk van De
Voedselbank De Ronde Venen? Dat
kan op donderdag 15 november a.s.
in gebouw ‘t. Kruispunt, Koninging
Julianalaan 22 te Mijdrecht. Bert
Koen uit Wilnis is nauw betrokken
bij het werk van de voedselbank en
komt hier meer over vertellen.
De voedselbank is er voor mensen
die tijdelijk een beetje krap zitten.
Elke week krijgt men een gratis
pakket ook met vers voedsel (brood,
groente e.d.) als aanvulling op het
dagelijks eten. Het belooft een interessante avond te worden. Aanvang
20 uur en de koffie/thee staat vanaf
19.45 uur klaar. Inlichtingen bij
Janneke Kranenburg-Bluemink, tel.
0297-281882.

DE GROENE VENEN

Gelukkige prijswinnaar op Servicepunt Wonen,
Welzijn en Zorg in Vinkeveen
Op de Dag van de Ouderen/Mantelzorg op 1 oktober jongstleden
bezochten een paar honderd ouderen en mantelzorgers de gevarieerde kramenmarkt in De Meijert
in Mijdrecht. Ook konden zij daar
genieten van een leuke voorstelling,
onder het genot van koffie, thee en
een lekkernij.
Bij de kraam van het Servicepunt
Wonen, Welzijn en Zorg deed een
aantal bezoekers mee aan een
prijsvraag rondom het thema van
de middag: Geld. De herkomst van
tien afbeeldingen van bankbiljetten
moest worden geraden. Dat viel nog
niet mee! Met biljetten uit GrootBrittannië en de Verenigde Staten
van Amerika had niemand moeite,
maar de biljetten uit Zweden, Hongarije en China werden niet door
iedereen herkend.
Uit de goede inzendingen is een
prijswinnaar gekozen: mevrouw
Traas uit Vinkeveen. Zij heeft intussen haar prijs, een feestelijk herfsttheepakket van Prinselijk Proeven,
in ontvangst mogen nemen.

Heeft u de kraam van het Servicepunt gemist op de Dag van de
Ouderen/Mantelzorg? Dan bent
u natuurlijk van harte welkom op
onze locaties in Mijdrecht en Wilnis
(geopend op maandag tot en met
donderdag van 9 uur tot 16 uur, op
vrijdag van 9 uur tot 13 uur) en
Abcoude en Vinkeveen (maandag
tot en met vrijdag van 9 uur tot 13
uur). In Amstelhoek en De Hoef is
er elke dinsdagmiddag een medewerker van het Servicepunt aanwezig op het mobiele kantoor van de
Rabobank. Ons algemene telefoonnummer: 0297 – 587600. Zie ook

www.servicepuntderondevenen.nl.

Goede opbrengst Running Bridge Drive
Op zaterdag 27 oktober heeft in
het hart van Mijdrecht voor de
vijfde keer een zogeheten ‘running bridgedrive’ plaats gevonden.
Hierbij spelen de bridgeparen niet
op één locatie, maar afwisselend op
acht verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief
van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en
bracht dit jaar 1.250 euro op voor
de Voedselbank de Ronde Venen.
Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie
en deden zo zeven verschillende
horeca-gelegenheden aan: RendezVous, Grieks restaurant Corfu,
Shoarma Montfort, tapasbar La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie
De Lindehof en Chinees restaurant
Lotus Corner, plus het gemeente-

huis. Na elke ronde waren er bijna
200 personen aan de wandel in
het centrum van Mijdrecht voor dit
evenement.
Na afloop van alle spelrondes vond
de prijsuitreiking plaats in Chinees
restaurant Lotus Corner in de Lindeboom. De eerste prijs, bestaande
uit de Lions Wisselbeker en de superhoofdprijs van een arrangement
waarin 18 holes Pitch & Putt, een
diner, een overnachting en een luxe
ontbijt, werd gewonnen door het
herenbridgepaar Philip Burggraaf
en Duco Douwstra met een score
van 64,95%. Het paar Wil van der
Linders eindigde met 64,60% als
tweede en de score van 64,23%
van Dick en Thelma Elenbaas was
goed voor een derde plaats.

Mijdrecht

Dominee Den Hertog
in De Wegwijzer
Zondag 11 november gaat ds. W.M.
den Hertog in beide diensten voor in
de Christelijke Gereformeerde Kerk
De Wegwijzer, Koningin Julianalaan
22, in Mijdrecht. Hij dient al vanaf
2002 de gemeente van Rozenburg.
In de morgendienst van 10 uur is
de Schriftlezing 1 Johannes 1:52:11. Het gaat in de preek over de
waarheid. Johannes leert ons dat
je de waarheid pas echt kent als
je hem ook doet. Wat hij daarmee
bedoelt, hoopt dominee Den Hertog
in de preek duidelijk te maken.In de
middagdienst van 17 uur behandelt
de preek zondag 48 van de Catechismus, waar het gaat over de
tweede bede in het Onze Vader: Uw
koninkrijk kome. Wat bedoelt Jezus
dan allemaal? Wat bidden we dan
eigenlijk? Belangstellenden zijn van
harte welkom. Meer over De Wegwijzer op www.CGKMijdrecht.nl.

Geslaagd voor praktijk diploma
kanovaardigheid

De jeugd van de kanovereniging is
in het Veenweidebad getest op de
aangeleerde vaartechnieken. Het
ging om het praktijkgedeelte van de
kanodipoma’s A en B. Het theoretisch gedeelte wordt in het winterseizoen geleerd en getoetst.
Het praktijkexamen betrof het examen kajakvaardigheid A en B. Bij
het diploma A gaat het vooral om
de basisvaardigheden. De normen
voor het kanobrevet B liggen hoger.
De kanoclub hecht veel waarde aan
het opleiden van haar leden. Het
is uiteindelijk de bedoeling dat de
oudere kanovaarders voldoende

Beretrots zijn ze, het team van
Haarmode Lydia uit Wilnis, onder
leiding van Esther Nederhof. Nadat
ze eerst al waren gekozen tot Leukste Kapsalon van De Ronde Venen,
zijn ze maandag jl. in Utrecht ook
uitgeroepen tot Leukste Kapsalon
van de Provincie Utrecht. De kapsters van Haarmode Lydia moesten
zich samen met de andere 11

winnende provincies presenteren
voor een vakjury en werden door
hen verkozen tot leukste kapsalon
van Nederland. Eigenaresse Esther
Nederhof: “Ik ben super trots op
ons team, en we willen ook onze
klanten heel erg bedanken dat ze
de moeite hebben genomen om op
ons te stemmen!"

Om de diploma’s te behalen moesten de deelnemers flink hun best
doen en de gecommitteerde had af
en toe best nog kritische opmerkingen. Uiteindelijk slaagde iedereen
voor het praktijkgedeelte. Een
mooie prestatie!

Rabobank voor de klas

Wat doet een bank allemaal? Hoe
werkt het als je geld pint, en wat is
een chipknip? Deze en meer vragen
staan 12 tot en met 16 november
centraal tijdens de Week van het
Geld, een nationale projectweek voor
het basisonderwijs en één van de projecten binnen het programma ‘Wijzer
in geldzaken’. Doelstelling van deze
week is om basisschoolleerlingen te
leren omgaan met geld.
Eén van de activiteiten is ‘Bank voor
de klas’, een gastlesprogramma voor
leerlingen van groep 6,7 en 8 van de
basisschool. Tijdens de gastles spelen
kinderen de Cashquiz, ontwikkeld
in samenwerking met het Nibud. In

Leukste Kapsalon van Provincie Utrecht:
Haarmode Lydia uit Wilnis

ervaring opdoen om zelfstandig te
kunnen varen. Bij de jeugd is dat
altijd onder begeleiding van oudere
leden. De jeugd die een brevet A
heeft behaald, kan wel al helpen
met de lessen in het kanovaren bij
de jongste jeugd.

deze klassikale quiz komen onderwerpen aan de orde die met ‘omgaan
met geld’ te maken hebben. Rabobank Rijn en Veenstromen geeft op
8 lokale basisscholen in totaal aan
17 klassen een gastles. In De Ronde
Venen krijgen OBS De Eendracht,
OBS Molenland, de Hoflandschool en
de Prinses Beatrixschool (Wilnis) bezoek van de Rabobank. Ook BSO De
Blauwe Muis in Mijdrecht doet mee
aan de Week van het geld. ‘Het is
een goede zaak dat op jonge leeftijd
de basis wordt gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen
leeftijd. Oftewel, jong geleerd is oud
gedaan’, aldus Nick van de Klundert
van Rabobank Rijn en Veenstromen.
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Geslaagde Zilveren Turfloop met record aantal
deelnemers
Zondag jl. is voor de 22e keer de
Zilveren Turfloop gehouden. Ruim
1.600 lopers en kinderen verschenen aan de start in Mijdrecht. Als
eerste mochten de kinderen van
start voor hun Rabo Kinderloop.
Dit jaar mag de Twistvliedschool
opnieuw de sportiefste school van
de gemeente De Ronde Venen
genoemd worden: 120 kinderen
stonden in hun gele shirts aan de
start. Ook ruim 100 kinderen uit de
hele omtrek hadden zich ingeschreven en om 10.30 uur gingen ze luid
toegejuicht door ouders en familie
van start. Moe maar voldaan kwamen ze bij de finish, waar ieder kind
een medaille kreeg. Bij de jongens
t/m 9 jaar werd Mika Samson
eerste en bij de meisjes t/m 9 jaar
Suus Altorf. Jordi van Eijk won bij
de jongens 10 t/m 12 en Susan van
Rijn bij de meisjes 10 t/m 12 jaar.
Om 11.00 uur startten achtereenvolgens de 10, de 5 en de
16,1 kilometer. Het parcours liep
grotendeels door de polders rondom
Mijdrecht en langs het riviertje De
Kromme Mijdrecht. De 5 km werd
bij de dames gewonnen door Silke
Schmidt en bij de heren kwam
Erwin Kootstra als eerste over de
finish. De 10 km werd bij de dames
gewonnen door Nathalie Klaassen
van AVV’36, en door Wilfred Verhagen van Running 2000 bij de heren.

Bij de 16,1 km stonden zowel bij de
dames als bij de heren favorieten
aan de start: Anouk Claessens van
AKU Uithoorn en Michael Woerden
van de Veenlopers uit Mijdrecht.
Beiden konden hun favorietenrol
waarmaken.
Anouk won de 16,1 km in 1:01:11
uur; bij de heren werd Michael
eerste in 0.55.54 uur.
Alle overige uitslagen staan vermeld op www.zilverenturfloop.nl.
Foto’s kunt u terugvinden op

www.sportinbeeld.com
HVR Bouw wint Zilveren Turf
Businessloop
Vast onderdeel van deze loop is de
Businessloop voor bedrijven en instellingen over 5 én 10 km. Dit jaar
stonden er maar liefst 17 teams
voor de 10 kilometer en 7 teams
voor de 5 kilometer aan de start.
Winnaar van de Zilveren Turfloop
10 km Businessloop 2012 is voor
de tweede achtereenvolgende keer
HVR Bouw uit Mijdrecht geworden.
Zij nemen de wisselbeker wederom
mee naar huis. Bij winst volgend
jaar mogen zij de beker definitief
houden. Nieuwkomer Multifill won
de 5 km Businessloop 2012.
Bij de sporthal was ook Stichting
Haarwensen aanwezig. Een deel
van de ontvangen sponsorgelden
zullen gedoneerd worden aan deze
Stichting.

De winnaars van de Businessloop

HVM jongens B2 maken goede indruk
in nieuwe klasse
De jongens van Mijdrecht B2 hebben een goede indruk achtergelaten
in de nieuwe tweede klasse. De
heren zorgden er namelijk voor dat
de 3 punten in Mijdrecht bleven.
En dat tegenstander Hurley met
lege handen terug naar huis ging.
Niet alleen het spel van de heren
zag er afgelopen zaterdag goed uit.
Ook de verzorging van de kleding
is tip top in orde. Ze zijn namelijk
in het nieuw gestoken door Bob
Nisters. Bob, die een bedrijf heeft

in het adviseren en organiseren van
interieurontwerp heeft de jongens
voorzien van nieuwe truien. Ze
lopen er perfect bij en zien er nu
echt uit als team. Samen met de
nieuwe pakken van de Rabobank
klopt het geheel nu helemaal. Ze
zijn er super blij mee. Bob en de
Rabobank, bedankt! Met een 4-1
overwinning op Hurley hebben de
jongens de eerste 3 punten binnen.
En hopelijk volgen er meer.

Kort nieuws
Mijdrecht

Koffieochtend voor
vrouwen in De Weg

Veel belangstelling voor de 5, 10 en 16,1 km.
De Zilveren Turfloop 2012 was
weer een groot succes, mede
dankzij alle vrijwilligers die zich
vol enthousiasme hebben ingezet
voor dit prachtige hardloopevene-

ment. Volgend jaar zal de Zilveren
Turfloop gehouden worden op 3
november. Zet het alvast in uw
(hardloop)agenda!

Op woensdag 14 november komt
Carolle Watson op de Vrouwenochtend spreken over ‘Gods verlangen in mijn leven’. Het thema is:
Zaaien en Oogsten. De ochtend
begint om 10 uur in De Weg. Om
9.30 uur staat de koffie klaar. Er
is oppas voor de kinderen. Men is
harte welkom en neem gerust (een)
vriendin(nen) mee! Adres: Gemeente De Weg, Industrieweg 38F 3641
RM te Mijdrecht (ingang links naast
Karwei). Zie www.deweg.net.

De Hoef

Biljartclub De Hoef
verhuist

Start van de Rabo Kinderloop

Talent op Sint Jozefschool kent geen grenzen
Na het succes van de eerste ronde
van Sint Jozef’s Got Talent enkele
weken geleden, wilden andere
groepen van de Sint Jozefschool
te Vinkeveen niet achterblijven...
Met maar liefst 17 spetterende
optredens verbaasde en vermaakte
groep 5b en 6b de aanwezigen in
de gymzaal van de school. Er werd
zoals gewoonlijk veel gedanst. Dit
keer werd ook veel live gezongen.
Een enkeling durfde het aan, zonder muzikale begeleiding de stem
te laten horen; en dat met een lied
van Adèle... heel knap! Voor het
muziekstuk met de blokfluit was
goed geoefend en ook Marijn op
de schuiftrombone oogstte veel lof.
Met de zang van Stan ging het dak
eraf. De jury had de moeilijke taak

de acts te beoordelen. De kinderjury, bestaande uit Michelle uit
5b en Rowan uit 6b, en de vakjury
bestaande uit juf Annemarieke,
mevrouw Van Senten van MariaOord en begeleidster Esther, gaven
dan ook veel hoge cijfers. Hoewel
alle optredens waren geslaagd, kan
niet iedereen naar de volgende
ronde. De gelukkigen zijn Mark,
Marijn, Fenna, Norah, Stan, Selina
en Chiara, Jade, Selina, Annelotte,
Iris en Julie. De finale, waarbij het
optreden voor een live-publiek zelf
al de grote prijs is, vindt ’s middags
plaats op 27 november in Maria
Oord. Iedereen is daarbij welkom
de talenten te bewonderen en de
toegang is gratis.

De Biljartclub De Hoef verhuist
vanaf 12 november tijdelijk naar
een andere locatie. De Springbok
1 en Springbok 2 van de maandagavond, donderdagmiddag en
-avondgroepen van de biljartclub, en
De Ronde Venen DrieBanden van de
vrijdagavond zullen tijdelijk naar de
‘Groene Hart Camping’ aan de Oostzijde 119 verhuizen. Deze locatie
zal vermoedelijk voor vijf maanden
de thuisbasis zijn, vanwege een
renovatie en verbeteringen voor de
biljartfaciliteiten.

Mijdrecht

Jeugdschaken
Na de dinsdag-lijn in Wilnis komt
een woensdag-lijn in Mijdrecht en
wel in de biologische kas van De
Kweektuin aan de Tuinderslaan 10.
Op 14 november houdt spelclub
'met elkaar spelen' een kijkmiddag
voor schaakliefhebbers. Er wordt
kennis gemaakt, menig schaaktrucje
uitgelegd én uiteraard ook nog geschaakt. Welkom zijn leerlingen van
basisscholen, graag onder begeleiding van hun (groot-) ouders. De senioren mogen héél graag meedoen
want het motto luidt immers: 'met
elkaar spelen'. Vind je het leuk om
iedere week schaakles te krijgen en
ook tegen leeftijdgenoten te spelen?
Bij spelclub MES heb je in een
vijfweekse cursus volop gelegenheid
om je schaakniveau op te schroeven. Er is ook een optie om in de
kerstvakantie te spelen. Aanmelden
bij Freddy Weinhandl, tel: 0297272297 of bgg 06-17022641. Er is
ook informatie op www.sc-mes.nl.

Mijdrecht

Legionellabacterie in
douches sporthal
In de doucheleidingen van sporthal
De Brug aan de Van Wassenaerstraat in Mijdrecht is de legionellabacterie aangetroffen. De douches
zijn afgesloten; van de sporthal kan
gewoon gebruik worden gemaakt.
De komende dagen worden de waterleidingen gereinigd, aansluitend
wordt gecontroleerd of hiermee
het probleem is verholpen. Totdat
daar zekerheid over is, blijven de
douches gesloten.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Houtzaagmolen 44 Mijdrecht
Na een drukke dag op mijn werk heb ik een afspraak om een woning in Mijdrecht te bekijken. Even wat leuks zo aan het eind van de dag. Ik rijd naar de wijk Molenland. Houtzaagmolen 44 is op het eerste gezicht een normale tussenwoning, maar ik had niet verwacht dat
ik zo verrast zou worden bij binnenkomst.
Molenland is een leuke wijk waar je veel groen
en speelruimte hebt voor kinderen en je zit op
korte loop/fietsafstand van het dorpscentrum,
basisscholen en sportmogelijkheden. Ik parkeer
mijn auto voor de deur in een van de parkeervakken, waarachter ook een groot speelveld
met hoge bomen ligt. Vrij uitzicht dus voor deze
woningen hier wat meteen al een pluspuntje is.
De bewoonster staat te trappelen om een
rondleiding te geven, dus ik ga snel naar binnen.
Als ik de hal betreed, worden mijn ogen meteen
naar de achterliggende woonkamer getrokken.
Die is namelijk zo enorm groot, dat verwacht
je echt niet als je de woning van de buitenkant
ziet. We lopen verder naar binnen om deze
prachtige woonkamer in zijn geheel te bewonderen.
Hij loopt in een waaiervorm naar de achtertuin breder uit, en door de dakkoepels en de
grote ramen over de hele breedte is het lekker
licht. Halverwege in de woonkamer hebben
ze tijdens de verbouwing in 2002 bewust een

Facts & Figures
Houtzaagmolen 44, Mijdrecht		
Vraagprijs € 499.000,- k.k.			
Perceelsoppervlakte 288 m2		
Inhoud 520 m3				
6 kamers (5 slaapkamers)			

muur laten staan waar een gezellige gashaard
voor is geplaatst. Door deze afscheiding is de
woonkamer op verschillende manieren in te
richten. Je kunt bijvoorbeeld het eetgedeelte
apart houden, of juist speelruimte voor eventuele kinderen. Het is allemaal mogelijk. In
een hoek van de kamer zit een berging met
lekker veel opbergruimte, die je altijd goed
kunt gebruiken.
De aangrenzende riante open keuken is in
2009 geplaatst en is van alle gemakken
voorzien. De openslaande deuren vanuit de
keuken naar de woonkamer geven een mooi
ruimtelijk effect. Erg fraai gedaan.
Vanuit de berging of via de schuifpui in de
woonkamer kom je in de tuin terecht. De tuin
loopt net als de woonkamer in een waaiervorm
breed uit waardoor ook de tuin enorm groot is,
iets wat behoorlijk uitzonderlijk is. De tuin is
netjes onderhouden en heeft een groot terras
waar je heerlijk kunt zitten en een groot gazon
met in het
midden een
vlonder met
daarin een
zandbak. Via
Korver Makelaars
een uitgang
Stationsweg 12
aan de
3641RG Mijdrecht
achterzijde
tel: 0297-250421
kom je op een
welkom@korvermakelaars.nl
speelplaats

terecht. Ideaal voor kinderen
om hier te spelen.
Doordat de woningen aan de achterzijde met
de tuinen aan elkaar grenzen heb je geen inkijk
van je achterburen in de tuin.
We gaan naar de eerste verdieping waar je drie
ruime slaapkamers vindt. Ook de badkamer zit
op de eerste verdieping. En deze is, net als de
keuken, in 2009 helemaal vernieuwd en heeft
een tweede toilet, een natuurstenen dubbel
wastafelmeubel, een aparte douche met stortdouche en een ligbad.
De tweede verdieping heeft een ruime overloop
met een nette kastenwand, waar de wasmachine en droger kunnen staan en waar de cv en
mechanische ventilatie hangt. Verder zijn hier
nog twee slaapkamers met veel bergruimte.

Ik ben erg onder de indruk van deze ontzettend
ruime en keurig net afgewerkte woning. Door
de grondige verbouwing die de bewoners in
2009 hebben uitgevoerd, is de woning echt helemaal af. En zoals de bewoners zelf zeggen: er
is een mooi vleugje Deutsche Gründlichkeit in
verwerkt. Deze woning moet je echt van binnen
gezien hebben om zelf de ruimte te ervaren.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportcomplex

1,8
10,8
1,3
0,6
1,2

DE WEEK IN BEELD
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Donderdagmiddag 1 november ging het
Beatrixtheater op de Pr. Beatrixschool in
Wilnis open voor publiek. Ouders waren
uitgenodigd om te komen kijken naar een
optreden van de onderbouw. Al weken was er
druk geoefend in de verschillende groepen.
De draken van groep 1 openden de voorstelling. Groep 1 en 2 zongen samen een lied
over ridder Martijn en ridder Koen. Daarna
was groep 3 aan de beurt met een lied over
een brievenbus die geen zin meer in had
in al die brieven. Groep 4 zong en lied over
herfstblaadjesn en als toegift was er nog
een swingend nummer. Het publiek kon ook
meezingen, dansen en luchtgitaar spelen. De
artiesten en het enthousiaste publiek hopen
dat het Beatrixtheater snel nog een keer
haar deuren opent.

Vorige week reisden diverse Rondeveners af naar New York voor
de jaarlijkse marathon. Zoals bekend werd die uiteindelijk gecancelled. De teleurstelling was groot, maar er was uiteraard bij veel
begrip voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. Velen liepen een
alternatieve marathon door Central Park en ook werden er spontaan
inzamelingsacties voor de getroffenen op touw gezet. Op de foto het
team uit De Ronde Venen:
v.l.n.r. Kim Schoof, Sander Hogendoorn, trainer van deze club Sam
Blom, Casper van Beers, Youri Lieberton en Jerry Remmers.

Ook OBS Willespoort in Wilnis deed mee aan het Nationaal schoolontbijt op vrijdag
2 november. Ook werd er gedacht aan het milieu.
Alle kinderen hadden zelf een stevig bord, beker en bestek meegenomen, dus
geen wegwerpservies. Het was erg gezellig en er werd goed en gezond gegeten,
zoals hier op de foto van groep 1B/2B te zien is.

Ondanks alle perikelen rond het Meerbad
in Abcoude zwommen de Meerkoeten
daar hun tweede wedstrijd in de Vijfkamp
competitie. Het zwembad ontving zondag
4 november maar liefst 130 zwemmers,
18 begeleiders, en 20 wedstrijdjuryleden
en niet te vergeten ca. 75 ouders die
hun kinderen natuurlijk altijd aanmoedigen. De Meerkoeten, met als debutante
Puck Mohringer (foto), deden weer van
zich spreken met zeer aansprekende
resultaten. Topper van de dag was Nitin
Chote die zijn persoonlijk record op de
50 m rugslag verbeterde met maar liefst
20%. Maar ook andere zwemmers wisten
hun persoonlijk records te verbeteren of zwommen zich in de medailles.
Twaalf maal werd door Meerkoeters het
erepodium gehaald en kon het eremetaal
worden omgehangen.

Zondagavond werd de brandweer opgeroepen voor een
autobrand. De brandweer ging ter plaatse op de Nijverheidsweg en trof op een afgesloten terrein een brandende
auto aan. De brandweer heeft het hek opengeknipt en kon
vervolgens de brand blussen. Een daarnaast geparkeerde
auto vloog niet in brand, maar liep door de hitte wel
schade op. Precies vijf weken geleden was er ook rond
hetzelfde tijdstip een autobrand op de Nijverheidsweg,
de dag dat er ook een grote brand was bij een restaurant
met rieten kap aan de Hofland. Omdat de oorzaak van de
brand nog niet bekend is en brandstichting niet is uitgesloten, wordt aan getuigen die iets verdachts op of in de
omgeving van de Nijverheidsweg hebben gezien, verzocht
contact op te nemen met de politie van district Rijn &
Venen op telefoonnummer 0900-8844.
foto peter bakker

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. 200 dpi of 1200 x 800
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

Heeft u diabetes zonder dat u het weet?
Op dit moment zijn er 250.000 mensen in Nederland die diabetes hebben zonder dat ze
dit weten. Om deze mensen op te sporen en om diabetes onder de aandacht te brengen,
organiseren de Nederlandse apotheken de Diabetesweek in de apotheek. Kom tussen
12 en 17 november langs bij uw apotheek voor een risicotest en informatie.
Tijdens deze week kunnen mensen met een
verhoogd risico op diabetes type 2 gratis
bloedsuiker laten testen. De risicotest van
‘Kijk op Diabetes’ bepaalt of mensen een
verhoogd risico hebben.
Deze test kunt u doen in de apotheek of op
www.kijkopdiabetes.nl. Heeft u een verhoogd
risico, dan kunt u door middel van een klein

vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten
testen. In slechts vijf seconden weet u waar
u aan toe bent. U hoeft geen afspraak te
maken voor het testen van uw bloedsuikerwaarde. Het is ook niet noodzakelijk dat
u nuchter bent voor de test. Voor de gratis
bloedsuikertest kunt u terecht bij: Apotheek
De Ronde Venen, Hoofdweg 6a, Mijdrecht.

Dromen van een groene Kerst: Adopteer uw kerstboom!
Maak uw Kerst groen met een adoptiekerstboom. Dat is een boom die zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest wordt gekweekt bij biologische bamboekwekerij Randijk in Leusden. Na de feestdagen brengt u uw boom terug en krijgt hij
een aan u toegekend vast nummer. Jarenlang kunt u meegroeien met uw eigen boom.
Wordt hij te groot, dan adopteert u weer een kleinere boom.
In Abcoude waren adoptiekerstbomen al
jaren verkrijgbaar bij natuurvoedingswinkel Scheenstra. Omdat deze winkel helaas
moest sluiten, kunt u uw boom nu uitzoeken
in 's Graveland bij Land en Boschzigt
(www.landenboschzigt.nl). Meer informatie
over de actie adressen van alle uitgiftepunten vindt u op www.adopteereenkerstboom.nl.

Wie in 2011 een boom heeft geadopteerd
en het boomnummer nog weet, kan door een
mail te sturen naar info@adopteereenkerstboom.nl informeren hoe het met de boom
gaat en deze vóór 1 december reserveren,
zodat hij door de kwekers bij Land- en
Boschzigt kan worden klaargezet.

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

Alzheimer Café:
“Wat kan een huisarts betekenen bij dementie?”
Alzheimer Café De Ronde Venen opent zijn
deuren op woensdagavond 14 november om
19 uur in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan
50 te Vinkeveen. Het thema van deze avond
is: “Wat kan een huisarts betekenen bij
dementie?”
Wanneer iemand steeds meer last krijgt
van vergeetachtigheid, of moeite krijgt met
de gewone dagelijkse handelingen, ontstaat
er bezorgdheid. Is er misschien sprake van
beginnende dementie? Meestal wordt er
een afspraak gemaakt met de huisarts om
de problemen te bespreken. Wat doet een
huisarts bij het vermoeden van dementie?
Kan de huisarts zelf beoordelen of er sprake
is van dementie, of verwijst hij/zij door naar

een specialist? In welke mate blijft de huisarts
betrokken bij het ziekteproces als dementie
is vastgesteld? Welke medicatie kan hij/zij
voorschrijven? De huisarts speelt normaal
gesproken een belangrijke rol als men zich
zorgen maakt over een gewone vergeetachtigheid of als men denkt dat er méér aan de hand
is? Dit is één van de vragen die gespreksleider
Anneke van Breukelen gaat vragen aan mevr.
Eugenie Hodes, van beroep huisarts.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is
gratis. Neem voor vragen over vervoer contact
op met het Servicepunt De Ronde Venen. Tel.
0297-587600 en voor meer informatie met:
Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg, 0297-230280; e.smit@stichtingdebaat.nl

Volgend jaar kom ik van 18 april t/m 31 mei met mijn 8-jarige dochter terug naar Nederland voor
familie- en vriendenbezoek. We zoeken een oppashuis - liefst met dieren (wij kunnen hier in
Australië huisdieren hebben en mijn dochter is gek op dieren). Op het internet staat het zo vol
met informatie, dat deze oproep ons passender leek! Wij zouden graag in een landelijke omgeving verblijven, maar niet te ver van Amsterdam. Zorg voor een hond, een paard, kat, etc is geen
probleem en juist leuk. Astrid Gerrits, mail naar: theworldupsidedown@gmail.com

Ruim aanbod cursussen bij De Paraplu
De Stichting Paraplu biedt de komende weken weer een scala van nieuwe, interessante,
leerzame en creatieve cursussen. De lessen vinden plaats in het eigen gebouw aan de
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis, in een gezellige en ontspannen sfeer. De vrijwillige gastgevers zorgen voor een goede opvang en een perfecte verzorging van alle deelnemers.
• De cursus Digitaal Fotoboek maken vindt
plaats op de dinsdagen 14 en 21 november a.s. van 19.30 tot 21.30 uur.
• Workshop Make- up voor de rijpere-oudere huid wordt gehouden op dinsdag 20
november van 13.30 tot 16.30 uur
• De verdiepingscursus Reiki 1 wordt gehouden op vier zondagochtenden van 10.3012.30 uur, vanaf 25 november a.s.
• Lezing over communicatie, bedoeld voor
diegenen die meer inzicht willen verkrijgen in de achtergronden van communica-

tie op maandag 26 november van 19:30
- 21:30 uur.
Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in
het programmaboekje - af te halen bij de
'Paraplu' en op www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier inleveren dat kan
worden gedownload op de website, of afgehaald en ingeleverd bij De Paraplu, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis.

Duurzame themamiddag ‘Het vindseleiland’ in NME-centrum
Op woensdagmiddag 14 november is er in
NMEcentrum de Woudreus een themamiddag ‘Het Vindseleiland’. Kunstenares Trudy
Beekman maakt met kinderen kunst van
‘vindsels’. Wie weet wat een vindsel is en
wat je daarmee kan doen? Trudy gaat met de
kinderen kijken naar het verschil tussen rapen
en vinden en tussen afval en vindsels. We hebben het over afval van de natuur en afval van
de mens, over wat er vergaat en wat niet. Je
hoort overal over duurzaamheid; maar wat is
dat eigenlijk? Hoe kunnen we afval duurzaam
maken?
De kinderen gaan zelf rapen en vinden waarna
ze de spullen verdelen in afval en vindsels. Van
de vindsels die geschikt zijn en van vindsels uit

Trudy’s eigen verzameling gaan de kinderen
een Vindseleiland inrichten. Het eindresultaat is een prachtige kunstwerk dat thuis een
speciaal plekje verdient. Er wordt ook een
gezamenlijk kunstwerk gemaakt dat na afloop
een plek krijgt in de tentoonstelling De Kunst
van Afval in het NME-Centrum, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis
Opgeven voor 13 november bij NME centrum
de Woudreus. Telefoon: 0297-273692 of via email nmederondevenen@odru.nl. Gschikt voor
kinderen van 6-11 jaar. Toegang 2 euro. Tijd:
13.30-15.30 uur. Vanwege de themamiddag
is er op woensdagmiddag 14 november geen
inloop middag in het NME-Centrum.

Geboren op 31 Oktober 2012, 15:59 uur,
3.2 kilogram, 51 centimeter.
We noemen Kick z’n zusje :

Bloem Sohl
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Veiling voor Janskerk Mijdrecht
		
Monumentale gebouwen zijn dun gezaaid in Mijdrecht. Een van de mooiste monumenten
daar is de kerk gelegen aan de Kerkstraat midden in het dorp. Centraal gelegen, dat wel,
maar eigenlijk ook een beetje verstopt.
Schip en toren
De Janskerk is een rijksmonument, bestaande
uit twee delen: ‘het schip’ en ‘de toren’. Het
schip van de kerk is eigendom van de Protestante Gemeente Mijdrecht en vormt het deel
waar men samenkomt en de kerkdiensten
worden gehouden, maar waar ook concerten
worden uitgevoerd en andere culturele activiteiten plaats vinden. Zo worden in de Janskerk
jaarlijks door de burgemeester de koninklijke
onderscheidingen opgespeld.
De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente De Ronde Venen en biedt de entree tot
de kerk. Deze merkwaardige eigendomsverhouding vindt zijn oorsprong in het verre verleden.
In vroegere jaren vervulde de toren niet alleen
de entreefunctie tot de kerk, maar had deze
ook meerdere functies bij plaatselijk onheil. Bij
overstromingen zou men er een veilig heenkomen kunnen zoeken, bij rampen kon de klok
geluid worden, de slangen van de brandweer
konden er te drogen worden gehangen en zo
vervulde de toren nog meer publieke functies.
Voldoende redenen voor de plaatselijke overheid om de toren altijd in bezit te houden.
Restauratie
Al jaren schreeuwde het uit 1858 stammende
kerkgebouw om groot onderhoud en restauratie. Ruim tien jaar geleden namen de toenmalige kerkbestuurders daartoe het initiatief en
maakten voor het schip hun restauratieplannen.
Er volgde overleg met het gemeentebestuur
van De Ronde Venen over het mogelijk gelijktijdig restaureren van de toren. Helaas bleek het

om uiteenlopende redenen niet mogelijk om de
restauratieplannen te combineren. De kerkrentmeesters begonnen met sparen en reserveren
en het restauratiefonds werd geboren. Bij de
Rijksdienst voor cultureel erfgoed werd aangeklopt voor subsidie. Ook toen al werd er bij
monumentenzorg met centjes geschraapt. De
subsidieaanvraag werd niet gehonoreerd en ook
een tweede subsidieaanvraag werd afgewezen.
Onder het motto “de aanhouder wint” werd
met de deskundige hulp van architect Ir. Paul
van Vliet bij elke nieuwe subsidieronde en het
beschikbaar komen van nieuwe restauratiefondsen een subsidieaanvraag ingediend. Ondertussen werd begonnen met interne verbeteringen
van het kerkgebouw; de onderdelen die niet
voor subsidie in aanmerking kwamen, zoals het
liturgisch centrum, werden aangepakt.
In 2011 werd er raak geschoten met de
aanvraag en werden de kerkrentmeesters van
de PGM verblijd met de toezegging van een
instandhoudingssubsidie ten bedrage van
€ 411.000. De eigen middelen werden geteld
en de plannen werden tot in detail uitgewerkt
met als uitkomst dat de restauratiekosten ruim
boven de een miljoen euro bleken uit te komen!
De opdracht tot het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden werd na inschrijving
gegeven aan aannemingsbedrijf Koninklijke
Woudenberg uit Ameide, een specialist op het
gebied van monumentenrestauraties. Begin dit
jaar werd er met de werkzaamheden aan ‘het
schip’ van de kerk gestart. Jammer genoeg kon
de toren niet gelijktijdig aan de beurt komen,

Nu 1 maand
gratis
kinderopvang!*

1 maand gratis opvang, als u zich
vóór 30 december 2012 inschrijft bij
onze vestiging in Abcoude aan de
Leo Dongelmansstraat 13.
Op 22 oktober jl. hebben wij daar ons
nieuwe pand in gebruik genomen. Onze nieuwe,
schitterende en vooral ruime vestiging kent geen
wachtlijst.

maar in goed overleg met
het gemeentebestuur van De
Ronde Venen is toen besloten
het interieur van de toren
voor wat betreft de begane
grond gelijktijdig met de
overige werkzaamheden mee
te nemen, waarvoor gelukkig
een klein budget beschikbaar
kwam.
Tegenslagen
Zoals bij vrijwel elke grote
Guus van Acker (links) en Peter Forsthövel
verbouwing liep ook hier de
“Op vrijdag 23 november om 20 uur gaan we
aannemer tijdens de restauratiewerkzaamhelos. De ingebrachte veilingkavels – nu al zo’n
den tegen volslagen onverwachte zaken aan.
125 stuks! - kunnen vanaf 19 uur worden beWat bleek namelijk? Bij het openmaken van
keken, en die zijn echt de moeite waard,” aldus
het dak lieten meer dan vijftig balkeinden zich
een enthousiaste Van Acker. “Er is voor elk wat
van hun verrotte kant zien. De boktor knaagde
wils. Om zo maar enkele te noemen: Driemaal
aan andere constructie-onderdelen. Er was
vijf liter biest van boer Bos, een rondvlucht
geen keus, veel balken moesten geheel worden
boven Mijdrecht met Peter Bakker, een splinvernieuwd en een aantal moest van nieuwe
ternieuwe fiets, het gebruik een week lang van
kopstukken worden voorzien. En de boktor
een volledig uitgeruste luxe camper, een waarmoest natuurlijk ook definitief worden bestredevolle antieke klok, tweemaal een pan met 50
den.
Met het herstel van al deze onverwachte tegen- stokjes saté van poelier-traiteur van EgmondStrubbe, fraaie schilderijen, een weekend geslagen bleek uiteindelijk meer dan honderdvijfbruik van een recreatieappartement in Zeeland,
tig duizend euro extra te zijn gemoeid, en dat
een kinderskelter, een driegangen diner voor
geld was niet meer beschikbaar. Extra acties
vier personen bij s’Anders in Vinkeveen, 50
moesten dan ook bedacht worden om fondsen
tompoezen van de Hema, een golfclinic voor 12
te werven. Zo werd onder meer aan de leden
personen met drankje en bitterganituur aangevan de Protestante Gemeente Mijdrecht, maar
boden door Golfpark Wilnis, 4 zitplaatsen in de
ook aan Mijdrechtse ondernemers gevraagd
om een steentje bij te dragen, maar de grootste Arena bij een wedstrijd van Ajax aangeboden
door Reurings onroerend goed, 80 langspeelactie vindt binnenkort plaats.
platen, pannenkoeken eten in de Strooppot. Te
veel allemaal om op te noemen. Het gaat een
Veiling in de Meijert
feestavond worden voor iedereen. En een sucEen veilingcommissie werd in het leven geroecesvolle actie, daar rekenen wij op, voor dit zo
pen, bestaande uit de heren Jan van Walraven,
belangrijke plaatselijke doel. Komt allen!”
Wim de Wind en Guus van Acker, van wie
laatstgenoemde Mr. Peter Forsthövel benaMocht u nog een leuke kavel willen inbrengen,
derde om als veilingmeester op te treden. Van
stuur dan snel een mail naar:
deze oud-notaris was immers bekend dat hij na
guus.gerrievanacker@gmail.com, naar
zijn pensionering over onvermoede kwaliteiten
wimdewind@ziggo.nl of naar
bleek te beschikken om zo’n veiling succesvol
jan.van.walraven@walraven.com.
te maken. Antoine Post van de Meijert werd
bereid gevonden om voor dit goede doel een
van zijn sfeervolle zalen in De Meijert beschikbaar te stellen.

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

* Kijk op onze website www.borus.nl voor de actievoorwaarden om in aanmerking te komen voor
1 maand gratis kinderopvang.

Meer weten, een rondleiding aanvragen,
of inschrijven?
Bel 0297 – 522 182 of e-mail naar: info@borus.nl.

Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

www.borus.nl

uw kind, onze zorg
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Nederpopband CCC Inc. maakt nieuwe cd en theatertour

In de rubriek ERELOGE ontmoet muziekliefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in
onze regio in de poppodia en in het theater te zien zijn. Deze week Jaap van Beusekom van de legendarisch
Nederpopband CCC Inc.

“Onze invloeden zijn nog steeds folk, skiffle en blues”
De band (CCC staat voor: Capital Canal
City, red.) werd in 1967 opgericht, midden in The Summer of Love.
“Ik weet niet hoe legendarisch
onze band is. We hebben in de hippietijd gespeeld op de vermaarde
popfestivals Kralingen en Pinkpop,
en bestaan 45 jaar. Maar we hebben nooit een hit gehad en waren
in de jaren zestig (bijna) niet op
tv te zien en op Veronica te horen.
We zijn meer een liveband dan
plaatband. In 1970 verscheen onze
debuutplaat ‘To our grandchildren’.”

Waar komen de muziekinvloeden van
CCC Inc. vandaan?
“Mijn vader (predikant, red.) verzamelde folk- en bluesplaten, daarin
hoorde ik voor het eerst samenzang.
Huib Schreurs hield heel erg van
blues en Joost Belinfante wist alles
van folk en Bob Dylan. Met deze
bagage begonnen we aan CCC Inc.”

Waren jullie de Nederlandse versie van
The Byrds en Jefferson Airplane?
“Daar zijn we destijds niet mee
vergeleken, hoewel we net als The
Byrds ook ‘Mr. Tambourine Man’
speelden. We waren de band van
de underground en beseffen ons nu

achteraf dat we pioniers waren met
onze Americana muziek, gebaseerd
op de Amerikaanse folkmuziek en
de ‘wasbordmuziek’ in de Engelse
skiffle.”

In 1969 vertrok de band naar een
boerderij in Neerkant (Deurne) om
daar een commune te vormen. De
inwoners noemden jullie ‘langharig
tuig’. Wat heeft dit verblijf jullie als
band opgeleverd?
“Ik heb daar een paar jaar heerlijk
gewoond, voor mij was de overgang
vanuit Amsterdam vrij makkelijk
omdat ik ben opgegroeid in een
Zeeuws dorp. Wij traden destijds
vijf keer per week op, de echte
hippietijd zoals toen in Amsterdam, hebben wij gemist omdat we
voortdurend aan het spelen waren.
Ik vind het absoluut niet vervelend
dat ik die tijd niet heb meegemaakt,
met een aantal dingen hieruit heb
ik geen affiniteit. Het was mooi
om de sfeer mee te maken vanaf
het podium. Onze eigen nummers
zijn allemaal in die boerderij
geschreven, daarin zit misschien de
Brabantse commune invloed. We
hadden veel vrijheid om muziek te
maken. ”

Gitarist Harry Sacksioni in Theater Piet Mondriaan

Zaterdag 17 november: ‘While my guitar gently
weeps…’
Vanwege de grote belangstelling in
het afgelopen seizoen voor Harry
Sacksioni’s ode aan George Harrison, The Beatles en zijn favoriete
nummers uit de jaren ’60, ’70 en
’80, besloot hij dit programma een
volledig seizoen te continueren. In
het soloprogramma While my guitar
gently weeps… speelt Sacksioni een
reeks schitterende bewerkingen van
legendarische Harrison en Lennon/
McCartney composities. Zo zijn daar
het legendarische Here comes the
sun en het melodieuze Something

van Harrison en bewerkingen van
Eleanor Rigby en een verstild In my
life van het duo Lennon/McCartney.
Ruim baan voor klassiekers dus.
Een mooie reis door de popmuziek
uit de jaren ’60-’80, gespeeld op de
‘Sacksioni manier’. Een kijkje op
de vroege contouren van de gitarist
die Sacksioni uiteindelijk zélf is
geworden, overduidelijk te horen
in een aantal oude én gloednieuwe
eigen composities. Aanvang: 20.15
uur. Entree: € 18,00 / CJP € 12,50.
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

Een van jullie bandleden Ernst Jansz
begon later – vanaf 1978 – Doe Maar.
Is CCC Inc. de vader/moeder van deze
populaire band?
“Dat is mooi gezegd, misschien kun
je dat zo zien.”

CCC Inc. is eigenlijk nooit gestopt, ook
niet na het afscheidsconcert op 11 mei
1974 in Paradiso.
“Dat klopt. We bestaan inmiddels
45 jaar. We hebben nog steeds
even veel speelplezier als 45 jaar
geleden.”

Op 21 november verschijnt jullie nieuwe
cd ‘Jack Owned A House’, die ik al heb
mogen beluisteren. Er staat een mooie
Beatles coverversie op van ‘I’ve Just
Seen A Face’ en de CCC Inc. versie van
‘Tijd genoeg’ van Doe Maar.
“De meeste van onze recente
opnamen zijn live optredens. Dit is
voor het eerst weer een cd die in de
studio, in slechts twee dagen, is opgenomen. We dachten twee of drie
nummers op te nemen die we via
onze website, als downloads, wilden
verspreiden. Maar na twee dagen
hadden we negen nummers en werd
besloten om een cd uit te brengen.
Het Beatles nummer wordt door

Vanaf vrijdag 16 november gaat de
voorverkoop van start van de Hollandse Avond en de Oud & Nieuwtent in Mijdrecht. Op zaterdag 29
december zullen Frans Duijts, Peter
Beense, Harm, Robert Leroy &
Django Wagner optreden. De entree
is € 20,- in de voorverkoop. De nacht
van 31 december op 1 januari 2013
kan ook gevierd worden in de tent bij
het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg. Hier zullen DJ Jeroen
Post, Project Two B2B House Deluxe,
Fajah Lourens en Jochem Hamerling
hun dj kunsten laten zien. Minimum
leeftijd: 16 jaar. De entree is € 17,50

(Edisonnominatie album Sara Kroos)
en andere zeer gerenommeerde
binnen- en buitenlandse muzikanten,
waaronder Jochem Fluitsma (15
miljoen mensen), David Garfield
(musical director George Benson),
Eric Marienthal (Chick Corea Electric
Band) en Dean Parks (Steely Dan).
Zoet treedt 11 november op met de
volgende bezetting: Joos van Leeuwen toetsen, Jai Jai Vos drums, Ruud
Baron bas, Ian Boelens gitaar en Arie
Kuit saxofoon. Het is de bedoeling
‘Jazz aan de Amstel’ iedere tweede
en vierde zondag van de maand op
zondagmiddag te verzorgen in de

CCC Inc. bestaat verder uit Joost
Belinfante, Huib Schreurs, Ernst Jansz
en Jan Hendriks.

CCC Inc. is te zien op 23 november in
het Crown Theater in Aalsmeer.
www.cccinc.nl
foto: jaap reedijk

Voorverkoop Hollandse Avond

Zangeres Shyla Zoet zingt tijdens try out van
Jazz aan de Amstel in Uithoorn
Op 11 november zal singer/songwriter
Shyla Zoet van Sweet & Co haar cd
‘Listen 2 me’ en andere bekende jazz/
pop songs ten gehore brengen tijdens
de try out van Jazz aan de Amstel in
het nieuwe lunch en diner café Sjiek
aan de Amstel in Uithoorn.
Sweet & Co bracht onlangs een jazz/
easy pop cd uit met vijf eigen nummers, als voorproefje op het album.
De melodieuze songs, vertolkt door
de warme stem van Shyla Zoet zijn
toegankelijk voor een breed publiek
en laten zich het beste omschrijven als
‘feel good’ muziek.
De cd kwam tot stand door samenwerking met producer Joos van Leeuwen

Huib gezongen. Misschien lijkt ‘Tijd
genoeg’ wel alsof de cirkel rond is,
maar daar zit geen enkele opzet
achter. ”

passende ambiance van Sjiek aan de
Amstel, aan het Marktplein 11 in Uithoorn. Het optreden van 11 november
vindt plaats tussen 15.30-17.30 uur.
De overige optredens staan gepland
op 25 november en 9 december. De
entree is gratis. www.sjiekaandeamstel.nl

in de voorverkoop bij Primera de
Jong, Cafetaria Adelhof (Mijdrecht),
Voshart Elektrotechniek (Wilnis), De
Bree Drogisterij -foto-optiek (Vinkeveen). Op zaterdag 17 november,
de dag dat Sinterklaas in Mijdrecht
arriveert, krijg je van Sinterklaas bij
Primera de Jong in Mijdrecht een
gratis consumptiemunt bij aankoop
van je toegangskaart.

foto peter bakker

Verrassend concert oratoriumvereniging
Amicitia
Op vrijdag 16 november a.s. geeft
de Uithoornse oratoriumvereniging
Amicitia haar najaarsconcert in
de RK Burghtkerk te Uithoorn,
dit keer met een bekend werk, de
Krönungsmesse van Mozart en een
onbekend werk, het oratorium ‘Die
letzten Dinge’ van Spohr, gebaseerd
op het laatste bijbelboek: de Openbaringen van de apostel Johannes.
Het is altijd een feest om naar
een mis van Mozart te luisteren,
maar ook Spohr heeft een prachtig
werk gecomponeerd. Louis Spohr
(1784 – 1859) is een tijdgenoot
van Mendelssohn, Schubert en
Schumann, componisten van romantische muziek. “Die letzten Dinge”
wordt echter zelden uitgevoerd;
Amicitia gaat de uitdaging aan en
zorgt dus wéér voor een première
in Uithoorn. Aan dit concert werken
verder mee: Ruzanna Nahapetjan

sopraan, Ellen Smit mezzosopraan,
Rein Kolpa tenor, Ronald Dijkstra
bariton, Eric Jan Joosse orgel, begeleidingsorkest Continuo, algehele
leiding Toon de Graaf.
Inlichtingen: mevr. G. Bijlsma, tel
0297 – 567257 of mevr. E. de Boer
tel. 0297 – 562727.
Zie ook www. Amicitia-uithoorn.nl.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Frans Mastwijk maakt vlinders van plexiglas:

“Ik heb al zeker 1000 vlinders gemaakt”
Frans Mastwijk bouwde zijn eigen ark en schuur en werkte ruim veertig jaar bij een betonbouwer. Het is
dan ook geen wonder dat hij voor zijn hobby veel met zijn handen doet. Met de figuurzaag maakt de inmiddels 84-jarige Frans de mooiste decoraties van onder andere aluminium en plexiglas. Vooral de vlinders zijn
veelvuldig gemaakt en deze fladderen de hele wereld over. Want hoewel de ras-Vinkevener zich thuis prima
vermaakt, heeft hij samen met zijn vrouw ook mooie en verre reizen mogen maken. Voor vertrek steekt hij
steevast nog snel een paar zelfgemaakte vlinders in de koffer. Frans: “Er is altijd wel iemand die ik er blij
mee kan maken.”
De hobby begon zo’n tien jaar
geleden in Amerika. Frans was op
bezoek bij kennissen en kwam daar
een set grote metalen vlinders tegen. Frans vond ze prachtig en het
duurde dan ook niet lang voordat
hij met de set bij de kassa stond.
Thuis aangekomen bekeek hij de
vlinders beter en bedacht hij dat hij
deze ook zelf zou kunnen maken. Frans: “En zo besloot ik zelf
vlinders van aluminium te maken.
Ik was immers met pensioen dus ik
had tijd genoeg. In de zomer kan
ik mij buiten goed vermaken, dan
werk ik wat in de tuin. Maar in
de winter is dat lastiger en ik kan
niet goed stilzitten. Daarom duik ik
zodra het kouder wordt het liefst in
mijn schuurtje, zet ik het kacheltje
aan en ga ik aan de slag. Puur als
liefhebberij, want verkopen doe ik
ze niet.”

Van aluminium naar plexiglas
Het schuurtje is knus, en prima voor
het doel. Al Frans’ benodigdheden
liggen er binnen handbereik. Een
trotse Frans spreidt zijn armen:
“Hier gebeurt het allemaal, in mijn
eigengebouwde schuurtje. De eerste
vlinders maakte ik van aluminium.
Dat materiaal is prachtig, maar wel
erg duur. Je betaalt zo tientallen
euro’s voor één plaat. En aangezien
ik er steeds meer maakte, besloot
ik over te stappen op plexiglas. Dat
is goedkoper materiaal dat ik door
kennissen ook gratis kan gebruiken.
Ik ken medewerkers van een bedrijf
dat met plexiglas werkt. Als zij dan
stukjes overhouden, gooien ze dat
niet weg, maar geven ze dat aan
mij. Elke vlinder wordt in de basis
op dezelfde wijze gemaakt. Ik heb
zelf houten malletjes in allerlei
formaten gefabriceerd. Deze leg

ik op het plexiglas. Dan trek ik de
lijnen van de mal over op het plexiglas. Middenin de vlinder prik ik
een gaatje. Vervolgens pak ik mijn
figuurzaag en zaag ik voorzichtig de
vlindervorm eruit. Daarna beschilder ik hem en tot slot buig ik een
ijzerdraadje door het gaatje zodat
de vlinder ook nog kan worden
opgehangen.”
Veiligheid
Voorheen gebruikte Frans een popnageltje voor het ophangsysteem,
maar dat leverde scherpe deeltjes
op. Frans: “Dat is gevaarlijk, zeker
met kleine kinderen. Zo’n draadje
is veiliger. Op dezelfde wijze maak
ik naast de vlinders ook allerlei
andere figuren van plexiglas. Zo
maak ik ook gemeenteschildjes,
lieveheersbeestjes, paardjes, herten
en spelende kinderen. Zodra er

Kunstweekend bij Galerie Boven Verwachting
In het weekend van 9, 10 en 11
november opent Galerie Boven
Verwachting haar deuren voor een
bijzondere kunstpresentatie.
De Galerie is gevestigd op de
bovenverdieping van Bocxe Biljarts
aan de Herenweg, naast de RKkerk te Wilnis. Tijdens het weekend
laten gevestigde kunstenaars hun
werken zien. Peter Visser schildert
met acryl op canvas en laat prach-

tige foto´s zien van architectuur en
de natuur. Marianna van Tuinen,
winnares van De gouden kwast,
schrijft kinderboeken en maakt
kunst met papier. Kaj Glasbergen
is beeldend kunstenaar, maakt
zeefdrukken en werkt met gemengde technieken. Martin Eijmans
schildert zijn dromen, wat leidt tot
bizarre schilderijen.

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

Ton Bocxe schildert sinds 1980 en
gaat in de breedte met brons, keramiek en fotografie. Ad Lakerveld,
toont een kunstig en innovatief
‘strandbeest’ die zonder energie in
beweging blijft.
De galerie is vrijdagavond 9 november geopend van 19 tot 22 uur.
Zaterdag 10 en zondag 11 november zijn de openingstijden van 11
tot 17 uur.
Toegang gratis.!

Frans: “De eerste vlinders maakte ik van aluminium. Dat materiaal is prachtig,
maar wel erg duur. Je betaalt zo tientallen euro’s voor één plaat.”
						
iets in mij opkomt, maak ik het.
En altijd met het handzaagje. Een
tijdje geleden heb ik een machine
gekocht waarmee ik de figuren
gemakkelijk zou kunnen uitzagen.
Maar dat ding is levensgevaarlijk.
Als je een bochtje moet maken,
heb je een probleem. Dan smelt het
materiaal door de warmte en kun
je je handen lelijk bezeren. Nee, dat
apparaat heb ik maar snel uitgedaan. Dan heb ik veel liever een
handzaagje. Deze hobby kost me
nog wel eens een zaagje, want door
het vele gebruik heb ik er inmiddels
al heel wat versleten.”
Cadeautjes
Mede door zijn eigen creaties is
Frans’ tuin omgetoverd tot een
heuse vlindertuin. Aan de woonark, het schuurtje, de schuttingen,
overal hangen de fleurig gekleurde
figuren. Maar het is maar een
fractie van het aantal dat Frans in
al die tijd gemaakt heeft. Frans:
“Ik denk dat ik in tien jaar tijd al

foto patrick hesse

zeker duizend vlinders gemaakt
heb. Deze heb ik natuurlijk niet
allemaal zelf bewaard, ik geef ze
namelijk ook graag weg. Toen mijn
vrouw in het ziekenhuis lag nam ik
geregeld vlinders mee. Een paar
voor de taxichauffeur en een paar
voor de broeders en zusters. Toen
mijn vrouw ontslagen werd, hadden
ze in het ziekenhuis al een hele
wand vol. Ook als mijn vrouw en
ik op vakantie gingen, namen we
genoeg vlinders mee. Duitsland,
Italië, Canada, Hawaï, de vlinders
bevinden zich overal. Zo konden we
de kamermeisjes, de bediening, de
buschauffeurs en anderen verblijden. Eén keer gaven we een paar
kamermeisjes een paar vlinders en
toen kwamen ze de volgende dag
met eigengemaakte hondjes terug.
Dat zijn de leuke momenten. Het is
heerlijk om ze te maken, maar het
is ook prachtig om ze weg te geven.
Voor die blije gezichten sta ik graag
nog vele uren in mijn schuurtje.”
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R E S TA U R A N T

MOTEL

De Plashoeve

De hele maand november:

Onbeperkt
Mosselen!

! KEUZE UIT DRIE BEREIDINGSWIJZES

MET HUISGEMAAKTE FRIET - FRISSE SALADE
DIVERSEN SAUSJES - BOERENBROOD

Agenda week 46 - www.plashoeve.com

Elke donderdag
in november

Plashoeve
Talent

MET VEEEEL TALENTEN!!!
AANVANG 19.00 UUR

VRIJ ENTREE

15,-

€

per persoon

Zondag 18 november

Lazy Sunday
Afternoon
met Armand

AANVANG 16.00 UUR

VRIJ ENTREE

BAAMBRUGSE ZUWE 167 | 0294 291381 | WWW.FACEBOOK.COM/DEPLASHOEVE
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Sinterklaasintochten in De Ronde Venen
Zaterdag
17 november
Mijdrecht - 13.30 uur
Op zaterdag 17 november is het
weer zover, Sinterklaas komt in het
land.
Vanaf 13.30 uur ontvangt Meneer
Hans je op het plein en om 14.00
uur wordt de Sint verwacht. Na de
officiële ontvangst door burgemeester Divendal gaat Sinterklaas
met zijn Pieten het plein op en kun
je hem een handje schudden of met
Sint en Zwarte Piet op de foto.
Ben je 4, 5, 6 of 7 jaar dan leren
de Acro-Pieten je graag kunstjes.
Doe je ook mee?

Wilnis - 15.30 uur

17 november a.s. verwachten de
inwoners van Wilnis, samen met
Muziek en Showkorps Triviant,
Sinterklaas, de Hoofdpiet en alle
andere Pieten.
Sint kom dit jaar niet via de Vaart

aan, maar hij heeft doorgegeven
dat hij bij het podium in de Dorpsstraat bij het voormalige Gemeentehuis aan zal komen. Dat wordt
weer een groot feest in Wilnis en
volgens traditie mogen alle kinderen Sinterklaas weer even een
hand geven of een verlanglijstje
overhandigen. Sinterklaas vindt het
zelfs heel erg leuk als hij weer van
die prachtige tekeningen krijgt!
Tijdens het handjes geven treedt de
heuse Pietenband van Viribus Unitis op, om het helemaal compleet
te maken!
Sint heeft er weer heel veel zin
in!! Jullie ook??
Als de aankomst maar goed gaat...

Vinkeveen - 18.00 uur
De intocht van Sinterklaas in
Vinkeveen is dit jaar anders dan
voorgaande jaren. De intocht vindt
plaats op zaterdag 17 november
om 18 uur bij de zeilschool aan
de Herenweg 144 te Vinkeveen.
Parkeren is mogelijk op het Kloosterplein, maar op de fiets komen
wordt aanbevolen. Nadat Sinterklaas en zijn Pieten in de haven
zijn toegezongen en ontvangen zijn
door de burgemeester, vertrekken zij in een lichtjesoptocht met
fanfare en paard en wagen via
Maria-Oord naar de achterzijde
van de Boei. Sinterklaas zal buiten
bovenaan de trap de kinderen van

Vinkeveen toespreken en de winnaars van de kleurwedstrijd bekend
maken.
Mede mogelijk gemaakt door:
Slagerij Bob van der Spruijt, Roy
van der Vliet Optiek, Jachthaven
Borger, Hengelsport De Ronde
Venen, Hubo Boellaard, Bloemsierkunst Peter, Bar & Bistro De
Haven, Watersportbedrijf Struik,
Café Restaurant De Veensteker,
Jachthaven Omtzigt, Jachthaven
Achterbos, C. Mulckhuyse B.V.,
Schildersbedrijf van Asselen, IJssalon De IJsbeer Vinkeveen, Studio
110 architectuur, Soichi Kappers,
Jachthaven Oldenburger, Van
Spengen Vinkeveen, Jachtwerf van
Vliet B.V., De Venen Makelaars,
De Twee Heertjes Vinkeveen, Autobedrijf Stoof Vinkeveen, Kroese
Watersport, Bouwbedrijf De Haan
Vinkeveen B.V., Vishandel Kees
Sier, Fix Hairline, s 'Anders eten &
drinken, OVM Vinkeveen, Harenmajesteit, Kinderopvang Ot & Sien,
Autobedrijf Kooyman, TWEED,
Drogisterij De Bree, Poelier de
Haan, De Vinkeveense Groentehal,
Lutz Fashion, Alexandra Women &
Kids, Watersportcentrum Proosdij,
Bar eetcafé 't Kruytvat, Vinken
Vastgoed, Vinkeveen Haven, De
Boei, Albert Heijn Vinkeveen,
Jumbo Vinkeveen, Reddingsbrigade
Vinkeveense Plassen, IJsclub VIOS,
Muziekkorps Triviant, Drukkerij

Schilperoord, Moonlight Productions, De Groene Venen, Brandweer
Vinkeveen, RL&PC de Willis, Assurantiekantoor van Wijngaarden,
Makelaardij Witte B.V.

Vrijdag
23 november
Amstelhoek
Op vrijdagavond 23 november vindt
de intocht van Sint Nicolaas en zijn
Pieten plaats in Amstelhoek.

Zaterdag
24 november
Baambrugge /
Abcoude - 12.25 uur
Op zaterdag 24 november arriveren Sint en Pieten om ongeveer
12.25 uur per boot bij de Dorpsbrug in Baambrugge. Onder begeleiding van de Abcouder Harmonie
wandelt de Sint naar het Dorpsplein voor een welkomstwoord en
zanghulde, gevolgd door een rijtoer
door Baambrugge, die eindigt in
het Dorpshuis. Daar is van 13 tot
14 uur een receptie, waar kinderen
die 9 jaar of jonger zijn van harte
welkom zijn.
Aansluitend aan dit bezoek
vertrekt de Sint met zijn gevolg

ALLE
ALLE
ALLE
ALLE

13

naar Abcoude. Hier komt de boot
met de Pieten en Sinterklaas aan
om ca 14.25 uur bij de Voordijk/
Holendrecht. Begeleid door de
Abcouder Harmonie vaart de boot
door naar de Hulksbrug, waar de
goedheiligman en zijn gevolg om
ongeveer 14.35 uur van boord
gaan. Sinterklaas wandelt naar het
oude gemeentehuis, waar na een
welkomstwoord vanaf het balkon
en de gebruikelijke zanghulde, de
rondgang door Abcoude begint.
Deze eindigt in het Piet Mondriaangebouw, waar van 15.30-16.30
uur de receptie wordt gehouden
(NB: Ingang kopzijde, via de
buitenschoolse opvang Geinboom
gebruiken). Ook hier zijn alle
kinderen uit Abcoude van 9 jaar
en jonger van harte welkom! Om
lange wachttijden te voorkomen is
het advies om niet allemaal tegelijk te komen.

De Hoef - 14.30 uur

De Goedheiligman komt zaterdagmiddag 24 november om 14.30 uur
aan op het Kerkplein in De Hoef.
Aansluitend gaat de stoet naar
gemeenschapshuis De Springbok,
alwaar nog een gezellig uur voor
de kinderen zal plaatsvinden.

LOPERS
SUPPORTERS
VRIJWILLIGERS
SPONSORS…

Meer dan 1650 deelnemers, 150 vrijwilligers, heel veel
supporters langs het parcours en al onze sponsors hebben
de Zilveren Turﬂoop ook dit jaar weer tot een onvergetelijk
evenement gemaakt.

BEDANKT!
Namens de organisatie van
de Zilveren Turﬂoop 2012

OMAN
BEVEILIGING
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4 jaar lang gegarandeerd, voordelig autoplezier

Als u op zoek bent naar een nieuwe auto dan
mag u deze actie beslist niet missen. Zo hebben wij onze actiemodellen extra laag en all-in,
rijklaar geprijsd. Daar komen dus géén kosten
meer bij. Bovendien bieden wij 4 jaar lang
fabrieksgarantie, Mobiliteitsgarantie én 4 jaar
lang gratis VOS-onderhoud. Daarbovenop kunt
u ook nog eens proﬁteren van onze 50/50 actie.
Kom dus snel langs voor zo’n mooi aanbod.
Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm
(CE) 715/2007 en 692/2008: 4,9 l/100km;
20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113 g/km.

De Swift 1.2 Bandit is standaard
voorzien van o.a.:

• Airconditioning • Centrale deurvergrendeling
• Elektrisch bedienbare ramen voor • Elektrisch
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels •
7 airbags • ESP®* (Electronic Traction Control en
Stability Control) • ABS met EBD (elektronische
remkrachtverdeling) • Radio/CD-/MP3-speler
• Metaalkleur • Lichtmetalen 12-spaaks 16”
velgen • Dakspoiler in carrosseriekleur • Met
leder bekleed stuurwiel met rood stiksel •
Handremhoes met rood stiksel • Cruise control
• EASSS = Engine Auto Stop Start System

Uw voordeel: € 1.350,-

Suzuki Swift 1.2 Bandit: nu all-in rijklaar voor € 14.950,Inclusief: • 4 jaar fabrieksgarantie • 4 jaar mobiliteitsgarantie
• 4 jaar gratis VOS-onderhoud • 50/50 actie (vraag naar de mogelijkheden)

Bouwerij 75, 1185 XW Amstelveen, Tel. (020) 64 01 199 - Genieweg 50, 3641 RH Mijdrecht, Tel. (0297) 27 23 81
info@autoberkelaar.nl, www.autoberkelaar.nl
Afgebeeld is de Swift Bandit 5-deurs. Geadviseerde verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten (adviesprijs van € 697,25). Wijzigingen voorbehouden.

15 november 19.00 tot 22.00 uur

Sfeervol Moonlight Shoppen bij Tuincentrum de Huifkar
Even niet denkend aan de plannen die ons kabinet voor ons in petto heeft maar alvast
lekker in de sfeer komen van alle huiselijke gezelligheid die de maand december tot een
feestmaand maakt? December, de feestmaand bij uitstek, staat weer voor de deur. Volop
reden om een voorproefje te komen nemen op donderdag 15 november van 19 tot 22
uur en te genieten van alles wat Tuincentrum de Huifkar u die avond te bieden heeft. Ons
tuincentrum flonkert, als het even meezit, in het maanlicht en zal u graag verwelkomen.
Het plan iets leuks te organiseren ontstond
een half jaar geleden. Lineke, Artiënne
en Mirjam staken de koppen bij elkaar en
besloten een Moonlight Shopping op te
zetten. Een avond waarbij zowel de ladies
als de gentlemen welkom zouden zijn. Met
maar liefst 21 andere bedrijven werd contact
gelegd en wordt tuincentrum de Huifkar
straks omgebouwd tot een gezellige markt
waarbij er voor iedereen wel wat te beleven
valt. Mode, eten en drinken, lichaamsverzorging, maar ook verantwoord afvallen
komen aan bod. Voor alle creatieve mensen
zijn er diverse kraampjes waar ze hun hart
op kunnen halen. De allernieuwste vuurwerk noviteiten zijn te bewonderen, en er is
een demonstratie Winter Weberen, voor de
mensen die hier nog niet mee in aanraking
zijn geweest, een goede aanleiding dat ook
barbecuen in de wintermaanden erg sfeervol
kan zijn. Voor de winterperiode is Velda een
uitstekende vijverspecialist waar u terecht
kunt met vragen over het winterproef maken
van de vijver. Royal Canin staat u met raad
en daad terzijde als het om voeding van uw
huisdieren gaat. Maar natuurlijk kunt u ook
gewoon genieten van onze kerstshow en alle
hebbedingetjes die uitgestald staan.
Wat let u om op 15 november de eerste aanzet te geven voor een fijne decembermaand
en naar Tuincentrum de Huifkar te gaan.
Parkeerruimte is voldoende aanwezig, er zijn

Links Lineke Kool, Midden Artienne, rechts Mirjam
Berk 		
foto peter bakker
veel mensen om u te woord te staan en te informeren over allerlei producten. Een gezellige gelegenheid om inspiratie op te doen en
te ervaren dat u niet naar Keulen hoeft om
in een gezellige Decembersfeer te geraken.
U bent van harte welkom op 15 november op
de Mijdrechtse Oosterlandweg 32.
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Door Piet van Buul

De Woelmuis Baambrugge, antiek en brocante

Een snoepwinkel voor de liefhebbers
In een historisch pandje tegenover de kerk in Baambrugge is een unieke winkel gevestigd. Eigenaresse Marianne
Moerman opende de zaak in 1994 om de door haar zelf ontworpen en zelfgemaakte woondecoraties te tonen
en te verkopen. Inmiddels is het een bijzondere woonwinkel, waar men terecht kan voor antieke spulletjes en
brocante voor sfeervol tafelen. Samen met haar sieraden en de vintage tassen is er volop keuze voor mensen die
op zoek zijn naar een apart cadeautje.‘Het is net een snoepwinkel,’ zegt Marianne.‘Er staat heel veel, maar het is
allemaal erg overzichtelijk.’
De altijd bedrijvige, rondsnuffelende
woelmuis staat min of meer symbool voor Marianne. Ze is een en al
bedrijvigheid, heel creatief en steeds
op zoek naar nieuwe dingen. Ze komt
oorspronkelijk uit het onderwijs waar
ze remedial teacher was, maar ook
lessen handvaardigheid verzorgde.
Ook gaf ze workshops beeldend
werken. Haar creativiteit erfde ze
van haar vader. “Van hem heb ik veel
technieken geleerd,” zegt Marianne.
“Daarnaast heb ik ook veel cursussen
gevolgd. Al snel groeide de belangstelling voor mijn creaties. Zo ontstond
bij mij de behoefte aan een ruimte,
waar ik mijn producten kon laten zien
en verkopen, in combinatie met werk
van derden. En ik wilde ook wat meer
gaan doen met antiek en brocante.
Toen het pandje aan de Dorpsstraat
te koop kwam, was ik er dan ook als
de kippen bij om het te kopen en ik
ben er nog steeds blij mee. Het is een
mooi en sfeervol punt midden in het
dorp.”
Uitbreiding
De woelmuis in Marianne beperkte
zich op den duur niet alleen tot het
maken en verkopen van haar eigen
woondecoraties. “Meer en meer ging
ik antiek verzamelen en verkopen.

Aanvankelijk reisden we daarvoor
veel naar Engeland, maar de laatste
jaren ben ik meestal in België en
Frankrijk op zoek naar leuke antieke
voorwerpen. Zo bouw je op den duur
een uitgebreid netwerk van adressen
op, waar nog goed antiek te koop is.
Het rondreizen, zoeken en kijken is
alleen al heel leuk om te doen. En zo
ontstond er ook een uitgebreide collectie antiek en brocante. Daaronder
versta ik alles wat kan bijdragen aan
sfeervol tafelen. Denk aan verzilverd tafelbestek, aan serviesgoed en
bijzonder tafellinnen, aan kristal en
glas, theeserviezen en wijnkoelers.
Maar ook andere sfeervolle dingen
voor in huis zoals mooie kroonluchters. De bladen hadden mijn winkel
al snel ontdekt en er werden lovende
artikelen geschreven. Ik maakte toen
ook al ontwerpen voor bijvoorbeeld
Nouveau.”
Sieraden en tassen
De kern van Marianne’s collectie
bestond aanvankelijk uit haar zelfontworpen producten, uit antiek en
curiosa en uit borcante. “In 2005 ben
ik begonnen met een eigen sieraden
lijn onder de naam VJR Jewels. VJR
staat voor Vintage Jewelry Restyled.
Ik ontwerp en maak sieraden van an-

tieke, oude en natuurlijke materialen.
Ik laat me daarbij vooral inspireren
door het materiaal en zoek daarbij
een leuke toepassing. Ik haal er de
gekste fratsen mee uit. Het is ook
mogelijk om een sieraad in opdracht
te laten maken. Er komt steeds meer
belangstelling voor de sieraden, zelfs
uit het buitenland. Ik timmer ook
aan de weg door met regelmaat op
beurzen te gaan staan. Zo stond ik
recent op de Amsterdam Jewelry Fair
in De Duif en op de Sieraden Art Fair
in de Westergasfabriek in Amsterdam.
Die dagen op zo’n beurs geven mij een
soort van ‘Alice in Wonderland’ gevoel,
waar ik intens van kan genieten. En
het is een prima gelegenheid om je
naamsbekendheid te vergroten en je
klantenbestand uit te breiden. Ik ben
er trots op dat ook bekende mensen
zoals bijvoorbeeld minister Schippers
een sieraad van mij dragen. En zelfs
in Koninklijke kringen kent men mijn
werk.”
De nieuwste producten in Marianne’s
winkel zijn de vintage tassen. Elke tas
is uniek. Ze presenteert een uitgebreide collectie van kleine chique
handtasjes tot stoere damestassen.
Uitverkoop
Het enthousiasme van Marianne

Ledenvergadering Rode Kruis in teken van waterproject Ethiopië
Het Nederlandse Rode Kruis district
Stichts Weidegebied, organiseert op
26 november zijn najaarsvergadering.
Tot het Stichts Weidegebied behoort
o.a. ook de gemeente De Ronde
Venen. De vergadering staat in het
teken van het waterproject in Ethiopië, dat door het district inhoudelijk
en financieel wordt ondersteund. In
Ethiopië hebben bewoners steeds vaker te maken met lange periodes van
droogte. Het gevolg is onvoorspelbare
regenval en een chronisch tekort aan
voedsel. Als er wel regen valt, verandert het landschap van dor en droog
naar een tijdelijke groene oase. Het
Rode Kruis leert lokale boeren om
het schaarse water zo goed mogelijk
te gebruiken. Samen met de boeren

bespreken we manieren om water
langer vast te houden. En hoe je de
omgeving daar op in moet richten.
Het is vooral belangrijk dat inwoners
zelf oplossingen weten te vinden.
Bijvoorbeeld door:
Het bouwen van dammen en reservoirs voor wateropslag.
Het graven van irrigatiesystemen om
water naar de akkers te leiden.
Het gebruik van droogtebestendige
zaden.
Het uitdelen van geiten om de kuddes
weer op te bouwen. Door de droogte
is er voor het vee minder drinkwater
en voedsel. Dat heeft invloed op
hun conditie waardoor ze sterven.
En dat heeft weer gevolgen voor de
inkomsten.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

Dankzij deze aanpassingen kunnen
boeren nu niet één maar twee keer
per jaar oogsten. De mogelijkheden
die ze aangereikt krijgen, maakt
de boeren trots en gemotiveerd. De
productie op het land gaat daardoor
omhoog.
Andere onderwerpen die op de
najaarsvergadering aan de orde
komen, zijn strikt zakelijk, zoals de
bestuursverkiezing, de begroting en
het werkplan 2013.
De avond wordt gehouden in het
Kasteel van Woerden, Kasteel 3 in
Woerden en begint om 20 uur. Alle
leden en donateurs van Het Nederlandse Rode Kruis zijn van harte
welkom.

CommuniCatie is

kleur bekennen!
Welk beeld heeft men
van uw bedrijf? En klopt
dat met hoe u gezien
wilt worden? Kan het
beter?
Beken KLEUR en bel
ons voor een afspraak.

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.

PRWORKS bv • INDUSTRIEWEG 15 • 3641 RK MIjDREchT
0297 250 530 • info@prworks.nl • www.prworks.nl

Marianne: “Wanneer je de zaak binnenkomt, is het net of je in een schatkamer
terecht komt. Het is zelfs voor kinderen erg leuk om hier rond te neuzen.”
						
foto patrick hesse
levert een niet aflatende stroom van
producten op, die ze allemaal in haar
winkel wil laten zien en verkopen.
“Wanneer je de zaak binnenkomt,
is het net of je in een schatkamer
terecht komt. Het is zelfs voor kinderen erg leuk om hier rond te neuzen.
Maar af en toe moet er weer ruimte
gemaakt worden voor nieuwe dingen.
Zo wil ik ruimte maken om mijn VJR
Jewels en de vintage tassen ruimer
te kunnen presenteren. Daarom heb
ik besloten in de komende weken een
uitverkoop te houden. Je kunt bij mij
altijd in elke prijsklasse wel iets vin-

den, van één euro tot een flink bedrag.
Maar gedurende de uitverkoop mogen
mensen een leuke korting verwachten,
die varieert van twintig tot wel vijftig
procent. Een mooie gelegenheid om
voor de sinterklaas- en kersttijd je slag
te slaan en een mooi, maar vooral ook
uniek cadeau uit te zoeken.”

De Woelmuis is gevestigd aan de Dorpsstraat 1 in Baambrugge. Telefoon 0294
293023. Voor meer informatie:
www.dewoelmuis.nl. De winkel is open op
woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00
uur tot 17.00 uur.

VLC Design presenteerde resultaten
aan opdrachtgevers
Deze week waren de leerlingen van de derde klas van de Mavo van het
VeenLanden College in Mijdrecht medewerkers van een adviesbureau;
’VLC Design’. Zij hielden zich een week bezig met opdrachten die allemaal te maken hebben met Duurzaamheid.
VLC Design is een adviesbureau dat
alleen in deze projectweek bestond.
De directie van VLC Design werd
gevormd door de eigen docenten.
Het thema van dit jaar was
Duurzaamheid. De gemeente heeft
duurzaamheid hoog in het vaandel.
Op 24 november organiseert de
gemeente dan ook een groot duurzaamheidsevenement “Samen voor
Duurzaam” bij het gemeentehuis.
VLC Design sluit daarbij aan door
alle leerlingen aan opdrachten te
laten werken die met duurzaamheid
te maken hebben.
NME - Centrum de Woudreus
heeft voor VLC Design organisaties
gezocht die een opdracht wilden
geven aan het adviesbureau VLC

Design. Dit zijn voornamelijk maatschappelijke organisaties. Zo zijn er
verschillende opdrachten van de gemeente, maar ook van bijvoorbeeld
de Omgevingsdienst Regio Utrecht,
IVN, Stuurgroep Millenniumdoelen,
en het Rode Kruis. Ook NME Centrum de Woudreus is opdrachtgever.
In totaal zijn er 14 organisaties die
een opdracht hebben verleend.
De leerlingen hebben deze week
aan de opdracht gewerkt en hebben
vandaag, 9 november, de resultaten
gepresenteerd aan de opdrachtgevers en andere belangstellenden. In
de aula van het Veenlanden College
was een markt opgezet waarin
de adviseurs van VLC Design hun
opdracht presenteerden.
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Uitgelicht...
Deze week op
RTV Ronde Venen
Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
The Bus on Saturday
Amigos da Musica
Grand Café FM
80’s vs. 90’s
SOS/Special edition
Nieuwsronde
Yes, Weekend!
Wzzp
Sick & Serious

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Theo Paul
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

Maandag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
RadioParade
Avondland
Nacht van De Ronde Venen

Eén maand,
één auteur, één boek
Nederland Leest is de grootste
nationale leescampagne. Eén boek
staat centraal mét de aansporing
het te lezen en er met anderen
over te praten. De donkere kamer
van Damokles van Willem Frederik
Hermans is het boek dat centraal
staat tijdens Nederland Leest van 1
t/m 30 november 2012.
Angst, dreiging en verraad, ongrijpbaarheid van de werkelijkheid
en onkenbaarheid van de ander:
in deze roman komen Hermans’
centrale thema’s op geraffineerde
en uiterst beklemmende wijze aan
bod.
De luxe gebonden editie, te koop
voor 10 euro, bevat een speciaal
katern getiteld De donkere kamer
van Damokles doorgelicht, waarin
het boek vanuit verschillende
perspectieven wordt belicht door
Christiaan Weijts, Frank en Maarten Meester en Corine Koole.

Dinsdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Alive
On the Rocks
Nacht van De Ronde Venen

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Wicked Wednesday
On Music
Nacht van De Ronde Venen

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
Nieuwsronde
Eindeloos
Funk & Jazz
Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Kiki & Marlies
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM
Kabel: 101.9 & 103.3 FM
TV kanaal:
41 (Ziggo analoog) en 45
(Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

Nu ook te zien
in Abcoude en
Baambrugge op
UPC Kanaal
S14+
(Zie ook pagina 18).
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De rode loper 		
Thomas Rosenboom
Lou
Baljon,
jong in
de jaren
zeventig,
is iemand
die wel
beweegt,
maar
zonder
werkelijk
van zijn
plaats te
komen. Na een leven als roadie en
opnametechnicus in een kleine provincieplaats begint hij een bioscoop
in een gekraakte garage. Opnieuw
dreigt de tijd hem in te halen, maar
dan krijgt hij een idee dat juist volmaakt past bij de moderne tijd: hij
geeft het publiek de hoofdrol. Het
succes is enorm, en brengt hem in
contact met een ongrijpbare jonge
vrouw, die in zichzelf gevangen zit
als een prinses in een torenkamer.
Om haar te bevrijden en voor zich
te winnen, zet Lou nog eenmaal de
middelen van zijn verleden in.
Aan niemand vertellen
Simone van der Vlugt
Als op een
mistige
novemberavond het
verminkte
lichaam
van een
man
wordt
gevonden,
worden
Lois en
haar
collega op deze opmerkelijke zaak
gezet. De eerste naspeuringen
lijken nergens toe te leiden. Het
slachtoffer, David Hoogland, was
een vrolijke basisschoolleraar met
een leuke vriendin en een brand-

Donderdag
00:00 - 7:00
7:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

2

Woensdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Boeken tip 5...

Gastvrij en Gezellig!
Weet je wat ik zo leuk vind aan ons
Koopcentrum en de ondernemers?
Ondanks dat we natuurlijk allemaal
merken dat het heel hard werken
is in deze tijd, we blijven sàmen
ondernemen en leuke dingen met
elkaar organiseren. 's Zomers is het
ieder weekend feest met alles wat
er georganiseerd wordt, maar in de
winter is dat toch wat moeilijker!
Toch staat er weer wat in de
agenda!

Zo is er aanstaande donderdag 15
november een Moonlight Shopping
Event in De Huifkar. Een groot deel
van de lokale ondernemers is dan
te vinden in dit tuincentrum met
kleding, accessoires, eten en wij
natuurlijk met drinken. En dan moet
ik je teleurstellen als ik zeg dat we
niet met wijn staan. Nee, dit keer
doen we het eens anders! We staan
met een goedgevulde theestand.
Niet zomaar thee, nee, thee van
het Russische theehuis Kusmi thee
(spreek uit Koesjmi). De geschiedenis van dit theehuis gaat ver terug
tot in 1867. Pavel Kousmichoff,
de oudste zoon van de Russische
familie Kousmichoff vertrok op
zeer jeugdige leeftijd naar St.
Petersburg, op zoek naar werk. De
toen 14-jarige Pavel Kousmichoff
belandde in een bekend theehuis
in St. Petersburg. Geleidelijk aan
ontwikkelde hij zich tot een vakman
die al doende de fijne kneepjes van
het thee mengen perfect beheerste.

schoon verleden. Het onderzoek
loopt vast, tot een tweede en zelfs
een derde moord nieuwe aanwijzingen opleveren.
Lois verdiept zich meer en meer in
de psychologie van de moordenaar.
Maar kan zij voorkomen dat er nog
meer doden vallen?

3

Fantoompoezen 		
Rascha Peper
'Bezoekers aan
ons huis
kunnen
niet om
de kat
heen.
Hij staat
degenen
die aanbellen in
de hal al
belangstellend op te wachten (als hij
zou kunnen opendoen, zou hij die taak
met plezier op zich nemen), begeleidt hen ronkend naar hun plaats en
begint hun tas leeg te hengelen om er
zelf in te gaan zitten.' Al jaren schrijft
Rascha Peper op de achterkant van
NRC Handelsblad korte verhalen
over mensen, dieren (vooral katten)
en andere avonturen. In Fantoompoezen bundelde ze haar beste autobiografische verhalen, waarin ze zichzelf
en haar omgeving met milde spot
beschouwt. Peper in optima forma.

4

Margot 			
Sophie Zijlstra

Toen Pavel Kousmichoff in 1867
trouwde, stelde zijn werkgever hem
in staat een kleine theewinkel over
te nemen. Deze winkel was het begin van de succesvolle onderneming
Kusmi Tea. De zaken gingen voor de
wind en in 1910 bezat Pavel Kouchmichoff al een tiental theewinkels
in St. Petersburg.
Viatcheslay, leuke naam om te onthouden, zoon van Pavel Kouchmichoff en opvolger in de onderneming, opende zijn eerste winkel in
Londen. Pavel stierf in 1908 en zijn
zoon ging terug naar St. Petersburg
om de leiding van de thee onderneming van daaruit over te nemen.
Toen de Russische revolutie in
1917 begon, besloot Viatcheslay om
het kapitaal dat hij had vergaard
in Londen en in Rusland over te
brengen naar Parijs. Het hoofdkantoor werd gevestigd op Avenue Niel
75. Op deze plaats bevindt zich nog
steeds het hoofdkantoor van Kusmi

De Joodse zusjes Margot en Anne
voelen zich thuis in Amsterdam,
waar hun ouders zich na hun vlucht
uit Duitsland gevestigd hebben.
Maar in de zomer van 1941
verandert alles. Margot, de oudste
van de twee, wordt de toegang
ontzegd tot het meisjeslyceum,
het tennispark, haar roeiteam en
de ijsbaan in de Apollohal. Haar
wereld, tot dan toe die van een
zorgeloze tiener, wordt razendsnel
steeds kleiner. Margot verzet zich
tevergeefs.
Sophie Zijlstra deed jarenlang
onderzoek naar het korte leven van
Margot Frank en baseerde deze
roman op historische gegevens.
Daardoor kan Margot nu voor
het eerst uit de schaduw van haar
beroemde zusje treden.

5

De waarheid 		
Michael Palin
Freelance
schrijver
Keith Mabbut kan zijn
geluk niet
op wanneer hij de
opdracht
krijgt de
biografie
van Hamish
Melville te
schrijven, een invloedrijk activist
en filantroop. Mabbut krijgt eindelijk weer de kans zich te bewijzen:
zijn carrière zit al jaren in het slop
en zijn huwelijk is op de klippen
gelopen.
Met veel enthousiasme stort hij
zich op deze klus, die hem voert
van de Shetlandeilanden in Schotland tot aan India. Hoe meer hij
te weten komt over Melville, des
te groter wordt zijn bewondering.
Maar de waarheid steekt anders in
elkaar dan Mabbut vermoedt...
In deze warme roman maakt
Palin ons op onnavolgbare wijze
deelgenoot van de buitengewone
avonturen van een gewone man.

Tea. En nog steeds is het in handen van de familie Kouchmichoff.
De thee staat bekend om zijn nog
steeds Russische invloeden. Bijvoorbeeld het gebruik van bergamot,
vanille en vele kruiden.
Voor diegenen die nu erg nieuwsgierig zijn geworden, kom de 15e
gezellig naar De Huifkar! Een hoop
enthousiaste ondernemers, leuke
spullen, gezelligheid en een bakkie
thee als afsluiter! Gastvrij en gezellig, dat is Mijdrecht toch?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Bij hesse IN HUIS

Door Patrick Hesse

Het Johannes Hospitium De Ronde Venen haalt Hesse in huis. Een onuitwisbare ervaring…

We zijn hier niet met de dood
bezig, maar met leven!
Tijdens een opmerkelijke en toevallige ontmoeting kom ik in gesprek met Rob Karremans, directeur van
Het Johannes Hospitium De Ronde Venen. We spraken elkaar slechts korte tijd maar daarin kwam ons beider passie voor Harley Davidson motoren ter tafel en mijn artikelen in de krant. Spontaan vraagt Rob of ik
niet eens wil komen eten in het Hospitium in Wilnis. Even twijfel ik, dit is tenslotte niet niks. Onmiddellijk
rijst bij mij de vraag of ik dit op de juist manier zou kunnen weergeven in een artikel. Mijn (te snelle) conclusie is dat ik geconfronteerd ga worden met stervende mensen, kan ik daar wel mee omgaan? Even denk
ik terug aan het verhaal van mijn schoonmoeder, die een aantal weken geleden haar beste vriendin heeft
verloren aan een verschrikkelijke ziekte. Zij had haar laatste weken doorgebracht in hetzelfde Hospitium,
en had in haar laatste gesprek met mijn schoonmoeder verteld hoe enorm geweldig zij het hier vond. Ze was
klaar met haar leven en de mensen van het Hospitium maakten haar laatste twee weken tot een geweldige
belevenis. Ze vond het een voorrecht zo te mogen sterven. Daaraan terugdenkend besloot ik met volle overtuiging deze uitnodiging aan te nemen want het Hospitium wordt gedragen door vrijwilligers en het fantastische werk dat deze mensen doen, verdient alle aandacht.
Wat doet het Hospitium? Het Johannes Hospitium De Ronde Venen
verleent palliatieve terminale zorg
aan iedereen die in de laatste fase
van zijn of haar leven niet meer
thuis verzorgd kan worden. Dit
is een gastvrij huis waar warme,
persoonlijke, liefdevolle aandacht,
professionele verzorging en begeleiding een grote rol spelen. De
zorg is er gericht op het verlichten
van de symptomen, zoals pijn, angst
en verdriet.
Na een buitengewoon gezellig
telefoongesprek met ‘mijn’ chefkok van vanavond, vrijwilliger Nol
Wernert, stap ik uit de herfstkou
de warmte van het Hospitium in
en word hartelijk welkom geheten
door Lyda ten Hove, coördinator
vrijwilligers. Ik krijg een kleine
rondleiding door het prachtige pand

en zie diverse prachtige ruimtes,
zoals de zeer gezellige huiskamer
en de stiltekamer; een ruimte die
– zoals naam al doet vermoeden –
wordt bezocht door de ‘bewoners’
wanneer zij stilte nodig hebben of
misschien alleen willen zijn met hun
geloof. Er zijn zes gastenkamers. Er
wordt hier duidelijk over bewoners
gesproken en geen patiënten, want
de vrijwilligers doen werkelijk alles
om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Alle ruimtes zien
er aangenaam uit en de prachtige
bloemstukken in de gang geven het
geheel een zeer huiselijk gevoel.
In de keuken maak ik dan echt
kennis met de chef van vanavond;
een bijzonder aimabele gepensioneerde politierechercheur met 43
jaar ervaring. Ook ontmoet ik twee
verzorgende vrijwilligers, Maria en

Ineke, die net de andere vrijwilligers hebben afgelost en de beide
verpleegkundigen van dienst, Jenny
en Miranda. Nol legt uit dat hij
datgene kookt wat de mensen willen eten en dus maakt hij om 15 uur
een rondje en vertellen de mensen waar ze trek in hebben. Dan
worden er boodschappen gehaald
en wordt er gekookt. Vanavond is
dat een voorgerecht bestaande uit
naar keus groentesoep of bruine
bonensoep met spekjes en als
hoofdgerecht een heerlijke rollade,
met twee soorten groente, aardappelpuree of krieltjes, verse appelmoes, een verrukkelijke ovenschotel
met witlof en komijnenkaas en als
dessert ijs met gestoofde peertjes .
We beginnen met een vruchtensmoothie, net vers door Nol bereid.
De bewoners hebben de mogelijkheid om op hun eigen kamer te
eten, maar er kan ook gezamenlijk
gegeten worden in de huiskamer.
Vanavond kiezen alle bewoners
ervoor op de kamer te eten. Nol
stelt mij voor kennis te maken met
een paar gasten die aangaven dit
op prijs te stellen. Zo ontmoet ik
de heer Schaafsma* uit Mijdrecht
en geniet ik samen met hem van
de smakelijke soep die Nol heeft
gemaakt en geserveerd. Hij is
inmiddels een aantal weken te gast
bij het Hospitium en is buitengewoon te spreken over het verblijf
hier. “Het is geweldig, veel beter
dan een viersterren hotel, er wordt

V.l.n.r. Maria, Jenny, Ineke, Miranda en Nol 		
heerlijk gekookt en alle dames en
heren zijn zo ontzettend vriendelijk,
niets is te gek en ik heb mijn eigen
spulletjes om me heen,” aldus de
heer Schaafsma.
“Dat is ook het mooie van het
Hospitium, we richten de kamer
in met (als de gast dit wenst) hun
eigen spulletjes, foto’s, schilderijen
of zelfs meubels,” vult Nol aan.
Het hoofdgerecht eet ik samen
met de vrijwilligers en verpleegkundigen in de prachtige rustieke
huiskamer. Ik ben vooral geïnteresseerd hoe de dames en heren
omgaan met het feit dat dit voor
de bewoners het eindstation is.
Verpleegkundige Jenny omschrijft
het nog het mooist: “we zijn hier
niet met de dood bezig, maar met
het leven.” Onder het eten gaan
zeer regelmatig de piepers van een
van de aanwezigen. Dan wordt er
resoluut opgesprongen en gehandeld. Mijn respect groeit met de
minuut, We hebben het hier gewoon
over vrijwilligers! Na het uitstekende hoofdgerecht, besluit ik het
nagerecht te nuttigen bij een uiterst
vriendelijke dame van kamer 3,
mevrouw Jansen,* die inmiddels
al vier maanden te gast is bij het
Hospitium.
Mevrouw Jansen: “Ik kom oorspronkelijk uit Amstelveen, daar
was geen plaats voor mij. Toen ik
hier terecht kon, had ik sterk mijn
twijfels. Alle mensen die ik ken
zijn van een hoge leeftijd en ik
was bang dat ik hier zou vereen-

foto patrick hesse

zamen. Maar nu dank ik God dat ik
hier terecht ben gekomen, wat een
geweldige mensen allemaal en werkelijk niets is te gek en het eten is
werkelijk in één woord fantastisch.”
Ondertussen peuzelt ze zichtbaar
genietend van de warme peertjes.
“Ik moet helaas afscheid nemen van
mijn huisje, maar een deel van mijn
dierbare spulletjes staan hier in mijn
kamer om me heen en daardoor voel
ik me toch een beetje thuis.”
Ik neem met Nol in de keuken nog
een bakje koffie en praat nog wat
verder. Meer geëmotioneerd dan
ik toe wil geven, neem ik hartelijk
afscheid van de vrijwilligers en prijs
hen met hun geweldige werk en
maak figuurlijk een diepe buiging.
Op de weg naar huis realiseer ik me
dat het ook bijzonder mooi moet zijn
om mensen te begeleiden en voor te
bereiden op hun laatste reis.
Het hospitium word gedragen door
een grote groep vrijwilligers. Ondanks de grote groep is men altijd op
zoek naar mensen die op vrijwillige
basis, in welke vorm dan ook, zouden
willen bijdragen. Mocht u interesse
hebben kunt u contact opnemen met
Lyda ten Hove, coördinator vrijwilligers, tel. 0297 – 230 290 of mailen
naar info@johanneshospitium.nl Ik
weet zeker dat u zich net zo warm
welkom zult voelen als ik …
*De namen zijn om privacyredenenen
gefingeerd.
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Winkelen wordt winnen!!!

Fantastische prijzen bij winkeliersactie Abcoude-Baambrugge
Wegens groot succes herhalen de winkeliers van Abcoude en Baambrugge dit jaar weer hun bonnenactie. Deze actie start op 12 november
en eindigt op 13 december.
De opzet is eenvoudig: U verzamelt
8 kassabonnen van 8 verschillende
deelnemende winkels, stopt de bonnen in een envelop, schrijft uw naam
erop en levert de envelop in bij Jamie
& Joëlle Fashion & More in de Stationsstraat of bij Readshop Abcoude in
de Hoogstraat.
Er zijn fantastische prijzen te winnen, zoals een elektrische fiets, een
minuut gratis winkelen, een complete
make-over, wijnpakketten, een stedentrip, een Samsung Galaxy tab, een
spiegelreflexcamera, (tuin)gereedschap en nog veel meer.
Onder toezicht van notaris Derkman
worden de winnaars getrokken op
zondagmiddag 16 december. Tijdens
de Kerstmarkt is de feestelijke prijsuitreiking op het plein bij restaurant
de Eendracht.
Hieronder volgt een kleine greep uit
de vele mogelijkheden:
U kunt bijvoorbeeld bij Joeri Aurik
Groente en Fruit een liter verse
eigengemaakte erwtensoep of een
smakelijke kant en klaarmaaltijd
kopen en u hebt uw eerste bon al
binnen.
Ernaast bij slagerij Pouw haalt u
de bekroonde rookworsten of een
Keurslagerkoopje.
Remco brood en taartjes verkoopt
heerlijk (desem) brood en natuurlijk

allerlei soorten taartjes.
Stomerij van Rooijen stoomt uw
kleding, verwijdert moeilijke vlekken
en doet vakkundige reparaties aan
kleding.
Bij Readshop Abcoude koopt u een
leuke wenskaart of tijdschrift en kunt
u uw schoenen laten repareren.
Stijl7tien heeft leuke cadeaus zoals
tassen, sjaals, serviesgoed, kaarsen
en sfeervolle decoraties voor de
komende feestdagen.
Electro World Bunschoten geeft u
een goed advies over lampen, homecinema-installaties en ledtelevisies.
Proef de heerlijke chocoladetaart
van ambachtelijke bakkerij Both
of de door Cor Both ontwikkelde
smileybroodjes, die eruitzien als witbrood, maar de vezels bevatten van
bruinbrood en waarmee u ook nog
eens een goed doel steunt.
Plusmarkt Koot, de Hema en Albert
Heijn zijn alle drie winkels met een
uitgebreid assortiment, waarbij service hoog in het vaandel staat.
Voor een origineel kapsel kunt u bij
Christiaan Coiffures terecht.
De modewinkels Dubbel en Dwars,
Jamie & Joëlle Fashion & More en
kinderkledingzaak Wat Eeenig volgen
de laatste modetrends en geven een
persoonlijk kledingadvies.
Bij schoonheidssalon Le Salon worden u en uw huid verwend .
Ijzerwarenhandel Liefhebber heeft

alles op het gebied van( tuin) gereedschappen, schroeven en bouten.
Voor een mooie bril, contactlenzen
en accessoires bent u bij Stoltz optiek
aan het goede adres.
Bij Boutique des fleurs wordt een
boeket geheel naar uw wens gemaakt.
Boekhandel Sprey heeft een groot assortiment kantoorartikelen, maar ook
veel (kinder) boeken en tijdschriften
en heeft iedere laatste zaterdagmid-

dag van de maand een voorleesuurtje,
waarbij iedereen welkom is.
Wijnhandel de Wakende Haan
verkoopt behalve wijn, ook sherry’s
en bijzondere soorten port en bezorgt
dit alles graag bij u thuis, zodat u niet
hoeft te sjouwen.
Bij autowasserette De Hollandse
Kade kunt u kiezen uit verschillende
wasprogramma’s. Ook schades kunt u
hier laten herstellen.
Bij garage Petrogas kunt u tanken,

uw auto laten repareren en/of winterklaar laten maken.
Kortom, er zijn volop mogelijkheden
om aan 8 verschillende kassabonnen
te komen.
U mag meerdere enveloppen inleveren om uw kansen op een prijs te
vergroten.
De ondernemersvereniging van
Abcoude en Baambrugge wenst u
veel succes!

Van 12 november t/m 13 december in Abcoude & Baambrugge

Win mooie prijzen
met de winkeliersactie
van de ondernemersvereniging uit Abcoude en Baambrugge

Ook dit jaar hebben de ondernemers van de Ondernemersvereniging Abcoude en Baambrugge weer prachtige prijzen ter
beschikking gesteld, zoals een

·
·

stedentrip

·

·

elektrische ﬁets (voor dame of heer)

Samsung Galaxy Tab

spiegelreﬂexcamera

·

·

wijnpakketten

1 minuut winkelen bij AH

·

·

waardebonnen

gereedschap

....en nog vele andere prijzen!

Winkelen
wordt
winnen!

Verzamel in de periode van 12 november tot en met 13 december acht kassabonnen van acht verschillende deelnemende winkeliers.
Stop de acht bonnen van de verschillende deelnemende winkeliers in een dichte envelop die is voorzien van uw naam en contactgegevens en
lever deze in bij Jamie&Joëlle - fashion&more (Stationsstraat) of bij The Read Shop (Hoogstraat). Op zondag 16 december vindt de
feestelijke prijsuitreiking plaats op het plein van restaurant De Eendracht in Abcoude, waarbij iedereen natuurlijk is uitgenodigd.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Martin Hoogenhout, Hulpfonds Abcoude-Baambrugge

Voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken
De Nederlandse overheid heeft een uitgebreid stelsel van wetten en regelingen ontworpen om inwoners van
ons land in geval van nood financieel bij te springen. Het is ook de taak van de overheid om mensen een
minimaal bestaansniveau te garanderen. Er zijn echter situaties waarin regelingen als bijzondere bijstand,
speciale toelagen, huursubsidie, kwijtschelding van schoolgeld of gemeentelijke belastingen en dergelijke,
geen of onvoldoende oplossing bieden voor bestaande problemen. “Dan kunnen mensen tussen wal en schip
vallen en die mensen willen wij een steuntje in de rug geven,” zegt Martin Hoogenhout uit Baambrugge.
De Stichting Maatschappelijke Zorg
Abcoude-Baambrugge is voortgekomen uit de plaatselijke afdeling van
het Wit-Gele Kruis, een organisatie
die zich vooral bezig hield met gezondheidszorg en hulp aan chronisch
zieken. “Toen de plaatselijke kruisvereniging werd opgeheven, werd het
resterende kapitaal van de kruisvereniging ondergebracht in de Stichting
Maatschappelijke Zorg AbcoudeBaambrugge,” zegt Martin, secretaris
penningmeester van de Stichting.
“Daarbij zat ook een flink legaat van
een overleden plaatsgenoot, die had
bepaald dat het geld besteed moest
worden voor hulp aan mensen uit Abcoude of Baambrugge, die vastgelopen zijn op de regels van de overheid.
En ondanks het uitgebreide pakket
van regelingen en voorzieningen zijn
er toch nog mensen die voorzieningen
nodig hebben en die dan niet kunnen
krijgen. Je kunt bijvoorbeeld wel een
rollator krijgen of een scootmobiel.
Maar wanneer je een aangepaste
driewielerfiets nodig hebt dan zit
die net niet in het pakket. Of een
bijstandsmoeder die haar kinderen
niet kan laten voetballen omdat ze de
contributie niet meer kan betalen. Of

mensen met een huurachterstand die
hun huis uitgezet dreigen te worden.
Het zijn dit soort gevallen waar wij
ons om willen bekommeren,” aldus
Martin.
Stille armoede
Mensen die financieel in de problemen zitten, moeten noodgedwongen
‘de tering naar de nering zetten’.
Martin: “Dat klinkt redelijk, zeker
wanneer de periode van financiële
krapte tijdelijk is. Maar er zijn tal
van mensen die langdurig van een
sociaal minimum moeten leven.
Ze hebben daar nooit bewust voor
gekozen, maar zijn door omstandigheden in die situatie verzeild geraakt.
Tot deze groep mensen behoren
ouderen zowel als jongeren, gezinnen met opgroeiende kinderen of
alleenstaande ouders. Zo’n situatie
kan ook leiden tot een sociaal isolement. Voorbeelden te over. Mensen
die geen vrienden of buren meer uit
kunnen nodigen omdat ze geen kopje
koffie aan kunnen bieden. Of mensen
die geen lid van een vereniging kunnen worden omdat ze de contributie
niet kunnen betalen. Geleidelijk raakt
men steeds verder geïsoleerd. Vanuit

onze maatschappelijke betrokkenheid
willen we deze mensen hulp bieden.”
Een nieuw hulpfonds
De Stichting Maarschappelijke Zorg
Abcoude-Baambrugge zit momenteel
midden in een overgangsperiode. ‘We
hebben besloten om te fuseren met
het Hulpfonds Abcoude-Baambrugge,” zegt Martin. “Deze organisatie
bestaat al een aantal jaren en vindt
haar basis in de kerkgemeenschappen
in Abcoude en Baambrugge. Binnenkort wordt het fonds omgevormd tot
een Stichting. Door de krachten te
bundelen en doordat wij ons kapitaal
daar inbrengen wordt de hulpverlening versterkt en kunnen we ongetwijfeld nog meer mensen helpen.
Wij beschikken over een kapitaal van
ongeveer twee ton waarop we door
het goed te beleggen een rendement
van rond de vier procent halen. Onze
hulp komt vooral uit het rendement
en bestaat soms uit een gift maar het
kan ook een lening zijn. Dat hangt af
van de situatie.”
Anonimiteit gewaarborgd
De meeste mensen die financiële problemen hebben aarzelen lang voordat

‘Het Lokaal’ opent in december de deuren en start met een eerste evenement. Een mooi staaltje samenwerking met de ZZP vereniging voor een KerstInn op de eerste kerstdag. Hier wordt Kerst gevierd, zoals Kerst
bedoeld is (zie artikel onderaan de pagina).
reinigen en impregneren, zodat
men de eerste tien jaar weer uit de
onderhoudszorgen is. Van der Laan
heeft de bouwaanvraag geregeld
en met PK Sport hebben we de
afspraak met de groep jongeren te
mogen sporten in het nieuwe jaar.
Schilderbedrijf Van Asselen komt
behangen, Bos Sloopwerken heeft
de luifel gesloopt. Kortom, iedereen
is in beweging!
Leer- en werkproject
Het doel van stichting 2BE is een

MBO leer‐ en werkproject voor
jongeren. Door de kleinschaligheid,
is er plaats voor extra steun en
begeleiding.
Maar 2BE is meer dan een MBO.
Het moet een ontmoetingsplaats
worden voor jong en oud, een laagdrempelig eet- en drinklokaal. Het
pand wordt een multifunctionele
ruimte, waarvan zowel stichtingen
als particulieren gebruik kunnen
maken. Informeer naar de tarieven
bij marjaraats@planet.nl of tel.
06‐51400087.

KerstInn De Ronde Venen 2012:

Vier Kerst dit jaar eens helemaal anders!
Zie je er tegenop om de kerstdagen
in je eentje door te brengen? Kun
je de eindjes moeilijk aan elkaar
knopen en wil je van Kerst toch een
feest maken? Wil je Kerst vieren
zoals het eigenlijk bedoeld is, een
gezellig samenzijn met gelijkgestemden? Dan is KerstInn De
Ronde Venen iets voor jou!
Op eerste kerstdag wordt in samenwerking met o.a Stichting 2BE en

Stichting De Baat in Mijdrecht een
feestelijk samenzijn georganiseerd
met o.a. een 3-gangenmaaltijd en een
open podium.
Locatie: Eet-&Drink Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht (v/h De Fabriek).
Wil je hier graag bij zijn? Houd deze
krant in de gaten voor verder nieuws
of neem alvast een kijkje op de Facebook pagina

www.facebook.com/kerstinndrv

ze daadwerkelijk om hulp vragen.
“Dat begrijp ik heel goed,”zegt Martin. “Men loopt hier niet graag mee
te koop. We leven hier in een kleine
dorpsgemeenschap en wellicht is men
ook wel bang om er op aangekeken
te worden. Maar dat is helemaal niet
nodig. Mensen die bij het hulpfonds
aankloppen met een hulpvraag kunnen rekenen op uiterste discretie. De
contactpersoon waar men terecht
kan is mevrouw Simone Tielrooij,
directeur van de Stichting Tympaan.
Zij voorziet elke aanvraag van een
codenummer dat alleen bij haar
bekend is. De aanvraag wordt dan
vervolgens geheel anoniem aan het

bestuur voorgelegd. Die kennen dus
alleen de zaak maar weten niet om
wie het gaat. Op die manier zorgen
we er ook voor dat er een objectieve
beoordeling plaats vindt.”
Op de website

www.hulpfondsabcoude-baambrugge.nl
kan men alle informatie over het
hulpfonds vinden alsmede over de
wijze waarop men een aanvraag
kan indienen. “We hebben het geld
beschikbaar voor mensen die het echt
nodig hebben,” zegt Martin. “Ik hoop
dan ook dat zij de schroom op zij
zetten en de weg naar het hulpfonds
weten te vinden.”

Zaterdag 10 november om 20 uur

‘De Fabriek’ wordt ‘Het Lokaal’
Sponsors zoals Johnson Wax, Van
Schie Groep, Rabobank fonds hebben de start van 2BE mogelijk
gemaakt. Er word hard gewerkt
in ‘Het Lokaal’ door verschillende
plaatselijke bouwbedrijven. Al
deze bedrijven zetten zich samen
maatschappelijk in om het pand af
te leveren zodat stichting 2BE de
start kan maken. Bouwbedrijf Rob
van Scheppingen, dat de dagelijkse
leiding heeft, schildersbedrijf Van
Zuylen, Hans Smit verzorgt de
elektriciteit, HGT gaat de gevel

Martin: “Er zijn tal van mensen die langdurig van een sociaal minimum moeten
leven. Ze hebben daar nooit bewust voor gekozen, maar zijn door omstandigheden in die situatie verzeild geraakt. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid
willen we deze mensen hulp bieden.”		
foto patrick hesse

Aanmelden (als gast/vrijwilliger/
deelnemer open podium) kan al via
kerstinndrv@gmail.com.
Daarnaast zijn extra vrijwilligers om
een handje mee te helpen (vooraf of
op de dag zelf) ook zeer welkom!

Mede-ondersteund door:
Stichting 2BE / Stichting De Baat /
Careyn / Service Punt De Ronde Venen
/Voedselbank De Ronde Venen.

Veiling Ontmoetingskerk Wilnis
Op zaterdag 10 november vindt de traditionele jaarlijkse veiling plaats
bij de Ontmoetingskerk in Wilnis. Vanaf 15 uur zijn er verkooptafels
aanwezig. Hier worden o.a. nieuwe en tweedehandsspullen, bloemstukjes voor binnen en buiten en prachtige Kerst-en Nieuwjaars(foto)
kaarten verkocht. U kunt ’s middags ook de kavels van de veiling, die
om 20 uur begint, bekijken.
Om 20 uur begint de grote veiling,
afgewisseld met een aantal ronden
van het Rad van Avontuur. De
kinderen kunnen naar de kinderbioscoop. Zo is de veiling een uitje
voor het hele gezin en voor een
goed doel. Naast de gebruikelijke
spullen die op een veiling worden
ingebracht, komen er ook dit jaar
weer een aantal taarten, worsten,
kaas en paling onder de hamer.
Daarnaast worden er weer allerlei
diensten aangeboden, waarop men
kan bieden.
Om 20:45 uur is de eerste trekking
van de verloting onder notarieel
toezicht, waarbij er prijzen zijn zoals een fiets van De Haan Fietsen,
waardebonnen van Jan Voshart

Elektra, een zilveren damesset van
Juwelier Nant Hartel, een LCD tv
Akai/DVD combi 19” van Expert en
nog vele andere prijzen. De tweede
trekking is om ca 22 uur.
De gehele avond zijn er uiteraard
hapjes en drankjes te verkrijgen en
we nodigen dan ook iedereen van
harte uit om bij dit festijn aanwezig
te zijn!
Alle festiviteiten vinden plaats in
De Schakel, achter de PKN
Ontmoetingskerk in Wilnis,
Dorpsstraat 20.

DE GROENE VENEN 24 uur per dag online te lezen op:

www.degroenevenen.nl
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Moto Guzzi V7 racer Limited Edition

Shakin' All Over
Medio jaren ’50 ontstond er in Londen rond het legendarische en nog steeds bestaande Ace Café een bepaalde
scene genaamd Café racer scene. De eigenaren bouwden hun vaak standaardmotorfietsen om tot sportmodel,
waarbij aanzienlijke concessies gedaan werden aan het comfort. Ze werden vroeger vaak zelf gebouwd bij
gebrek aan sportieve uitvoeringen van een motorfiets. Diverse bedrijven waren (en zijn) gespecialiseerd in
ombouwsets (Paul Dunstall, Rickman Métisse). Tegenwoordig wordt vaak samengewerkt met de fabrieken,
bijvoorbeeld door Bimota (met Yamaha en Ducati) en Hyde (met Triumph). De bedoeling was onder het genot
van een ‘Pint’ bier elkaar uitdagen voor een race; vervolgens op de motor springen en tot aan het eind van de
weg en weer terug te racen en wie dan weer het eerst aan het bier zat had gewonnen (those where the days!).
Door de decennia heen heeft deze
vorm van motorrijden en bouwen
nog steeds een eigen scene en zijn er
ook in België en Nederland jaarlijks
diverse events voor liefhebbers van
caféracers. In België de Seventies
Cycles Run te Eeklo, maar ook het
jaarlijkse treffen 'De Brug' in Leuven
(Engels Plein), onder het motto: "Wie
het oude niet begeert, weet niet wat
hij mankeert". In Nederland is er de
caféracerdag te Achterveld. Ook is er
in Nederland de Road Rocket Club.
Zelf ben ik fervent kijker van het
Discovery Channel programma met
dezelfde naam (Café Racer; iedere
werkdag om 16.00 uur). Enorm leuk
hoe motorbouwers van oude wrakken
met een beperkt budget een coole
racer maken.
Met het oog op de zeer populaire
retro fietsen (motorfietsen met moderne technieken, maar met een

ouderwets uiterlijk) hebben diverse
motorfabrikanten zo hun eigen variant gemaakt op de Café Racer. Het
merk Moto Guzzi, dat toch al erg
leunt op hun verleden, heeft ook zo’n
retro motor: de V700. Deze motor is
al eens onderwerp geweest van deze
pagina, maar vandaag rij ik bij Roké
Motors uit Mijdrecht een heuse Limited edition, want de Italiaanse fabrikant met de adelaar heeft slechts
700 stuks V700 in een nóg mooier
jasje gestoken, maar als ik hem zie
staan denk ik eerder aan een Italiaans maatpak. De stoere chromen
tank, de vele rode accenten, de logo’s,
de schroefjes, klepjes en kapjes, het
nummerplaatje op de kroonplaat,
het volstrekt nutteloze beugeltje
daaroverheen, de tellers, de geborstelde aluminium zijkapjes, het houdt
niet op. Voor een doorsnee passant is
dit een motorfiets rechtstreeks uit de

jaren vijftig, want die zal niet meteen
de enorme moderne schijfremmen
zien of dat hij over injectie beschikt in
plaats van carburateurs.
Na een waanzinnig lekker ritje door
onze gemeente besluit ik dat er maar
één juiste plek is om deze fiets te
fotograferen en dat is voor het café
van medemotorrijder, liefhebber en
trouwe lezer van mijn motorartikelen
Gerrit Verweij. Iedereen weet dat ik
het dan heb over Het Rechthuis aan
de Dorpsstraat in Mijdrecht. Wanneer
ik de Guzzi voor de deur parkeer,
is Gerrit al gewaarschuwd met een
dikke roffel uit de dwars V twin en
komt hij met een grote glimlach naar
buiten. Zo zet ik zelfs een doorgewinterde motorrijder op het verkeerde
been; de vertwijfelde blik van Gerrit
zegt genoeg. “Is dit nou een oude of
een nieuwe fiets?” probeert Ger-

rit nog, maar al snel vallen hem de
moderne accenten op. En is de Guzzi
meteen het onderwerp van gesprek
en ondanks dat zowel Gerrit als ik
totaal andere motorfietsen bezitten
dan deze Prima Donna, weten we
beiden de fiets op waarde te schatten
en genieten zelfs een paar minuten in
volledige stilte van al het schoons.
Op de terugweg schudt de 744 cc
metende dwars gelegen V twin
zijn bescheiden 51 paardenkrachten uit de mooie dempers. Mooi
maar oersaai. Persoonlijk zou ik na
aanschaf een paar uitlaten er onder
schroeven zo dat iedereen niet al dat
moois ziet maar ook hoort aankomen.
De fiets stuurt heerlijk licht en de zit
is lekker racy, zonder dat je meteen
een nek-hernia oploopt. Ook voor
de wat minder grote motorrijders of

rijdsters een prima fiets. Het plaatje
op de kroonplaat geeft aan dat dit
nummer 561 is van de 700; een regelrecht collector's item dus. Gewoon
een heerlijke fiets met een bloedmooi
retro-uiterlijk en moderne techniek.
Als de Sint weer in het land is, waag
ik een gok...
De Moto Guzzi V7 Racer is uit 2011
staat bij Roké Motors in Mijdrecht
is in absolute nieuwstaat en heeft
slechts 6.300 kilometer gelopen en
wordt geleverd met twee jaar volledige fabrieksgarantie voor de somma
van 7.990 euro. Gegarandeerd dat je
hiermee iets speciaals koopt....

Roké Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-285218
www.roke.nl
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Door
Michael Reuling
foto's patrick hesse

Renault Clio

Kleine, zuinige en volwassen
stadsauto
Na een aantal elektrische modellen en de nieuwe Twingo, is het nu aan de Renault Clio om de verkoopcijfers
verder op te drijven. Renault is immers, na Volkswagen, het best verkochte merk van Nederland. Geen wonder, want de kwaliteit van de Renaults wordt steeds beter en met de vormgeving gaat het ook altijd nog de
goede kant op. Dat bewijst de nieuwe Clio maar weer.
De vormgeving van de vierde generatie komt van de hand van Laurens
van den Acker en zijn team. Deze
Nederlander was voorheen werkzaam voor Mazda, maar mag nu de
lijnen van Renault tekenen. In zijn
woorden: “De sensuele lijnen van de
nieuwe Renault Clio zijn van begin
(de tekentafel) tot eind (de productie) gericht op de totale verleiding.”
En welke kleur past daar nou beter
bij dan Rouge Flamme? Ons rode
testmodel is meteen een mooi
voorbeeld van hoe bont je het kunt
maken. Dit is namelijk de Dynamique,
voorzien van een 1.5 dci dieselmotor.
De Dynamique is de meest luxueze

uitvoering die de Fransen aanbieden.
De gereden uitvoering was onder
meer voorzien van keyless entry en
een grote startknop. Die startknop
krijg je overigens in elke uitvoering
standaard, waarbij je de sleutel (in
de vorm van een credit card) in een
slot klikt. Daarnaast was dit model
voorzien van een mooie stereoinstallatie, echter kun je de Clio ook
voorzien van een touchscreen navigatiesysteem. Beide systemen zijn
uiteraard voorzien van koppelingen
voor je USB of AUX aansluiting. En
wat te denken van die gave spiegels,
gespoten in hoogglans zwart. En die
two-tone kleurstellingen zien we

ook terug in het interieur: rode en
zwarte bekleding, iets dat de Clio niet
misstaat. Al moet je met je ogen even
focussen als je de eerste keer het
patroon van het rode dashboard bekijkt. De materialen die gebruikt zijn
voelen fijn aan, iets waar de Fransen
altijd wel goed in zijn. Hoewel voorheen de Twingo erg futuristisch was
met zijn interieur, is die rol nu overgenomen door de Clio. Het instrumentarium is veranderd in een hele gave
vormgegeven grote toerenteller, met
digitale snelheidsmeter, voorzien van
geel-oranje wijzers. Erg cool gedaan.
De voorkant ziet er lekker futuristisch uit met zijn LED-verlichting,
terwijl de achterzijde wat wegheeft
van Seat, wat de Renault zeker niet
misstaat. Het oogt allemaal heel volwassen. De lijnen zorgen ervoor dat
je ook achterin genoeg ruimte hebt
om comfortabel te zitten. De daklijn
loopt namelijk vrij hoog, terwijl de
lijnen van de ramen suggereren dat
je te maken hebt met een aflopende
daklijn. Als je de Renault van een
afstand bekijkt en ook weet welke
opties met stickers en personalisatiemogelijkheden er zijn, kun je van de
Clio echt een hippe stadsauto maken
die bij jou past.
De Clio is te krijgen vanaf € 13.990,met een 898 cc grote driecilinder
benzinemotor. Deze beschikt over 90
pk en sprint in 11,8 seconden naar
de 100 km/u. De maximumsnelheid
ligt op 185 km/u. In de Dynamique
uitvoering is er ook een 898 cc motor
met 90 pk leverbaar, die over een grotere brandstoftank beschikt van 45
liter in plaats van 40 liter. Deze variant is 0,4 seconde langzamer, heeft
een lagere topsnelheid én valt in de
20% bijtelling, in plaats van 14%,
of je betaalt € 1.219,- aan BPM. Dit
is te danken aan een versnellingsbak
met andere verhoudingen. Dieselen
kan ook. Hiervoor heeft Renault de
1.5 viercilinder diesel klaarstaan

Politie nieuws
Mijdrecht

Dader belt zelf politie
Woensdagavond liep een 40-jarige
vrouw uit Mijdrecht over de Dr.
van den Berglaan in Mijdrecht en
passeerde twee jongens bij een
bushalte. Plotseling werd hard aan
haar schoudertas gerukt. Hoewel
zij haar tas vasthield, wist de verdachte de tas los te rukken en weg
te rennen.

De Mijdrechtse zette de achtervolging in. Daarbij kwam zij nog
ten val, maar bleef achter de
straatrover aan rennen. Tijdens de
achtervolging gooide de verdachte
zijn buit weg.
Het slachtoffer raakte het zicht op
de verdachte kwijt en liep naar een
winkel aan de Leicester. Daar zag
zij een jongen staan, die geheel aan
het signalement van de verdachte
voldeed. Zij sprak hem aan, maar
hij ontkende iets met de straatroof

te maken te hebben. Hij bood aan
de politie te bellen en deed dit
daadwerkelijk. Agenten gingen
ter plaatse en spraken met het
slachtoffer. Uit haar verklaring en
het onderzoek ter plaatse bleek dat
de melder, een 15-jarige jongen uit
Mijdrecht, inderdaad de straatrover was. Agenten hielden hem
aan en brachten hem over naar
het politiebureau. Bij onderzoek in
de omgeving werd de tas van het
slachtoffer aangetroffen. Er was
niets uit weggenomen.

Renault Clio
Gereden versie: Renault Clio 1.5 dci
Dynamique
Vermogen: 90 pk
0-100: 11,7 s
Top: 178 km/u

met 90 pk en 220 Nm koppel. Een
heerlijke motor voor deze stadsauto.
Je sprint met gemak in 12,1 of 11,7
seconden naar de 100 km/u en kunt
een top bereiken van bijna 180 km/u.
Ook hier geldt weer dat de versnellingsbak het verschil maakt.
Al met al is de Clio een pittig stadsautootje. Eentje waarmee je met
gemak ook lange afstanden aflegt
op de snelweg. Een allrounder met
een soepele motor en die niet te veel
dorst heeft. En dat is mooi in deze
dure tijden. Kom je dan een keer in
de stad, dan heeft de Clio uiteraard
een start-stop-systeem voor minder
uitstoot. En hoewel de Clio groter

Gemiddeld verbruik: 1 op 29,4 / 3,4
km/100 km
Vanafprijs: € 19.290,Alternatieven: Citroën C3, Ford
Fiesta, Kia Rio, Peugeot 208, Toyota
Yaris

overkomt, hij is nog net zo wendbaar
in kleine straatjes.
De Clio kun je zien als een hippe
stadsauto die markttechnisch zeer
scherp geprijsd is en veel waar
voor zijn geld biedt. Het kan niet
anders dan dat de concurrentie het
lastig krijgt met deze kleine. Nou ja,
kleine…

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Jeugdbrandweerleden Vinkeveen scoren tijdens
landelijk examen

Zaterdag 3
november jl.
hebben zes
leden van de
jeugdbrandweer
Vinkeveen deelgenomen aan het
examen aspirant
lid jeugdbrandweer. Ondanks
de zenuwen mochten alle leden
aan het eind van het examen hun
diploma in ontvangt nemen.
Het landelijke examen voor de
jeugdbrandweerleden wordt georganiseerd door de Stichting Jeugdbrandweer Nederland en vindt
eenmaal per jaar plaats in Utrecht.
Vanuit het gehele land komen die
dag jeugdbrandweerleden naar

Utrecht om te pogen hun junioren
of aspirantendiploma te behalen.
Voor de leden uit Vinkeveen is het
examen zeer succesvol verlopen!
Na weken van goede voorbereiding
en training slaagden zij allemaal
voor de theorietoets en de praktijkopdrachten. Dit leverde dan ook
het felbegeerde certificaat op; een
prestatie op trots op te zijn!
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Unieke tentoonstelling brengt geschiedenis in beeld

Ontmoetingskerk Wilnis bestaat 100 jaar
Met de Unie van Utrecht in 1579 wordt de gereformeerde religie feitelijk als publieke kerk erkend. Drie
eeuwen later komt koning Willem I met een nieuwe kerkorde. De aanpassingen leidden tot hervormingen en
de Nederlands Hervormde Kerk ontstond. Maar op tal van plaatsen kwam verzet tegen de liberalisering. Zo
ook in Wilnis waar een groep gelovigen zich afscheidden van de Hervormde Kerk. Op 20 februari 1888 wordt
in Wilnis de Gereformeerde Gemeente gesticht. Men startte in een noodkerk totdat in 1912 de nieuwe kerk
aan de Dorpstraat 20 in gebruik werd genomen onder de naam Gereformeerde Kerk Wilnis. Na de toetreding
tot de landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2005 werd het Ontmoetingskerk Wilnis.
door piet van buul

De nieuwe kerkgemeenschap ging
op zoek naar een passende ruimte.
Dat was nog niet zo eenvoudig
en ging veel tijd kosten. Daarom
besloot men een tijdelijke voorziening te treffen in de vorm van een
houten noodkerk. “Die was gelegen
achter de Christelijke School aan
de Dorpsstraat,” vertellen Kees van
Ankeren en Jan Bluemink. Samen
met Gerard Brouwer, Pieta Letting
en Jan van Deursen vormen zij de
jubileumcommissie. “Het houten
noodgebouw was klaar in 1890
en had ruim 200 zitplaatsen. Het
gebouw deed dienst tot aan de opening van de nieuwe kerk in 1912.”

Nieuwbouwplannen
De noodkerk was een tijdelijke
voorziening. Uiteindelijk wilde men
toch een echte stenen kerk met
daarbij een pastorie. Maar daar
was eigenlijk geen geld voor. Kees
van Ankeren: “Men ging geld inzamelen en men zag kans om aan de
Dorpstraat een pand te kopen dat
als pastorie werd ingericht. Naast
de pastorie was ruimte om er een
kerk te bouwen.”
Uit de notulen van de kerkenraad
in de jaren 1910 en 1911 blijkt
dat men een lange zoektocht heeft
ondernomen om de benodigde
gelden bijeen te brengen. Architect
J.Rothuizen uit Heelsum ontwierp
een kruiskerk die door de aanne-

Venen on Ice dit jaar van 2 t/m 28 december

Bijna hele maand december schaatsen op het
Raadhuisplein

Venen on Ice, het jaarlijkse
evenement op de tijdelijke ijsbaan
op het Raadhuisplein in Mijdrecht, gaat dit jaar op zondag 2
december van start. Om 11 uur die
ochtend verrichten burgemeester
Maarten Divendal en Sinterklaas
de officiële opening van het
schaatsspektakel, dat dit jaar bijna
een hele maand duurt, namelijk 28
december, wanneer afsluiting met
het traditionele priksleeën op het
programma staat.
Daartussen vinden er weer veel
winterse activiteiten plaats.
Opnieuw zullen ca. 2.000 schoolkinderen op de doordeweekse

dagen schaatsles krijgen van
vrijwilligers en vinden er weer
een aantal kinderdisco's plaats
op de vrijdagavonden. Ook voor
het populaire G-schaatsen is weer
ruimte. Het weekend van 21, 22,
23 december staat weer in het teken van Serious Request, met het
eigen glazen huis van RTV Ronde
Venen dat deze dagen pal naast
de baan wordt geplaatst. Kortom:
het wordt weer een maand vol
schaatspret! Hou de komende weken deze pagina's in de gaten voor
meer informatie over de activiteiten en het programma.
foto's rob isaacs

mers Haring en De Liefde gebouwd
werd. De bouwsom bedroeg 9.500
gulden. Daarnaast was er nog een
bedrag gereserveerd van 500 gulden voor wat extra dingen.
“Men was voortdurend op zoek
naar kostenbesparingen,” vertellen
Kees en Jan. “Zo werd er gebruik
gemaakt van de planken uit het
plafond van de noodkerk. Voor de
fundering vond men een partij oude
stenen. Het gebouw staat op houten
palen, zodat tot aan de dag van
vandaag het grondwaterpeil in de
gaten gehouden moet worden opdat
de palen niet droog komen te staan.
Ook de banken en het orgel uit de
noodkerk kwamen in de nieuwe
kerk. In de kerk van Aarlanderveen
ging men over op gasverlichting.
De oude olielampen gingen naar
Wilnis. Uiteindelijk werd de nieuwe
kerk op 20 november 1912 officieel
in gebruik genomen.
Verbouwingen en aanpassingen
In 1950 werd de oude pastorie
gesloopt en kwam er een nieuwe.
Dat kostte toen 24.372 gulden,
ruim twee keer zoveel als de kerk
had gekost. In 1972 werd ten
behoeve van het verenigingsleven
gebouw De Schakel gebouwd. Aan
het kerkgebouw zijn in de loop der
jaren een aantal verbeteringen
aangebracht. In 1976 werd onder
leiding van architect W. van Vliet
uit Vinkeveen de kerkzaal volledig
vernieuwd. De houten vloer was
verzakt en werd vervangen door
een betonnen vloer, Het lithurgisch
centrum werd verhoogd en er kwam
een nieuwe kansel. Achter in de
kerk kwam een balkon met extra
zitplaatsen. Alle wanden werden
gestuukt en het plafond werd betimmerd met schrootjes.
In 2005 en 2006 vond er een
renovatie van de buitenzijde plaats,
waarbij ook het dak en de toren
gerestaureerd werden. In 2010
tenslotte was ingrijpende reparatie
van de fundering nodig.

Orgels
Ook op het gebied van de orgels
is er het een en ander gebeurd.
In eerste instantie werd het oude
orgel uit de noodkerk overgeplaatst
waarbij de hulp ingeroepen was
van orgelbouwer Van Leeuwen uit
Leiden. Hij was bereid voor tachtig
gulden met inbegrip van logeerkosten en de hulp van een timmerman
het orgel in elkaar te zetten en
te stemmen. Dit orgel bleek toch
niet te voldoen en in 1920 werd
een nieuw Duits pneumatisch orgel
gekocht. Dat ging in 1970 voor een
opknapbeurt naar een orgelbouwer
in Friesland, maar kwam daar incompleet van terug. Men kocht toen
een elektronisch orgel dat achter
het oude orgelfront werd opgesteld.
In 1982 werd er een echt Bevington pijporgel gekocht van de Lady
Margaret Church in Londen. Dit
orgel doet nog steeds dienst.
De jubileumviering
Het weekend van 17 en 18 november a.s. staat in het teken van
de jubileumviering. Op zaterdag

All-Inclusive Kerst bij Vlinders!
Na vele enthousiaste reacties van
afgelopen jaren heeft Restaurant
Vlinders besloten om ook dit jaar een
All-Inclusive Kerst te organiseren.’
Zeker in deze economisch onzekere
tijden willen gasten graag weten
waar ze aan toe zijn’, zegt Petra
de Haan. ‘Een verrassend menu
voor beide kerstdagen incl. dranken
voor een vaste prijs zonder kleine
lettertjes of extra kosten’. Voor het
arrangement vragen wij € 65,00
euro voor volwassenen en € 17,50
voor kinderen. Op deze wijze willen
wij onze vaste gasten een keer extra
culinair verwennen in ons bekende
sfeervolle restaurant, wat voor deze
gelegenheid uiteraard volledig in

kerstsfeer zal worden gebracht. Tevens is het een mooie gelegenheid om
nieuwe gasten kennis te laten maken
met ons restaurant. Patrick Hesse
van De Groene Venen is al meerdere
malen bij ons geweest en hij was zeer
enthousiast.
Zoals onze gasten van ons gewend
zijn, hebben wij regelmatig een
nieuwe menukaart. Hierin blijven
wij vernieuwen en gebruiken we
voornamelijk streekproducten. ‘Aan
onze ingrediënten stellen wij hoge
eisen’, aldus Laura Wennekes. Alles
wordt zelf bereid van soepen tot
sauzen, van creatieve desserts tot
heerlijke appeltaart. Vanaf heden
geldt dit ook voor onze friet, deze zijn

17 november om 10.00 uur wordt
in gebouw de Schakel een unieke
tentoonstelling geopend, die is
ingericht door Jan Bluemink. Zijn
vader had al een begin gemaakt
met een omvangrijke verzameling
van oude documenten en foto’s. Uit
de archieven van de kerk alsmede
uit privé verzamelingen van Wilnissers als Herman van Soest is een
goed beeld opgebouwd van de
honderdjarige geschiedenis van de
kerk en van de kerkgemeenschap.
Zo kan men er notulen en fotoboeken in zien. Er is een doorlopende
videopresentatie met onder meer
opnamen van het jeugdkoor De
Schakeltjes van dertig jaar geleden.
Op zondag 18 november zal dominee Gerda Jongsma voorgaan in de
dienst die ook in het teken zal staan
van het eeuwfeest. De dienst zal
muzikaal worden opgeluisterd door
Christelijk Mannenkoor Immanuël
uit Wilnis. De tentoonstelling in de
Schakel en de kerk zijn op zondag
tot 16.00 uur geopend.

nu ook huisgemaakt . Op onze nieuwe
kaart staan onder andere. geconfijte
eendenbout met zuurkool, aardappelpuree met knolselderij en saus van
rookworst, Vlinders’ kibbeling met
krokante groenten, huisgemaakte
friet en ravigotte saus
Voor de maand november heeft (zoals
u vorige week heeft kunnen lezen in
De Groene Venen) Restaurant Vlinders weer een leuke actie bedacht.
Indien men in deze maand kiest voor
een voorgerecht én hoofdgerecht,
dan serveren wij bij inlevering van de
waardebon uit de krant van vorige
week een gratis dessert. Weer een
goede reden om Restaurant Vlinders
te bezoeken! Voor meer informatie:

www.restaurantvlinders.nl
of bel: 0294-231556.

DE GROENE VENEN 		

23

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: Verkoopmedewerker Slagerij
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Hairstyliste Keijzer Kappers Uithoorn
Organisatie: De Keijzer Kappers
Plaats: Uithoorn

Functie: Service coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: jr project controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Uitzoekmedewerkers logistiek (scholieren)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Telefonische Accountmanager
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.

Kruiswoordpuzzel week 45
1

2

3

4

5

6

10
13

17

14

18

22
26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

39

44

48

40

45

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
59

6

28

© Puzzelland

14

34

23

62

31

40

35

HORIZONTAAL:
1. Beroep; 5. roofdiertje; 10. pausennaam;
11. nieuw; 12. kruisboog; 14. kaartspel; 16.
selderie; 18. projectiel; 20. kledingstijl
(Eng.); 22. dwaas; 23. voorzetsel; 24. bid;
25. schattig; 27. blaasinstrument; 29.
boordsel; 30. geweldig; 32. neerslag; 34.
vrouwelijk dier; 35. aanwijzend vnw.; 37.
vat met hengsel; 39. strijkinstrument; 42.
naarling; 44. vulcaniet; 46. blaasinstrument; 48. cijfer; 49. wasgelegenheid; 50.
boom; 51. overblijfsel; 53. vent; 55. dienstbode; 56. sleepnet; 58. bandiet; 60. echtgenoot; 61. hertachtig dier; 62. speelgoed;
63. nachtvlinder.
VERTICAAL:
1. Diepvries; 2. wier; 3. rondedans; 4. omwenteling; 6. eenheid (Eng.); 7. deel van
het lichaam; 8. onaangenaam warm; 9.
fruitautomaat; 12. voorkeursrecht; 13. lot;
14. doopvader; 15. boosheid; 17. nachtkleding; 19. vaartuig; 21. vreemde munt; 26.
korte zinspreuk; 27. epistel; 28. dierlijk
product; 29. kweek; 31. familielid; 33.
kreet; 36. modderkruiper; 37. bezonnenheid; 38. sierheester; 39. naaldboom; 40.
vader of moeder; 41. tak van sport; 43.
Trans-Europa-express; 45. drankgelegenheid; 47. Turkse eretitel; 52. langwerpig
broodje; 53. bootje; 54. halfaap; 55. eindstreep; 57. snel; 59. dieren op een boerderij.

Sudoku week 45
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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1 5
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Oplossing puzzels week 44
A
C
K
K
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L
E
I
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O
E
R

L
A
L
G
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O
U
T
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E
L
F

DRUKKER

R
U
T
L
E
E

S
E
R
R
E
H
L
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Deze projecten hebben uw stem gekregen!
Rabobank
Rabobank Amstel
Amstel en
en Vecht
Vecht feliciteert
feliciteert de
de winnaars
winnaars van
van de
de verkiezingen
verkiezingen van
van het
het Coöperatief
Coöperatief Fonds.
Fonds.
Ruim
Ruim 3.200
3.200 klanten
klanten van
van Rabobank
Rabobank Amstel
Amstel en
en Vecht
Vecht hebben
hebben bepaald
bepaald welke
welke acht
acht van
van de
de tien
tien genomineerde
genomineerde projecten
projecten hun
hun
aangevraagde
bijdrage
uit
het
Coöperatief
Fonds
hebben
gewonnen.
De
twee
overgebleven
projecten
ontvangen
aangevraagde bijdrage uit het Coöperatief Fonds hebben gewonnen. De twee overgebleven projecten ontvangen een
een
aanmoedigingsprijs.
Bekijk
hieronder
de
uitslag
of
ga
naar
onze
website
www.rabobank.nl/amstelenvecht
en
bekijk
aanmoedigingsprijs. Bekijk hieronder de uitslag of ga naar onze website www.rabobank.nl/amstelenvecht en bekijk het
het
videoverslag
videoverslag van
van de
de uitreiking.
uitreiking.

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Informatieborden
Informatieborden en
en
bankjes
bij
de
waterliniepas
Noord
en
bankjes bij de waterliniepas Noord en twee
twee

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Beveiligingscamera’s
Beveiligingscamera’s rond
rond het
het
Amstelbad
Amstelbad

ommetjes
ommetjes voor
voor Weesp
Weesp en
en Muiden
Muiden
Bedrag:
€
5.000
Bedrag: € 5.000

Bedrag:
Bedrag: €€ 3.000
3.000

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Oppeppen
Oppeppen Oppepperbus
Oppepperbus
om
mensen
hiermee
hun
droomdag
om mensen hiermee hun droomdag te
te

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Restauratie
Restauratie van
van het
het Flaes
Flaes orgel
orgel
Bedrag
€
10.000
Bedrag € 10.000

kunnen
kunnen bezorgen
bezorgen
Bedrag:
Bedrag: €€ 10.000
10.000

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Speeltuin
Speeltuin renoveren
renoveren en
en
toegankelijk
maken
voor
mindervaliden
toegankelijk maken voor mindervaliden

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Bijdrage
Bijdrage renovatie
renovatie dorpshuis
dorpshuis
(aanschaf
keukenapparatuur)
(aanschaf keukenapparatuur)

Bedrag:
Bedrag: €€ 5.000
5.000

Bedrag:
Bedrag: €€ 10.000
10.000

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Wandel-,
Wandel-, kijk,kijk,- en
en doetuin
doetuin
voor
bewoners
van
Zorgcentrum
Oversingel
voor bewoners van Zorgcentrum Oversingel

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Vervanging
Vervanging speeltoestel
speeltoestel
Bedrag:
€
5.000
Bedrag: € 5.000

Bedrag:
Bedrag: €€ 10.000
10.000

En een aanmoedigingsprijs voor …
Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Professionalisering
Professionalisering
trainingsmogelijkheden
trainingsmogelijkheden met
met meetapparatuur
meetapparatuur
Bedrag:
Bedrag: €€ 2.000
2.000

Bestedingsdoel:
Bestedingsdoel: Bijdrage
Bijdrage aan
aan een
een vernieuwd
vernieuwd
speelveldje
voor
de
allerkleinsten
speelveldje voor de allerkleinsten
Bedrag:
Bedrag: €€ 2.500
2.500

Samen kiezen voor een
mooiere buurt
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/amstelenvecht

