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Zaterdag 8 december: uniek concert met film vooraf

of Koopjes
Alle
winteritems
2012 met

Meestertrompettist Eric Vloeimans morgenavond in Theater Piet Mondriaan
Op 8 december staat meestertrompettist Eric Vloeimans voor de derde keer op het podium van het Piet Mondriaan Theater
in Abcoude, dit keer samen met de Vlaamse accordeonist Tuur Florizoone. Samen met Eric Vloeimans belooft dat superspannend vuurwerk. Voorafgaand aan het concert wordt de NTR-documentaire Het Fluisteren van Eric Vloeimans vertoond,
die eerder in het Uur van de Wolf werd uitgezonden. Aanvang documentaire: 19 uur; aanvang concert: 20.15 uur. Tussen de
documentaire en het begin van het concert met Tuur Florizoone is er tijd voor een drankje in de foyer. De zaal is open vanaf
18.30 uur. Entree € 20 / CJP € 14. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.             foto ton maas

30%

The time is
now!
Lutz Fashion
herenweg 45
3645 De VinKeVeen

lutz.nl

Kijkboek: De Plassen

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

G-schaatsers morgen weer actief bij Venen on Ice
Gratis verzending!
het perfecte cadeau

www.deplassen.nl

door

€ 15,-

model | christina grutman

nu verkrijgbaar
in de nieuwe webwinkel:

hans winter brillen
de lindeboom 8 | mijdrecht

Uw zorgverzekering,
onze zorg!

IJsclub Nooitgedacht uit Wilnis begeleidt ook dit jaar weer G-schaatsers op de schaatsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Morgenochtend van 8.30-10.30 uur komen ze weer in actie. G-schaatsers hebben net even wat meer aandacht nodig;
het zijn mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking, mensen met een motorische achterstand en ADHD. Er is
aangepast materiaal en veel enthousiaste begeleiders zodat ieder op zijn/haar eigen niveau kan leren schaatsen. Vorig jaar
stonden er maar liefst 35 G-schaatsers op het Raadhuisplein, die er allen veel plezier aan beleefden! Aanmelden kan bij
Annike van Kouwen: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl. Deelname is gratis. Vanaf 10.30 tot 22.00 uur kan er morgen vrij
worden geschaatst.										
foto bert

ascol.nl
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Rabobank Rijn en Veenstromen

Makkelijk over op SEPA/IBAN
De komende jaren gaan consumenten en bedrijven gebruikmaken van
een internationaal rekeningnummer: IBAN (International Bank Account
Number). Iedereen krijgt hiermee te maken. Dit is nodig om te kunnen
werken vanuit één Europese betaalmarkt (ook wel SEPA genoemd).
Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer. Dit is best even wennen. Voor bedrijven betekent dit dat
ze hun systemen moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Voor u als
consument betekent dit dat u een langer rekeningnummer krijgt.
Uw Rabobank maakt de overgang naar IBAN voor u zo makkelijk
mogelijk. Tot de definitieve overgang op IBAN op 1 februari 2014,
informeren wij u steeds als er iets voor u verandert.
Overgangsfase
Tijdens de overgangsfase kunt u zowel naar negencijferige rekeningnummers als naar een IBAN betalen en overboeken. Zo heeft u tijd om in
uw eigen tempo te wennen aan de nieuwe manier van betalen.
Wat verandert er voor u?
• Uw eigen rekeningnummers worden automatisch omgezet naar IBAN.
Dit geldt zowel voor uw betaalrekeningen als uw spaarrekeningen.
• De schermen van Rabo Internetbankieren worden geleidelijk
aangepast. Zo ziet u momenteel al een IBAN nummer staan als u
inlogt via Rabo Internetbankieren.
• Binnen Rabo Internetbankieren voert de Rabobank een controle uit
op een ingevoerd IBAN. Daarmee behoeden we u voor een per
ongeluk fout ingevoerd rekeningnummer.De rekeningnummers in uw
online adresboek worden automatisch omgezet in IBAN.
• Maakt u gebruik van papieren overschrijvingsformulieren voor uw
betalingen, dan ontvangt u automatisch een nieuwe set formulieren.
• U ontvangt automatisch een nieuwe IBAN-Wereldpas als uw huidige
pas aan vervanging toe is.
• Betaalproducten zoals Rabo Mobielbankieren, iDEAL en FiNBOX
worden uiterlijk per februari 2013 aangepast voor IBAN.
Meer weten?
Via onze website www.rv.rabobank.nl houden we u op de hoogte van
de volgende stappen in de overgang naar SEPA/IBAN. U leest hier onder
andere hoe u de gratis IBAN app kunt downloaden. In het ledenmagazine Dichterbij leest u binnenkort meer over de invoering van SEPA en de
rol die de Rabobank daarbij voor bedrijven kan vervullen. Daarnaast is
via landelijke sites veel informatie te vinden over de overgang
naar SEPA/IBAN. Zie bijvoorbeeld
www.overopiban.nl. Heeft u
een bedrijf, dan kunt u via www.
rabobank.nl/sepa de SEPA-check
doen om te zien welke impact
SEPA op uw bedrijfsvoering
heeft.

Rabo Rolf spaaractie vereenvoudigd
Kinderen tot en met 11 jaar, met een betaal- of spaarrekening bij Rabobank
Rijn en Veenstromen, krijgen rond hun verjaardag een kaart van Rabo Rolf.
Als zij hun verjaardagsgeld storten, doen zij mee aan de Rabo Rolf spaaractie*.
De afgelopen maand hebben wij, samen met onze leden, het proces van
de spaaractie vereenvoudigd. Een
mooi voorbeeld van co-creatie met
onze leden, waar we als coöperatie
trots op zijn. De vereenvoudigde
kaart en website zijn inmiddels
gereed. De actiecode is verwijderd
en de jarige spaarvriendjes van Rabo
Rolf hoeven geen voucher meer te
printen.
* Kijk voor meer informatie over de Rabo Rolf spaaractie
op www.rv.rabobank.nl.

Rabobank voor de klas tijdens Week van het Geld
Wat doet een bank allemaal? Hoe werkt het als je geld pint, en wat is
een chipknip? Deze en meer vragen stonden 12 tot en met 16 november
centraal tijdens de Week van het Geld, de nationale projectweek voor het
basisonderwijs.
Bank voor de klas
Eén van de activiteiten tijdens de Week van het Geld was ‘Bank voor de klas’, een gastlesprogramma
voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Tijdens een gastles speelden kinderen de
Cashquiz, ontwikkeld in samenwerking met het Nibud. In deze klassikale quiz kwamen onderwerpen
aan de orde die met ‘omgaan met geld’ te maken hebben.
Rabobank Rijn en Veenstromen heeft op 8 lokale basisscholen in totaal aan 17 klassen een gastles
gegeven. In Bodegraven kreeg groep 8 van de Speel en Werkhoeve bezoek van Willem Zuyderduyn,
kantoordirecteur van Rabobank Rijn en Veenstromen. Leerkracht Robert Schinkel was erg enthousiast. ’Een erg leuk en leerzaam programma. De werkvormen zijn erg wisselend en leuk voor kinderen’.
De volgende Week van het geld is van 10 tot en met 14 maart 2014.

Aangepaste openingstijden rond feestdagen
Rabobank Rijn en Veenstromen heeft rond de feestdagen aangepaste openingstijden:
•
•
•
•

Maandag 24 december
Dinsdag 25 en woensdag 26 december
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari

tot 16.00 uur geopend
gesloten
tot 16.00 uur geopend
gesloten

Vanaf woensdag 2 januari is uw Rabobank weer volgens de gebruikelijke tijden geopend.
Ook tijdens de feestdagen regelt u uw bankzaken 24 uur per dag via internet of telefoon.

Rabo Dichtbijfonds
Samen iets moois creëren
Elk jaar reserveert Rabobank Rijn en
Veenstromen een deel van haar winst
om maatschappelijke initiatieven uit
de omgeving een steuntje in de rug te
geven. Soms is dat gewoon nodig en
wij doen dat graag.
Ondersteunde projecten
In 2012 hebben tot nu toe 206 projecten
een bijdrage ontvangen vanuit het Rabo
Dichtbijfonds.
In De Ronde Venen ontvingen dit
kwartaal 59 projecten een steuntje in de
rug. Een kleine greep uit de ondersteunde projecten in Vinkeveen, Waverveen,
Amstelhoek, Wilnis en Mijdrecht:
-

Protestantse Gemeente Mijdrecht - Restauratie middenschip monumentale Janskerk
Stichting Match! De Ronde Venen- Beursvloer De Ronde Venen
Korfbalvereniging Atlantis – Kerstkorfbaltoernooi
Stichting Culinaire Venen - Culinaire Venen: huur LCD scherm
ANV de Utrechtse Venen – Boerenzwaluw
Venen Literair - Literair café
Historische Vereniging De Proosdijlanden - Dag van de Geschiedenis
De Boei Vinkeveen - Aanpassing zaal Demmerik
Stichting Troupe A'dour - De Olifant
Muziekvereniging Viribus Unitis – Jubileumconcert
`t Hart voor kinderen en onderwijs- De Kansklas

Op www.rv.rabobank.nl/rabodichtbijfonds/projecten kunt u alle projecten inclusief foto's bekijken.

Met kantoren in Mijdrecht en Vinkeveen. Met servicepunten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
En met een Mobiel Servicepunt dat bij u langskomt in Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en bij verschillende verzorgingshuizen.
Kijk voor de dienstverlening op www.rv.rabobank.nl.
Volg ons op Twitter: twitter.com/RabobankRV

Rabobank Rijn en Veenstromen

Postbus 2035, 3440 DA Woerden
Telefoonnummer (0348) 42 70 00

E-mail: info@rv.rabobank.nl
Internet: www.rv.rabobank.nl

DE GROENE VENEN 								

7 december 2012		

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Kort lontje...
Mag er nu wel of niet in de nacht van
31 december op 1 januari een 'oud
& nieuw vuur' worden ontstoken in
Wilnis?
Samen met de wijkchef van de
politie in De Ronde Venen heb ik
een brief gestuurd naar inwoners
van Wilnis. Hierin staat dat de
situatie zoals die zich de afgelopen
jaren heeft voorgedaan, niet meer
aanvaardbaar is. Er was telkens veel
inzet van de brandweer nodig om
het vuur onder controle te krijgen,
bovendien moest de brandweer
worden 'beschermd' door de politie.
Dat was onacceptabel. De 'intiatiefnemer' van de afgelopen jaren heeft
daarom besloten geen vuur meer
te organiseren. Wat ons betreft is
daarmee een eind gekomen aan dit
gebruik. Als er inwoners zijn die dit
initiatief toch willen overnemen, kan
dat alleen wanneer van te voren
een vergunning wordt aangevraagd

bij de gemeente. Deze wordt alleen
verstrekt als er voldoende veiligheidsgaranties zijn. Op die manier
wordt financiële schade voorkomen
en staat de veiligheid en beheersbaarheid voorop. Eigen initiatieven
zonder toestemming worden niet getolereerd. De brief naar de inwoners
is bedoeld om duidelijkheid te geven
én tegelijk ook om ouders hierover
te informeren. Zij hebben hierbij
natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid.

Zijn er de laatste tijd meer inbraken
geweest in De Ronde Venen?
Begin november is er een helaas een
piek geweest in (pogingen tot) woninginbraken in, met name, Abcoude.
Over het hele jaar genomen is het
op allerlei fronten rustiger dan vorig
jaar. Dat zal begin januari blijken als
de jaarcijfers van de politie bekend
worden gemaakt. Woninginbraken

Proef mislukt: Lijn 126 niet langer langs Station Abcoude

Connexxion start maandag nieuwe dienstregeling
Vanaf aanstaande maandag 9 december rijden de bussen van Connexxion
in de Provincie Utrecht volgens een nieuwe dienstregeling. Eén van de
veranderingen is het schrappen van de halte bij station Abcoude van lijn
126, vanwege tegenvallende vervoersaantallen. Andere wijzigingen in de
dienstregeling betreffen vertrektijden en het aanpassen van routes. Ook is
van een aantal lijnen in Utrecht-West het lijnnummer veranderd.
Hieronder de belangrijkste wijzigingen in onze regio.

120 Utrecht - Breukelen - Loenen a.d.
Vecht - Amsterdam Zuidoost
Op station Breukelen sluit lijn 120
aan op lijn 130 naar en van Uithoorn.

126 Amsterdam Zuidoost - Abcoude Vinkeveen – Mijdrecht
De route door de wijken Twistvliet
en Proostdijveld in Mijdrecht wordt
voortaan maar in één richting
gereden. De bus rijdt na aankomst bij
de halte Rondweg direct terug naar
Wilnis en Amsterdam. Voor reizigers
wordt de reis daardoor sneller. De
bus rijdt niet meer verder als lijn 123
(voorheen lijn 141) naar Woerden.
Lijn 126 heeft als proef voor een jaar
de route via station Abcoude gereden.
Vanwege tegenvallende resultaten
(afname van het aantal reizigers) is
besloten geen vervolg te geven aan
de proef. De bus rijdt voortaan, net
zoals voorheen en net zoals lijn 120,

over de Nieuwe Amsterdamsestraat,
waarbij de halte bij Station Abcoude
komt te vervallen.

130 Breukelen - Vinkeveen - Mijdrecht
- Uithoorn
Op het station Breukelen sluit lijn 130
aan op lijn 120 naar en van Utrecht.

141 Woerden-Kamerik-Wilnis-Mijdrecht
Lijn 141 wordt lijn 123. Lijn 123
rijdt in Mijdrecht niet meer verder
als lijn 126. Vanuit Woerden rijdt de
bus in Mijdrecht eerst naar de halte
Rondweg. Vervolgens wordt de grote
lus door Mijdrecht in één richting
gereden, waarna de bus weer naar
Woerden rijdt. Reizigers in Mijdrecht
die naar Woerden willen, moeten
voortaan aan de andere zijde van de
straat instappen.

Zondag 9 december
• 13e Videofestival De Ronde
Venen, De Boei Vinkeveen
• IJsbaan Mijdrecht

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

Persoonlijk vind ik het vooral een
vrolijk, gezellig lawaai, dat je helemaal het winterse decembergevoel

geeft. Sinds afgelopen zondag is de
ijsbaan weer open. Mooi om te zien
hoe hier de hele dag door honderden
scholieren volop gebruik van wordt
gemaakt. De basisscholen hebben
massaal ingetekend om hier met hun
leerlingen naar toe te gaan. Onder
begeleiding van oudere vrijwilligers van de diverse ijsverenigingen
wordt er daardoor nu al volop op
echt ijs geschaatst. Op dinsdag 18
december is de ceremonie Nieuwe
Nederlanders, voor inwoners die
hun Nederlanderschap hebben
verworven. Deze bijeenkomst sluiten
we af op de ijsbaan. Misschien een
gezellig idee voor raadsleden om op
20 december voorafgaand aan de
raadsvergadering te komen zwieren
op de ijsbaan?

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

Warm kerstmoment voor 18.000 ouderen
Scholieren van basisscholen en
vrijwilligers van de Zonnebloem
gaan weer op pad om 18.000
ouderen te bezoeken en een
kerstpakketje aan te bieden. Bijna
de helft van de kerstpakketjes
worden door vrijwilligers van de
Zonnebloem persoonlijk thuis bij
zelfstandig wonende ouderen
afgeleverd. De overige
pakketjes brengen
leerlingen van 44
basisscholen rond in
een nabijgelegen
verzorgingscentrum
en bij ouderen in hun
privé omgeving. Ook in De
Ronde Venen gaan scholieren op pad en in alle verzorgingshuizen vinden activiteiten
plaats waarbij oud en jong elkaar
ontmoeten zoals samen ontbijten,
kerstversiering maken, liedjes
zingen of kerststukjes maken. Samen een activiteit doen verbindt
en geeft veel plezier. Het zijn
waardevolle ontmoetingen waarbij
wederzijds respect en begrip
ontstaat tussen jong en oud.

van Openbare Basisschool De
Eendracht op 13 december naar
Woonzorgcentrum Nieuw Avondlicht en op 14 december gaan
leerlingen van R.K.B.S. Driehuis
naar Zorgcentrum Gerardus
Majella. In Vinkeveen krijgt
Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord/
Verzorgingshuis Vinkenoord
op 13 december bezoek
van de Sint Jozefschool en
op 17 december gaan leerlingen van De Pijlstaart
naar Zorgcentrum
Zuiderhof. Vrijwilligers
van de Zonnebloem
afdelingen Mijdrecht,
Vinkeveen en Waverveen,
Kwakel/Vrouwenakker, Uithoorn
en Wilnis brengen pakketjes rond
bij hun gasten. De Riki Stichting
organiseert 4 keer per jaar acties
voor dezelfde groep ouderen. Deze
herhaalde aandacht draagt structureel bij aan het verminderen en
voorkomen van eenzaamheid. Een
beetje aandacht voor elkaar doet
zoveel goed.
Wat gaat ú deze Kerst doen voor
ouderen in uw omgeving?

Zie ook: www.connexxion.nl

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen:
• Vloeimans en Florizoone in
concert, Abcoude
• IJsbaan Mijdrecht
• Kerstmarkt Karwei Mijdrecht
• Kerstmarkt RK Kerk Vinkeveen

Is het veel extra lawaai in het gemeentehuis met de ijsbaan voor deur?

In Mijdrecht gaan leerlingen

Agenda Kort
Zaterdag 8 december

blijven echter in heel de provincie
Utrecht hardnekkig voorkomen. De
eerste twee weken van november
was dat in Abcoude het geval. De
politie heeft heel veel extra gepatrouilleerd. Zij heeft daarbij voor
hen bekende verdachte personen
kunnen aanspreken. Helaas niet op
heterdaad kunnen betrappen, wel
om andere redenen kunnen beboeten. Daarna is het weer rustiger
geworden. Overigens zijn de drie
'topdagen' voor inbrekers Eerste en
Tweede Kerstdag en nieuwjaarsdag.
Een reden om juist die dagen extra
alert te zijn op zorgvuldig afsluiten
van woningen en op verdachte
omstandigheden.
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Toen mijn zoon onlangs de laatste
trein naar Castricum wilde
nemen, was een aantal jongeren
zo flink het raam van de coupé
in te gooien. Standaardregel bij
de NS is dan dat de trein niet
vertrekt voordat de onverlaten
zich hebben gemeld. Navraag wie
er wat had gezien leverde niets op.
De reizigers hulden zich in stilte,
terwijl ze drommels goed wisten
wie de daders waren. Zoon Vink
wilde na een lange werkdag wel
naar huis en besloot op de daders
toe te lopen en ze aan te wijzen.
U raadt het al, met vijf man stoven
ze op hem af. Geheel in de trant
van hoe het types met een kort
lontje betaamt. Dit maal hadden
ze pech, een man die de Oosterse
vechtsporten volledig beheerst
moet je niet aanvallen. Terwijl
nummer één zich nog afvroeg wat
er gebeurde, lagen twee en drie er
al naast waarna nummers vier en
vijf eieren voor hun geld kozen. De
Spoorwegpolitie veegde de zaak
bijeen en de korte lontjes konden
de trein verlaten.
Vaak ben je geneigd je hoofd
af te wenden of door te zappen
naar een ander net, maar wat
je op “Opsporing Verzocht” ziet
raakt vaak kant nog wal. Zo maar
zonder reden mensen in elkaar
meppen schijnt een normale zaak
te zijn. Zonder aanleiding fietsers
van hun fiets af schoppen lijkt een
bron van vermaak te worden. De
daders zijn vaak niet te achterhalen en worden ze al gepakt,
dan lijkt de rechterlijke uitspraak
vaak op een corrigerende aai
over de bol. Overal waar mensen
bijeenkomen en emoties opspelen
heeft een deel van de aanwezigen
een zogenaamd kort lontje. Onder
invloed van drank, drugs –of simpelweg door het gemis van grijze
cellen– menen mensen zich te
buiten te mogen gaan aan extreem
geweld. Dat is het geval bij die
amateurvoetballer die een doodschop uitdeelt aan een bejaarde
supporter. Een aantal snotapen
van 15 en 16 die een lijnrechter
de wereld uitschoppen is daar
ook een voorbeeld van. De laatste
twee zaken hebben echter helemaal niets met voetbal te maken.
Voetbal is een leuke sport waar
menselijke emoties een grote rol
in spelen. Heel wat beoefenaars
beleven ontzettend veel lol aan dit
spelletje. Waar em de kneep zit,
is de groep losgeslagen lieden die
menen dat alles maar kan. Daarbij
hebben ze het gelijk aan hun zijde.
Wie doet ze immers wat als ze een
agent uitschelden voor wat dan
ook? Moet je eens in Turkije flikken. Je wordt keurig meegenomen
naar het bureau, drie verdiepingen
ondergronds. Je krijgt vervolgens
een pak op je sodemieter wat je
nooit meer vergeet. Sommigen
binnen onze samenleving verdienen niet beter dan zo gecorrigeerd
te worden.
Luistervink
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Goede prestaties Judoschool Blaauw
op Mikado toernooi

OKK-Bingoavond in
De Meijert
Dinsdagavond 11 december is er
weer bingo bij toneelvereniging
OKK. Deze bingo staat in het teken
van de kerst. Er zijn weer vele mooie
prijzen te winnen. De hoofdprijs
van deze bingo avond is een home
cinema set. U komt toch ook gezellig
een avondje bingo spelen? De bingo
zal gehouden worden in partycentrum De Meijert te Mijdrecht en
start om 19.45 uur. Loten zijn te
koop voor 0,50 eurocent per lot.

Mijdrecht

Gastpredikanten in
De Wegwijzer
Zondag 9 december gaat ds. G.P.M.
van der Linden om 10 uur voor in
de Christelijke Gereformeerde Kerk
De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Er loopt een
teleurgesteld man door de woestijn.
Hij dacht te zijn voorbestemd om
zijn volk te redden. Maar het werd
een groot fiasco. Daarom voelde hij
zich afgeschreven. Toen kwam de
stem van God: Ik heb wel degelijk
de ellende van mijn volk gezien. Nu
ga Ik verlossen. Mozes kon het niet
geloven. Is dat herkenbaar?
De avonddienst begint om 19 uur,
dan leidt dominee A.J. van der
Toorn de dienst. Blijven tellen! is
het thema van de uitleg. Vergeeft
God? Kan ik zeker zijn van zijn vergeving? En betekent Gods vergeving
dat ik anderen die mij iets hebben
aangedaan altijd moet vergeven?
Thuis live of achteraf de dienst
bekijken is mogelijk via
www.cgkmijdrecht.nl/
online+diensten.

Abcoude

Meditatie in
’t Trefpunt
Op zaterdag 8 december houdt Willem Meijer in het kader van het Trefpunt voor levenskunst een meditatie
over Rembrandt's schilderij “Abraham offert Isaac”. Dit schilderij
verbeeldt een markant moment in de
geloofsontwikkeling van het Joodse
volk. De bijeenkomst is om 19 uur in
’t Trefpunt, naast de Cosmas en Damianuskerk te Abcoude, Kerkstraat
23. Na afloop is er gelegenheid om
een kopje koffie te drinken en met
elkaar na te praten.

Abcoude

Spreekuur SVAB
De lokale politieke partij SVAB
stelt u in de gelegenheid om met
een van haar gemeenteraadsleden
of bestuursleden van gedachten te
wisselen over de plaatselijke politiek,
problemen betreffende de leefbaarheid in onze gemeente en het welzijn
van de burgers.
Donderdagavond 13 december  
2012 houdt de SVAB haar spreekuur
van 19-20 uur in de Angstelborgh,
Dorpzicht 22 Abcoude.
Informatie over de SVAB is te
vinden op www.svab.nl.

Zondag 2 december jl. organiseerde
judoschool Ron van Raaphorst een
judotoernooi voor judoka’s geboren tussen geboortejaren 2002 en
2007. Aan dit leuke toernooi deden
judoka’s van tien verschillende clubs
mee. Judoschool Blaauw had 26
deelnemers ingeschreven voor dit
toernooi. Sommige poules waren
heel spannend. Aan het einde van
de wedstrijddag had Judoschool
Blaauw 2 eerste plaatsen, 4 tweede
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Julianaschool te gast op het Binnenhof
Groep 7 van de Kon. Julianaschool
in Wilnis heeft een bezoek gebracht aan Het Binnenhof en de
Tweede Kamer. Eerst werd het
spel Democracity gespeeld. De
kinderen werden verdeeld over vier
partijen en moesten een voorzitter,
woordvoerder en secretaris kiezen.
Samen met de leden van de partij
moesten ze een naam en een slogan
bedenken en een beleid schrijven
om een stad/dorp in te richten. Na
veel overleg en debatteren mocht
elke partij drie voorzieningen in de

stad/dorp plaatsen.
Daarna bezochten ze Het Binnenhof en de Tweede Kamer. Natuurlijk
moesten ze ook door de beveiliging
heen, wat spannend en grappig
was, want je riem moest af en soms
moesten zelfs je schoenen uit. In de
Tweede Kamer hebben ze vanaf de
publieke tribune een vergadering
bijgewoond. Net toen ze naar huis
gingen, zagen ze Mark Rutte lopen.
De kinderen renden op hem af om
hem een hand of een boks te geven.
Een onvergetelijke dag!

plaatsen en 5 derde plaats gewonnen! Ook de overige deelnemers
hebben zeer goed hun best gedaan
en mochten bij de prijsuitreiking
een medaille in ontvangst nemen.
Voor meer informatie over jeugdjudo (vanaf 4 jaar) en seniorenjudo kunt u contact opnemen met
Judoschool Blaauw, tel. 0297 – 56
98 65. Zie ook:

www.judoschoolblaauw.nl.

Raad-Huis makelaardij ‘in de kerstbomen’
Afgelopen zaterdag zijn de kerstbomen weer gearriveerd bij Raad-Huis
makelaardij in Abcoude. “Door de regen en de dikke naalden waren ze
loodzwaar, maar met hulp van Ad Geerlings en Wim van Blokland is het
klusje weer geklaard,” aldus
Roeland Hillen. Net als vorig
jaar gaan wij weer verkopen
voor het goede doel. Dit jaar
is dat de restauratie van de
RK Kerktoren in Abcoude. Een
beeldbepalend Rijksmonument.
Het wordt de komende dagen
weer gezellig bij Raad-Huis.
Glühwein, warme choco en op
15 en 16 dec. vieren wij ons 10
jarig bestaan met top koffie van
Mocca d’Or klaargemaakt door
een barista. Klanten uit heden,
verleden en toekomst zijn welkom. Overigens gaat de huizenverkoop gewoon door!

Kerstmarkt bij Karwei Mijdrecht
Zaterdag 8 december vindt bij
Karwei Mijdrecht de jaarlijkse
kerstmarkt plaats. Er valt die dag
weer heel wat te beleven bij Karwei:
behalve het grote aanbod kerstartikelen zijn er ook workshops, zoals
verfworkshop kleine meubelen, workshop kersttaarten maken (deelname
via inschrijving bij informatiebalie, vol
= vol), kinderen kunnen tussen 11 en
16 u een kerstversiering knutselen,
en u kunt handdoeken laten borduren. Ook kunt u sinaasappels kopen
van de stichting ‘Help een kind’, en
Keniaanse artikelen van de stichting
Circle4life. Bovendien is er voor
iedere klant gratis snert, Glühwein of
warme chocomel.

Burgemeester en Sinterklaas openden Venen on Ice
Burgemeester Divendal heeft zondag
2 december jl, samen met Sinterklaas
de officiële opening verricht van het
evenement Venen on Ice. Op een
teken van de burgemeester en aangevoerd door een aantal schaatspieten,
maakten de aanwezige kinderen
een eerste rondje over het ijs. Tot
en met 28 december a.s. is er voor
jong en oud op het Raadhuisplein in

Mijdrecht dagelijks (met uitzondering
van 1e Kerstdag) schaatspret en er
is een afwisselend programma van
activiteiten. Hoogtepunten zijn o.m.
het schoolschaatsen op weekdagen,
waarbij ruim 2.000 kinderen uit
De Ronde Venen schaatsinstructie krijgen; het G-schaatsen op de
zaterdagochtenden; de kerstmarkt
op 16 december en de actie van RTV

Ronde Venen ter ondersteuning van
Serious Request in het weekend van
21 t/m 23 december a.s.
Op de doordeweekse dagen is de
baan overdag van 9 tot 15.30 uur
gereserveerd voor het schoolschaatsen. Buiten deze tijden kan men vrij
schaatsen (activiteiten en evenementen voorbehouden, zie hiervoor de
agenda op de www.venen-on-ice.nl.

Op zaterdag en zondag is de baan
om 10 uur open. De baan is 's avonds
tot 21 uur geopend, op vrijdag en
zaterdag tot 22 uur.
Entreeprijs bedraagt 5 euro voor de
hele dag (er wordt met een stempelsysteem gewerkt); een passepartout
voor 10 dagen kost 35 euro, voor 20
dagen 60 euro. Prijzen zijn inclusief
schaatshuur.
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Turkse braderie Hakyol weer succesvol
Dit jaar werd de braderie wat later
gehouden dan jaren ervoor. Het
was het voor de mensen van Hakyol
even spannend of er wel genoeg
animo ervoor zou zijn. Tenslotte
zijn de meesten mensen druk in het
weer met de Sinterklaas viering.
Gelukkig was de Sint Hakyol goed
gezind! Ondanks het slechte weer
stonden de eerste bekende klanten
klokslag 11.00 uur voor de deur.
De verkoop kon beginnen en de
kippensoep van Ahmet werd heet
geserveerd.
Dit jaar heeft de Turkse stichting
Hakyol een deel van de opbrengst
geschonken aan de Protestantse
Janskerk in Mijdrecht. Dit bedrag
wordt gebruikt voor het restaureren van de kerk. Voorzitter Dhr.
Boersma was zeer blij verrast toen

Afgelopen zaterdag hebben Sinterklaas en zijn zwarte Pieten een
bezoekje afgelegd op Panderhorst,
bij de Bevers en Welpen.
Ballonnenpiet, die in Spanje een
van de ballonnen van de opening
had ontvangen, was de afgelopen
weken druk op Panderhorst bezig
met zijn voorbereidingen! Hij had
alles versierd met ballonnen en
hij had bedacht dat Sinterklaas dit
keer wel met een luchtballon op het
terrein van Panderhorst kon komen.
Maar helaas stond de wind verkeerd. Daardoor landde Sint bij een
boer vlakbij Panderhorst. Boer Dirk
v/d Bosch heeft Sinterklaas en de
drie Pieten veilig bij Panderhorst

afgezet. Sinterklaas vertrok weer
nadat hij alle Bevers en Welpen de
nodige aandacht had gegeven en er
ook genoeg gezongen en gedanst
was. Het was een leuk Sinterklaasfeest, dat eindelijk weer op Panderhorst gehouden kon worden!
Of volgend jaar weer een bezoek
gehouden kan worden door Sinterklaas bij de Bevers, is nog maar
de vraag. De Bevers zijn dringend
opzoek naar nieuwe enthousiaste
Beverleiding vanaf 18 jaar voor zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur. Ben jij geïnteresseerd, ouder
dan 18 jaar en enthousiast, meld je
dan aan! Meer informatie:
www.scoutingabcoude.nl.

Gratis Workshop bij Djembikkels

5

hij deze cheque door de voorzitter
van Hakyol Hüseyin Gök werd overhandigd. “Dit hadden wij absoluut
niet verwacht en zullen onze leden
zeker op de hoogte stellen, geeft
Dhr. Boersma aan. De goede banden die Hakyol en Janskerk hadden
worden hiermee bevestigd.
Het bestuur van de Turkse stichting
Hakyol is bijzonder tevreden en
wil bij deze alle vrijwilligers en
sponsoren bedanken voor hun inzet.
Bovenal wil Hakyol  alle mensen
bedanken die ondanks het slechte
weer de moeite hebben genomen
om naar Hakyol te komen  om de
hapjes en andere lekkernijen te
kopen. Hopelijk tot de volgende
braderie in het voorjaar. Güle
Güle!!

Kort nieuws
Vinkeveen

Kerstmarkt bij
RK-kerk
Aanstaande zaterdag  8 december
vindt op de Kerklaan in Vinkeveen
een Kerst-rommelmarkt plaats. Op
het plein bij de Kerk zijn diverse
stalletjes opgesteld met de meest
uiteenlopende winter en Kerstattributen, van kunstkerstbomen, diverse soorten kerstverlichting, grote
aantallen kerstballen, kandelaars,
enkele prachtige (oude)kerststallen en diverse beeldengroepen, tot
aan schaatsen, sleeën, kerststukjes
en nog veel meer. Ook is er weer
de bekende Koek en Zopie tent
voorzien van de heerlijkste winterse
lekkernijen. Bij de loterij toren
kunnen weer de mooiste prijzen
gewonnen worden door het lichten
van een lei. Geheel in de trant van
de aankomende en grote restauratie
van de kerk kan er geraden werden
naar het aantal vierkante meter
glas-in-lood dat in het kerkgebouw
aanwezig is. Voor wie hier het
dichtst bij in de buurt komt, is een
leuke prijs beschikbaar. Natuurlijk
komt de Kerstman ook op bezoek.
De Kerstmarkt vindt plaats van
11-18 uur.
Bij (zeer) slechte weersomstandigheden vindt de markt binnen in de
kerk plaats.

Vinkeveen

Kerstmarkt achter
De Boei
Groep 4 Pr. Beatrixschool op bezoek bij
Gerardus Majella
Groep 4 van de Pr. Beatrixschool
uit Wilnis heeft vorige week donderdag een bezoek gebracht aan
zorgcentrum Gerardus Majella in
Mijdrecht. Stagejuf Daisy heeft hier
een bijbaantje en het was haar idee
de leerlingen van groep 4 kennis
te laten maken met een aantal
bewoners. Iedereen vond het erg
spannend en met de hulp van een
aantal ouders werden de kinderen
’s ochtends naar Mijdrecht gebracht. Daar werden zij verwel-

komd door bewoners en medewerkers. Juf Daisy las een prentenboek
voor over de Sint die verliefd was
op een oudere dame van 80 jaar.
Daarna ging juf Anja achter de
piano zitten en werd er samen
gezongen. De kinderen hadden ook
nog een cadeautje meegenomen.
Op school hadden zij allemaal een
pietje geknutseld en dat mochten
zij aan een bewoner geven. Het
was een gezellige ochtend voor
iedereen.

Op 15 december a.s. wordt van 14
tot 21 uur in Vinkeveen de allereerste kerstmarkt georganiseerd op het
parkeerterrein achter Dorpshuis De
Boei. Er zijn diverse kramen met
woonideeën, kerstartikelen, kerstcadeaus, workshops, kerstbomen,
sieraden, moonboots, mutsen, sjaals,
handschoenen en etenswaren zoals
beenham, poffertjes, wafels, etc. Je
kunt op de foto met de Kerstman in
de arrenslede. Er zijn mooie prijzen
te winnen met het Rad van Fortuin
en er worden prijzen uitgereikt
van de kleurplatenwedstrijd (de
kleurplaat is te downloaden op
www.kerstmarktvinkeveen.nl). Op
de Kerstmarkt staat een prachtige
zweefmolen voor de kinderen en er
zijn diverse  optredens. Zie onderstaand programma en kom gezellig
naar de Kerstmarkt.
Programma

Tijdens het straattheater hebben
ze al meerdere malen opgetreden
in De Ronde Venen; de Djembikkels. Met hun Djembées en andere
trommels spelen zij opzwepende
Afrikaanse ritmes, waarbij je maar
moeilijk stil kunt blijven staan.
Het is het feest bij de Djembikkels, want ze bestaan 5 jaar. Ter
ere daarvan organiseren zij een
feestelijke dag op zondag  6 januari
a.s. Dan kan men komen genieten
van verschillende optredens van
de band. Maar wat nog veel leuker
is; iedereen vanaf 8 jaar kan zelf
komen meespelen. Vanaf 12.00 uur
worden er namelijk ieder heel uur
verschillende workshops gegeven.

Dit is dus een unieke kans om te
ervaren hoe leuk Djembé spelen is.
Je wordt er vrolijk van en iedereen
kan het leren. Geef je bijtijds op.
Het feestadres is Legmeerdijk 209
in Aalsmeer.
Misschien vind je het wel zò leuk
dat je op les wil en dat kan ook.
Wekelijks wordt er geoefend en
op dinsdagavond wordt er lesgeven
voor beginners. Verder organiseren
zij workshops voor bedrijven, maar
ook hun kinderfeestjes zijn een hit.
Geef je snel op voor een gratis
workshop bij ‘bikkel’ Kelsie ( o6
21430219) of bezoek de site

www.djembikkels.nl.

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

Kerstarrangement bij het Cursusproject
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding van Peter en
Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor de Kerst maken. Dit tafelstuk zal
zeker een eyecatcher in uw woning worden. De workshop vindt plaats in
De Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen op 18 december en begint om 20.00
uur. Cursuskosten: € 32,50. Neem zelf een snoeischaar en een scherp
mes mee. Inschrijven kan via de Rabobank of via internet. Wie meer wil
weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen 0297 261849
of 0652431473 of mailen: auwert@casema.nl. Het totale cursusoverzicht
staat op www.cursusproject.nl.

18.15
19.00
19.30
20.00
20.45
21.00

- Opening Kerstmarkt
- Zangkoor Braq
- Rad van Fortuin
- RK Kinderkoor
- Rad van Fortuin
- Shantykoor de Turfschip
pers
- Rad van Fortuin
- Musicalkoor
‘de Regenboog’
- Prijsuitreiking kleurwedstrijd door de Kerstman
- Rad van Fortuin
- Brassband “Concordia”  
- Rad van Fortuin
- Rad van Fortuin
- Sluiting Kerstmarkt

6									

7 december 2012		

Uw zorgverzekering,
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onze zorg!

Maak gebruik van onze
kortingen bij Avéro Achmea,
Delta Lloyd en ONVZ.

Bel en vraag naar
de mogelijkheden.

Industrieweg 13, Mijdrecht
Postbus 219, 3640 AE Mijdrecht T 0297 28 88 16
E ascol@ascol nl www.ascol.nl

kom op eerste
kerstdag genieten
van ons heerlijke
kerst diner
e 52,50 p.p.

Eten op niveau in een
ongedwongen ambiance

Groenlandsekade 61, 3645 BB VinkeVeen
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o f k i j k o p o n z e s i t e w w w. V i l l a l o k e e n d . n l
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Woensdagavond is een persoon licht gewond geraakt toen hij door
de gladheid van de weg raakte. De Ringdijk Tweede Bedijking, de
weg tussen de Amstelhoek en De Hoef was een ijsbaan toen de
automobilist na een bocht begon te tollen. De auto kwam vervolgens op z'n kop in de sloot terecht. De hulpdiensten waren snel ter
plaatse. De bestuurder is met lichte verwondingen overgebracht
naar het ziekenhuis.		
foto peter bakker
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Vol spanning wachten
de kinderen van de Sint
Jozefschool in Vinkeveen op
de brug van de Kerklaan en
langs het water van de Ringdijk. Het geduld wordt niet
lang op de proef gesteld: al
snel arriveren maar liefst
twee boten met daarop
Sinterklaas en zijn Pieten.
Schooldirecteur juf Corrie
heet hen van harte welkom.
Behalve een aantal traditionele Sinterklaasliederen dansen en zingen de kinderen heel
modern de ‘Zwarte Pieten Style’. Ook de juffen en ouders swingen lekker mee. Na een
bezoek aan de kleuterklassen gaat de Sint naar de aula van de school. De hogere klassen hebben surprises voor elkaar gemaakt. Natuurlijk worden alle kinderen verwend
met pepernoten en een cadeautje.		
foto richard van der spoel

Woensdagmiddag raakte
een vrachtwagen van de
weg op de Wilnisse Zuwe.
De bestuurder die over
de zeer smalle weg reed
kon ongedeerd uit de auto
komen. De politie heeft
de weg in beide richtingen afgesloten.
foto peter bakker

De meisjes van CSW F6m hebben na een lange tijd weer een overwinning binnengehaald. En wat waren ze blij! Ze hebben afgelopen
zaterdag met 3-1 van HSV ’69 uit De Hoef gewonnen. Het was een
spannende wedstrijd met heel veel kansen voor beide partijen. Maar
de meisjes hebben hun voorsprong, ondanks de regen, niet uit handen
gegeven. Nikki, Puck, Desi, Danique, Maryse, Tess, Renee en Danique
(Jessica en Iris afwezig) gefeliciteerd, jullie zijn toppertjes!

Zaterdagmorgen rond 6.50 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand op het recreatiepark aan de Winkeldijk in Vinkeveen. De brandweer had veel
moeite om tussen alle recreatiewoningen de locatie van de brand te vinden. Het huis
stond bij aankomst
grotendeels in brand.
De brand was volgens
de brandweer begonnen op de veranda en
vervolgens overgeslagen naar de woning.
Een omwonende heeft
vijf kinderen en twee
volwassenen gered uit
de woning. Volgens
de woordvoerder
liepen twee personen
verwondingen op.		
foto peter bakker

Vorige week woensdag organiseerde Remko’s brood & taartjes in
Abcoude een marsepein workshop. De kinderen mochten daar hun
eigen beestjes van marsepein maken in de winkel van Remko’s
in Abcoude. Twee groepen enthousiaste kinderen waren van
de partij. Nadat Remko had uitgelegd hoe marsepein gemaakt
wordt, gingen de kinderen zelf aan de slag. Er werden prachtige
eendjes, olifantjes en muisjes gemaakt. De kinderen gingen trots
en met een lekker marsepeinen beestje naar huis. Dank voor jullie
enthousiaste reacties. De winnaar van de kleurplatenwedstrijd
was Bing Blom. Hij kreeg een grote Zwarte Piet van Belgische
melkchocolade.

Afgelopen zondag werd in de Morgenster in Vinkeveen
de musical 'Het Profetenkwartet' opgevoerd. De musical speelde zich af in buurtsuper ‘Altijd Fijn' waar de
bijzondere klanten ijverig spaarden voor een 'profetenkwartet'.
Jong en oud genoot van de soms
hilarische situaties waarbij de
boodschap 'zorg ook voor iemand
die het minder heeft' en de relatie
met de kerstgedachte overeind
bleef. De musical werd gespeeld
door de leiding van de kindernevendienst en de liedjes werden
gezongen door het jeugdkerkkoor
onder leiding van Mary van Dijke.

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!

Familieberichten
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IVN-lezing ’De wolf in Nederland’

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

Op woensdagavond 12 december is er weer
een Alzheimer Café De Ronde Venen vanaf
19 uur in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan
50 in Vinkeveen. Het thema van deze avond
is: ‘Had ik het maar geweten’.
Het boek ‘Had ik het maar geweten’ van
Ruud Dirkse en Caro Petit gaat vooral over
wat mensen met dementie nog wel kunnen
en gaat vooral over de thuissituatie. Het boek
is gebaseerd op ervaring van vele familieleden en deskundigen. De gespreksleidster gaat
met Ruud Dirkse in gesprek, waarin hij vele
praktische tips gaat vertellen voor familie,
vrienden en professionele zorgverleners

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

TRUUS VOORNEVELD - BERKELAAR

Jan Voorneveld

					

Kinderen

					

Kleinkinderen

dan op dinsdag 11 december naar de lezing
door Roeland Vermeulen over de wolf in
Nederland. De lezing begint om 20.00 uur en
wordt gegeven in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De
toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0297-534562. Zie ook:

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

en andere geïnteresseerde die omgaan van
iemand met dementie.
Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden,
buren. Wie nog nooit eerder in het Alzheimer
Café is geweest, moet beslist eens komen
kennismaken. Er is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en er is een
tafel met brochures en literatuur om thuis
rustig na te lezen. Aanmelden is niet nodig
en de toegang is gratis. Neem voor meer
informatie contact op met Esther Smit,
Coördinator Steunpunt Mantelzorg, 0297230280 e-mail: e.smit@stichtingdebaat.nl

Verloting vogel uit Zimbabwe

Onze lieve Truus is er niet meer

					

Al jaren wordt gesproken over de mogelijke
terugkeer van de wolf naar Nederland. Op
steeds meer plekken duiken ze in Europa op.
De Nederlandse regering heeft in elk geval
aangegeven dat de wolf welkom is, mocht
deze de grens oversteken. Maar kunnen ze
ook leven in ons volle landje? Onderzoek
wijst uit dat er ruimte is in Nederland voor
wel 20 tot 40 roedels. Wilt u meer weten
over deze spannende en mooie dieren? Kom

Alzheimer Café De Ronde Venen

Uitvaartverzorging
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Herenweg 153
3645 DK Vinkeveen

Op de markt ‘Samen voor duurzaam’
stond de Wereldwinkel met een kraam
met allerlei recycleproducten. Tassen van
autogordels, glaswerk met een boodschap
en vogels uit oude olievaten. Voor het maken van al die producten zijn kunstenaars
uit verre landen heel creatief geweest.
Een grote kraanvogel uit Zimbabwe was
niet te koop, maar zou die middag verloot
worden onder klanten van de wereldwinkel. Mevrouw Susan Mobasser was de
gelukkige winnaar. Uit handen van Jannie
Voorwinden van de wereldwinkel ontving
zij het kunstwerk. De prachtvogel krijgt
vast en zeker een mooi plekje bij haar,
binnen of buiten.

Geen bezoek aan huis.
Truus is overgebracht naar uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen.
Aldaar geen bezoek.
Wij nemen afscheid van haar op maandag 10 december om 12.00 uur in de aula van
de Algemene Begraafplaats in Wilnis, Ringdijk 4. Aansluitend begraven we haar.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Jeroen Vis
11 december
40 jaar!

Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: VOORNEVELD
en met inlogcode: B5HNYP
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance achterlaten.

Carl, gefeliciteerd met
je 50e verjaardag,

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

namens je
brandweervrienden!
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KERSTMARKT
13.00 - 18.00 uur

centrum Abcoude

9

CAFÉ

R E S TA U R A N T

MOTEL

De Plashoeve

De hele maand december:
arresleetochten

live
muziek

veel
winkels
open

en de
Kerstman
is er ook!

kramen
met kerstartikelen

4 Gangen
Feestmenu!

uitslag
bonnenactie &
kerstverhalenwedstijd

Knallend het jaar uit! www.plashoeve.com

Dinsdag 1 januari

Xmas Party

Nieuwjaarsfeest

met Wesley Bronckhorst,

Omar La Reine & Mystery Act

Ze zijn er weer!

De Kika beren bij Vida makelaars!
Wie is er nu (nog) niet bekend met Kika, de stichting die strijdt voor meer onderzoek
op het gebied van kinderkanker door het werven van fondsen. Deze fondsen worden
gebruikt voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker. Kika streeft naar verhoging van de genezingskans en verbetering van de kwaliteit
van de behandeling. Daarnaast steunen zij diverse academische kindercentra.
Vele organisaties, bedrijven en particulieren
ontplooien acties en initiatieven voor het bijeenbrengen van die fondsen. Vida Makelaars
wil ook haar steentje bijdragen, want er kan
nooit genoeg steun zijn!
Tijdens de feestelijke decembermaand staan
in het kantoor van Vida Makelaars aan de
Dorpsstraat 14 in Mijdrecht een heleboel
beren op hun nieuwe eigenaar te wachten.
Doel van de medewerkers is zoveel mogelijk
beren te verkopen om mee te helpen in de
strijd tegen kinderkanker.

U steunt toch ook onze actie? Kom dan naar
Vida en koop zo’n fijne knuffelbeer en doe
uzelf, een ander en alle kinderen er een
plezier mee.
De kleine beren kosten € 4,95 per stuk en de
grote beren € 6,95. Beide zijn verkrijgbaar in
5 kleuren. U bent van harte welkom!
Vida Makelaars og
Dorpsstraat 14
3641 EC  MIJDRECHT
0297 - 212 987

www.vidamakelaars.nl

VRIJ ENTREE

50

per persoon

Maandag 24 december

met Saskia, Armand
Fuchs & Quincy

AANVANG 21.00 UUR

Z0. 16 DECEMBER

29,

€

& DE HELE MAAND DECEMBER
DIV. WILD SPECIALITEITEN !

AANVANG 20.00 UUR

ENTREE € 10,, | VOORVERKOOP € 7,50

BAAMBRUGSE ZUWE 167 | 0294 291381 | WWW.FACEBOOK.COM/DEPLASHOEVE

Eindejaarsactie De Groene Venen
Op vrijdag 21 december geeft De Groene Venen een eindejaarsspecial uit, met o.a. de mogelijkheid
voor bedrijven, clubs en verenigingen hun relaties, leden en medewerkers fijne feestdagen te wensen.
Hiervoor is een standaardformaat van 103 mm breed x 63 mm hoog, of 50 mm breed en 127 mm hoog
beschikbaar voor een eenmalig bedrag van 45 euro (incl. BTW). U kunt uw boodschap met foto of logo
online indienen op www.degroenevenen.nl/actie. Inzenden kan tot uiterlijk 14 december 2012.

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.
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.

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

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week actrice Ariane Schluter over haar rol in het Tsjechov toneelstuk Drie Zusters.

Nationaal Toneel brengt Drie Zusters

‘We verlangen allemaal naar het
grootse en meeslepende’
U heeft veel belangrijke prijzen gewonnen, waaronder twee keer de Theo d’Or
(de toneel/acteerprijs voor de beste
vrouwelijke hoofdrol)
“Die erkenning was heerlijk. Ik doe
mijn vak met hart en ziel. Maar je
moet hierna wel door, je bent zelf je
grootste criticaster.”

Ik las dat de voorstelling Medea voor
u dierbaar was. U zei: “Het was een
voorstelling van anderhalf uur, dat
voelde als samengebalde energie.”
“Medea is net zo’n klassieker als
Drie Zusters. Dat was een waanzinnige rol om te mogen spelen, ook
de acteursgroep en regieopvatting
klopte. Dit gevoel heb ik nu ook.
De regisseur, kan zo goed, voor ons
als acteurs, de onderteksten bloot
leggen. Hij orkestreert het bijna
als een symfonie, een gezamenlijk
werk.”

De regisseur Theu Boermans zei dat
Drie Zusters volgens hem het 'mooiste
stuk' van Tsjechov is.
“Hij heeft wel recht van spreken,
Boermans kent Tsjechov als geen
ander. Ik ken Tsjechov veel minder

goed. Dit ongelofelijke mooie stuk
gaat over een verlangen dat niet
ingelost kan worden, de mogelijkheid om echt te willen veranderen,
maar dat niet kunnen. Het gaat nog
steeds over hoe wij nu leven. We
verlangen allemaal naar het grootse
en meeslepende.”

Drie Zusters werd in 1901 door Tsjechov
geschreven, een klassieker.
“Absoluut, het heeft zijn waarde
en kwaliteit inmiddels bewezen.
Het is mooi om te merken dat de
thematiek anno 2012 nog steeds
inspireert.”

Drie Zusters wil graag een spiegel
voorhouden over ‘de enige tijd die ons
is gegund’.
“Dat klopt. Aan het einde wordt
duidelijk dat de hoop op een groots
en meeslepend leven in de bodem
is geslagen. Ik zeg dan: ‘Het leven
loopt nooit zoals je graag zou willen.’ Mijn rol Olga (de oudste zuster,
red.) is, zonder dat ze dat wilde,
directrice geworden. Mijn wens om
naar Moskou te gaan is ook niet
uitgekomen. Olga is triest dat de

liefde aan haar voorbij is gegaan.
Maar de zusters besluiten om verder te leven. Dit stuk gaat over de
veerkracht van mensen, ze komen
geschonden uit de strijd maar ze
gaan dóór.

Het verhaal speelt zich oorspronkelijk
af in Rusland. Zou dit verhaal ook passen om vanaf een kleine Nederlandse
provinciestad naar de grote stad te
gaan? Of heeft het verhaal heel erg de
Russische melancholiek?
“Het verhaal gaat ook over de persoonlijke dromen en verlangen van
de Nederlander naar veranderingen
en groots en meeslepend leven.”

Uw kleedkamer speelt een belangrijke
rol in uw vak. U noemt het een ‘anonieme
plek’ en het toneel ‘een andere wereld’.
“Ik heb dit nodig om langzaam in
concentratie te komen en thuis te
vergeten. In mijn kleedkamer staan
ook geen foto’s van mijn kinderen. Dat leidt voor mij af. Ik moet
helemaal verdwijnen in mijn rol en
ontrafelen wie mijn personage is.
Mijn denken en mijn lichaam zijn
mijn toneelgereedschappen om een

Abcoude

Kerstoptreden Creatoonkoor in de bieb

Kerstconcert Immanuel op 14 december
Ook dit jaar geeft het Chr. Mannenkoor Immanuël weer een
Kerstconcert en wel op vrijdag 14
december a.s. in de Johannes de
Doperkerk in Driehuis (Mijdrecht/
Wilnis).
Naast een aantal bekende kerstliederen wordt het Kerstoratorium Een Nieuw Begin van Johan
Bredewout ten gehore gebracht.
De adventsboodschap verbeeld in
tekst en muziek wordt hier door het
koor solisten en het ad hoc samengestelde begeleidingsorkest met
enthousiasme en overtuiging voor
het voetlicht gebracht onder de
deskundige leiding van de dirigent
Jan Verhoef.

De toegangskaarten ad € 7, 50
(kinderen beneden de 12 jaar gratis) zijn te verkrijgen bij de leden
en bij de volgende adressen: Drogisterij Nap , Dorpsstraat Mijdrecht,
Drogisterij De Nagtegaal, Dorpsstraat te Wilnis en Drogisterij De
Bree, Herenweg te Vinkeveen.
Na afloop is er gelegtenheid om
onder het genot van een glaasje
glühwein nog even na te genieten.
In 2013 viert het koor het 35-jarig
jubileum. Wilt u meezingen met het
grootse lustrumconcert op zaterdagavond 26 oktober 2013, kom
dan naar de repetities op de dinsdagavond om 20 uur in het Kerkelijk Centrum De Rank te Mijdrecht.

Kerst- en winterliederen met
glühwein, limonade en koekjes in
de bibliotheek van Abcoude. Een
traditie die al meer dan 20 jaar
bestaat op initiatief van het koor
en de bibliotheek, waarbij het altijd
enthousiaste vrouwenkoor steeds
samenwerkt met jonge (of oudere)
muzikanten in opleiding. Dit jaar
zijn dat aanstormend viooltalenten
Roos, Syl, Cornelie en Mijntje, de
jonge pianisten Jelle, Isa, Isa en
Imre en blokfluitiste Kira. Ook het
saxofoonensemble is weer van de
partij.
Het programma bestaat uit mooie
en lichte, winterse (kerst-)liederen.
Het publiek mag soms ook meezingen of meespelen op aangeven van
de dirigente Liesbeth Hengeveld.
Dit gezellige kerstoptreden voor
jong en oud vindt plaats op vrijdag
14 december a.s. om 19.00 uur in
de bibliotheek in het Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan
46 te Abcoude. De toegang is
gratis en iedereen is welkom. Bij
de uitgang kunt u in de hoed uw
vrijwillige bijdrage doen voor de
drankjes en het kerstlekkers.
Meer informatie op:
http://creatoonkoor.blogspot.com

foto carli herm

rol te spelen, maar als ik Olga speel
heeft het niks met mij als Ariane te
maken.”

U speelde ook in de populaire succesfilms De Marathon, Terug naar de Kust
en de tv-serie Golden Girls.
“Het is leuk om mijn rollen af te
wisselen. Golden Girls ging om de
lach, maar de anderen rollen heb-

ben ook een tragische kant waar ik
van hou.”

Drie Zusters is te zien op 22 december
in Schouwburg Amstelveen. Andere
acteurs zijn o.a. Katja Herbers, Anniek
Pheifer, Mark Rietman, Jaap Spijkers
en Hans Croiset.
www.nationaaltoneel.nl

Beeldende kunst op locatie in de Ronde Venen
In deze feestmaand is een schitterende Kunstexpositie te bekijken in de
Dorpsstraat 62 in Mijdrecht. Hier kan men de meest kunstzinnige beelden
bewonderen, want cursisten van de kunstenares Henny Heijnen uit Amstelhoek, exposeren op: vrijdag 7 en 14 december van 11 - 21 uur; zaterdag 8
en 15 december van 11 - 17 uur en zondag 16 december van 12 - 17 uur.
De beelden, vervaardigd uit diverse soorten natuursteen en brons zijn te
koop en wellicht vindt men hier een uniek cadeau voor de feestdagen.
Voor inlichtingen: Henny Heijnen, tel. 0297-560767.

Zondag 9 december 13-18 uur bij Atelier licht+ruimte in Abcoude

Kwaliteit siert de Mens
Tot 3 februari 2013 exposeren Jacomijn van der Donk en Clementine
Oomes in een stille dialoog. Stilte
spreekt. Jacomijn verwerkte teruggetrokken, dromerige landschapselementen in sieraden en objecten,
Clementine vertaalde een introvert
afwachten in haar werken op papier.
Op zondag 9 december is het eerstvolgende open huis, dat in een feestelijk jasje is gegoten, onder het motto
Kwaliteit siert de Mens. Zibibbo
opent een keur van Italiaanse wijnen.
Eric van der Heijden laat u proeven
uit het assortiment zoete
en hartige heerlijkheden
van Tartaaah en dankzij
JOEMERINO komt u lekker warm de winter door
in een fraaie merino trui
of sjawl.

9 december: tussen 13 en 18 uur
proeven en bestellen, inspiratie opdoen, de betere kerstcadeaus vinden
of u inschrijven voor een cursus wijn
en patisserie in het nieuwe jaar. En:
kopers en bestellers dingen mee naar
een van de fijne prijzen. Open huis op
de zondagen 9 en 16 december, 20
januari en 3 februari en op afspraak.
Voor de exacte openingstijden, zie
de agenda op www.licht-ruimte.nl of
bel 06-11003354. licht + ruimte,
Hoogstraat 35, Abcoude (boven De
Eendracht).

DE GROENE VENEN 								

7 december 2012		

11

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Tiny Nederhorst verzamelt ansichtkaarten uit de regio:

“Als ik de oude kaarten bekijk, komen de herinneringen weer boven”
Met het kleine groene monumentale pand dat tussen de watertoren en de Karwei in
Mijdrecht instaat als thuis, woont de 75-jarige Tiny Nederhorst in één van de bekendste
woningen in De Ronde Venen. Samen met haar broer Arnoldus (77 jaar) verblijft ze daar al
haar hele leven. Oudere broers verlieten het nest, maar Tiny en Arnoldus zijn altijd samen
gebleven. Bij Tiny en Arnoldus is het ouderwets gezellig: de televisie staat uit en de in een
pan verwarmde melk wordt met vreugde in de koffie geschonken. Als het duo de gezamenlijk verzamelde collectie boeken en ansichtkaarten van De Ronde Venen erbij pakt,
is het alsof oude tijden herleven. Tiny: “Wilnis, Vinkeveen en De Hoef ken ik minder goed,
maar met verhalen over Mijdrecht kan ik avonden vullen. Want welke Mijdrechter van
mijn leeftijd kan zich de oude koekfabriek nu niet herinneren?”
Tiny en Arnoldus hadden al enkele
boeken en ansichtkaarten in bezit
toen in 1985 een gratis boek over
Mijdrecht verspreid werd. Dit was
ter ere van het 900 jarig bestaan
van het dorp. Tiny: “Vanaf dat moment zijn we ons er meer in gaan
verdiepen. We zijn van alles van de
oude De Ronde Venen – toen nog
zonder Abcoude en Baambrugge gaan verzamelen. Van boeken tot
krantenknipsels en vooral heel veel
ansichtkaarten. Er zitten boeken
met historische feiten bij, maar
ook exemplaren uit de reeks ‘Oude
prentkaarten vertellen over …’, die
titels werden dan aangevuld met de
naam van het dorp waar het boekje
over gaat. Deze boekjes staan vol
met foto’s die ook op ansichtkaarten gebruikt zijn en dat is mooi
naslagwerk, want de ansichtkaarten
vormen een belangrijk deel van
onze verzameling. Ik denk dat we
inmiddels al wel 1.000 verschillende kaarten hebben. Door onze
eigen kaarten te vergelijken met de
afbeeldingen in de boeken proberen
we te ontdekken welke er nog in
onze collectie ontbreken.”
Beurzen
De ontbrekende kaarten hopen de
broer en zus door middel van (ruil)
beurzen te bemachtigen. Tiny:
“Vroeger ging Arnold vaak op
zaterdag naar zo’n beurs toe, die

dag bleef ik thuis om het huis aan
kant te maken. Als hij dan bij een
paar kaarten twijfelde of we die
al hadden, keken we thuis snel in
de mappen. Bleken we de kaarten
toch niet te hebben dan gingen we
samen op zondag terug naar de
beurs om ze alsnog te kopen of te
ruilen tegen kaarten die wij dubbel
hadden. Daarbij beperkten we ons
niet tot de beurzen uit de buurt.
We gingen er zelfs voor naar Den
Bosch. En nog steeds pak ik af en
toe met een andere verzamelaar de
bus naar de Jaarbeurs in Utrecht
om te zien of ze daar nog wat voor
ons hebben.”
De regio in beeld
In de  ruim 25 jaar die Tiny en
Arnoldus al aan het verzamelen zijn
hebben ze al vele dikke mappen
met ansichtkaarten uit de regio
kunnen vullen. Vol trots pakken
ze de rijkgevulde mappen er één
voor één bij. De map met Wilnis
toont onder andere de Herenweg,
De Krom, het Raadhuis, het station
en natuurlijk de Korenmolen. Bij
de kaarten van Woerdens Verlaat
komen voornamelijk de brug en de
sluis veelvuldig terug. In de serie
met De Hoef pronken onder meer
de Rooms-Katholieke kerk, de
Christelijke school en de brug bij
Vrouwenakker en in de map met
platen uit Vinkeveen domineren de

16 december in de Dorpskerk van Abcoude

Kerstconcert ‘Concerto di Natale’
De KSAB Abcoude Concerten organiseert op 16 december een bijzonder kerstconcert. Het ensemble dat op dit fraaie kerstconcert speelt
heet ‘La Primavera’ en is gespecialiseerd in muziek uit de periode van
de vroege barok. In die tijd, zestiende en zeventiende eeuw, werd er al
mooie kerstmuziek geschreven. Op dit concert wordt muziek uit die tijd
uit Italië en Spanje gezongen en gespeeld.
Bekende componisten als C. Monteverdi en A. Grandi staan op het programma, ook zijn er minder bekende componisten uit dezelfde periode.
Het is steeds muziek in eenzelfde sfeer die zeer aantrekkelijk is om
naar te luisteren.
De drie musici (sopraan, viola da gamba en theorbe of barokgitaar)
staan er om bekend dat zij spelen met passie en dat het spel van hoge
kwaliteit is. Zij zijn afkomstig uit Portugal, Nederland en Brazilië. Zij
geven veel concerten en spelen op festivals over de hele wereld. De
KSAB Abcoude Concerten is er dan ook trots op dat zij nu in de Dorpskerk van Abcoude een sfeervol kerstconcert komen spelen!    
Kaarten zijn voor 15 euro (donateurs 20 euro) te bestellen via
www.abcoudeconcerten.nl. Ook worden kaarten verkocht door drogisterij Van der Geest, Hoogstraat Abcoude (tot 16.00 uur op de zaterdag
voor het concert) en door boekhandel Sprey, Brugstraat Abcoude (tot
17.00 uur op de zaterdag voor het concert), en op 16 december vanaf
14.30 uur in de Dorpskerk.

Heulbrug, de
watermolen
bij Bon, de
muziektent
Concordia,
boerderij
Veelust, de
Spoorlaan met
het station en
de gevel van
Tiny Nederhorst en haar broer Arnoldus: “Eén van de mooiste kaarten is misschien wel die met ons eigen
het Mariaoord. huis erop. Ons gezin staat er niet op, maar voor de deur zie je wel twee tantes van ons staan. Dat is
Tiny: “Nog
prachtig om te hebben.” 						
foto patrick hesse
altijd is het
prachtig om naar de kaarten te
spaaractie en niet iedereen heeft de
Lindeboom
kijken. Vooral de oude zwart/witte
Een andere trots van Tiny en Arnold complete puzzels bij elkaar kunnen
kaarten waarbij de plaatsnaam
sparen. Ik heb nu ook een paar
zijn de spaarzegels en legpuzzels
ingegraveerd is, vind ik erg bijzonpuzzels waar nog stukjes ontbreken.
van biscuitfabriek De Lindeboom,
der. Ik heb het meest met de oude
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor
die vroeger op de plaats van
kaarten uit Mijdrecht. Telkens als ik het huidige winkelcentrum van
de munt die werd uitgegeven ter
daar naar kijk, denk ik: ‘ooh ja, zo
ere van het 100-jarig bestaan van
Mijdrecht gevestigd was. Tiny:
was het’. Want wat is er in de loop
de koekfabriek. De munt hebben
“Blijkbaar had de fabriek zo nu
der jaren veel veranderd! Maar
we, maar de oorkonde is niet te
en dan een spaaractie waarbij je
als ik de kaarten bekijk, herinner
vinden. En zo is dat ook bij diverse
zegels of stukjes van een legpuzzel
ik het me allemaal weer. De oude
postkaarten: we hebben een foto,
kon verzamelen. Deze spullen ben
Dorpsstraat met de koekfabriek, de ik tegengekomen op beurzen en kon maar de echte kaart nog niet. Dat is
Boerenleenbank, de sigarenwinkel
ik niet laten liggen. Ik heb wel eens jammer, maar het maakt de hobby
van Pieneman, het station met
ook uitdagend. Door het zoeken
geprobeerd uit te zoeken hoe de
daar tegenover de zadelfabriek van
en uitzoeken gaat er in zo’n hobby
spaaracties precies in elkaar zaten
familie Kooi en hun woning die in
veel tijd zitten, maar het blijft mooi
en waar je de spullen precies bij
de oorlog door een bom is getrofwerk. Want De Ronde Venen van
kreeg, maar helaas heeft tot nu toe
fen. Eén van de mooiste kaarten
onze jeugd – en dan vooral Mijdnog niemand mij dit kunnen vertelvoor ons is misschien wel die met
recht - is voor ons nog altijd heel
len. De zegels zijn genummerd
ons eigen huis erop. Ons gezin staat met de cijfers 1 tot en met 35.
speciaal.”
er niet op, maar voor de deur zie je
Deze hebben we nu allemaal. De
wel twee tantes van ons staan. Dat
legpuzzels zijn een ander verhaal.
is prachtig om te hebben.”
Daarvan zijn er verschillende uit
gegeven. Dit was ook duidelijk een

Abcoude

Mijdrecht

Om de restauratie van de toren van
de HH. Cosmas en Damianuskerk
in Abcoude te realiseren, worden
allerlei activiteiten ondernomen. Op
zaterdag 15 december (13-18 uur)
en zondag 16 december (11-17 uur)
wordt in deze kerk een grote Kerststallententoonstelling en in het naastgelegen Parochiecentrum ’t Trefpunt
een Fair georganiseerd.

Tijdens de mantelzorgsalon van
maandag 10 december kunnen mantelzorgers uit De Ronde Venen leren
hoe ze een kerstbal maken van oude
kerstkaarten.  Deze workshop vindt
plaats van 13-15:30 uur.
De locatie is G. van Aemstelstraat 5
te Mijdrecht (De Buurtkamer).

Kerststallententoonstelling en Fair

De organisatoren roept eigenaren
van een kerstgroep deze met of
zonder stal uit te lenen. Ook vragen
ze iedereen om zelfgemaakte producten en artikelen voor de Fair aan te
leveren. Dat kan op donderdag 13 december en vrijdag 14 december van
9-12 uur (Kerkstraat 23 te Abcoude).
Verse producten zoals cakes, koekjes,
quiches, e.d. zo laat mogelijk aan te
leveren.  Meer informatie:
www.torenindesteigers.nl of telefonisch
bij Margo Birkhoff, 06-44 47 23 06.

Mantelzorgers maken een kerstbal van oude
kerstkaarten

Wie het jammer vindt dat de mooie
kerstkaarten die men ontvangt na
de feestdagen in een schoenendoos
verdwijnen of bij het oud papier
gaan, krijgt tijdens deze workshop de
gelegenheid om van deze oude kerstkaarten weer iets moois te maken.
Neem oude kerstkaarten die u nog
heeft liggen zeker mee, evenals een
goede schaar.
Natuurlijk wordt er gezorgd dat er
bij de koffie of thee iets lekkers is om
samen met u de laatste workshop van
dit jaar feestelijk af te sluiten. Deze

workshop wordt mogelijk gemaakt
door de Round Table 169. Aan het
deelnemen van deze workshop zijn
daardoor geen kosten verbonden.
Om enigszins in te schatten hoeveel
mensen er komen, wordt het op prijs
gesteld als u zich vooraf aanmeldt
bij Stichting De Baat, tel. 0297230280, of per e-mail: e.smit@
stichtingdebaat.nl
Heeft u geen vervoer of heeft u
iemand nodig die uw zorgtaken even
over neemt, neem dan contact op met
een van de Servicepunten, tel. 0297587600.
De mantelzorgsalon is een ontmoetingsgroep voor mensen die langdurige of intensieve zorgtaken hebben
voor een familielid, vriend of kennis
en vindt iedere laatste maandag van
de maand plaats.
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WIL JE EEN ONDERNEMING AANMELDEN?
Vanaf 7 december 2012 kun je jouw favoriete onderneming opgeven via www.ondernemingvandrv.nl.
Hier staan ook de voorwaarden vermeld. Geef bij de

WIE VERDIENT DE TITEL
ONDERNEMING VAN DE RONDE VENEN

‘Onderneming van De Ronde Venen’ is een nieuw, jaarlijks terugkerend
event, waarmee het ondernemerschap in De Ronde Venen wordt gestimuleerd.
Succesvolle ondernemingen met een belangrijke economische functie of
ambitieuze startende ondernemingen met een sterk innoverend karakter
maken kans om onderneming van het jaar te worden.

GEEF JOUW FAVORIET NU OP VIA
WWW.ONDERNEMINGVANDRV.NL

aanmelding een korte motivatie waarom juist deze
onderneming de prijs verdient. Aanmelden kan tot
28 januari.
De jury maakt 8 februari de genomineerden in drie
categoriën bekend. Vervolgens kan er vier weken lang
gestemd worden op deze ondernemingen. De winnaars
worden tijdens een spetterend event op 21 maart
bekend gemaakt.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Dokter Mees ten Oeverlaan 6, Wilnis
Zaterdagochtend ben ik onderweg naar de Dokter Mees ten Oeverlaan. Aan beide kanten staan
verschillende typen vrijstaande huizen aan de rand van Wilnis met vrij uitzicht op het achtergelegen parkje. Iedere woning heeft voldoende ruimte om de auto op eigen terrein te parkeren,
dus aan parkeergelegenheid geen gebrek.
We komen binnen in de hal waar je
oog meteen valt op de mooie trap
die de weg wijst naar de eerste
verdieping. Maar we gaan eerst
beneden kijken. Vanuit de hal kom
je in de ruime bijkeuken waar de
wasmachine en droger staan en
vanwaar je door kunt lopen naar de
garage. Verder bevindt zich in de
hal het toilet en een slaapkamer/
kantoor. Deze kamer ligt aan de
voorkant van de woning waardoor
je van deze ruimte ook een praktijk/
salon aan huis van zou kunnen maken. Er is nog geen aparte ingang,
maar die kan wel eenvoudig worden
gecreëerd.
We gaan verder naar de woonkamer; die is ècht ruim! De openslaande deuren naar de achtertuin
zorgen ervoor dat er erg veel licht
binnenvalt.
Vanuit de woonkamer komen we
in de woonkeuken, die ook enorm
groot is en ruimte heeft voor een

lange eettafel waaraan je gezellig
met z’n allen kunt dineren. Alle benodigde apparatuur is in de keuken
aanwezig zoals onder andere een
cooker, een Boretti gasfornuis met
dubbele oven en natuurlijk een
vaatwasser. Ook vanuit de keuken
zijn er openslaande deuren naar de
tuin en naar het terras met overkapping. Hier kun je in het voorjaar
al snel lekker buiten eten en van
de buitenlucht genieten. Naast het
terras ligt een zwembad en staat er
een jacuzzi in de tuin, wat natuurlijk heerlijk is.
Op de bovenverdieping zijn vier
ruime slaapkamers en de badkamer.
Ook is vanuit een van de slaapkamers de zolder te bereiken waar
je nog behoorlijk wat spullen kunt
opbergen.
De badkamer is ook ruim en heeft
een ligbad, een inloopdouche, een
tweede toilet en dubbel wastafelmeubel.

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Zomergasten, wintergasten
Het is november. De najaarsstormen doen hun intrede, felle buien
afgewisseld met perioden met
zon. Het is de tijd om de tuin eens
wat op te ruimen. De afgestorven
planten gaan naar de afvalhoop,
de grond wordt wat omgewerkt.  
Enkele meters verderop zit een
roodborstje. Hij houdt goed in de
gaten wat er gebeurt. Zodra ik
me wat terugtrek, gaat hij in de
net omgewerkte grond op zoek
naar voedsel. Je let er eigenlijk
niet op… gewoon een roodborstje,
maar zijn die roodborstjes ’s zomers ook zo mak, zitten ze dan ook
op je vingers mee te kijken? Neen,
deze doen ’s winters heel anders.
‘s Zomers zijn ze schuw en houden
ze afstand. Maar veranderen ze
dan inderdaad zo van karakter,
van schuw bosvogeltje tot allemansvriend? Neen, er is iets heel

anders aan de gang, een ware
volksverhuizing. Een deel van onze
zomer-roodborstjes vertrekken in
oktober naar zuidelijker oorden
en de roodborstjes uit Scandinavië
en Rusland overwinteren bij ons.
En die noordelijke roodborstjes
hebben een heel ander karakter.
Ze gaan er vanuit dat de mens ze
geen kwaad zal doen en profiteren van onze gewoonte om in het
najaar de tuin op te ruimen.
Die volksverhuizing gebeurt
voornamelijk ‘s nachts, de één gaat
de ander komt. Binnen een aantal
weken ligt heel Noord Europa
onder de sneeuw en op een enkele
uitzondering na is het gebied voor
vogels onbewoonbaar geworden.
Met miljoenen tegelijk trekken
ze weg en passeren ze ons land.
Langs de kust kan je er iets van
zien. In oktober trekken groepjes

De woning is echt
bijzonder ruim en de
tuin is ook erg goed
onderhouden.
Een heerlijke plek
om te wonen en een
top huis voor een
gezin dat prijs stelt
op comfort, ruimte en
privacy. Bovendien is
de woning bijzonder
scherp geprijsd voor
een huis van dit
kaliber.
Kortom: echt een aanrader om in
deze woning eens een kijkje te komen nemen en de sfeer te proeven!

Afstand tot:

Aantal km:

Facts & Figures

Dokter Mees ten Oeverlaan 6,
Wilnis
Vraagprijs € 875.000,- k.k.
Woonoppervlakte 275 m2
Inhoud 750 m3
6 kamers (5 slaapkamers)

Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl

Supermarkt
                 0,5
Snelweg A2
                 7,7
Bushalte                  
   0,3
Basisschool
                 0,9
Sportschool
                 2,3

ver naar het zuiden en passeren
zelfs de Sahara om in midden
Afrika te overwinteren.
Onze boerenzwaluw is zo’n vogel,
‘s winters jaagt hij ergens in Midden- en Zuid Afrika op insecten
om in het voorjaar weer terug te
komen. Andere soorten blijven
dichter bij huis. Ze zoeken de
dichtst bijzijnde plaats waar het
In oktober vertrekken ze. De
niet te koud is en waar voldoende
spreeuwen die in de winter onze
voedsel te vinden is. Zuid Spanje
velden bezetten en in onze tuinen
gevoerd worden zijn spreeuwen uit voldoet vaak al aan  die eisen. Het
vriest er weinig en er is altijd wel
noordelijker streken, uit Rusland
voedsel te vinden.
of Scandinavië. Het zijn spreeuMaar het kan nog anders. Door
wen, maar toch weer andere
de mens verandert het klimaat.
spreeuwen. Onze spreeuwen en de
Er ontstaan oases van warmte en
noordelijke spreeuwen zullen niet
voedsel. Die oases zijn de grote
vaak met elkaar paren. Als in het
steden, Londen met zijn voorstevoorjaar onze spreeuwen terugkoden is zo’n voorbeeld. Het klimaat
men, willen ze aan het werk, een
is er altijd al milder dan bij ons
nest bouwen en jongen voortbrengen. De nog aanwezige noordelijke maar in de groeiende stad blijft
het extra mild. Verder zijn Engelspreeuwen hebben wel wat anders
sen gek op vogels, de hele winter
aan hun hoofd. Ze moeten op reis
hangen ze voedsel op en strooien
naar het noorden en zijn helemaal
ze van alles in hun tuinen. Dus
niet geïnteresseerd in de avances
waarom verder vliegen, je steekt
van onze vogels. Het zijn beide
spreeuwen, maar daar blijft het bij.       bij Calais het Kanaal over en je

spreeuwen en vinken langs de
duinrand naar het zuiden maar
dat is een schijntje van wat er passeert. Hoog boven ons en ’s nachts
passeren ons miljoenen vogels op
weg naar warmere streken.  Ook
onze spreeuwen doen mee aan
deze verhuizing.

Maar waar blijven nu onze zomervogels? Welnu, sommige trekken

overwintert in Groot-Londen.
Steeds meer zangvogels doen dat.
Het scheelt energie want je hoeft
minder ver te vliegen en er is nog
een voordeel. In het voorjaar ben
je zo weer terug in je broedgebied
en kun je de gunstigste plekjes
bezetten om te broeden. De overwinteraars in Spanje hebben dan
het nakijken. Je bent een slimme
vogel of niet!
      

www.degroenevenen.eu
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ZORGEN VOOR ZORG
Ingrijpende verandering maatschappelijke ondersteuning

Naar een nieuwe manier
van zorgverlening
In de loop van de vorige eeuw is in Nederland een uitgebreid stelsel
van voorzieningen opgebouwd waar mensen, die hulp nodig hebben,
een beroep op kunnen doen. Uitkeringen, toeslagen en hulpmiddelen
droegen er toe bij dat men op een redelijk niveau aan het maatschappelijk verkeer kon blijven deelnemen. Ons land werd een verzorgingsstaat
en de voorzieningen werden een recht. Daar is inmiddels een kentering
in gekomen. In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
van kracht geworden. In deze wet wordt niet langer de steun vanuit
de overheid als een vanzelfsprekend recht beschouwd. Met de Wmo is
een ontwikkeling ingezet waarbij mensen zoveel mogelijk voor zichzelf
en voor elkaar moeten gaan zorgen, zodat iedereen actief kan blijven
deelnemen aan de samenleving. De uitvoering van de Wmo werd overgedragen aan de gemeenten. Binnenkort komen daar nog eens drie grote
decentralisaties bij. Wethouder Erika Spil en haar beleidsadviseur Jur
Jongman leggen uit wat dat betekent.
door piet van buul

“W

e kunnen ons
voorstellen dat veel
van onze inwoners
het overzicht over de aankomende
veranderingen een beetje kwijt zijn
geraakt,” zegt wethouder Erika
Spil. “Het proces van de overheveling van taken vanuit het Rijk naar
de gemeenten is nogal hectisch verlopen. Het ‘gedoogkabinet’ kwam
met de aankondiging en maakte
een begin met de uitwerking van de
plannen. Catshuisoverleg, regeringscrisis, verkiezingen, kunduz-akkoord
en een nieuw kabinet zorgden voor
verwarring en vertraging. Inmiddels
is het bijna 1 januari 2013 en moeten we een groot aantal taken uit
gaan voeren zonder dat de details
allemaal goed duidelijk zijn.”
De wethouder maakt zich duidelijk zorgen en ook wel een beetje
boos. Ze vreest dat de prioriteit die
gegeven wordt aan de bezuinigingen ten koste gaat van het maken
van goed doordachte plannen. “Wat
ik mis is een duidelijke visie van de
landelijke overheid. Wanneer je fors
gaat snijden in zaken als verpleging
en verzorging, moet daar wel een
idee achter zitten. Tot nu toe lijkt
bezuinigen de enige drijfveer. Ik
ben bang dat we bij de verdere
uitwerkingen nog tegen tal van
zaken aan zullen lopen die nauwelijks of helemaal niet uitvoerbaar

In de toekomst zullen we
steeds meer terug moeten
vallen op zelfredzaamheid, op hulp van familie,
buren en kennissen of op
vrijwilligersorganisaties.
zullen blijken te zijn. Maar goed,
we moeten verder en we doen er
hier in onze gemeente dan ook alles
aan om de zaken in goede banen te
leiden.”
Nieuwe taken voor de gemeente
Naast de uitvoering van de Wmo
krijgt de gemeente er binnenkort
nog een drietal zaken bij. Dat zijn
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdzorg en
de Participatiewet (voorheen de
Wet Werken naar Vermogen). Deze
regelingen worden niet zo maar
naar de gemeente overgeheveld.
Vanwege de bezuinigingen worden
de regelingen ook in veel gevallen
drastisch gewijzigd. Zo zijn tal van
voorzieningen, die vroeger vanuit
de AWBZ verstrekt werden, straks
niet langer beschikbaar. Er komt
een nieuwe manier van zorgverlening. De taken en ontwikkelingen
hebben invloed op het terrein van
werk en dagbesteding, van inkomen,
wonen, passend onderwijs, gezondheid, opvoeding, welzijn, sociale
contacten en vrije tijd. Het kan
dus iedereen raken. Daarom is het
belangrijk dat mensen weten wat er
gaande is.
Een ander uitgangspunt
“Tot nu toe zijn we vooral uitgegaan van het recht op zorg,” legt
de wethouder uit. “We bekijken de
problemen die iemand heeft, geven
een indicatie af en stoppen hem of
haar in een hokje. Dat zorgt er voor
dat we ook precies weten waar
betrokkene dan op kan rekenen. We
zorgen voor een aanbod aan zorg.
In de nieuwe situatie wordt de zaak
omgedraaid. We stoppen mensen
niet langer in hokjes. We bekijken
wat het probleem is, gaan na wat
mensen zelf kunnen, al dan niet met
behulp van hun directe omgeving.

En kijken dan wat voor zorg er
verder nog nodig is. We gaan dus
veel meer vraaggericht werken dan
aanbodgericht. Dat betekent een
omslag in het denken over de manier waarop we mensen kunnen ondersteunen. We moeten dus van het
hokjes denken af. En met ‘we’ bedoel ik onszelf als gemeente. Maar
ook de organisaties in het veld die
op het terrein van zorgverlening
actief zijn. Daarin onderscheid ik
twee verschillende circuits. Dat
zijn de formele organisaties in
het professionele circuit zoals de
huisartsen, de psychische hulpverleners, het maatschappelijk werk, de
thuiszorg en dergelijke. En dan is
er het grote scala van de informele
hulpverleners. Dat gaat van de hulp
van familie, buren en vrienden tot

Nieuwe artikelenreeks:

ZORGEN VOOR
ZORG
De komende jaren gaat de relatie
tussen burger en gemeenten sterk
veranderen. Er komt meer nadruk
op wat de burger zelf kan en wat hij
kan bijdragen om anderen te helpen.
Dat vraagt oplossingen die aansluiten op de specifieke situatie van de
individuele burger. Het betekent een
andere manier van werken, maar ook
een omslag in het denken over de rol
van de gemeente, van de burger en
van de betrokken maatschappelijke
organisaties. De veranderingen kunnen iedereen raken en liggen op het
terrein van werk en dagbesteding,
inkomen, wonen, passend onderwijs,
gezondheid, opvoeding, welzijn, sociale contacten, vrije tijd. Daarom gaat
De Groene Venen in een maandelijkse
artikelenreeks aandacht besteden
aan de gevolgen van deze veranderingen. Welke mogelijkheden ontstaan
er en hoe kunnen we er gebruik van
maken? We praten met beleidsmakers, hulpverleners en zorgvragers
om meer duidelijkheid te scheppen
over de ingrijpende veranderingen
in de maatschappelijke zorg, waar
vrijwel iedereen op enig moment mee
te maken kan krijgen.

- foto's patrick hesse

De wethouder vreest dat
de prioriteit die gegeven
wordt aan de
bezuinigingen ten koste
gaat van het maken van
goed doordachte plannen.
aan tal van organisaties zoals Het
Rode Kruis, de Zonnebloem, de
kerken of  patiëntenplatform tot
aan de Stichting Thuis Sterven. Er
zal dus nog heel veel overleg nodig
zijn om dat allemaal goed op elkaar
af te stemmen. Vaak overlappen
organisaties elkaar. Het is nodig
dat ze elkaar goed aanvullen en dat
het zorgstelsel voor de zorgvragers
ook inzichtelijker wordt. Men moet
weten waar men terecht kan.”
Hulp vragen is moeilijk
Veel mensen hebben het er moeilijk Zorgen voor elkaar
Wethouder Spil laat er geen
mee om hulp te gaan vragen. “Je
misverstand over bestaan. “In de
moet een drempel over,” zegt Jur
toekomst zullen we steeds meer
Jongman. Hij is bij de gemeente
terug moeten vallen op zelfredbelast met de zorg om vorm en
zaamheid, op hulp van familie,
inhoud aan de nieuwe manier van
buren en kennissen of de vrijwildienstverlening aan te brengen.
ligersorganisaties. De overheid is
“Het moment om aan de bel te
niet langer in staat om aan alle
trekken wordt door veel mensen
hulpvragen te voldoen. We gaan in
lang uitgesteld. Men blijft veel te
feite terug naar de vijftiger jaren,
lang doormodderen. Soms komt
toen het vanzelfsprekend was dat je
dat ook omdat men niet goed weet
elkaar bij stond in
waar men moet
We moeten ons niet laten moeilijke tijden
zijn. Vandaar dat
en voor elkaar
we er naar streven
leiden door de
zorgde. Gelukom een plek te
begrenzingen van de
kig zijn er in
creëren waar mensen altijd terecht nieuwe regelgeving, maar onze gemeente
veel mensen die
kunnen. Dat zijn
de servicepunten met elkaar zoeken naar de bereid zijn hulp
die in een aantal
uitdagingen en elkaar te geven. Om ons
heen kijkend stel
kernen zijn ingedaar op aanspreken.
ik vast dat De
richt. Daar zitten
Ronde Venen een voorsprong heeft
de mensen die op de eerste plaats
als het gaat om mensen die elkaar
goed kunnen luisteren. Het vereist
helpen. Dat moeten we vasthouden
enige vaardigheid om er achter te
en uitbouwen. We moeten ons niet
komen wat precies het probleem
laten leiden door de begrenzingen
van een zorgvrager is. Soms komt
van nieuwe regelgeving, maar met
men met een bepaalde vraag en
elkaar zoeken naar de uitdagingen
blijkt in het gesprek dat er dieperliggende problemen zijn die om een en elkaar daar op aanspreken.”
oplossing vragen. En bij de servicepunten zitten dan ook de mensen
die precies weten hoe de hulp die
nodig is, geregeld kan worden.”
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Brabebo autodemontage en onderdelen

'Er wordt hier vrijwel niets weggegooid'
Al lang voordat het milieubewustzijn gemeengoed werd, begon een drietal vooruitziende
ondernemers een autorecyclingbedrijf in Mijdrecht. In 1965 werd een handel in gebruikte
auto-onderdelen, Brabebo gestart. Auto’s die uit de circulatie waren genomen ging men
demonteren en alle nog bruikbare onderdelen werden er uitgehaald en weer op de markt
gebracht. In de afgelopen 47 jaar heeft Brabebo zich ontwikkeld tot een van de marktleiders op het gebied van gebruikte en ook nieuwe auto-onderdelen. ‘Er wordt hier vrijwel
niets weggegooid,’ zegt Gerry Bras, samen met Erwin Rusman directeur-eigenaar van het
bedrijf. ‘Ongeveer negentig procent van een auto kan worden gerecycled of kan weer tot
grondstof worden verwerkt.’
Bij Brabebo zitten begrippen als
duurzaamheid, energiebesparing,
milieuverantwoord werken en hergebruik verankerd in de bedrijfsfilosofie.
Gerry: “Het gaat hier om hergebruik
van producten en om hergebruik
van materialen. De meeste onderdelen van een auto zijn zo weer te
gebruiken in een andere auto. De
onderdelen worden in hun bestaande
vorm hergebruikt zonder dat hieraan
iets gedaan hoeft te worden. En ook
van materialen zoals glas of kunststof
worden weer nieuwe producten gemaakt. Van autobanden worden rubber tegels voor de speeltuin gemaakt.
Het milieuvriendelijk produceren is
uiteraard voor ons commercieel interessant, maar ook voor onze klanten.
Door allerlei gebruikte onderdelen in
zijn bestaande vorm te hergebruiken
levert dat een enorme besparing op
aan energie en grondstoffen, terwijl
er ook geen overbodig afval of vervuiling ontstaat. Daar komt nog bij dat
er veel minder onderdelen uit verre
landen moeten worden geïmporteerd,
hetgeen ook een vermindering van
de milieubelasting oplevert. In de
huidige tijd wordt het belang hiervan
steeds meer ingezien. In Scandinavië
zijn ze inmiddels al zo ver dat er
standaard eerst naar een gebruikt onderdeel gezocht moet worden voordat er een nieuw onderdeel wordt
besteld. Ook de Nederlandse overheid

bevordert sinds 2011 het gebruik van
auto-onderdelen ‘met ervaring’.”
Registratie van de onderdelen
Elke auto die bij Brabebo gedemonteerd wordt, wordt van binnen en van
buiten gescand. De gegevens van elk
onderdeel worden in de computer
opgeslagen en het onderdeel wordt
van een sticker voorzien. Gerry: “Aan
de hand van die stickers kunnen we
het hele proces binnen het bedrijf
vormgeven. Elk onderdeel wordt
gecontroleerd en opgeslagen in het
magazijn. Doordat we alle gegevens ook in ons computersysteem
vastleggen beschikken we over een
uitgebreide technische database. Het
is zelfs zo dat we hieruit gegevens
kunnen halen over welke onderdelen
regelmatig stuk gaan en vervangen
moeten worden. Het komt ook voor
dat sommige onderdelen niet zonder
meer opnieuw te gebruiken zijn. Die
laten we dan vaak repareren. Meer
dan de helft van de auto’s die total
loss worden verklaard, heeft schade
aan de voorkant. Dan blijft er nog
heel veel auto over waarvan nog val
alles goed opnieuw te gebruiken is.
Dat geldt in feite ook voor de elektronica waarmee auto’s tegenwoordig
steeds meer zijn uitgerust. En elke
auto waarmee we aan de slag gaan,
komt eerst op een speciale brug
waar alle vloeistoffen die er in zitten

Familie werft fondsen

Gaat droomwens doodzieke
Mijdrechter in vervulling?
Mijdrechter Fokko van der Molen is 59 jaar. Drie jaar geleden ontwikkelde zich bij hem de ziekte ALS en, tot groot verdriet van zijn familie,
is het einde in zicht. Hij zit in een elektrische rolstoel en kan alleen
zijn rechterarm nog een beetje bewegen. Dankzij de thuishulp in de
ochtend en avond en met met behulp van een tillift en een traplift kan
hij gelukkig voorlopig thuis blijven wonen bij zijn vrouw Ria.
Fokko heeft nog één droomwens en
dat is een dagje naar zijn voetbalclub Feyenoord in Rotterdam.
Hij droomt van een rondleiding
door het stadion, een ontmoeting
met een speler of met trainer
Koeman. Hij wenst nog één keer
een wedstrijd te mogen beleven
met zijn vrouw, zijn zoon Michel,
schoondochter Linda, zijn dochter
Daniëlle, schoonzoon Ron en vier
kleinkinderen op zondag 16 december aanstaande.
Om deze droomwens uit te laten
komen is er 1.000 euro nodig; voor
onder andere het vervoer met een
rolstoelbusje, de stadionkaartjes,
meeting met spelers. De Stichting
Dreams4you, die volledig wordt

gerund door vrijwilligers, gaat hen
helpen om deze droom uit te laten
komen en zorgen ervoor dat alles

worden afgetapt.
Uiteraard worden
die allemaal ook
weer hergebruikt.”
Webwinkel
Brabebo heeft een uitgebreide
webwinkel. Gerry: “Onze klanten
komen uit de kring van de vakgarages, de autobedrijven, de schade
herstelbedrijven, de leasemaatschappijen en de particulieren. De verkoop
beperkt zich niet tot motoren en
versnellingsbakken, maar we leveren
interieuronderdelen, elektronische
componenten, plaatwerk en technische onderdelen. Uiteraard alles met
garantie. De klant kan op de site van
de webwinkel onze voorraad bekijken
en bestellen. En mocht een bepaald
gebruikt onderdeel niet aanwezig
zijn dan kunnen wij desgevraagd ook
nieuwe producten leveren.”
Professionalisering
De groene gedachte, waar ze bij
Brabebo zo van doortrokken zijn, is
niet alleen te herkennen in de wijze
waarop ze de auto’s demonteren
en de onderdelen weer voor hergebruik gereed maken. Ook de manier
van werken is helemaal gericht op
milieuvriendelijke productie. “We
hebben een speciale afzuiginstallatie
voor het afzonderlijk afzuigen van

Gerry Bras: “We zijn leer/werkbedrijf, leiden leerlingen op en geven moeilijk
plaatsbare mensen een kans. We hebben zeventien medewerkers waarvan
sommigen inmiddels al dertig jaar bij ons werken.”
foto patrick hesse
alle verschillende vloeistoffen uit de
demontageauto’s,” legt Gerry uit. En
ze wijst ook op het speciale milieuvriendelijke verlichtingssysteem in
het bedrijfspand en de magazijnen.
“Sensoren zorgen ervoor dat de verlichting alleen maar aan is, wanneer
er ter plekke gewerkt wordt. Ons oud
papier versnipperen we zelf zodat
we het als verpakkingsmateriaal bij
de verzending van onze producten
kunnen gebruiken.” Ook bij het personeelsbeleid krijgt de maatschappelijke meerwaarde veel aandacht.
Gerry: “We zijn leer/werkbedrijf,
leiden leerlingen op en geven moeilijk
plaatsbare mensen een kans. We hebben zeventien medewerkers waarvan
sommigen inmiddels al dertig jaar bij
ons werken. We zijn er ook trots op
dat we het ISO kwaliteitskeurmerk
mogen voeren. Vorig jaar hebben we
nog een prijs gekregen voor onze
milieuvriendelijke wijze van ondernemen.”

Milieubewust
Brabebo doet er alles aan om mensen
in de autobranche meer bewust te
maken van het belang om milieuvriendelijk te werken. “Wij pleiten er
voor dat men in geval er een onderdeel vervangen moet worden, eerst
nagaat of er een gebruikt exemplaar
voorhanden is,” zegt Gerry. “Dat moet
een vanzelfsprekendheid worden. We
beleggen voorlichtingsbijeenkomsten,
bieden jongeren stages aan, organiseren open avonden en geven rondleidingen in ons bedrijf. Hergebruik is
goed voor het milieu en goed voor de
portemonnee.”

Brabebo is gevestigd aan de Eerste
Zijweg 2A in Mijdrecht.
Telefoon 0297 285307. Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 08.30-17.30
uur, zaterdag van 09.00-12.00 uur.
Meer informatie op
www.brabebo.nl.

op deze droomdag wordt geregeld.
De enige taak die de familie heeft
is te zorgen, dat dit bedrag er
komt met behulp van donaties van
vrienden, familie, kennissen en -zo
hoopt de familie- ook via lezers van
deze krant.
Fokko's kinderen vragen alle lezers
of zij een vrijwillige bijdrage willen
en kunnen doneren om deze droomwens uit te laten komen voor hun
(schoon)vader. U kunt uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer
1748.45.529 o.v.v. droomwens
Fokko van der Molen.

Fokko op 12 mei
van dit jaar met
zijn 4 kleinkinderen.

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

Nu:
romantische kerstsfeer
in de polder!
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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Uitgelicht...

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

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

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

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

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

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

Titel: Terugkeer ongewenst
Auteur: Charles Lewinsky
'Bent u zo’n lezer die met een
arceerstift bij zijn/haar boek zit
om mooie zinnen te arceren?
Zo iemand ben ik niet, maar
de verleiding om het te doen is
groot bij het boek van Charles
Lewinsky.
'Terugkeer ongewenst' is een
deels waargebeurd en deels
fictief verhaal over de Duitse
acteur Kurt Gerron die later
regiseur wordt.
En wie mij een beetje kent voelt
het misschien al aankomen….het
speelt zich af voor en tijdens de
2e wereldoorlog.
Waar die fascinatie over deze
periode in de geschiedenis vandaan komt, geen idee.
Dit is een boek dat ik niet even
in een paar dagen uit kon lezen.
Zoals het Lewinsky betaamt
schrijft hij zijn verhaal met veel
bijzinnen met verwijzingen naar
verleden en toekomst.
Met zwartgallige humor. Met
zinnen die ik soms 3 keer wilde
lezen om ze goed door te laten
dringen.
Een minpuntje voor mij waren
de hoeveelheid namen die in dit
verhaal passeren.
De afloop van het verhaal is verbijsterend. De regiseur Gerson
had dit zelf nooit kunnen bedenken omdat dat als filmscript geen
geloofwaardig eind zou zijn.
Maar zoals zoveel in dit boek…..
ik lees het, de bewijzen zijn er,
maar ik begrijp niet wat mensen
elkaar kunnen aandoen.'
gelezen door carla burggraeve

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+

3

Papa is heel even aan de
telefoon 			
Bastiaan Ragas

1

Zaterdag
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

DE GROENE VENEN

Boeken tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

Deze week op
RTV Ronde Venen
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
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Begin de dag groen!
Mijn allergrootste moeite in de winterdagen is opstaan. Ik vind het zo
lastig om ’s ochtends uit mijn warme
bedje te kruipen in het donker. Nu
zul je denken dat uitslapen er niet
meer bij is met een kleine jongen
van 17 maanden in huis, maar
niets is minder waar. Dit jongetje
heeft de slaapgenen van zijn ouders
geërfd, slapen tot een uur of negen,
zelfs tien uur komt regelmatig

Het verband tussen de dingen ben ik zelf 		
Remco Campert
`Is het wel
gezond om je
zo in jezelf
te verdiepen? Ik kan
niets meer
ongedaan
maken. Als
ik een tijdje
in mezelf
heb zitten
lezen, verlang ik ernaar om buiten
te spelen, in de wereld van nu. De
verleden tijd berooft me van de
tegenwoordige. Remco Campert
heeft het vermogen om stemmingen op te wekken. Hem lezen is
vrolijk worden, baldadig, weemoedig of melancholiek. Al decennia
schrijft hij voor de Volkskrant en
hij weet steeds dieper te raken.
Zijn observaties over politiek, actualiteiten en onbenulligheden zijn
haarscherp en dankzij zijn humor
en vermogen te relativeren weet
hij altijd weer een nieuwe wending
te geven.

2

Donkere kamer 		
Steve Mosby
Inspecteur
Andrew
Hicks is
ervan
overtuigd dat
achter elke
moord een
verklaring en
een heldere
motivatie
zitten. Wanneer een vrouw doodgeslagen in
haar achtertuin wordt gevonden,
verdenkt hij de ex meteen van
een crime passionel. Maar algauw
volgt er nog een slachtoffer, op
dezelfde manier om het leven
gebracht...

voor en dan ben ik degene hem die
uit z’n slaap wakker maakt in plaats
van andersom. En dan begint het
ochtend ritueel.
De meeste mensen nemen
’s ochtends om wakker te worden
een lekkere sterke bak koffie. Ik
neem bij het ontbijt altijd een kop
thee. Gewoon omdat ik dat lekker
vind. Toen ik thuis woonde deden
we dat altijd en nu nog steeds. Eerst
thee en dan iets later op de ochtend
rond een uur of tien een kop koffie.
Ik las afgelopen week een heel leuk
onderzoekje op de internetkrant
NU.nl. Niet koffie maakt je fitter in
de ochtend, nee groene thee!
Uit de studie die gedaan is blijkt
namelijk dat groene thee de hersenen een boost geeft en de hersenen
scherper maakt. Ook verbetert het
geheugen door het drinken van
groene thee.
Voor het onderzoek werden 12
gezonde mannen onderverdeeld in

ze naar Brussel, waar zij door een
diplomaat, de vijftigjarige Robbie
Renardel de la Valette, naar het
NAVO-hoofdkwartier wordt gebracht. Twee dagen later verbrandt
hij levend in zijn auto na een fatale
slippartij.

5

De logische en humoristische opvolger van de bestseller 'Maar je krijgt
er wel heel veel voor terug'. Belangrijke vragen worden beantwoord:
Zijn pinguïns écht geil?
Hoe noodzakelijk zijn vrouwen, vrienden en luizenzakken?
Waarom zijn de potverterende
pensionado's verantwoordelijk voor
de crisis?
Lees, lach en herken...

4

Onze vrouw in Tripoli
Tomas Ross
December
2010:
terwijl
Muammar
Gaddafi zich
nog de
onbetwiste
heerser
van Libië
waant,
wacht de
bewoonster van een chic appartement in Londen in spanning op een
koerier uit Tripoli. Ze is lid van The
Young Global Leaders, een internationale groep topmanagers die
door multimiljardair George Soros
wordt gefinancierd. De vrouw is
niemand anders dan prinses Mabel
van Oranje. De volgende dag vliegt

twee groepen. Eén groep kreeg een
drank met een extract van groene
thee. De andere helft kreeg een placebodrankje zonder extract. Vervolgens werd een MRI-scan gemaakt
en bestudeerden de wetenschappers
de effecten van de drankjes op de
hersenen.
Tegelijkertijd werd de mannen
gevraagd een geheugentest uit te
voeren.
In vergelijking met de placebogroep
werd bij de groene thee drinkers
een duidelijke toename gezien
van activiteit in de dorsolaterale
prefrontale cortex. De dorsowat?
Het gedeelte van de hersenen dat
verantwoordelijk is voor onder meer
het werkgeheugen. En ja die hebben we tussen 08:00 en 17:00 uur
hard nodig! Ik moet dus eigenlijk
bij de werkgevers niet meer pitchen
een goede machine met verse koffie
neer te zetten maar gewoon groene
thee gaan verkopen.

Staatsieportret van een
stofzuiger 			
Sylvia Witteman

Waarom bent u eigenlijk (niet)
getrouwd? Wat doen al die
boodschappenwagentjes op de
zeebodem? Kunt u het woord
`douchegel nog lezen zónder aan
een stekelig diertje te denken?
Hoe kan ramen lappen ontaarden
in Bikram-yoga en corrigerend
ondergoed? Waarom verdient de
uitvinder van de minibar de Nobelprijs voor de Vrede? Wat is ‘hulp,
ik ben in de orkestbak gevallen’
in het Italiaans? Waar is toch dat
zebrahondje voor? Op deze en vele
andere fascinerende vragen vindt
u het antwoord in Staatsieportret
van een stofzuiger.

Groene thee is rijk aan polyfenolen. Deze verwijden de bloedvaten
waardoor de bloedtoevoer naar
onder andere de hersenen versnelt
wordt. Polyfenolen zitten ook in
bessen, bier, wijn, olijfolie, chocolade, walnoten, pinda’s en andere
vruchten en groenten.
Dus is scherp blijven gedurende de
hele dag gewenst? Dan weet je nu,
laat die koffieautomaat tot een uur
of tien aan je voorbij gaan en begin
de dag lekker groen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Door Piet van Buul

Gerard Monshouwer, seniorenbowling

Bowlen is niet aan leeftijd
gebonden
Sinds september 2010 beschikt Mijdrecht weer over een bowlingcentrum dat druk bezocht
wordt. Vaak is een kinderfeestje, een gezellige avond met familie, vrienden of collega’s een
mooie aanleiding om een partijtje te gaan bowlen. De ontspannen sfeer van het samen
bowlen is voor de leden van de bowlinggroep van Sport en Spel De Ronde Venen voldoende
reden om elke dinsdagmiddag een balletje op te gooien. ‘Meedoen is bij ons belangrijker
dan winnen’, zegt Gerard Monshouwer, voorzitter van de bowlingcommissie.
Na de brand van het oude Party Plaza was
de bowlinggroep uitgeweken naar De Kegel
in Amstelveen. Daar hebben ze zeven seizoenen gespeeld. Totdat het nieuwe Bowlingcentrum Mijdrecht ruim twee jaar geleden
geopend werd. “Al die jaren is de bowlinggroep grotendeels bij elkaar gebleven,”
zegt Gerard. “Een bewijs dat de spelmiddag
voor onze leden een belangrijke, wekelijks
terugkerende bezigheid is. Ik denk dat het
een combinatie van factoren is. Op de eerste
plaats is er het sociale aspect. Door samen
te spelen ontstaan er een onderlinge band
met elkaar. Dan is er het sportieve aspect.
Zeker voor ouderen is het van groot belang
dat ze in beweging blijven. Bowlen is een spel
dat geen bovenmatige lichamelijke inspanning vraagt en dat je dus tot op hoge leeftijd
kunt blijven spelen. We hanteren geen vaste
toetredingsleeftijd en mikken op vrouwen en
mannen die de vijftig gepasseerd zijn. En een
derde facet dat ons bindt is het competitieelement dat is ingebouwd. De strijd om de

medailles is dus niet ons hoogste doel, maar
maakt het wel leuk en spannend.”
Spel en Sport De Ronde Venen
De bowlinggroep maakt deel uit van de
Stichting Spel en Sport De Ronde Venen. De
doelstelling van de Stichting is tweeledig.
Enerzijds is het streven er op gericht dat
ouderen door actieve deelname meer aan
beweging doen en daarmee hun conditie op
peil houden. Anderzijds bieden de diverse
sport en spel mogelijkheden de deelnemers
ook de gelegenheid contact te hebben met
leeftijdgenoten. “Die sociale functie is zeker
heel belangrijk,” bevestigt Gerard nogmaals.
“We spelen een onderlinge competitie met
elkaar. Onze leden zijn niet alleen de fanatieke bowlers met veel ervaring, maar het
zijn ook de mensen die het bowlen een leuke
sport vinden en die het nog nooit of af en
toe gespeeld hebben. Onze bowlinggroep is
inmiddels met het zeventiende seizoen bezig.
En er zijn nog leden die er vanaf het begin

Gerard Monshouwer: “Onze leden zijn niet alleen de fanatieke bowlers met veel ervaring, maar het zijn
ook de mensen die het bowlen een leuke sport vinden en die het nog nooit of af en toe gespeeld
hebben.”							
foto patrick hesse
bij waren. Er zijn momenteel zo’n 75 leden
waarvan de meesten in de zestig zijn, maar er
is ook een flink percentage in de zeventig en
er zijn er zelfs een paar van over de tachtig.”
De wekelijkse bowlingmiddag
De bowlinggroep speelt elke dinsdagmiddag.
Er zijn in het bowlingcentrum twaalf banen
beschikbaar. Dat betekent dat er in twee
groepen gespeeld wordt. De eerste groep
speelt van 13.00 tot 15.00 uur en de tweede
groep van 15.00 tot 17.00 uur. Gerard: “Men
bepaalt zelf welk tijdstip het beste uitkomt.
Mannen en vrouwen spelen met elkaar in min
of meer vaste groepjes. Komen er nieuwe
mensen bij dan kunnen die bij zo’n groepje
aansluiten of vormen met elkaar weer een
nieuw groepje. Uiteraard kunnen nieuwkomers rekenen op begeleiding en instructie
als ze daar prijs op stellen. Er wordt gespeeld met ballen van verschillend gewicht.
Iedereen kiest dus een bowlingbal die hem
of haar het beste ligt. Je ziet ook wel dat
mensen, naarmate ze ouder worden voor een
iets lichtere bal kiezen. Zo kun je het jaren
volhouden zonder je arm of schouder te veel
te belasten. Er zijn bij het bowlingcentrum
voldoende ballen aanwezig en ook kan men
er speciale bowlingschoenen lenen. Dat is allemaal gratis en je hoeft dus niet meteen van
alles aan te schaffen. Mijn advies is altijd dat
je eerst maar eens een tijdje moet spelen om
wat ervaring op te doen en te kijken of je het
leuk vindt. Een eigen bal en eigen schoenen
aanschaffen kan altijd nog. We houden er van
om de deelname zo laagdrempelig mogelijk
te houden. Dat betekent ook dat men alleen
betaalt wanneer men komt. Dus geen jaarcontributie, die je zonder meer kwijt bent ook

als je niet kunt komen. Voor € 6.50 kun je bij
ons twee uur bowlen en krijg je nog een kopje
koffie of thee toe. Om de onderlinge band te
verstevigen organiseren we ook bijzondere
bowlingmiddagen rond Kerst en Pasen en
hebben we elk jaar een kerstdiner.”
De competitie
Het seizoen loopt van eind augustus tot eind
mei. De seniorengroep speelt een interne
competitie. In de bowlingsport werkt men
met een handicap. Dat betekent dat een
speler op basis van zijn gemiddelde een
bepaald handicapgetal krijgt toegewezen.
Hoe beter je kunt bowlen hoe lager dat getal
is. Die handicap wordt bij de daadwerkelijke score opgeteld. Op die manier krijgt de
minder ervaren speler extra punten zodat de
verschillen worden verkleind en de competitie
spannender wordt. “De leden krijgen wekelijks een standenlijst te zien,” zegt Gerard.
“Zo kun je van week tot week bijhouden hoe
je er voor staat. En kun je onverhoopt een
paar keer niet komen dan is dat ook geen
probleem. We spelen ruim dertig middagen,
maar slechts de twintig beste resultaten
worden voor de competitie meegeteld. Eind
mei wordt het seizoen afgesloten met een
feestelijke prijsuitreiking.”
Er zijn nog plaatsen beschikbaar en nieuwe
leden zijn dan ook meer dan welkom. Aanmelden is heel simpel. Gerard: “Wanneer je
belangstelling hebt, loop dan op een dinsdagmiddag gewoon binnen. Je kunt zo ingeschreven worden en meedoen.”

Meer informatie is te vinden op de site
www.spelensportderondevenen.nl
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Moto Guzzi California 1400 Touring

‘Bella Contessa’
Regelmatig laat ik me op deze pagina lyrisch uit over Italiaans design. Hoe de Italianen het toch weer voor elkaar krijgen de
styling zo te maken dat het zeer herkenbaar is, maar met mooie nieuwe strakke lijnen de uitstraling weer helemaal nieuw en hip
te hebben. Ik ben weer op bezoek bij Roké. Daar hebben ze namelijk als een van de eersten in Nederland de Moto Guzzi CALIFORNIA 1400 TOURING 2013 staan. Als dealer heb je zo je voorrechten. Ik had deze Guzzi a gespot in de vakbladen, en had al
verlekkerd zitten kijken, maar zo’n fiets live kunnen gaan zien is toch altijd spannend. Valt hij mee? Is hij echt zo vet als op de
foto? Om maar meteen te beginnen: een testrit zit er helaas nog niet in: de 1400 staat nog niet op kenteken. Bovendien is het
beestenweer en moet ik er niet aan denken deze prachtige Italiaanse Gravin (Bella Contessa) de viezigheid in te sturen, dus de
rijindruk houden we nog tegoed.
Koud twee weken geleden introduceerde Moto
Guzzi op de EICMA (grootste motorbeurs van
Italië) in Milaan de compleet nieuwe California
1400 (inmiddels de zevende generatie van de
California), die voor het eerst in twee versies
verschijnt; een Touring en een Custom. In het
vooronder van de California ligt het grootste
tweecilinder blok dat ooit in Europa werd
gebouwd, met een geweldig koppel van 120
Newtonmeter bij slechts 2.750 tpm en een
vermogen van 71 kW/96 pk. Geheel nieuw is
ook de manier waarop de 1.380 cc krachtbron,
een doorontwikkelde versie van de populaire 1.200cc 90o V-twin 'Quattrovalvole', is
opgehangen. Onder de noemer 'Elastic Engine'
is het blok bevestigd op 'elastische' steunen
die de motor de mogelijkheid bieden om rond
zijn eigen zwaartepunt te bewegen, waarbij de
vibraties die daardoor ontstaan door de steunen
en de speciale rubbers en dempers vervolgens
worden weggefilterd.
De dikke 1400 is de eerste custom ter wereld
die voorzien is van Traction Control  het zo ge-

hete MGCT tractiecontrole en multimap Ride
by Wire technologie. Die biedt de motorrijder
(ster) heeft de mogelijkheid om drie verschillende vermogenscurves te selecteren: Turismo,
Veloce en Pioggia.
Eindelijk zie ik haar dan in levende lijve en
mag ik bij de Contessa op audiëntie komen.
Haar fraaie lijnen doen mijn hart sneller kloppen, voorzichtig laat ik mijn vingers over de
wulpse body van de zijkoffers glijden. Wat een
schoonheid! Mijn handen jeuken om met haar
op pad te gaan. She's my kind of bike! Met
een prijskaartje van 21.990 euro mag natuurlijk niet iedereen deze gravin mee naar huis
nemen, maar ze biedt dan ook veel: ABS, een
windscherm, alarm, ABS, MGCT tractiecontrole, chroomdetails en koffers met een inhoud
van 35 liter.
De Custom ABS volgt begin 2013. Bent u fan
van Italiaans design, ga haar bekijken bij Roké
Motors in Mijdrecht. Maar pas op: u kunt zo
maar smoorverliefd worden op deze Italiaanse
schone...
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Brengt Kw

Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook.....
Aprilia Off-road & Beta Dealer
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors
Touwslagers 12B
3449 HX Woerden
Tel: 0348-500224

Roké Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl
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1 januari 2013 13:00 uur

Nieuwjaarsduik nu bij Zeilschool Vinkeveen

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

Stichting Woelig Water organiseert weer een frisse start van het nieuwe jaar. Dit keer zal de Nieuwjaarsduik
in de Vinkeveense Plassen plaats vinden bij Zeilschool Vinkeveen aan de Herenweg 144 te Vinkeveen. Om 13
Destart.
Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
uurBij
is de

onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

de Nieuwjaarsduik
Bikkels van vorig jaar en nieuwe
Vinkeveense Plasbikkels zijn van harte welkom om
sen een lokaal goed
Deelnemers die verkleed duiken,
zich weer in te schrijven op www.
doel. Dit jaar is
maken kans op de bikkelbeker en
nieuwjaarsduikvinkeveen.nl.
een
diner
bij
s'Anders.
Dus
dress
to
Familie,
vrienden
mogen
natuurlijk
In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van linksdat
naarStichting
rechts, van de
rechts naar links,
van boven
naar benedenNet
of omgekeerd
Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt.
Streep alle woorden
Bovenlanden,
een door. De
komen
aanmoedigen.
als vorigof schuin.impress!
vormen dan
regel voor regel Nieuw
van links dit
naarjaar
rechts
de oplossing van deze Stichting
puzzel.
die het
is gelezen
de Verenigingsprijs.
jaarresterende
zullen deletters
(verklede)
bikkels
veenweidelandschap
De verenigingsprijs is te winnen
zich weer over de steiger richting
beschermt, met
door met een zo groot mogelijke
het koude water begeven en het
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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.

evenement5ook
een vrijwillige
7
3 leveren
bijdrage
aan
het
goede doel 4
5 8
d.m.v. een donatie.

6

Tot slot willen wij nu alvast onze
8 9 4
3 2
partners bedanken die dit evenement mogelijk maken.
1
Rabobank, PK Sport, De Groene Ve8 v Wijngaar9
nen, Assurantiekantoor
den, Makelaardij
Witte,
Zeilschool
2
6 5
Vinkeveen, Stichting Woelig Water,

4

Garagebedrijf
7 Stoof, Fotografie Bart
van Asselen, s' Anders en Unox.

6

Programma:
1
2
12.00 Inschrijven bij Zeilschool
2 aan de Herenweg 144 in
Vinkeveen
Vinkeveen
1
12.45 Warming Up door PK Sport
713.00 Duiken
9
14.00 Prijsuitreiking /nieuwjaars4borrel7
915.00 Einde Nieuwjaarsduik/borrel

1
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Hoefse Kerstmarkt belooft weer spektakel te worden
Zodra wethouder David Moolenburgh op 16 december a.s. om 11.15 uur het startsein heeft gegeven wordt
het alvast Kerst in De Hoef. Voor de zevende maal al weer wordt de traditionele kerstmarkt georganiseerd
rondom het kerkplein en de pastorie, langs de boorden van de Kromme Mijdrecht. Het is al lang niet meer
een markt die uitsluitend door Hoefse dorpsgenoten wordt bezocht. Nee, de bevolking uit de hele Ronde
Venen en ruime regio weet inmiddels al dat het er erg gezellig kan zijn. U komt toch ook?
Het is niet alleen maar kerstmarkt.
Veel meer dan dat. Waar anders
vindt u een Christmas Carol Workshop waar u met het koor Passe
Partout een aantal stukken kunt
instuderen om naderhand in de kerk
ten gehore te brengen? Vanaf 14.15
uur kunt u deelgenoot van het koor
worden. Leuk om te doen. U kunt
zich voor de workshop opgeven via

www.kerstmarktdehoef.nl Waar
vindt u een speciaal opgezette tent
waar kinderen gratis kerststukjes
mogen maken en ook nog kunnen
worden geschminkt? Een springkussen ontbreekt natuurlijk niet.
Kinderdagverblijf Borus zorgt en
voor dat alles in goede banen wordt
geleid. Terwijl uw kind zich naar
hartenlust vermaakt kijkt u zelf

naar de gezellige kramen die staan
opgesteld. Luxe Franse zeepjes,
kerststukjes en alles wat daar om
heen hangt, champagne, kaarsen en
andere leuke hebbedingetjes, een
ambachtelijke bakker die u vast kennis laat maken met kerstlekkernijen,
Martinez Bonbons, heerlijk en niet
alleen met Kerst, voor een lekkere
warme wintertrui kunt u er uitstekend terecht, de Landwinkel laat u
kennis maken met producten die op
een goede manier worden verbouwd
en ook nog lekker zijn en Slagerij
Zwetsloot staat er met heerlijke
worstsoorten en patés. De Strooppot
verzorgt glühwein, warme chocolademelk en natuurlijk snert.
Wordt het u buiten te fris, dan
stapt u gewoon de kerk binnen om
te genieten van diverse muzikale
ensembles uit Nieuwkoop, Uithoorn
en Amsterdam die u in kerstsfeer

brengen. M In de pastorie exposeren
kunstenaars, dus voor iedereen is er
wel wat leuks om te zien of te horen.
Veel Hoevenaren komen natuurlijk
te voet. Voor de mensen die per
auto komen is ook gezorgd. Bij de
slachterij nabij de brug is voldoende
parkeergelegenheid om uw auto
te parkeren. Een bootje brengt u
vervolgens naar het marktterrein.
Kerkgangers die naar de oecumenische dienst van 10.00 uur gaan

moeten hun auto bij Van Gulden
parkeren, deze parkeerplaats is ook
de rest van de middag beschikbaar..
Wel even de aanwijzingen van de
verkeersregelaars opvolgen a.u.b.
Als u tijdens de sluiting 16.30 uur
huiswaarts gaat, zult u hebben
ontdekt waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn. U bent van
harte welkom in De Hoef op 16
december aanstaande van 11.30 tot
16.30 uur.  

