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Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 5 januari
• Zesballentoernooi, Café de Merel,
Vinkeveen
• Open Dag Sanalijn, Wilnis
• Immitsj Live, AJOC-gebouw, Mijdrecht

Zondag 6 januari
• Het Grote Gymfeest, Kees Bon-zaal,
Abcoude

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

OEKZ
PARTYCENTRUM

Verzeker
u Van een
Priksleeën traditionele afsluiter Rondeveens schaatsplezier goed 2013!
Met de traditionele priksleecompetitie is het jaarlijkse evenement Venen on Ice vorige week vrijdag afgesloten. De sportieve
'afvalrace', waaraan o.a. ook werd meegedaan door burgemeester Maarten Divendal en zijn echtgenote, vond in de regen
plaats. Het enthousiasme bij de deelnemers had er allerminst onder te lijden, maar de apotheose van bijna vier weken
schaatsplezier had beslist meer publiek verdiend. De spannende strijd werd uiteindelijk gewonnen door Daan Hogendoorn
(midden). Ronald Meijer (rechts) werd tweede en Wilco Krimp moest genoegen nemen met de derde plaats. Aangezien alle
deelnemers 'voor spek en bonen' meededen, bestonden de prijzen ook uit... spek en bonen. Daan Hogendoorn, die ook vorig
jaar met de eer streek, mocht opnieuw de wisselbeker mee naar huis nemen.			
foto rob isaacs

DE MOOISTE
LOCATIE
VOOR AL UW
FEESTELIJKHEDEN
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0297 262174

ROEKZ.NL

Mijdrechts rallyteam klaar voor winters avontuur in Scandinavië
Voor het team van RidingHistory, Martin Donker (links) en Peter Bakker, begint vandaag, vrijdag 4 januari, een ruim zevenduizend kilometer lange trip over sneeuw en ijs. In hun veertig jaar oude klassieke Range Rover nemen ze deel aan de
ScanCoveryTrial door Scandinavië waar ze met temperaturen tot ca. -30 graden zullen worden geconfronteerd. Naast veel
individuele donateurs wordt het team ondersteund door het bedrijfsleven uit De Ronde Venen en de regio, waaronder Aparts
automaterialen, Profile Tyrecenter Hogendoorn, Brabebo autoonderdelen, Backstage Hairfashion, PRWORKS, Nhar Entertainment, Range Rover Classic en GoedSign. Zaterdag 12 januari wordt de equipe terug verwacht in Nederland. De komende
week zijn hun verrichtingen te volgen op http://team29.scanct.nl.				
foto rob isaacs

op 2013:-)

Lutz Fashion
Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN

Lutz.nl

hans winter brillen

knallend
het nieuwe
jaar in bij Lutz
de gehele wintercollectie MET

50% KORTING!
the time is now!

WEBSITES / WEBSHOPS / CMS / MOBIEL
SEO / SOCIAL MEDIA / STATISTIEKEN / ENZ.

TWEED

online
menu
dinsdag 15 januari
12.00 -14.00 uur
laat je tijdens een broodmaaltijd
volledig updaten op online gebied
info en aanmelden:

tweed.nl/onlinemenu

ascol.nl
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Toe aan iets creatiefs? Kom snel naar
www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl

DE GROENE VENEN

Atelier De Spiegel van de Ziel
Teken– en schilderlessen
Cursussen voor beginners en gevorderden
Start nieuwe seizoen
Maandag 7 Januari , Dinsdag 8 Januari (14.00-17.00) en
Woensdag 9 Januari (19.15-22.15)

Open Dag en Expositie in het Atelier
Zaterdag 5 Januari 2013
Expositie van werk van cursisten en deelnemers van
Workshops 2012
Op deze dag is ook gelegenheid tot inschrijven voor de
cursussen, instromen is mogelijk.
Marion Stok van Dongen, Figuratieve Kunst,
Portretten in Opdracht
Atelier:Herenweg 10 bg, 3645 DP Vinkeveen
E-mail: stokvandongen@gmail.com www.spiegelvandeziel.nl

Winterse
weggeefweken!
In januari
en februari!

erdag en vrijdag.
dinsdag, woensdag, dond

4 pannenkoeken,

2 gratis

6 pannenkoeken,

3 gratis

8 of meer
pannenkoeken,

4 gratis

Niet geldig in combinatie
met andere acties. Voor
aktievoorwaarden kijk op
www.strooppot.nl

vanaf 8 januari ook
op dinsdag open!

Hoef,
Oostzijde 42-43, 1426AE De
77,
37
59
7)
telefoon: (029
l.
e-mail: info@strooppot.n
Reserveren mogel ijk,
maar niet op zondag .

www.strooppot.nl
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Komt allen tesamen
Op de eerste plaats wil ik natuurlijk alle inwoners van De Ronde
Venen een heel gelukkig 2013
toewensen. Een gezond jaar en
een jaar waarin we elkaar weten
te inspireren tot mooie dingen.

Hoe is de Oud- en Nieuwviering verlopen in de gemeente?
Deze vraag wordt mij ook veel
gesteld door mensen van buiten
onze gemeente. Het is bovendien
een onderwerp dat sterk leeft bij
burgemeesters onderling. Dit jaar
zijn er helaas weer gemeenten
geweest waar ernstige incidenten
of ingrijpende gebeurtenissen
hebben plaatsgevonden. Denk
aan het ongeval in Friesland of
bijvoorbeeld aan een afgebrand
schoolgebouw. Helaas blijft er
ook agressie tegen hulpverleners
voorkomen. Binnen onze gemeente
is het dit jaar gelukkig zeer rustig
gebleven. De politie heeft slechts
een paar keer handelend moeten
optreden. En dan had dit zelfs
niet altijd met oud en nieuw te
maken (bijvoorbeeld het in beslag

nemen van inbrekersmateriaal).
De brandweer heeft welgeteld
drie kleine buitenbrandjes gehad.
Ongetwijfeld heeft het slechte
weer ertoe bijgedragen dat er
minder mensen buiten op de been
waren, maar het geeft ook aan dat
mensen zich verantwoordelijk hebben gedragen. In ieder geval in De
Ronde Venen. Een mooi begin van
het nieuwe jaar.

In uw vorige rubriek schreef u over
de 'alcoholloze nieuwjaarsreceptie'
van de gemeente en het feit dat de
gemeenten vanaf 1 januari verantwoordelijk zijn voor de nieuwe Dranken Horecawet. In het landelijke nieuws
wordt gemeld dat de gemeenten in
Nederland daar nog niet klaar voor
zouden zijn. Hoe zit dat in De Ronde
Venen?
Afgesproken is dat 2013 een soort
overgangsjaar is. Op het gebied
van preventie doen wij al heel veel.
Zo hebben we met de GGD het
project Nuchter Verstand, waarbinnen onder meer voorlichting aan
scholieren wordt gegeven. Met de

vertegenwoordiging van Horeca
Nederland in onze regio hebben
we in december het convenant met
de horeca-ondernemers geactualiseerd. Hierin staan afspraken
over veilig uitgaan in de horeca in
De Ronde Venen. Dit convenant
wordt binnenkort bekrachtigd door
onze eigen horeca-ondernemers.
In 2013 maken we een verordening waarin regels komen
te staan over onder meer het
alcoholgebruik in bijvoorbeeld
sportkantines en buurthuizen. Dit
gaan we in overleg doen met de
betrokken partijen. Het toezicht op
het alcoholgebruik, zoals het niet
mogen schenken en verkopen aan
jongeren van nu nog jonger dan 16
jaar, wordt nu uitgevoerd door de
Voedsel- en Warenautoriteit. Dit
gaat geleidelijk over naar de gemeenten. We zijn er dus nog niet,
maar zullen 2013 gebruiken om
een en ander nader uit te werken
en in te vullen.

Vlak voor de Kerst werd bekend dat
De Ronde Venen niet langer onder

Nieuwjaarsreceptie op Extra raadsvergadering op 7 januari
9 januari in De Boei
Onderzoek naar mogelijkheid baatbelasting
Inwoners van de gemeente zijn van
harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van het college van
burgemeester en wethouders. De
nieuwjaarsreceptie vindt plaats op
woensdag 9 januari 2013 in De
Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen en
begint om 19.00 uur.
Om 20.30 uur houdt burgemeester
Maarten Divendal zijn nieuwjaarstoespraak. De receptie wordt
gehouden samen met een kramenmarkt, waar Rondeveense verenigingen, instellingen en instanties
zich presenteren. Deze kramenmarkt duurt tot 22.00 uur.
Dit jaar treedt de nieuwe Drank- en
Horecawet in werking. De gemeente is verantwoordelijk voor het
toezicht op deze wet. Een goede
ontwikkeling om alcoholgebruik
terug te kunnen dringen. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie worden daarom
non-alcoholische consumpties
aangeboden en zijn alcoholische
consumpties voor eigen rekening.

De gemeente De Ronde Venen gaat onderzoeken of het mogelijk is baatbelasting te heffen bij de eigenaren van ca. 300 woningen in het buitengebied rond Abcoude die in de afgelopen jaren riolering hebben gekregen.
De voormalige gemeente Abcoude nam zich in 2001 voor om baatbelasting te gaan heffen voor deze woningen. Het onderzoek richt zich op de
vraag of de voorgenomen heffing nog wel houdbaar en uitvoerbaar is.
De wet staat het heffen van baatbelasting toe indien een eigenaar
daadwerkelijk is gebaat bij de
aanleg van een voorziening en elke
eigenaar daarbij gelijk wordt behandeld. De voormalige gemeente
Abcoude heeft
de eigenaren de mogelijkheid
gegeven met de gemeente een individuele overeenkomst af te sluiten
en heeft de mogelijkheid gecreëerd
om achteraf baatbelasting te heffen
bij die eigenaren die geen overeenkomst hebben afgesloten. Daarnaast zijn er overeenkomsten gesloten met grondeigenaren over wiens
grond het tracé van de riolering liep
waardoor de gemeente afhankelijk
was van hun medewerking.
Dit heeft geresulteerd in een

Gelukkig Nieuwjaar!

De redactie van De Groene
Venen wenst u een gelukkig en
gezond 2013!
Ook dit jaar gaan we met veel
enthousiasme weer 51 mooie
kranten voor u produceren. Blijf
dus uw artikelen en foto's insturen naar info@degroenevenen.nl.

complex dossier met veel diverse
afspraken.
Voor het college is het gelijkheidsbeginsel voor elke eigenaar binnen
het gebied uitgangspunt. Het college acht de heffing houdbaar en
uitvoerbaar, indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van
gelijke behandeling van eigenaren.
Het college heeft tot op heden
onvoldoende zekerheid over gelijke
behandeling kunnen verkrijgen
en wil daarom nader onderzoek
voordat de heffingen worden opgelegd.
De eigenaren van de betreffende
woningen zijn per brief geïnformeerd dat de gemeente nader
onderzoek doet

financieel toezicht van de provincie Utrecht staat. Is dat wel goed,
betekent dat niet dat de gemeente
dan weer opnieuw in de rode cijfers
terecht gaat komen?
Ik vind het belangrijk dat wij als
gemeente zelf verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen voor
al onze uitgaven. De gemeenteraad
stelt de begroting vast en mag als
daar een reden voor is nu weer besluiten daar op onderdelen van af
te wijken. Zo hoort een gemeente
ook te werken. Hoewel de financiële positie van de gemeente zeker
nog niet rooskleurig is, hebben we
goed werk geleverd. Het meerjarenperspectief is positief. De
provincie toets onze plannen op de
realiteit en heeft haar vertrouwen
uitgesproken over onze aanpak.
Er dus geen reden voor zorg. Wel
moeten we nog een aantal lastige
bezuinigingen realiseren.

Heeft u zelf vragen, brandende
kwesties of prangende problemen,
mail ze dan naar
burgemeester@degroenevenen.nl

naar de mogelijkheid van baatbelasting. De raad wordt op 7 januari a.s.
voorgesteld de hoogte van de mogelijke heffing vast te stellen op 3.100
euro per gebaat object met een
maximale betalingstermijn van 10
jaar; in lijn met het beleid van de
voormalige gemeente Abcoude. De
kosten van de aanleg van riolering
in het buitengebied rond Abcoude
zijn voldaan en de toegezegde
subsidies zijn ontvangen.
Extra raadsvergadering
Omdat de onderzoeksresultaten
pas in de loop van 2013 bekend
worden, en dan de uiterste termijn
is verstreken waarop de gemeenteraad de belastingverordening kan
vaststellen, wordt de raad in een
extra raadsvergadering op 7 januari
2013 gevraagd de belastingverordening vast te stellen. Of de baatbelasting ook daadwerkelijk wordt
geheven, zal echter pas worden
besloten nadat de uitkomst van het
onderzoek bekend is.
De raadsvergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur in het gemeentehuis van De Ronde Venen.
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Een van de hoogtepunten van de
decembermaand is als we onze
Downer ophalen voor een korte
logeerpartij tijdens de kerstdagen. Het is inmiddels een ritueel
geworden. Voorafgaand aan de
reis van Nieuwveen naar hier
maken we de kerstviering in alle
hevigheid mee. Koffie met gebak
op de leefgroep, de bewoners
allemaal op het kerstbest gekleed,
om daarna in optocht naar de
kapel te gaan. Het is een bonte
stoet van, in de ogen van velen niet
helemaal gelukte mensen, die zich
per rolstoel of wat moeilijk lopend
door het donker beweegt. In de
kapel is het gezellig. De kaarsen
branden en de bewoners die het
kerstspel spelen, zitten in gespannen afwachting klaar. De teksten
die het evangelie verkondigen ken
ik na tien jaar uit mijn hoofd. Ook
weet ik dat er wel eens iets mis
kan gaan. Een der wijzen die een
papieren koker draagt die als verrekijker dienst doet mept tijdens
het voorbijgaan de pastoor met de
koker op z’n knar. Geintje, moet
kunnen. Er gaat er ook wel eens
een uit z’n dak. Meestal wordt
dat handig opgelost. Het is een
dienst die geheel anders verloopt
dan de reguliere missen waar men
eerbiedig bijeen zit en het geloof
in de Heer gezamenlijk belijdt. Ik
kan het het best omschrijven als
een bak met herrie waar toch lijn
in zit. Als de pastoor vertelt dat
de wijzen goud, mirre en wierook
als geschenken mee brachten
wordt er luidkeels “en badschuim”
geroepen. Een pas bevallen
groepsleidster heeft samen met
haar man en het pas geboren
kindje plaatsgenomen om de rol
van Maria en aanhang te vertolken. Het kindje wordt binnen een
half uur zo vaak geknuffeld dat je
je mag afvragen of dit record ooit
geëvenaard zal worden. Er zingt
een koor dat begeleid door gitaar
en drums voor een vrolijke sfeer
zorgt. En er wordt meegezongen.
Zelden zal het Gloria in Excelsis Deo met zo veel overtuiging
geklonken hebben. Na afloop
gaan we huiswaarts en zetten
geheel in lijn van de kerstsfeer de
avond voort in het buurtcafé. Daar
was het ook stampvol, Downer
zat geheel vergenoegd aan z’n
biertje (malt) en genoot net als
wij met volle teugen. Tijdens de
logeerpartij neemt een gevoel van
waakzame oplettendheid bezit van
ons. Geheel in de lijn der verwachting weten we inmiddels dat
hij standaard een liter badschuim
in het bad mikt en vervolgens de
bubbelaar aanzet. Zo gebeuren er
nog wel meer dingen die handig
aan ons oog worden onttrokken.
Het eten met de gehele familie is
een feest. Als we Downer na de
logeerpartijweer thuis brengen
en huiswaarts gaan neem ik een
flinke neut en trek m’n hansop
aan. Ik ga op een oor en denk al
weer aan volgend jaar.
Luistervink
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Eerste KerstInn De Ronde Venen goed op de
kaart gezet

Oud-papieractie
Piusschool

DE GROENE VENEN

Recompressietank voor Vinkeveen,
uniek in Nederland
Bij Scuba-Academie locatie Jachthaven Achterbos is vorige week
een recompressietank geplaatst.
Niet voor duikongevallen, maar om
mensen kennis te laten maken met
een recompressietank. De tank zal
geëxploiteerd worden i.s.m. Stichting Recompressietank Maarsseveen en gebruikt gaan worden voor
workshops en opleidingen.
Dankzij de professionele simulatieduik wordt het mogelijk om op 15

Dinsdag 8 januari a.s. haalt de
Piusschool weer oud papier op in
Abcoude. Graag uw oud papier
aanbieden op de verzamelpunten
in niet te zware dozen en goed
gebundeld zodat het niet over de
straat kan waaien. De volgende
ophaaldag is 5 februari.

meter diepte een kopje koffie te
nuttigen, of te bekijken wat er gebeurt met het volume van een ballon bij het veranderen van de druk.
Neem je dieptemeter of computer
mee en check de nauwkeurigheid
ervan op diverse dieptes. Na afloop
krijgt men een logboek-pagina mee
met de duikgegevens. Het maken
van een simulatieduik is mogelijk
voor iedereen vanaf 15 jaar die
gezond is en een duikbrevet heeft.

Mijdrecht

Student Aalderink in
De Wegwijzer
Op zondag 6 januari gaat Alexander
Aalderink voor in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer,
Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Hij is student aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn.
Om 10 uur wordt uit het Bijbelboek
Ruth 1 gelezen. De verzen 16 en
17a vormen de tekst voor de uitleg
met het thema: Gods trouw door
de geschiedenis heen. Dit thema
wordt vanuit drie punten belicht: de
ontrouw van het volk, de trouw van
Ruth en de trouw van God.
Om 17 uur gaat de uitleg over de
tekst Mattheus 6 vers 33 waar staat
"Zoekt eerst het Koninkrijk van
God en Zijn gerechtigheid, en dat
alles zal u bovendien geschonken
worden". Belangstellenden zijn van
harte welkom. Thuis live of achteraf
de dienst bekijken kan via
cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Mijdrecht

Driehuisschool
gaat continu
Vanaf januari werkt de Driehuisschool met een continurooster. De
kinderen blijven in de middagpauze
op school eten en zijn eerder uit.
Scholen die al langer met een
continurooster werken zijn zonder
uitzondering erg enthousiast over
deze manier van werken. Ouders en
leerlingen ervaren het als zeer prettig. Met de invoering van het nieuwe
rooster is er nog slechts één brengen haalmoment voor de ouders.
Oudere kinderen die zelf naar school
komen hoeven tussen de middag niet
meer door het drukke verkeer heen
en weer naar huis. De kinderen zijn
de hele schooldag “onder de pannen”
op de Driehuis. De lessen beginnen
om half negen en de school is om
kwart voor drie uit. Kinderen hebben
vanaf dat moment tijd om naar de
verenigingen te gaan waarvan ze lid
zijn, te spelen in de buurt, of gewoon
lekker naar huis te gaan. Kinderen
die van de buitenschoolse opvang gebruik maken gaan daar vanaf kwart
voor drie naar toe. Dat gebeurt door
de opvangorganisaties op dezelfde
manier al nu, nl. met busjes.
Om de verhouding tussen werk en
ontspanning voor de kinderen te
waarborgen is er in de verkorte middagpauze voldoende tijd ingeruimd
om buiten te spelen. Zowel het lunchen met de leerlingen als het buitenspelen gebeurt onder toezicht van
de leerkrachten en enkele vrijwilligers. De Driehuisschool is hiermee
de eerste school in de gemeente die
overgaat tot een continurooster.

De allereerste KerstInn, die werd
gehouden in het sfeervolle, gloednieuwe en prachtig verbouwde eet
& drink Lokaal van Stichting 2BE
aan de Rondweg in Mijdrecht is geslaagd. Ruim zestig mensen hebben
op Eerste Kerstdag genoten van
een gezellig samenzijn, een smakelijk driegangen diner en passend
entertainment. Jong en oud hebben
zich prima vermaakt. De organisatie is trots op het resultaat.
Een groepje zangers en zangeressen van de Xmas Vocals, in stemmige Dickens-kledij, brachten direct
al sfeer met hun prachtig klinkende
a capella Christmas carols. Het was
jammer dat door de regen, de vuurkorven en glühwein (of warme chocomel) letterlijk in het water vielen,
maar het kon de pret gelukkig niet
drukken. Ander entertainment was
er in de vorm van een dwarsfluitensemble van Kunstencentrum De
Hint. Deze drie dames brachten
vrolijk klinkende, meerstemmige
kerstliederen ten gehore. Terwijl
aan de ene tafel druk gekletst werd,
stortten gasten zich aan een andere
tafel op de Kerstquiz, waarmee
aan het einde van de avond een
mooie prijs te winnen viel. Tussentijds konden de kinderen een
spelletje tafeltennis spelen of een
balletje trappen, terwijl de ouderen
weer genoten van het gezamenlijk
zingen van (kerst)liederen. Ook het
alternatieve kerstverhaal viel erg in
de smaak.
“Het is prachtig om te zien hoe

van een mooi en idealistisch idee,
de KerstInn een evenement is
geworden met handen en voeten en
vooral met een groot hart,” aldus
de organisatie van het evenement.
Veel instanties, bedrijven en
particulieren kwamen in beweging,
waardoor de KerstInn een steeds
groter draagvlak kreeg in onze
gemeente. Wethouder Erika Spil
van Sociale Zaken kwam persoonlijk ervaren wat een warme sfeer
er gedurende de hele avond hing,
en beloofde haar medewerking voor
dit jaar. De gemeente heeft, evenals
het plaatselijke VSB-fonds en het
Rabo Dichtbij Fonds, voor deze
eerste KerstInn eenmalig subsidie
ter beschikking gesteld, om het
evenement mogelijk te maken. Een
speciaal bedankje richting Servicepunt De Ronde Venen is op zijn
plaats. Zij hebben de organisatie
veel werk uit handen genomen door
als centraal aanmeldpunt te fungeren. Daarnaast hebben ook zij een
donatie ter beschikking gesteld.
Het succes van deze eerste editie
is de opmaat voor een jaarlijkse
KerstInn. Hoe en in welke vorm dat
zal zijn, zal de komende maanden
blijken.

Steun de Voedselbank met boodschappen doen
Monique Kemper en Joy de Vries
zijn een actie gestart om de boodschappenpakketten die bij de PLUS
te sparen zijn in te zamelen voor de
voedselbank. In het totaal zijn 55
gezinnen binnen De Ronde Venen
afhankelijk van de voedselbank.
Monique en Joy vinden dit heel erg

veel en hopen op 26 januari a.s. de
55 boodschappenpakketten te kunnen afleveren bij de voedselbank.
Daarom roepen ze iedereen op die
meedoet met de spaaractie om hun
volle spaarkaart in de ton (zie foto)
in de leveren bij Plus Koot Abcoude.

foto rob isaacs

Geslaagd eindejaarstoernooi badminton
Badminton Abcoude organiseerde
weer een gezellig eindejaarstoernooi voor de jeugd. Het toernooi
bestond uit verschillende spelletjes
waarin snelheid en behendigheid
centraal stonden. Sommige spelletjes werden in tweetallen gespeeld,
andere in grotere teams. Wie goed

kon samenwerken had de meeste
kans op punten. Na een spannende
strijd bleek dat Jesper van Lint bij
de jongens en Amber Mulder bij de
meisjes de meeste punten hadden
behaald. Zij werden beloond met
een fraaie sneeuwman.

Willespoort1 wint Kerstkorfbaltoernooi
Vorige week vond het traditionele
Kerstkorfbaltoernooi van de vereniging Atlantis plaats. Dit is een toernooi voor schoolteams. Winnaar van
toernooi voor groepen 6 is het team
Willespoort1 van OBS Willespoort
uit Wilnis geworden. In een bloedstollende finale werd het 0:0 tegen

het team van Julianaschool, waarna
de beslissing pas in de derde serie
van strafworpen viel. Charlotte had
met haar strafworp meer geluk
dan in de wedstrijd en zo werd het
team winnaar van het toernooi! Op
de foto vlnr: Suus, Charlotte, Jens,
Richard en Lars.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 								

4 januari 2013		

De actie 'RTV on Ice' van lokale omroep RTV Ronde Venen heeft € 2.454
opgebracht. Van vrijdagmiddag 21 t/m zondagmiddag 23 december,
voerde RTV Ronde Venen actie voor Serious Request bij de ijsbaan in
Mijdrecht. Er konden via sms of bij de mobiele studio plaatjes worden
aangevraagd, er waren live-optredens van o.a. Robert Leroy, VanHoek
en Roel C. Verburg op, of bij de ijsbaan en er werd gecollecteerd. De
actie werd vrijdagmiddag 21 december geopend door wethouder Erika
Spil. Wethouder David Moolenburgh kwam zondagmiddag het team van
SliQ versterken en presenteerde een uurtje mee. Ook burgemeester
Maarten Divendal bracht zondagmiddag een bezoek aan de mobiele
studio. Ook de gemeente steunde Serious Request door 5.000 euro te
doneren via de actie Serious Ambtenaar. Daardoor schonk men niet
alleen een mooi bedrag aan de actie, maar kreeg men in ruil daarvoor
de beschikking over een team van tien ambtenaren, die zich twee dagen
in eigen tijd inzetten om een opdracht voor de gemeente uit te voeren.
Wethouder David Moolenburgh met René Hoogterp
Deze 160 uur worden ingezet voor projecten op het gebied van digitalisering en papierloos werken.			
foto's rob isaacs
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Kort nieuws
Abcoude

Het Grote Gymfeest
Tot en met 6 januari organiseert de
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie het Grote Gymfeest.
Kinderen kunnen dan kennis maken
met de gymsport. Via een uitdagend
parcours met oefeningen, waaronder turnen, dansen en springen,
leren jullie op speelse wijze de
Fundamentals van bewegen. Ook
Gymnastiekvereniging Abcoude
doet mee aan deze landelijke actie
en wel op zondag 6 januari van
15 tot 17 uur, in de Kees Bon zaal
in Abcoude. Kom jij ook met al
je vriendjes en vriendinnetjes, de
toegang is natuurlijk gratis?
Kijk voor meer informatie op onze
website www.gvabcoude.nl.

Mijdrecht

Bingo met toneelvereniging OKK
Dinsdagavond 8 januari is er weer
bingo bij toneelvereniging OKK.
Er zijn weer vele mooie prijzen
te winnen. 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.

Vinkeveen
Presentator Wilco Jager en wethouder Erika Spil

Basisschool De Fontein deed mee aan het Kerstkorfbaltoernooi van korfbalvereniging Atlantis. Groepen
4 en 5, 6, 7 en 8 speelden tegen leeftijdsgenoten van
andere lokale basisscholen. In de wedstrijden tussen de
verschillende groepen 4 speelden de twee deelnemende
teams van de Fontein erg goed. Team 2 won zelfs alle
poulewedstrijden en haalde de finale. Daarin moesten
ze het opnemen tegen het team van de Willespoort. De
spannende wedstrijd, met kansen over en weer, eindigde
uiteindelijk in 0-0. Strafworpen moesten de beslissing
brengen. Scores van Fontein-spelers Jay en Farah gaven
de doorslag en bezorgden de Fontein het kampioenschap.
Bij deze een welgemeende felicitatie voor Sam, Nina,
Farah en Jay en een dikke pluim voor de organisatie!

Liveoptreden in de Koek en Zopietent

Beer van Tilburg stond onlangs in deze krant omdat hij geld wilde inzamelen voor
Serious Request door drie concerten te geven. Hij heeft gespeeld voor familie,
vrienden en bekenden tijdens een sfeervol thuisconcert. Ook speelde hij in de kerk
van De Hoef tijdens de kerstmarkt en voor de ouders en kinderen van de Vlinderbosschool, terwijl zijn zusje Bloem kerstbrood ronddeelde. Ook zij heeft niet stil
gezeten en zamelde voor maar liefst 50 euro aan petflessen in en doneerde dat
aan de actie van haar tweelingbroer. Beer zamelde in totaal 1.172,10 euro bijeen!
Trots heeft hij de cheque afgeleverd bij het glazen huis in Enschede, waar hij op de
foto mocht met Eric Corton, die trots was op Beer's prestatie.
Op de vraag waarom hij deze actie zo belangrijk vond, antwoordde Beer: "Mijn
zusje en ik zijn te vroeg geboren en wogen maar drie pond. Als wij in Afrika waren
geboren, had ik nu niet geleefd en kunnen pianospelen!"

Zesballentoernooi bij
De Merel
Biljartclub De Merel organiseert
weer een groots zesballentoernooi
in Café de Merel in Vinkeveen. De
voorronden starten op vrijdag 11
en 25 januari van 20 tot 23 uur;
op zaterdag 5, 12, 19 en 26 januari van 14 tot 18 uur en zondag
13 en 20 januari van 14 tot 17
uur. Ook op zaterdag 26 januari
kunnen er nog pogingen gedaan
worden van 14 tot 18 uur, waarna
om 19.30 uur de finales starten.
Dit alles om zeer fraaie prijzen.
Zowel dames als heren zijn van
harte welkom. Kader en spelers
hoger dan 6 moyenne kunnen hieraan niet meedoen.
Geen biljartkunde vereist.
Aanmelden niet nodig. Adres:
Arkenpark Mur 43 Vinkeveen.
Tel. 0297-263562 b.g.g. 0297264159 E-mail thcw@xs4all.nl.

Mijdrecht

Koopcentrum op
30e plaats
Het CBS onderzocht 485 winkelgebieden in ons land. Het winkelgebied Mijdrecht bezet daarin de
30ste plaats met een goede mix
van lokale en ketenbedrijven. Een
mooi resultaat!

De Stichting Woelig Water kijkt terug op
een zeer geslaagde Nieuwjaarsduik, die
dit jaar plaatsvond bij Zeilschool Vinkeveen. Maar liefst 110 mensen namen deel
aan het evenement. Na een warming-up
door PK Sport waagden de deelnemers
één voor één, of in groepjes de sprong in
het ijskoude water van de Vinkeveense
Plassen.		
foto peter bakker

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Alzheimer Café De Ronde Venen
Het Alzheimer Café De Ronde Venen opent zijn deuren op woensdagavond 9 januari in
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen: aanvang vanaf 19:00 uur. Het
thema van deze avond is: ”Welke invloed heeft de algemene lichaamconditie op dementie?”
De gastsprekers zijn: Manon Beutick, klinisch
geriater en Joke Heemskerk, verpleegkundig specialist geriatrie, beiden werkzaam in
het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Een klinisch
geriater is een specialist die gespecialiseerd
is in ouderdomsziekten. Vaak betreft het
een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied, dat vaak
gevolgen heeft voor uw zelfstandigheid.
Niet altijd staan specifieke klachten op de
voorgrond maar wordt men ook geconfronteerd met algehele achteruitgang. Hierdoor
is het vaak lastig om nog te zien door welke
ziekte de hele achteruitgang is ontstaan. De
klinische geriater richt zich op onderzoek en
behandeling van de verschillende klachten en
bespreekt de bevindingen en behandelingsmogelijkheden samen met de cliënt en hun

mantelzorgers.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan
met ons van gedachten wisselen. 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 informatietafel met brochures en literatuur om thuis
alles nog eens rustig na te lezen.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is
gratis, men kan een vrijwillige bijdrage in de
collectebus deponeren. Hebt u vervoer nodig?
U kunt dan telefonisch contact opnemen met
het Servicepunt De Ronde Venen. Tel. 0297587600, zij zoeken met u naar een oplossing.

Huiswerkcafé nu ook in Wilnis
Vanaf dinsdag 8 januari is er -naast het Huiswerkcafé in Mijdrecht- nu ook elke week een
Huiswerkcafé in Wilnis. Heb jij moeite met huiswerk maken en/of het plannen hiervan? Of
motiveert het je om met anderen je huiswerk te doen? Kom dan naar het huiswerkcafé.
Het huiswerkcafé is er elke maandag van
16.00-17.30 uur in de buurtkamer in Mijdrecht
en elke dinsdag van 16:00-17:30 uur in de
buurtkamer van Wilnis (in De Willisstee).

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

Voorjaarscursus tekenen en schilderen
Vanaf 17 en 18 januari start voor beginners
en gevorderden de voorjaarscursus tekenen
en schilderen onder leiding van Henny Woud
in het ‘open atelier’ in Waverveen. Verder
werken aan een kunstwerk, beginnen aan een
nieuw werk en/of kennismaken met andere
technieken. Ook portrettekenen en schilderen
is mogelijk.
Het streven is de cursist zoveel mogelijk te
laten ontplooien in een eigen stijl van werken. Er wordt vooral gelet op materiaalgebruik, techniek en onderdelen als compositie,
kleurenleer en perspectief. Iedere les wordt
afgesloten met een evaluatie zodat men altijd
thuis of de volgende les weer verder kan.
Daarnaast is het ook heel leuk en inspirerend
om te zien wat de medecursisten hebben
geschilderd.

De lessen in het nieuwe jaar beginnen op
17 en 18 januari 2013 en zijn op donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur en op
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur of een
combinatie daarvan. Aabmelden via e-mail
hwoud@dmail.nl of bel 0297264198.
Voor meer informatie zie www.hennywoud.nl.

Bij binnenkomst wordt er samen met jou door
een vrijwilliger een planning gemaakt, zodat je
precies weet wat je moet doen die dag. Vervolgens ga je aan de slag met jouw huiswerk. Door
het elke week op deze manier te doen, leer je
beter te plannen en structuur aan te brengen

Tijdens de huiswerkcafé zijn er vrijwilligers en
stagiaires aanwezig die jou ook kunnen helpen
als je vastloopt met het maken van je huiswerk.
Wil je meer informatie of wil je je opgeven dan
kan dit via: jong@stichtingdebaat.nl.
Het huiswerkcafé wordt georganiseerd vanuit
het jongerenwerk van Stichting De Baat en
gebeurt op vrijwillige basis maar een vrijwillige
bijdrage is altijd welkom! Tevens zijn wij nog op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om
jongeren te begeleiden in hun huiswerk. Voor
vragen of inschrijving kun je e-mailen naar:
jong@stichtingdebaat.nl.

SeniorWeb De Ronde Venen is verhuisd
Afgelopen vrijdag heeft SeniorWeb haar leercentrum in Mijdrecht overgebracht naar de
bibliotheek aan de Dr. Van der Haarlaan. In verband daarmee zijn de inloopochtenden in
Mijdrecht verplaatst naar de middag. Elke maandag- en woensdagmiddag van 14 tot 16 uur,
te beginnen op 7 januari 2013, staat SeniorWeb DRV in de bibliotheek klaar om iedereen te
helpen die problemen heeft met computer of tablet. Voor inlichtingen over het cursusprogramma: tel. 06-8200 2060.

Start nieuwe EHBO-cursus

Landelijk evenement ook in De Ronde Venen

Kom naar de coach-dag op 19 januari
Tijdens de ‘Kom naar de coach-dag’ op zaterdag 19 januari 2013, kun je je in Mijdrecht en
De Hoef (en op 38 andere locaties in Nederland) voor € 12,50 laten coachen door een
professionele coach, aangesloten bij de ruim
2.000 coaches tellende beroepsorganisatie de
NOBCO.
De volledige opbrengst van deze dag gaat naar
een goed doel: Edukans. Je kunt met allerlei
soorten vragen komen: persoonlijke of werkgerelateerde vragen. Dit evenement biedt je

Het programma:
16.00-16.15 planning maken;
16.15-16.45 huiswerk volgens planning maken;
16.45-17.00 pauze;
17.00-17.30 huiswerk volgens planning afmaken.

in je huiswerk. Wij zorgen voor drinken en wat
lekkers tussendoor.

de kans om laagdrempelig eens zelf te ervaren
wat coaching kan betekenen voor je persoonlijke of professionele groei of bijvoorbeeld de
ontwikkeling van je bedrijf. Geef jezelf of een
ander deze unieke kans cadeau en biedt zo kinderen wereldwijd de kans op goed onderwijs.
Zie ook: www.komnaardecoachdag.nl.
Voor aanmelding in Mijdrecht of De Hoef,
bel Bart van Baarsen, www.arjuna.nl,
tel. 06-41509873 of Ceelina Janmaat-van
Vliet, www.cmjcoaching.nl, tel. 06 2923 6540.

Kijk ook op: WWW.DEGROENEVENEN.NL

De Koninklijke EHBO-vereniging afdeling Mijdrecht start op dinsdag 8 januari met een
nieuwe cursus AED/EHBO. U kunt zich hiervoor nog steeds opgeven. Hebt u interesse, neemt
u dan snel contact op met Nicolette van Dort-van Wijngaarden, 06-23271754 of mail naar
infoehbomijdrecht@gmail.com. Cursuslocatie: Fa.Walraven, Industrieweg 5, Mijdrecht.

Workshop mindfulness voor kinderen bij boekhandel Sprey
Op donderdag 10 januari zal Eline Snel, auteur van het boekje ‘Stilzitten als een kikker’,
een workshop ‘Mindfulness voor kinderen’ geven in boekhandel Sprey te Abcoude. De
workshop is bedoeld voor ouders en alle professionals die met kinderen werken.
De methode 'Aandacht Werkt' krijgt inmiddels wereldwijd erkenning en wordt in andere
landen uitgerold, waardoor Eline vaak in het
buitenland vertoeft. Toch vond zij tijd in haar
agenda om naar Abcoude te komen. Eline
is oprichter van de Academie voor Mindful
Teaching en heeft diverse publicaties op haar
naam staan. Dankzij de door haar ontwikkelde methode hebben inmiddels 1200 kinderen
op verschillende basisscholen met veel plezier

aan de training deelgenomen en is er een
groot aantal professionals getraind.
Op 10 januari kan iedereen kennismaken met
de verschillende onderdelen van de unieke en
leuke Mindfulness training voor kinderen en
jongeren. Deze workshop start om 20.00 u en
duurt tot 22.00u. Toegang is € 5,00.
Het aantal plaatsen is beperkt dus aanmelden
bij info@boekhandelsprey.nl is gewenst.
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Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Zo’n twintig jaar geleden verschenen deze
kreeften in Nederland. Nederland kende altijd al wel een zoetwaterkreeft, deze kwam
voor in de schone beken in het oosten van
ons land, maar was door de watervervuiling
en sanering van de beken steeds zeldzamer
geworden.
Nu hebben we de rode Amerikaanse
rivierkreeft, die overal in de plassen en de
sloten voorkomt. Hij heeft zich hier massaal
ontwikkeld. Het is een echt waterdier, maar
zoekt over land een nieuwe omgeving op; zo
kwam dit exemplaar op de steiger terecht.
Het is een alleseter: doordat hij zo massaal
voorkomt, eet hij ook grote hoeveelheden
waterplanten in de sloten op. Dit komt
de waterkwaliteit van de sloten niet ten
goede. In dat opzicht is het een echte exoot.
Een soort die van elders komt en hier een
geschikt milieu vindt en hier geen vijanden heeft. Zulke soorten ontwikkelen zich
massaal en kunnen flink overlast veroorzaken, tot dat er ook hier vijanden blijken te
bestaan.
Voor de kreeft zijn dat bijvoorbeeld de
meerkoeten die nu doorhebben dat je de
kreeften kan opduiken en als smakelijk hapje kan verorberen. Ook de mens vindt deze
zoetwaterkreeft smakelijk en daarom wordt
hij door de beroepsvissers als bijvangst meegenomen en aan restaurants geleverd.
Al eerder heeft Nederland te maken gehad
met dit soort massale ontwikkelingen. In de
negentiende eeuw verstopte de waterpest
alle waterwegen, vervoer over het water
was nauwelijks nog mogelijk. Langzaam
is dit verschijnsel ook weer verdwenen, de
waterpest komt met meerdere soorten nog
regelmatig in Nederland voor maar veroorzaakt nog maar zelden problemen.

Cursusproject Abcoude-Baambrugge komt met veelzijdig
voorjaarsaanbod
Het Cursusproject Abcoude-Baambrugge is er trots op het nieuwe programma voor het
voorjaar 2013 te kunnen aanbieden in een handzaam boekje. Deze week is het cursusboekje met het voorjaarsprogramma huis aan huis verspreid in Abcoude en Baambrugge.
Daarnaast is het gehele programma aan cursussen, workshops, excursies, sociale en educatieve activiteiten te bekijken op de spiksplinternieuwe website: cursusproject-abcoude.nl

Een bijzondere exoot
Onrust op de steiger. Op de steiger loopt
een rode Amerikaanse rivierkreeft. Hondjes Lora en Olvi raken er helemaal opgewonden van. Als hij de hondjes opmerkt,
steekt hij vervaarlijk zijn scharen omhoog. Als jullie willen bijten, knijp ik met
mijn scharen geniepig in je lip.
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Hoe kunnen zulke exoten in ons land terecht
komen, van verschillende soorten is het
wel bekend. Aquariumhouders gooien hun
aquarium met niet-inheemse waterplanten
of vissen leeg in de sloot zich niet realiserend wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. In
ons gebied hebben we enkele jaren geleden
last gehad van de grote waternavel, ook een
soort die ontsnapt was uit aquaria en siervijvers. Mogelijk is de waterpest afkomstig
uit een aquarium van een universiteitslaboratorium.
De moderne infrastructuur helpt de wereldreizigers ook een handje. Onze rode
Amerikaanse kreeften zijn waarschijnlijk
de oceaan overgestoken als larfjes in het
ballastwater van tankschepen. Als tankschepen hun lading gelost hebben en er geen
andere lading beschikbaar is, pompen ze
de tanks vol met water om te voorkomen
dat de schepen te hoog in het water liggen.
Mogelijk is onze kreeft meegekomen met
water afkomstig van de grote meren van
Amerika. We kennen hier slakjes uit Nieuw
Zeeland en schelpjes uit Azië. Tegenwoordig
moeten de schepen het water zuiveren voor
het als ballastwater aan boord genomen mag
worden.
Een derde mogelijkheid is dat de exoot zelf
zijn weg heeft gevonden. Met het graven van
het Main-Donaukanaal ontstond er een open
waterverbinding van het Zwarte Zeegebied
met west Europa. Verschillende kleine
kreeftachtige organismen hebben hun weg
gevonden van het Donaugebied naar de Nederlandse wateren. Wat de gevolgen hiervan
zijn is niet altijd duidelijk.
Misschien zult u denken dat er bij voorbeeld
door de klimaatsverandering toch ook nieuwe soorten Nederland binnenkomen. Dat is
zeker waar maar dat gaat geleidelijk en als
het klimaat voor de nieuwe soort geschikt
wordt, wordt het dat ook voor zijn vijanden
en zo schuift het hele ecosysteem wat op.
Bij exoten is dat anders, hun vijanden komen
niet mee en daardoor kunnen ze zich in de
nieuwe omgeving massaal ontwikkelen. Toch
blijft de rode Amerikaanse zoetwaterkreeft
een interessante nieuwe soort, voor ons en
ook zeker voor Lora en Olvi.

Inschrijven is mogelijk vanaf 5 januari door
het invullen van het inschrijfformulier uit
het cursusprogrammaboekje en dit formulier
in te leveren bij of op te sturen naar: Inge
van Hees, Poelestein 24, 1391 RG Abcoude.
Men kan ook gebruikmaken van het online

inschrijfformulier op www.cursusproject-abcoude.nl. De Stichting zonder subsidie dankt
de adverteerders die het mogelijk hebben
gemaakt tot het maken van dit handzame,
overzichtelijke boekje.

Veelzijdig cursusaanbod bij De Paraplu
Verrassend veel nieuwe en vernieuwde cursussen en activiteiten starten bij de Stichting
'Paraplu' vanaf begin januari 2013 of lopen door vanuit 2012. Voor al deze cursussen bestaan nog mogelijkheden om deel te nemen.
Daarnaast staan nog vele ‘bekende’ cursussen,
workshops, dagtochten en ontspanningsactiviteiten geprogrammeerd, waarbij ook nog plaatsen
beschikbaar zijn, zoals: diverse Creatieve cursussen, Tekenen, Portret tekenen en schilderen,
Schilderen in diverse technieken, Computercursussen voor beginners en gevorderden (inclusief
internet), Digitale foto's bewerken, Film maken
van foto's, Weblog maken, Sociale netwerken
(Hyves, Facebook, Twitter, iPhone, smartphone,
Android), Digitale camera, Taalcursussen voor
beginners en gevorderden en anderstaligen,
Stamboomonderzoek, Opfriscursus verkeer en
veiligheid, Waar haal ik mijn recht, Tuin- en
Plantkunde, Esthetica, Lezing Expressionisme,
Lezing Kredietcrisis, Mandela tekenen, Spirituele oefenavond, Diverse spirituele cursussen,
klussen in en rond het huis, Liefdestaal, Workshop African Lady, Workshop Nana vrouwtje

maken, Workshop plantaardige vormgeving,
Workshop Haken met Plastic. Daarnaast nog
diverse ontspanningsactiviteiten zoals biljarten,
bridgen, bridgecursussen, mondharmonica, dansen voor paren en line-dance, yoga, klaverjassen, kaarten maken, en een gezellige, leerzame
en culturele dagtocht naar het Nederlands
Bakkerijmuseum en Hattem.
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt u vinden in het programmaboekje - af te halen bij De Paraplu en op de
website www.stichtingparaplu.nl.Voor aanmelding
kan men online inschrijven of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden
gedownload op
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij De Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis.

Uw familiebericht ook in deze krant?
Verjaardagen, jubilea, familie- en rouw-berichten voor de komende editie kunnen worden aangeboden tot woensdag
12.00 uur via info@degroenevenen.nl. Digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x
800 pixels). Geen foto's in Word plakken s.v.p., maar apart bijsluiten.

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.

www.degroenevenen.eu

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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“Er zijn voor de ander, dat is het belangrijkste”
Ds. Harry Tacken is inmiddels alweer zo’n vijf jaar de dominee van de Janskerk. Met twee collega’s vormt hij
het predikantenteam van de protestantse gemeente van Mijdrecht. “Het meeste werk wat ik doe, gebeurt
niet in het kerkgebouw. Maar het gebouw is wel heel belangrijk voor een gemeente. Daar komen we samen
voor de diensten door de week en op zondag, waar je met elkaar bezig bent met je geloof.”
Als dominee gaat hij veel op
bezoek, bij zieken, bij mensen met
vragen of problemen. “Het gaat om
er zijn voor de ander. Een dokter
komt met een tas vol spullen, een
dominee niet. Ik bied een luisterend
oor, ga met mensen mee op soms
moeilijke wegen. Dat is de opdracht
voor mij en voor de gemeente: wees
nabij.”
Mensen verwachten verschillende
dingen van een kerk: “Sommigen
willen zich ergens in verdiepen,
erover praten, anderen willen meer
Van 12 tot en met 20 januari
2013 zijn er veel activiteiten:

stil zijn, beleven. De meeste mensen
zijn vermoedenderwijs bezig met
geloven. We proberen dan ook voor
iedereen wat te bieden en iedereen
is welkom.”
Ds. Harry Tacken ziet de restauratie als een uiting van geloof en vertrouwen in de toekomst: “Natuurlijk
wordt alles wat minder, ook bij ons
is er krimp. Maar dat we het juist in
deze tijd aandurven, is belangrijk.”
De restauratie heeft een enorme
creativiteit teweeggebracht. “Er

kwam op zondag een vroege en
een late dienst, met elk een eigen
invulling. Dat is goed bevallen en
we gaan bekijken, of we daarmee
door kunnen gaan. Ook op het
financiële vlak was er veel creativiteit. Een pleisteractie, een zeer
geslaagde veiling en straks nog een
lentemarkt. En rond de opening is
er veel te doen. Veel mensen zetten
zich in en bedenken van alles. Ik
hoop, dat veel mensen straks een
keer komen kijken!”

Dinsdag 15 januari, 20 uur, Touwpompen voor Mozambique

Zondag 20 januari, 19 uur, Songs of Praise

Dit is het diaconaal project van de protestantse gemeente. De medewerkers van Kerk in Actie, die zijn uitgezonden naar Mozambique, komen
zelf vertellen over hun werk daar. Kerk in Actie steunt een organisatie
die touwpompen installeert en zorgt voor een goede instructie voor het
onderhoud. Zo hebben steeds meer mensen de beschikking over schoon
drinkwater. Zo’n touwpomp kost 250 euro en vanuit onze gemeente
hopen we in de komende twee jaar veel pompen te financieren. Belangstelling? U bent van harte welkom!

Songs of Praise is geen kerkdienst maar een bijeenkomst om samen
te zingen. Bij elk lied weet Dirk Jan Warnaar, onze kerkmusicus, altijd
mooie verhalen te vertellen.
Deze keer is het een wat bijzondere Songs of Praise: er worden twee
boeken gepresenteerd, een met prachtige foto’s van de Janskerk,
gemaakt door Wim Hoogterp en toepasselijke liedteksten van ds. Harry
Tacken, en een met overwegingen, ook geschreven door ds. Harry Tacken. Daarmee is Songs of Praise een mooie afsluiting van deze feestweek.

Zaterdag 12 januari, 20 uur,
BACKPACKER
Backpacker is het verhaal van
Christa, die op weg gaat met de
vraag: ‘Waar draait het allemaal
nu eigenlijk om?’ Hugo bekijkt
haar zoektocht op zijn eigen
wijze manier en Luuk volgt haar
als journalist.
Een boeiend
muzikaal
verhaal, helemaal bedacht,
geschreven,
gezongen en
gespeeld
door gemeenteleden!

Zondag 13 januari, 10 uur,
Kerkdienst
Dit wordt een feestelijke dienst
voor jong en oud, met veel
muziek. Iedereen is er dankbaar voor dat de Janskerk weer
gebruikt kan worden en dat we
in het afgelopen jaar zonder problemen en met veel bijzondere
diensten allen in De Rank terecht
konden.

Maandag 14 januari, 19.30 uur,
Officiële bijeenkomst
Niet alleen de architect, de aannemer, de schilder, ook veel gemeenteleden hebben een steentje
bijgedragen, sommige zelfs bijna
elke dag. Al deze mensen verdienen het om bedankt te worden,
nu de kerk weer in gebruik is
genomen. Dat gaat gebeuren op
deze officiële openingsavond,
waar ook de burgemeester het
woord zal voeren. Na het officiële gedeelte kan iedereen een
kijkje nemen in de kerk.

Woensdag 16 januari, 20 uur,
Geschiedenis
Lange tijd was de Janskerk de
oudste kerk van De Ronde Venen,
maar in Abcoude staat een kerk
die nog ouder is! Toch valt er
over de geschiedenis van de
Janskerk en van andere kerken
in Mijdrecht veel te vertellen.
We kijken met de Historische
Vereniging De Proosdijlanden
terug in de tijd. Het belooft een
boeiende avond te worden en
uiteraard kunt u ook een kijkje in
de kerk nemen!

Donderdag 17 januari, 16 tot
19 uur, Welkom aan de buren
Vandaag nodigen we de buren
uit de wijde omtrek van de
Janskerk om eens in de kerk te
komen kijken. Er is muziek, een
presentatie over de restauratie
en informatie over wat onze
gemeente te bieden heeft.

Zaterdag 19 januari, 20 uur, Concert

Voor de kinderen

Cultura organiseert in deze feestweek een bijzonder concert: Klassiek in
de Janskerk, met musici uit De Ronde Venen: pianiste Irina Parfenova,
organist Ralf Nagelkerke, violiste Natalya Korniyenko, Suzanne Arends
op dwarsfluit, harpiste
Aimée van Delden, Anne
Kewitsch op blokfluit en
Eline Hofstra op gitaar.
Ook de zangeressen
Viktoria Pankratova en
Greetje de Haan verlenen hun medewerking
aan deze speciale
avond. Zij spelen solo
en ook in diverse
combinaties.
Het wordt een heel
speciaal Rondeveens
concert in deze
feestweek!
Kaarten à € 12,50
zijn te bestellen
Concert do
or musici ui
via www.culturat De Ronde
Venen L 12,
19 januari
50
drv.nl.
- 20:00 uu
r

In combinatie met de scholenzondag van 2 februari komt er
in die week nog een speciale
activiteit voor alle kinderen.

Klassiek
in de Jans

kerk

www.cultu

ra-drv.nl

- Janskerk

- Mijdrech

t

Meer informatie over de
gemeente en deze
feestweek vindt u op
www.pknmijdrecht.nl
Als gemeente hopen we
dat velen van u in deze
feestweek een of meer
keren naar de Janskerk,
Kerkstraat 11 in Mijdrecht,
komen, u bent van harte
welkom!
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Ingrijpende renovatie zorgt voor behoud eeuwenoud Mijdrechts kerkgebouw

Hele week feest in gerestaureerde Janskerk
Na een ingrijpende restauratie is de Janskerk aan de Kerkstraat in Mijdrecht weer open. Tijd om terug te
kijken op een intensieve periode met Jan van Walraven en Guus van Acker namens het college van kerkrentmeesters, architect Paul van Vliet en opzichter Gerard Verwer.
Op de plaats waar nu de Janskerk
staat, stond aanvankelijk een
rooms-katholieke kerk die sinds
1085 behoorde tot het Kapittel
van St. Jan van Utrecht. In 1568
kwam het kerkgebouw in bezit
van de reformatorische kerken.
Sindsdien is de kerk een paar keer
vervangen. De huidige kerk, die
dateert van 1858, herbergt het
orgel dat werd gebouwd door de
Utrechtse orgelmaker J. Bätz &
Co en dat op 26 februari 1842 in
gebruik werd genomen in de kerk
die op dat moment aan de Kerkstraat stond. In 1998 is het orgel
gerestaureerd, waarbij de klank
zoveel mogelijk teruggebracht werd
naar de oorspronkelijke situatie.
Op advies van architect Paul van
Vliet uit Loosdrecht werd toen ook
de orgelkas in de oorspronkelijke
kleur geschilderd. In 2010 werd
het balkon in het kerkgebouw zo’n
anderhalve meter teruggebouwd
omdat het deels voor de ramen was
aangebracht. Tegelijkertijd werd
toen het liturgisch centrum vernieuwd op de plaats waar tot 1967
de consistoriekamer was. Maar dat
bleek allemaal nog niets in vergelijking met de ingrijpende verbouwing
waarvoor de kerkgemeenschap het
afgelopen jaar naar elders moest
uitwijken.

Jan van Walraven, voorzitter van
het college van kerkrentmeesters
waarin naast Guus van Acker ook
Jan Verboom zitting heeft, vertelt:
“Begin 2000 bleek dat de muren
van de kerk veel te lijden hadden
van vochtdoorslag. Er zijn toen
plannen gemaakt om dat aan te
pakken, maar die konden we alleen
verwezenlijken met rijkssubsidie.
De aanvraag daarvoor werd om
allerlei redenen aanvankelijk niet
gehonoreerd, maar in januari 2011
is de subsidie alsnog verleend.”
Opzichter Gerard Verwer: “Nadat
we met de werkzaamheden waren
begonnen, ontdekten we dat er
veel meer mis was met het houten
dak en de dakspanten. Een groot
gedeelte van de onderdelen van de
dakkap was door houtrot aangetast
en in de spanten werd aantasting
door boktor vastgesteld, dat om
een speciale gasbehandeling vroeg.
Omstreeks 1974 is het pannendak
vervangen door een afdekking met
leien. Ook toen moet men deze
houtrot hebben gezien, want op vele
plaatsen waren extra balkstukken
aangebracht. Helaas gaat houtrot
gewoon door, in dit geval mede
omdat het dak niet geïsoleerd is.
Negentig procent van de onderkanten van de dakspanten is nu
vernieuwd, evenals de muurplaat

waar de goot op ligt, alle blokkeels
en de meeste onderkanten van de
kreupele stijlen. En door een stucplafond aan te brengen zoals dat
oorspronkelijk in deze kerk bestond,
is de mogelijkheid van condensatie
tegen het dakhout voor een groot
deel verminderd.”
Nadat in de muren van de kerk
scheuren waren ontdekt, is voor de
zekerheid ook de kwaliteit van de
fundering onderzocht. Jan van Walraven: “Gelukkig zijn daarbij geen
calamiteiten naar voren gekomen
die extra voorzieningen noodzakelijk maakten.”
Guus van Acker: "Bij deze verbouwing liepen we er opnieuw tegenaan dat de toren van de Janskerk
eigendom is van de burgerlijke
gemeente De Ronde Venen en het
schip van de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Restauratie van de
toren was voor het gemeentebestuur, voornamelijk om financiële
redenen, niet aan de orde. Maar
door de onlosmakelijkheid van de
toren en het schip waren sommige
restauratieonderdelen moeilijk te
scheiden. Gelukkig vond wethouder
Kees Schouten uiteindelijk toch
een acceptabele oplossing voor het
opknappen van de stenen plint, de

V.l.n.r.: Paul van Vliet (architect), Gerard Verwer (opzichter) en Jan van Walraven
(voorzitter van het college van kerkrentmeesters).
entree en de fraaie oude kerkdeur
van de toren door onze aannemer.
Het spreekt voor zich dat wij daar
heel blij mee zijn!”
De verbouwing van het kerkgebouw
en de verfraaiing van het interieur hebben veel geld gekost en
niet alle uitgaven zijn gedekt door
subsidies. Guus van Acker: “We
hebben nog een behoorlijk gat in
onze begroting, het duurt zeker een
paar jaar voordat dat helemaal is
opgelost. En ondertussen zijn er
natuurlijk wel kosten voor diverse
reguliere zaken, zoals het jaarlijkse
onderhoud. Maar alle kleine beetjes
helpen. Mede daarom waren we

dan ook heel blij met de opbrengst
van de veiling die onder leiding van
oud-notaris Peter Forsthövel eind
november in De Meijert is gehouden.”
Jan van Walraven: “De komende
jaren zullen er nog wel meer acties
volgen. Maar de kerk is ook bij
uitstek geschikt voor bijvoorbeeld
concerten. De akoestiek is nóg
beter geworden en we beschikken
over diverse multifunctionele voorzieningen, waaronder een aan elke
gelegenheid aan te passen geluidsinstallatie. Genoeg redenen dus om
de toekomst weer vol vertrouwen
tegemoet te gaan!”

door anja verbiest

Architect Paul van Vliet blij met nieuwe uitstraling kerk

foto peter bakker

“Vakmanschap tot in de kleinste details”
Architect Paul van Vliet uit Loosdrecht is in de loop der jaren bij de restauratie en renovatie van diverse kerken
betrokken geweest. Ook bij eerdere werkzaamheden in de Janskerk was zijn inbreng van groot belang.
“Bij een verbouwing zoals we die
in de Janskerk achter de rug hebben,
moet je heel zorgvuldig te werk
gaan,” zegt architect Paul van Vliet.
“Je wilt als het ware de ‘geest’
teruggeven aan het gebouw, maar
door de keuzes die je maakt kun
je dat maken of breken. Dat geldt
voor grote zaken, zoals de dakconstructie, maar zeker ook voor de
allerkleinste details. Het luistert
allemaal heel precies.”
Vakmanschap is niet meer vanzelfsprekend, meent Van Vliet, maar
voor deze ingrijpende verbouwing
van de Janskerk slaagde men
er toch in de juiste vaklieden te
vinden. “Zoals de mensen van
aannemer Koninklijke Woudenberg uit Ameide, die al eerder bij
werkzaamheden aan de kerk waren
betrokken. Zij hebben meerdere
kerken gerestaureerd en bleken
een prima keus. Net zoals de
schilders van de firma Hagen, die
prachtig werk hebben geleverd. Kijk
maar eens naar het ‘marmer’. Net
echt, toch? Of naar de strakke okerkleurige strepen langs de gewelven.
Heeft de schilder allemaal met de
hand gedaan, op hoge steigers en
boven het orgel zelfs liggend op z’n
rug vanwege de beperkte ruimte.
Echt klasse!”
Paul van Vliet is duidelijk blij met
de nieuwe uitstraling van het kerkgebouw. “De muren waren eerst

grauw en grijs, nu stralend wit en
strak gepleisterd. Op de vloer ligt
een mooie grijze, hardstenen vloer.
Met voor extra comfort vloerverwarming. De banken zijn in een
lichte kleur geschilderd en bekleed
met een kussen waarop het plezierig zitten is. Tevens heeft men nu de
beschikking over stoelen. Zo is de
kerk flexibeler in te richten, onder
meer met een mooi middenpad, dat
komt ook de sfeer ten goede.”
Dat Van Vliet een man van de
details is, mag ook blijken uit de
zerk die nu in het middenpad ligt.
“Die zerk stamt uit 1774 en lag al

Taart bij de overdracht van de aannemer.

in de allereerste kerk die op de plek
van de huidige Janskerk stond.”
Een ander detail dat niet onvermeld
mag blijven, is een afbeelding van
Johannes, de naamgever van de
kerk, op de kruising van de gewelven in de nok van het kerkgebouw.
Niet voor iedereen direct zichtbaar,
maar absoluut een ornament om
een extra blik aan te wijden. Ook
omdat de maker, architect Paul van
Vliet, zo voor volgende generaties
een originele ‘handtekening’ achterlaat in de op zijn aanwijzingen
vernieuwde en verfraaide kerk.

Opzichter Gerard Verwer tijdens verbouwing dagelijks
aanwezig

“Het is nu aangenaam vertoeven in de kerk”
Gerard Verwer uit Mijdrecht fungeerde tijdens de verbouwing van de
Janskerk als extern adviseur en opzichter. Dagelijks was hij op het
werk aanwezig om alles in goede banen te leiden.
Met enige trots laat Gerard Verwer
tijdens een korte rondleiding zien
hoe mooi de Janskerk is geworden.
De steigers zijn verdwenen en de
schilder is op deze dag eind november bezig met de laatste klusjes.
Bij het orgel buigen medewerkers
van de firma Van Vulpen uit Utrecht
zich over een megaklus. Alle 954
(!) pijpen van het orgel worden
schoongemaakt en daarna moet
alles weer op de goede plek worden
teruggeplaatst.
Terwijl we de spiltrap oplopen, wijst
Gerard Verwer op een mooi hersteld detail aan de buitengevel van
de kerk. “Bij het restaureren van
het exterieur kwamen we de oorspronkelijk aangebrachte schaduwvoegen in het stucwerk tegen. Een
leuke verrassing, die we met plezier
in ere hebben hersteld. Op grote
afstand zie je ze niet, maar toch geven ze de kerk het dorpsbepalende
karakter van vroeger terug.”
Boven bij het orgel is de dakconstructie goed te bekijken. Duidelijk
zijn ook de vernieuwde steunen te
zien. “Alle verrotte onderdelen zijn
eruit gehaald en vervangen door
nieuwe stukken hout. Net zoals
we dat hebben gedaan met 58 van
de 60 daksteunen. Alles bij elkaar
heeft dat werk een maand of drie

extra tijd gekost. Maar doordat de
aannemer meer gespecialiseerde
mensen heeft ingezet, konden de
andere werkzaamheden ook gewoon doorgaan en is de totale duur
van het werk niet beïnvloed.”
Terwijl we weer naar beneden
lopen, wijst hij op de ramen. “Alle
gietijzeren ramen zijn uit de sponningen genomen, ontroest en behandeld voor de toekomst. De sponningen bleken te klein om er isolerend
glas in te kunnen plaatsen, dus is
er uiteindelijk voor gekozen om
er zon- en warmtewerend gelaagd
glas in te zetten. Aan de buitenkant
geeft dat de indruk van oud glas en
binnen is het altijd behaaglijk. Die
behaaglijkheid wordt nog eens versterkt door de vloerverwarming die
onder de nieuwe hardstenen vloer
is gelegd. Het is nu echt aangenaam
vertoeven in de kerk.”
Gezegend met een mooie zangstem
laat Gerard Verwer ten slotte nog
even horen hoe fraai de akoestiek
geworden is. “Ik kijk nu al uit naar
concerten die hier gehouden zullen
worden. Zoals zaterdag 19 januari,
door een keur aan professionele
musici uit De Ronde Venen. Een
extra goede reden voor een bezoek
aan de Janskerk!”
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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 cabaretier Pieter Tiddens, die dit seizoen te zien is met de
kindercabaretvoorstelling Familiepretcabaret 7+.

Pieter Tiddens

“Kinderen en ik begrijpen elkaar goed”
Je maakt kindercabaret, een term die
je in 2005 bedacht. Je zegt zelf: ‘Mijn
werk is leuk voor kinderen en volwassen’. Wat is voor jou de definitie van
kindercabaret?
“Ik ben al jaren bezig met cabaret
en heb hierna jeugdvoorstellingen
gemaakt. Kindercabaret moet voor
en over kinderen zijn. Het is niet de
bedoeling dat ik leuk cabaret maak
en het eigenlijk niks met kinderen
te maken heeft. Kinderen bemoeien
zich met mijn voorstelling, dat is de
sleutel van mijn succes. Kinderen en
ik begrijpen elkaar goed.”

Hoe belangrijk is 7+ als leeftijdsaanduiding?
“Die grens is nodig; mijn programma is eigenlijk voor kinderen vanaf
zes jaar. Een kind onder de zes kan
nog niet abstract denken. Als ik een
grapje maak, dan denken ze dat ik
het echt meen. Of als ik iets nadoe
dan denken ze dat ik het echt ben.
Ik moet met kinderen in het publiek
kunnen spelen, zonder dat ze erdoor
in verwarring raken.”

Je was eerder (1988-1995 en 2005,
red.) betrokken bij Villa Achterwerk van
de VPRO. Komt je voorliefde voor het
werken met kinderen daarvandaan? De

VPRO maakt kindertelevisie niet alleen
voor kinderen, maar ook door kinderen.
“Ja, VPRO kindertelevisie gaat
ook over kinderen. Ik ben bij VPRO
jeugd gaan werken omdat ik daar
lekker dingen kon verzinnen, het
was rock ‘n’ roll op televisie. Die
tijd was ontzettend leuk en is de
basis geweest hoe kindercabaret is
ontstaan. Na de VPRO ben ik in het
jeugdtheater hiermee verder gaan
werken.”

Je bent zoon van een kinderarts. Komt
het daar ook vandaan?
“Ja, ik ben opgegroeid met onderwerpen die voor kinderen vaak
moeilijk zijn. Mijn programma’s
gaan over serieuze thema’s.”

Je maakte eerder ‘De Zoute Koning’
(2000) en ‘Superpapa’ (2012).
“De Zoute Koning gaat over chronische ziekte, die ondanks het zware
thema, ook veel humor bevat. Superpapa gaat over vaderschap, daar
hebben alle kinderen mee te maken.
In 2015 speel ik het programma
‘Supermama’.”

‘Boos voor beginners’ (2007) en ‘Lessen
in liegen’ (2008) zijn titels van twee
eerdere programma’s. Titels die kinde-

KunstRondeVenen zoekt lokale kunstenaars

Eerste atelierroute De Ronde Venen
van start in mei 2013

Op 25 en 26 mei 2013 vindt de eerste editie plaats van KunstRondeVenen, een fietstocht langs de werkplaatsen van de creatieve bewoners
uit de gemeente. Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor de atelierroute van De Ronde Venen.
De atelierroute door De Hoef, Amstelhoek, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en
Waverveen, voert bezoekers langs
ateliers van schilders, beeldhouwers,
fotografen en zelfs een Hoefse
glasblazer. Deelnemers van KunstRondeVenen kunnen op zaterdag 25
en zondag 26 mei 2013 voor
het eerst een kijkje nemen
in de ateliers van de
creatieve bewoners van
De Ronde Venen. Op elke
locatie kunnen zij het
werk bekijken van de
kunstenaars én zich laten
verrassen door dansers,
muzikanten, verhalenvertellers of dichters.
Kunst uit de gemeente wordt met
KunstRondeVenen in het zonnetje
gezet en verbindt de kunstenaars
onderling met elkaar. De atelierroute komt tot stand dankzij vrijwilligers, subsidies en sponsors. En
natuurlijk door deelname van lokale
kunstenaars! Alle kunstenaars uit
de gemeente, zowel amateurs als
professionals, krijgen een unieke kans

om tijdens het laatste weekend van
mei hun werk aan het publiek te laten
zien.
Ruim dertig kunstenaars hebben zich
inmiddels aangemeld. Wil jij ook deelnemen als kunstenaar aan KunstRondeVenen? Dan verwachten we van
jou dat je zelf een expositieruime hebt of zorgt voor
een locatie om jouw werk
tentoon te stellen. Ook
help je mee om op jouw
locatie een leuk programma in elkaar te draaien
en betaal je een bijdrage
van 25 euro. Stuur voor 1
januari 2013 een email naar cultuurconsulent Margriet Veeneman via
m.veeneman@bibliotheekavv.nl met
daarin je naam, het adres van jouw
atelier en de vorm van kunst die je
wilt laten zien aan het publiek. Ben je
artiest uit De Ronde Venen en lijkt het
je leuk om tijdens KunstRondeVenen
een optreden te verzorgen? Ook dan
kun je Margriet een mailtje sturen
met je naam, discipline en het soort
optreden dat je wilt geven.

ren wel aanspreken, lekker keten.
“Ook deze programma’s hadden een
thema. Natuurlijk weet ik dat kinderen deze onderwerpen leuk vinden,
dat is ook de bedoeling. Boosheid,
emotie, liegen en jezelf uiten zijn
onderwerpen waar kinderen mee om
moeten leren te gaan.”

Hoe herken je dat kinderen de thema’s
oppakken?
“Ik bied de mogelijkheid aan
kinderen om te reageren, in de zaal
maar ook via brieven en tekeningen.
Vooraf geef ik vaak een workshop
over het thema, input daaruit
gebruik ik in de voorstelling, omlijst
door –ook– leuke verhalen. Moeilijke onderwerpen die ik bespreek
komen niet voor in de tekenfilms die
worden uitgezonden, dat stoort mij.
Ik wil deze thema’s via mijn theatervoorstellingen, niet op een belerende
maar een belevende manier over te
brengen.”

Het is niet alleen serieus, maar ook
keet?
“Ja, ik hou enorm van chaos. Ik doe
anders dan de meester op school.”

Wat is het verschil?
“Leraren hebben net als ik een

Foto-expositie
Nienke Meek
Van 9 januari tot en met 28 februari
2013 exposeert fotograaf Nienke
Meek over ‘Authentieke dorpelingen’
in het gemeentehuis van De Ronde
Venen. ‘Authentieke dorpelingen’
gaat over de oudste generatie, die in
Abcoude en Baambrugge is geboren
en er nu nog woont. Deze mensen
leven veelal nog dicht bij de natuur. Ze
worden niet geleefd door de computer
en multimedia. Ze leven als het ware
nog in de vorige eeuw en dat onder de
rook van Amsterdam. Een prachtige
generatie mensen die over 10 à 20
jaar niet meer bestaat.
Nienke Meek (1965) heeft in 2012 de
fotografieopleiding aan de Fotoacademie in Amsterdam afgerond en is sinds
2006 freelance fotograaf. Ze maakt
totaalportretten van mensen, waarbij
detail uit de leefomgeving evenveel
zegt als het beeld van de geportretteerde. Door haar oprechte betrokkenheid kan ze doordringen tot de
intimiteit en deze op realistische wijze
weergeven. Met haar foto’s wil ze rust
scheppen. De foto’s zijn natuurlijk en
nodigen uit tot inleven. De expositie is
te zien in het gemeentehuis De Ronde
Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Openingstijden: maandag tot
en met donderdag van 8.30 tot 16.00
uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Vraag bij de receptie naar de fotoexpositie. Ze helpen u graag verder.

oprechte interesse in kinderen, maar
ik zie de kinderen een uur. Ik kan
voor enorme opschudding zorgen
en de leuke en gestoorde oom zijn,
waardoor ik veel verder kan gaan.
Daarbinnen kunnen kinderen zich
even openen. Het is heel vluchtig

wat ik kom doen, maar wel intens.”

Familiepretcabaret 7+ is te zien op 26
januari in Theater Piet Mondriaan in
Abcoude.
www.kindercabaret.nl
foto: martijn schroevers

Koop nu kaarten voor ’80’s & ’90’s The Party

Ben Liebrand weer naar Mijdrecht
Zaterdag 26 januari komt Ben Liebrand, ooit begonnen bij Radio Veronica met het programma In The
Mix en later bekend geworden door de Grandmix,
op veler verzoek weer naar Mijdrecht voor een
fantastische disco-avond in Partycentrum De
Meijert in Mijdrecht. Kaarten à 10 euro per
persoon zijn nu te koop bij De Meijert. Min.
leeftijd 21 jaar. Aanvang 21 uur.
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Door Piet van Buul

Kinderdagverblijf in De Proostdijschool

Unieke combinatie basisschool en kinderopvang
Met ingang van 2 januari 2013 gaat RK Basisschool ‘De Proostdijschool’ in Mijdrecht een uniek samenwerkingsverband aan met Kinderopvang KaKa. Sinds de start van het lopende schooljaar biedt de Proostdijschool al Buitenschoolse Opvang aan. “Met de komst van het kinderdagverblijf kunnen we de ouders een
compleet pakket aanbieden,” zegt directrice Bernadette von den Benken. De leiding van het kinderdagverblijf berust bij Lesly Brouwer.
De Proostdijschool is gevestigd in
de Mijdrechtse wijk Proostdijland.
De meeste kinderen komen uit
deze wijk en uit de naastgelegen
wijk Molenland. Naast het basisonderwijs biedt de school ook
buitenschoolse opvang aan. “Mede
door de recente ontwikkelingen
in het leerlingenaanbod kwam er
in ons gebouw wat ruimte vrij,”
vertelt Bernadette. “Dat was voor
ons aanleiding om na te gaan
of het mogelijk zou zijn om een
kinderdagverblijf op te starten,
voor kinderen in de leeftijdscategorie van nul tot vier jaar. We
hebben onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden en ook hebben we
de behoefte aan kinderdagopvang
gepeild. Dat leverde als resultaat op
dat er zeker bestaansrecht is voor
een kleinschalige kinderopvang.
We zijn in contact gekomen met de
organisatie KaKa, die een aantal
kinderdagverblijven exploiteert. Zij
komen oorspronkelijk uit Drenthe
en tot nu opereren zij vooral in de
noordelijke provincies. Het is de
eerste keer dat ze zich hier in deze
regio vestigen.”
Kinderopvang KaKa
“De kinderopvangorganisatie KaKa
staat voor kwaliteit en kleinschaligheid,” benadrukt Lesly. “We verwachten begin januari acht kindjes.
Er is nog een uitbreidingsmogelijkheid tot twaalf kinderen. We gaan
werken met één gekwalificeerde

begeleidster op zes kinderen. Die
kleinschaligheid is bij KaKa een
belangrijk uitgangspunt. We willen
de kinderen een veilig thuisgevoel
geven. Het is belangrijk dat we aan
elk kind ook de optimale aandacht
kunnen geven.”
Een compleet pakket
Bernadette en Lesly zien veel voordelen in de combinatie van kinderopvang, voor- en naschoolse opvang
en de basisschool. Bernadette:
“Voor de ouders is het plezierig dat
ze de kinderen gedurende een lange
periode op hetzelfde vertrouwde
adres kunnen onderbrengen. Natuurlijk vinden we het fijn wanneer
kinderen vanuit de kinderopvang
bij ons op de basisschool worden
ingeschreven. Doordat alles in hetzelfde huis zit, hebben we onderling
ook goed en veel contact. Daardoor
leren we de kinderen goed kennen
en kunnen we goed inspelen op
de specifieke eigenschappen die
elk kind nu eenmaal heeft. Voor
de kinderen is het belangrijk dat
ze gedurende hun hele schoolperiode in een vertrouwde omgeving
opgroeien en begeleid worden. Ook
voor de ouders kan het belangrijk
zijn dat we hun kind zowel tijdens
de schooltijd als daarbuiten begeleiden en opvangen. Op die manier
kunnen we, samen met de ouders de
beste begeleiding bieden.”

Jaarlijkse bijdrage KvK verdwijnt in 2013

KvK waarschuwt voor nepfacturen
Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur
meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting
van het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Besparing
De jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van
Koophandel is de afgelopen jaren
steeds verder gedaald. Vorig jaar
diende zich terecht de vraag aan
of de inning van de heffing wellicht efficiënter kon. Facturering

kost zowel de ondernemer als de
Kamer van Koophandel tijd en geld.
Hoewel de bijdrage aan de Kamer
van Koophandel verdwijnt blijven
ondernemers in de nieuwe situatie
betalen voor de activiteiten die de
Kamer van Koophandel oppakt om
ondernemers verder te helpen met

Samenwerking
KaKa gaat niet alleen de kinderopvang voor de allerkleinsten
verzorgen, maar neemt ook de
buitenschoolse opvang voor haar
rekening. Daardoor is het mogelijk
om in de schoolvakanties opvang
aan te bieden. Lesly rekent op
een sterke samenwerking en een
samenspel tussen de school en de
kinderopvang. “De Proostdijschool
is de enige school in Mijdrecht die
dit biedt. Zowel KaKa als de school
investeren daar dan ook van harte
in. Het is ook de bedoeling dat we
elkaar op de hoogte houden van
de verschillende activiteiten die
ontwikkeld worden. En we zullen
dan ook zaken kunnen combineren
en samen gaan doen. We gebruiken
niet alleen de ruimte in de school,
maar maken ook gebruik van de
faciliteiten van de school.”
De kosten van de kinderopvang
De overheid is momenteel druk
aan het bezuinigen. Een van de
maatregelen is de tegemoetkoming
in de kosten van de kinderopvang.
Die wordt drastisch teruggedraaid
waardoor het voor veel ouders lastig wordt om de hogere kosten op te
brengen. Lesly: “Ook wij zullen ons
neer moeten leggen bij de maatregelen die door de overheid genomen
worden. Maar wat we wel kunnen
doen is de ouders een zo aantrekkelijk mogelijk pakket aanbieden.
We hanteren een scherp uurtarief,

ondernemen. Dat gebeurt vanaf
2013 via het lastenkader voor het
bedrijfsleven (belasting).
Nepfacturen
Rond de drukke feestdagen en in de
stille zomerperiode zijn fraudeurs
het meest actief. De Kamer van
Koophandel waarschuwt ondernemers extra alert te zijn voor
nepfacturen en goed te kijken naar
de periode waarvoor gefactureerd
wordt. Over 2013 ontvangen ondernemers geen factuur van de Kamer
van Koophandel. Voor eventuele nog
openstaande jaren kan nog wel een
naheffing volgen.

Bernadette von den Benken: “Voor de ouders is het plezierig dat ze de kinderen gedurende een lange periode op hetzelfde vertrouwde adres kunnen onderbrengen.”		
						
foto patrick hesse
maar berekenen geen minimale
maandtarieven. Dat betekent dat
men alleen die uren betaald die ook
daadwerkelijk worden afgenomen
en het kind hier bij ons is. Zo kunnen we met de ouders een flexibele
regeling treffen, waarbij de ouders
zelf bepalen op welke tijden ze hun
kind bij ons onder willen brengen

Scooterrijder gewond
Donderdagmorgen is een scooterrijder gewond geraakt op de Hoofdweg
in Waverveen. Een automobilist
reed richting de
N201 toen hij ter
hoogte van het
Waverveensepad
af wilde slaan. De
scooterrijder, die
richting Waverveen reed, dacht
dat de auto ging
afslaan en ging vol
in de remmen om
een aanrijding te
voorkomen. Daar-

en wanneer ze er zelf voor kunnen
zorgen.”
De Proostdijschool is gevestigd aan
de Proostdijstraat 35 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 256393. Meer informatie over de school is te vinden op
www.proostdijschool.nl. De site van
KaKa is www.kinderopvangkaka.nl.

bij kwam hij ten val. De bestelbus kon
nog op tijd stoppen en raakte de scooterrijder niet. De scooterrijder is met
onbekend letsel naar het ziekenhuis
gebracht.
foto's peter bakker

Wij wensen u een PRachtig 2013!
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Uitgelicht...

1

'Een
boek met
humor
dat makkelijk
wegleest.
Soms
heel herkenbaar,
maar
voornamelijk grappig.
Iris heeft het prima voor elkaar.
Pieter, de liefde van haar leven,
verlaat haar vlak na de bevalling
van hun eerste kind. Daar zit
ze, bijna dertig, in een te groot
huis met een baby, een kwijlende hond, zwangerschapskilo’s
en flinke concurrentie op haar
werk. Met hulp van haar beste
vriendinnen, haar moeder en een
niet onaantrekkelijke hondenuitlater probeert ze zichzelf beetje
bij beetje weer op het liefdespad
te krijgen, maar dat gaat niet
vanzelf…
Het verhaal is heerlijk luchtig,
leest makkelijk weg en lijkt qua
verhaallijn wel op een soap. Zeer
veel (genante) herkenbare
situaties waar ik hardop bij
moest lachen. Soms wat voorspelbaar maar dat maakt het
boek niet minder smakelijk om
te lezen.'
gelezen door hetty aafjes

Sinds
1962
verschijnt
er elk jaar
een kwalitatief
hoogstaand
boek over
de opmerkelijkste nieuwsfeiten, de grootste
sportprestaties, de mooiste films
en boeken en de populairste rages
in binnen- en buitenland. Het
resultaat is een kleurrijk en onvergetelijk overzicht van het jaar,
natuurlijk ook van het jaar 2012.
Uiteraard met de ramp van de
Italiaanse veerboot Concordia, het
ski-ongeluk van prins Friso, de crisis in Griekenland, de mediahype
rond de mogelijke Elfstedentocht,
de verkiezingen in de Verenigde
Staten, de onderhandelingen in het
Catshuis, de val van het kabinet
en de Kunduz-coalitie, het vertrek
bij de PVV van Hero Brinkman,
het EK voetbal en nog veel en veel
meer.

2

Friesland. Op sportgebied sprak
de dramatische uitschakeling
van Oranje op het EK tot ieders
verbeelding. Ook het belangrijke
shownieuws van dit jaar ontbreekt
niet in het boek.

van wanhoop en vertwijfeling.

5

Jouw persoonlijke
horoscoop voor 2013

Het aanzien van 2012

Het jaar 2012

Een heel
jaar in
beeld
gebracht.
Van de
miljardensteun aan
Griekenland, de
burgeroorlog in
Syrië tot de gevechten van Badr
Hari en de bijna-Elfstedentocht in

Vertrouwen
2012 is net voorbij en hoe! Op de valreep, om precies te zijn op 17
december, kreeg ik te horen dat we genomineerd zijn voor de Beauty
Award in de categorie Beauty Salon van het jaar 2013!
De Beauty Award is een onafhankelijke wedstrijd, georganiseerd
door vakmagazine Kosmetiek
en Beauty Trade Professionals
(BTP), met als doel de schoonheidsbranche in Nederland verder
te upgraden. Inmiddels zijn we
al een paar maanden bezig met
de voorrondes, waarin de jury
ons instituut op verschillende
facetten heeft beoordeeld en een
Mystery Guest ons heeft bezocht.
We behoren nu tot de drie beste
Beauty Salons van Nederland die
‘strijden’ om de hoogst haalbare
onderscheiding in onze branche.
Op 4 maart a.s. is de uiteindelijke
bekendmaking, maar voordat het
zover is mag ik op 14 januari eerst
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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.

Titel: Alles is zoals het zou
moeten zijn
Auteur: Daphne Deckers
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nog voor een persoonlijk gesprek
bij de jury komen.
Toen ik mijn gedachten over
2012 en 2013 liet gaan, kwam
als eerste het woord ‘vertrouwen’
in mij op. Vertrouwen in jezelf
en de mensen om ons heen is zo
belangrijk. Wij hebben tijdens
onze deelname aan de Award
al zoveel lieve reacties mogen
ontvangen, soms uit onverwachtse
hoek, van mensen die vertrouwen
hebben in mijn bedrijf en in ons als
specialistes. Toen ik in 1992 een
eigen praktijk begon, had ik één
doel voor ogen. Ik wilde echt iets
voor iemands zijn/haar huid kunnen betekenen. Om dit te kunnen

3

Het afzien van 2012

'Nu is het
echt echt
echt...
erop of eronder voor
de euro!'
Fokke &
Sukke
blikken
terug op
2012. Eurocrisis, VVD, beursgang Facebook,
Hedwigepolder, FARC, Kunsthalroof,
langstudeerboete, wietpas, Badr Hari
en Rutte II... met Fokke & Sukke
blijf je lachen! Alle hoogte- en dieptepunten verzameld in het jaarlijkse
nieuwsoverzicht.

4

2012 - Het jaar van Hein

Een overzicht van
de beste
cartoons en
strippagina's
die het
fenomeen
Hein de Kort
(1956) dit
jaar onder
meer leverde aan zulke uiteenlopende dag- en weekbladen als Het
Financieele Dagblad.
Hein de Kort manifesteert zich
in dit jaaroverzicht opnieuw als
een romanticus die de kleine en
grote gebeurtenissen in 2012 - en
vooral de diffuse lulligheid van het
afgelopen jaar - in woord en beeld
weet om te zetten naar een breed
spectrum van emoties. Van dikke
pret en hilarisch gieren tot kreten

realiseren heb ik vele opleidingen
gevolgd en volgen mijn collega's
en ik die nog steeds. We staan
open voor nieuwe ontwikkelingen
en kijken of die binnen ons bedrijf
passen. In januari 2012 zijn we
met ons instituut naar onze huidige
locatie verhuisd. Een prachtig en
modern pand waar mijn collega’s
en ik met heel veel plezier werken
en onze cliënten mogen ontvangen.
Ik ben er trots op dat de vakjury
vertrouwen in mij en mijn bedrijf
heeft en ons heeft genomineerd om
het komende jaar het boegbeeld
van de schoonheidssalons in Nederland te zijn.
Ik denk dat vertrouwen als een
rode draad door het leven loopt.
Zeker in deze tijd van economische
en maatschappelijke onrust wordt
het vertrouwen op de proef gesteld. Niet alleen bij volwassenen,
maar ook bij kinderen. Wat mij
aangaat, was er vanuit de lagere
school weinig of geen vertrouwen
in mij. Men zag vooral wat ik
niet kon, in plaats van waar mijn
mogelijkheden lagen. Ik ben dan

Zaterdag
00:00 - 08:00 Nacht van De Ronde Venen
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

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

Zondag
00:00 - 09:00 Nacht van De Ronde Venen
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

Theo Paul
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

Maandag
00:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen
Wil jij het jaar dat voor je ligt
optimaal benutten? Dan is Jouw
persoonlijke horoscoop voor 2013
het ideale boek voor je. Dit boek
geeft uitgebreide informatie over
elk teken van de dierenriem:
* Welke planeten heersen over
jouw financiële situatie, liefdesleven en carrière?
* Welke tekens helpen of hinderen
je?
* Wat heeft 2013 voor jou in petto
voor wat betreft je gezondheid,
liefdesleven, carrière, geldzaken
en persoonlijke groei?
* Wat staat jou elke maand te
wachten en wat zijn jouw betere
en riskantste dagen?
Zelfkennis en kennis van het universum zijn de sleutels tot succes.
Jouw persoonlijke horoscoop voor
2013 verschaf je die kennis, zodat
je met een gerust hart het nieuwe
jaar in kunt stappen.

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

Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
RadioParade
Avondland
Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag
00:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

Woensdag
00:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

Donderdag
00:00 - 7:00
Nacht van De Ronde Venen
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

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

Vrijdag
00:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen
ook, zonder toestemming van het
schoolhoofd, op de school terecht
gekomen die ik wilde. Ik weet
nog goed dat ik met mijn eerste
rapport thuis kwam, wat was ik
trots. Uiteraard ging ook ik met
dat rapport naar die onderwijzer
en zijn reactie? ‘Oh, dit is pas jouw
eerste rapport, het jaar is nog niet
om.’ Enfin, ik ben er nooit meer
heen gegaan…
Gelukkig heb ik (als kind) de
mogelijkheid gekregen en de kans
gegrepen om te leren en mij zelf te
ontwikkelen. Er was vertrouwen en
ik had vertrouwen in de toekomst.
Er zijn helaas ook veel kinderen
die deze mogelijkheid niet hebben
of krijgen. Daarom hebben wij in
ons instituut de komende periode
staan in het teken van ‘Warm feeling.’ Van elke behandeling die de
komende twee maanden plaatsvindt en van ons speciale nominatie-arrangement, maken wij een
vast bedrag over aan de Pascaud
Foundation, een ideële stichting die
mensen helpt waarvan het uiterlijk
geschaad of verminkt is. De focus

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

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

ligt bij minder draagkrachtigen
en arme bevolkingsgroepen. Met
de verkregen middelen maakt de
Pascaud Foundation het mogelijk
schoonheid te ervaren voor diegenen in de wereld voor wie schoonheid geen vanzelfsprekendheid
(meer) is. Om extra stil te staan
bij deze Foundation geeft mijn collega’s en mij een ‘Warm Feeling’.
We hopen dat we de kinderen, die
door de Foundation worden geholpen, het Vertrouwen kunnen geven
en laten voelen dat er ook voor hen
een toekomst is.
Ik wens iedereen een goed en
liefdevol 2013 en hoop dat we
Vertrouwen in onszelf en in andere
houden.

BEAUTY
Met vriendelijke groet,

Périne Heerooms.
Instituut Périne,
Total Skin Improvement &
Advice, Mijdrecht
www.perine.nl

DE GROENE VENEN 								

4 januari 2013		

DE HOBBY VAN...

13

Door Valérie Sambrink Sanderink

Renny de Leeuw maakt wereldwijd contact met zijn zelfgebouwde zendapparatuur:

“Ik houd hier veel kennissen en
zelfs vrienden aan over”
Vanaf de Rondweg in Mijdrecht is zijn 25 meter hoge zendmast al goed te zien. Renny de Leeuw uit Mijdrecht
is fanatiek zendamateur. En het bijzondere is: Renny maakt alles zelf. Eind jaren 80 hield Renny een pauze om
met zijn zelfgebouwde vliegtuigje door Europa te vliegen, maar sinds een paar jaar is hij weer volop in de weer
met schotels, antennes en ontvangers. Renny: “Ik ben blij dat ik alles bewaard heb, want nu heb ik er weer ongelooflijk veel plezier van.”
Na in zijn jeugd een paar jaar zendpiraat gespeeld te hebben, besloot
Renny zijn zendmachtiging te halen.
In 1974 had hij deze op zak en toen is
het experimenteren met zendapparatuur alsmaar uitgebreid. Inmiddels
heeft Renny een – zoals hij het zelf
noemt – radiospeelhoek in zijn woonkamer compleet met twaalf monitoren, een microfoon, een videocamera,
versterkers, ontvangers en heel veel
draden en snoeren. Renny: “Ik vind
het fantastisch om op deze manier
verbinding met andere amateurs
te maken. Ik heb veel interesse in
techniek en daarom is het voor mij
belangrijk zoveel mogelijk zelf te
bouwen. Ik koop wel eens apparaten,
maar die bewerk ik dan voor mijn
eigen gebruik zodat ze bijvoorbeeld
ook hogere frequenties aankunnen.
Een opleiding heb ik hiervoor nooit
hoeven volgen. Wel heb ik er veel over
gelezen en in dit internettijdperk zijn
de mogelijkheden om informatie te
vergaren eindeloos. Op die manier

heb ik mij de technieken met veel
vallen en opstaan zelf kunnen aanleren en vrijwel alles wat hier staat,
zelf kunnen bouwen of verbouwen.
Hoewel we voldoende andere kamers
in huis hebben, heb ik in overleg met
mijn vrouw ervoor gekozen een deel
van de woonkamer voor deze hobby in
te richten. Ik kan namelijk niet goed
stilzitten, televisiekijken is niets voor
mij. Nu kan mijn vrouw haar favoriete
programma’s kijken terwijl ik een
paar meter verderop met mijn hobby
bezig ben. Het is even opletten met
het geluid, maar nu zit ik tenminste
niet in een apart hokje, maar gezellig
bij mijn vrouw.”
Hoge frequenties
Voor Renny is het de uitdaging op
een zo hoog mogelijke frequentie te
werken. Dit loopt op van Very High
Frequency via Ultra High Frequency en Super High Frequency tot
Extreme High Frequency. Hiervoor
maakt Renny gebruik van verschil-

lende banden. Hij heeft banden van
2 meter, maar ook van 24, 13 en 6
centimeter. De kleinste is 3 centimeter. Hiermee bereikt hij de Super
High Frequency waarbij in plaats van
in megahertzen al in gigahertzen per
seconden gewerkt wordt. Renny: “Dit
is op dit moment ongeveer het hoogst
haalbare voor mij als amateur. Wil je
nog snellere verbindingen dan wordt
het millimeterwerk.”
De hobby heeft Renny naast de technische kennis ook veel op het sociale
gebied gebracht. Renny: “Ik houd
er veel kennissen en zelfs vrienden
aan over. Iedere zendamateur heeft
een eigen roepnaam, ook wel call
genoemd. Die van mij is PE1ASH en
onder die naam heb ik contact met
andere amateurs. Ik ben ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
voor Radio Amateurs in Haarlem.
Het meeste contact heb ik met
Richard uit Alphen aan de Rijn. Hij
is ook fanatiek zendamateur en wij

30 jaar ervaring staat geheel tot uw dienst

Voortaan Haags elan bij Prego Mannenmode
Ze komt vanuit Den Haag naar Mijdrecht: Yvonne Rousel. Den Haag, waar het volk niet loopt maar voortschrijdt. Waar je niet zo maar ergens binnenloopt, maar binnen treedt. Waar men net even iets meer aandacht aan kleding wenst te geven. Vanaf januari is ze eigenaresse van de Mannenmodewinkel Prego in de
Dorpsstraat in Mijdrecht en brengt drie decennia ervaring in mannenmode mee.
Na dertig jaar verschillende herenmodezaken te hebben gerund, is
Yvonne blij met de mogelijkheid nu
een eigen winkel te hebben. Zelf
noemt ze haar manier van werken
cliënten in de watten leggen. Een
praatje, een gedegen en goed advies,
natuurlijk onder het genot van een
kopje koffie. Mag omzet maken een
belangrijk aspect zijn, Yvonne wenst
het belang van de klant toch voorop
te stellen. Als mensen terugkomen en
vertellen dat ze complimenten over
hun kleding hebben gekregen geeft
dat een goed gevoel.
Yvonne weet zich hier in gesteund
door de fantastische kostuums van
Falabella en Humberto, supermooie
kostuums tegen een superscherpe
prijs voor iedere beurs.
Ondanks de roerige tijd waarin wij
leven is Yvonne vast van plan een
stabiele winkel op te bouwen waar
mannen, voor iedere gelegenheid, een
betaalbare outfit kunnen vinden. Ook
op sportief gebied timmert Prego aan
de weg. Zo is de winkel kledingsponsor van voetbalvereniging KDO in De
Kwakel. U bent van harte welkom om
kennis te komen maken. Dat alles onder het motto: “Binnenlopen verplicht
niet tot kopen.”

Prego Mannenmode, Dorpsstraat 25, Mijdrecht, tel. 0297 283 346
www.pregomannenmode.nl

Renny de Leeuw: “Hoe indrukwekkend de verbindingen over grote afstanden ook
zijn, de gesprekken met de amateurs hier uit de buurt zijn voor mij minstens zo
mooi en belangrijk.”				
foto patrick hesse
kunnen vele avonden in de week met
elkaar kletsen. Dat kan met alleen
geluid, maar door de videocamera en
tv-zenders ook met beeld. Dan zetten
we de camera’s op onze gezichten
en kletsen we via de door onszelf
gecreëerde verbinding. Onze eigen
zéér uitgebreide telefoon. Ik heb wel
eens gehad dat een andere amateur
uit Uithoorn mij per telefoon belde.
Toen we ongeveer een half uur aan
het kletsen waren, keek ik naar het
toestel in mijn handen en moest ik wel
even grinniken. ‘Hé,’ riep ik, ‘wat zijn
wij nu voor zendamateurs? We bellen
met de telefoon in plaats van dat we
onze radioapparatuur gebruiken.’ Toen
moest hij ook wel lachen en zijn we
snel overgegaan op de schotels en
antennes.”
Wereldwijde verbindingen
Renny beperkt zich niet tot amateurs
uit de regio, hij heeft contact met hobbyisten over de hele wereld. Renny:
“Ik heb inmiddels acht schotels op
de zendmast aangesloten en kan
ook mooie verbindingen op de korte
golf maken. In mijn radiohoek heb
ik een wereldkaart opgehangen. Als
ik contact heb gehad met iemand in
een bepaald gebied maak ik daar een
klein gaatje. Door de tl-verlichting
achter de kaart lichten die gaatjes op
en zie ik in één oogopslag de verdeling over de aarde en welke gebieden
nog uitdagingen zijn. In Europa, de
Verenigde Staten en Brazilië wonen
veel zendamateurs, daar heb ik ook
vaak contact gelegd. In China is de
hobby veel kleiner. Ook wereldwijd
heb je vaak verrassende verbindingen.
Dan merk je dat je de apparatuur zeer
goed moet afstellen. Je straalt namelijk een signaal uit en dit kaatst tegen
de ionosfeer, een laag in de atmosfeer met een spiegelende werking,

waarna het signaal elders op de aarde
terechtkomt. Het is wel eens voorgekomen dat ik met de antenne gericht
op Alaska toch verbinding kreeg met
iemand uit Rusland, wonend aan de
Zee van Ochotsk. Toen we probeerden
beide antennes te draaien om zo over
Europa te zenden in plaats van over
de enorme Atlantische Oceaan én
Canada, bleek dit toch op raadselachtige wijze lastiger. Ook mooi was de
verbinding met een klein eilandje in
Frans Polynesië. Dat eilandje heeft
drie inwoners onder wie één zendamateur en die heb ik gesproken. Op
de site QRZ.com kun je alle gemachtigde zendamateurs opzoeken. Daar
lees je meer over hun apparatuur en
zie je ook waar ze wonen. Op die
manier heeft een Canadese amateur
mij een keer opgezocht. Hij was in
Nederland en stond ineens bij mij op
de stoep, dat was een leuke ervaring.
Maar hoe indrukwekkend de verbindingen over grote afstanden ook zijn,
de gesprekken met de amateurs hier
uit de buurt zijn voor mij minstens
zo mooi en belangrijk. Met hen heb
ik echt sociaal contact en dat gaat
verder dan één kort gesprekje.”

Hobbyisten gezocht
Voor de rubriek De Hobby Van...
is vanaf september weer ruimte
voor mensen met een bijzondere
hobby. Bent u zo iemand, of kent
u mensen met een interessante
liefhebberij, tip dan onze redactie
via een e-mail aan: info@degroenevenen.nl.
Vergeet niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden,
zodat we contact met u kunnen
opnemen.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Aprilia ETV 1000 CAPONORD

Allround op z'n Italiaans
Men neme één van de lekkerste sportmotorblokken van het afgelopen decennium en
plaatst daar een zwaardere krukas in met kleinere kleppen voor meer souplesse en lepelt
dit blok vervolgens in een allround fiets. Dat is wat Aprilia heeft gedaan met het tweecilinder Rotaxblok uit de Mile en zo is de ETV 1000 Caponord ontstaan; een heerlijke
stuurfiets met een potent motorblok van ruim 100 pk. Op papier ziet dat er dus goed uit,
maar toch ben ik benieuwd naar deze uitvoering, wel heb ik een paar jaar geleden op deze
pagina een Rally Raid uitvoering mogen testen. Deze special was helemaal uitgevoerd in
rally trim met aluminium koffers en enorm veel extra's. Ik ben heel nieuwsgierig hoe deze
basisuitvoering rijdt; de Rally Raid vond ik uitstekend rijden en over de Aprilia Mile was
ik lyrisch, dus zijn mijn verwachtingen hoog gespannen.
Hij staat bij Roké Motors in Mijdrecht, komt
uit 2005 en is met slechts 21.000 kilometer
op de teller in absolute nieuwstaat. Roké
Motors geeft er dan ook zonder problemen
volledige garantie op en wordt afgeleverd
met beurt. Ook heeft deze fiets een paar
zinvolle accessoires: het geweldige Hyperpro
veringssysteem, inmiddels onmisbaar voor
de koude dagen: Handvatverwarming en een
afsluitbare topkoffer. Dit alles in de neutrale
kleur zilvergrijs.
Wanneer ik op diverse sites research doe
naar deze fiets, kom ik op een forum van
eigenaren gemengde meningen tegen, maar
over het algemeen is men zeer te spreken
over de Caponord. Vooral de souplesse en het
vriendelijke karakter worden geroemd ook
over het vermogen is men zeer te spreken.
Wel vindt een aantal eigenaren dat hij ten
opzichte van de Mile wat tam is en er ge-

woon een uitlaat onder moet waar de dikke
klappen uitkomen. Sommige rijders vinden
het jammer dat de ruit niet verstelbaar is.
Eén eigenaar heeft gewoon twee aftermarket
ruiten aangeschaft in verschillende hoogtes
en kan zo kiezen met welk ruit hij rijdt.
Het wordt tijd dat ik het zelf maar ga
ondervinden en er de weg mee op te gaan.
Deze MK2-uitvoering is er een van de tweede
generatie die in 2005 uitkwam en had het
zelfde frame als de Rally Raid uitvoering en
is tot 2009 geproduceerd (inmiddels is bekend gemaakt dat Aprilia met een Caponord
1200 komt). De fiets voelt inderdaad heerlijk
aan en kan ik me helemaal vinden met de
bezitters van deze Caponord voor wat betreft
de souplesse. Ook ik vond hem behoorlijk tam
klinken, zeker omdat de Rally Raid uitvoering
wel voorzien was van een paar dikke einddempers. Eigenlijk rijdt deze Aprila gewoon

super en inderdaad helemaal nieuw. Voor mij
persoonlijk is een winter-trail of een Elefanttreffen (een motorbijeenkomst veelal in een
sneeuwgebied waar ook gekampeerd word)
een beetje teveel van het goede, maar daar
zou deze Caponord prima geschikt voor zijn
en reken maar dat je die handvatverwarming
gebruikt. Zelf zou ik liever wachten tot het
voorjaar en lekker richting Italië of Zwitserland gaan, reken maar dat heel veel plezier
kan hebben met dit Italiaanse toerbeest.
Deze Aprilia ETV 1000 Caponord uit 2005

staat te koop bij Roké Motors voor 5.990
euro inclusief garantie en servicebeurt.

Roké Motors Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-285218
Faxnummer: 0297-281932
E-mail: mijdrecht@roke.nl
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Het Roké team wenst u een waanzinnig 2013 !

Dealer van:

Drie aanhoudingen na treinbrand bij Abcoude
De drie jongens die woensdag jl. zijn aangehouden na de brand in een trein tussen Abcoude
en Breukelen komen uit Nieuwegein. Door de brand moest de trein bij Loenersloot worden
stilgezet. Zo'n 90 passagiers en NS-personeel wisten de trein veilig te verlaten. De drie jongens
zaten op het balkon ter hoogte van waar de brand uitbrak. De politie heeft ze aangehouden als
verdachten. Ook wordt onderzocht of er vuurwerk is afgestoken. Dit omdat een knal is gehoord.
De verdachten, waarvan twee 22 jaar oud zijn en één 23 jaar is, zijn de afgelopen dagen verhoord. De trein werd pas aan het eind van de middag weggesleept; treinreizigers hebben lang
last gehad van de brand met vertragingen die opliepen tot een uur.
foto peter bakker

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
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Door Michael Reuling

Hyundai Sante Fe

foto's patrick hesse

Grote Yank vormt dreigement
voor de concurrentie
Waar alle Hyundai’s beginnen met een ‘i’ of ‘ix’ is dit een vreemde eend in de bijt. De Santa Fe wijkt duidelijk
af van de familie. De naam Santa Fe is ooit gekozen om de grote SUV in de Verenigde Staten te lanceren. En
daarom werd er gekozen voor een Amerikaanse plaatsnaam. Nu staat de nieuwe Santa Fe klaar en wederom
komt dit model ook naar Nederland.
De Santa Fe is ook in Nederland
een zeer populair model. Een maatje groter, net even iets meer ruimte,
maar liefst zeven zitplaatsen, maar
een bescheiden Koreaanse prijs.
Rond april 2013 wordt de nog grotere Grand Santa Fe leverbaar, ook
met zeven zitplaatsen. De Santa Fe
is met een vanafprijs van
€ 39.495,- zeer scherp geprijsd.
Qua segment concurreert de
Hyundai met de Audi Q5 en Volvo
XC60, één van de meest succesvolle SUV’s in zijn klasse, maar
qua ruimte neigt de Santa Fe al
meer naar de audi Q7. Wij reden
met het topmodel, voorzien van
een dikke 2.2 turbodiesel (197
pk vermogen en 421 Nm koppel),
voorwielaandrijving (ook leverbaar
met vierwielaandrijving) en vrij
compleet uitrustingsniveau (de
Business Edition). Hier hangt dan
ook wel een prijskaartje van ruim
bijna 55 mille aan. Veel geld voor
een Hyundai, maar wel zeer de
moeite waard. De diesel was in
dit geval gekoppeld aan een fijne
zestraps automaat. Deze is verre
van sportief, maar je kunt er lekker

op z’n Amerikaans mee rijden. Een
Santa Fe is dan ook niet bedoeld
voor het hardere bochtenwerk. Op
het stuur kun je met een druk op
de knop je Flex Steer instellen.
Je kiest dan uit de rijprogramma’s
Normal, Sport of Comfort, waarbij
de stuureigenschappen veranderen.
Omdat de Santa Fe nog steeds met
name op de Amerikaanse markt
veel afzet zal genereren, sluit het
design goed aan op de Amerikaanse
wensen. En laten die Amerikanen
tegenwoordig helemaal verzot zijn
op Europese auto’s. De Santa Fe
heeft dan ook een prachtige chromen grille en mooie lijnen over de
flank. De auto heeft wel te kampen
met een grote dode hoek, maar
dat wordt deels opgelost door de
handige parkeerhulp met achteruitrijdcamera en hulplijnen.
Het interieur is typisch Hyundai.
Netjes afgewerkt, fijne materialen
en voorzien van alle wenselijke
knoppen en bedieningselementen.
Het fijne stuur heeft een dikke rand
en ligt lekker in de hand. Uiter-

aard kun je de sleutel voor deze
reus in je zak houden, want alles
werkt met keyless entry. Tussen
de bestuurder en passagier zit een
brede middentunnel, waardoor je
je in combinatie met de hoge zit
echt als een king on the road voelt.
In die middenconsole vind je ook
aansluitingen voor een 12 volt
oplader, AUX- en USB-aansluiting
voor je MP3’s. Achterin beschik je
over een zee van ruimte voor zowel
de achterpassagiers als de bagage.
Heb je meer ruimte nodig, dan kun
je de derde en tweede zitrij met
alle gemak wegklappen. Dit maakt
de Santa Fe dan ook echt geschikt
als grote en robuuste familieauto
waarmee je alles en iedereen mee
kunt nemen op wintersportvakantie.
De Santa Fe is een stoere SUV
voorzien van veel handige en mooie
snufjes. Daarbij ziet de SUV er ook
nog eens heel goed en ‘volwassen’
uit, wat een groot pluspunt in de
huidige SUV markt. Kijkend naar
de prijs dan zit je qua ruimte goed
bij de Santa Fe, die voor dit geld
net even wat meer liters en centi-

meters biedt dan de concurrentie.
En daarbij blijf ik waarschuwen;
de Koreaanse auto’s zijn de nieuwe
Japanners, de Europese automakers krijgen het echt moeilijk met
deze nieuwe kapers op de kust. Iets
waar de consument alleen maar van
profiteert.

Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
Website: www.rovemij.nl

Hyundai Santa Fe
Gereden versie: Hyundai Santa
Fe 2.2 CRDi 2WD Business
Edition
Vermogen: 197 pk
0-100: 10,1 s
Top: 190 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 14,7 / 6,8 l/100km
Prijs gereden versie: € 54.381,Alternatieven: Audi Q5, Honda
CR-V, Kia Sorento, Mazda CX-5,
Volvo XC60

met de 208 GTI als sportief bommetje en de 2008 compacte crossover.

Bij Ford worden de sportieve Fiesta
ST, crossover Kuga en de elektrische
Focus geïntroduceerd. De Engelsen
brengen ons veel leuks, waaronder de Jaguar F-Type (roadster),
XFR-S en superluxe Range Rover.
De Zuid-Koreanen komen met de
driedeurs variant van de Hyundai
i30 en de driedeurs Kia Pro_cee’d
(ook als GT) en de Kia Carens. Uit
Japan komen de gloednieuwe Lexus
IS sedan, Mazda6 sedan (de station
is er al) en Nissan Note. Mitsubishi

komt dit jaar met de opvolger van
de Colt, de goedkopere Mirage, en
Outlander Plug-in Hybrid. Toyota
brengt ons de Auris Touring Sports

porsche 918 spyder

alfa romeo 4C

De Italianen komen dit jaar met de
lang verwachte Alfa Romeo 4C, een
sportcoupé, die gebouwd zal worden
bij Maserati. Citroën draait het cijfer

citroen ds3 cabrio

Het jaar 2013 brengt weer een
aantal interessante nieuwe modellen naar dealers in de regio.
Een greep uit het nieuwe aanbod.

en de letter om en komt met de
nieuwe Citroën C4 Picasso en DS3
Cabrio. Dochtermerk Peugeot komt

jaguar f-type

De nieuwe modellen
die 2013 de showroom
in rijden

opel cascada

Auto nieuws
Hybrid en nieuwe RAV4. Bij Opel
staat de 500-killer Adam te popelen
en de Cascada, de opvolger van de
Astra Twintop cabrio. Mercedes knalt
dit jaar met de A45 AMG, de CLA
(de kleine variant van de CLS), de
nieuwe E-Klasse en het vlaggenschip,
de S-Klasse.
Porsche komt met nieuwe varianten, maar ook met de 918 Spyder.
Renault komt de Clio Estate en RS
en de Zoe. En niet te vergeten, de
nieuwe Octavia van Skoda.
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Stichting Kloppend Hart vraagt aandacht voor defibrillatoren in Abcoude en Baambrugge

“Goed gebruik van AED van levensbelang!”
De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in Abcoude en Baambrugge
een twintigtal AED’s (defibrillatoren) geplaatst. De onlangs opgerichte
Stichting Kloppend Hart zorgt ervoor dat ze op een goede manier worden gebruikt en onderhouden.
door anja verbiest

AED staat voor Automatische
Externe Defibrillator. Het is een
draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een
persoon met een circulatiestilstand.
Door middel van een elektrische
schok kan een verstoord hartritme
omgezet worden naar een normaal
hartritme en kan geprobeerd worden dat ook zo te houden.
Marie-Louise Tenback, Monique
van Oostveen, Luuk Veenstra en Ed
van Diest zijn de vrijwilligers die
samen met het bestuur Stichting
Kloppend Hart vormen. De mannen
zorgen voor het technische onderhoud van de AED’s, de vrouwen verzorgen de administratieve kant van
de opleidingen
om goed met de
AED te kunnen
omgaan.
Marie-Louise
Tenback: “De
AED’s hangen
in beide dorpen
in herkenbare
oranje kasten
onder meer
in winkels en
horecagelegenheden. Ze moeten voor iedereen op
zoveel mogelijk tijdstippen bereik-

foto patrick hesse

baar zijn, want een hartstilstand
kan immers op elk moment voorkomen. En iedere seconde telt!” Monique van Oostveen maakte mede
daarom een overzichtslijst van de
plaatsen waar de AED’s aanwezig
zijn en verspreidde die in beide
dorpen. “Het geeft een goed gevoel
om de flyer op zoveel plekken te
zien hangen, het geeft aan dat veel
dorpelingen dit net zo belangrijk
vinden als wij.”
Om dat belang nog eens extra te
onderstrepen, is Kloppend Hart ook
betrokken bij de opleidingen die
nodig zijn om de defibrillator goed
te kunnen gebruiken. Marie-Louise
Tenback: “De eigenaren van de
diverse zaken
waar een AED
hangt, wijzen
drie medewerkers aan die
gecertificeerd
moeten zijn
voor de bediening daarvan.
De opleiding
voor nieuwe
gebruikers, die
twee avonden
duurt en door veel zorgverzekeraars wordt vergoed, wordt gegeven

“Door werkelijk iets te
doen en niet te wachten
tot de hulpverleners er
zijn, kun je een
mensenleven redden!”

De vrijwilligers die samen met het bestuur Stichting Kloppend Hart vormen. De mannen zorgen voor het technisch onderhoud van de AED's, de vrouwen verzorgen de administratieve kant van de opleidingen.
V.l.n.r. Ed van Diest, Monique van Oostveen, Marie-Louise Tenback en Luuk Veenstra.
door mensen van de EHBOvereniging Lucas uit Vinkeveen.
Zij verzorgen ook de jaarlijkse
opfriscursus voor mensen die al een
certificaat hebben behaald.”
Gelukkig zijn de AED-apparaten
in beide dorpen het afgelopen jaar
niet nodig geweest. Monique van
Oostveen, zelf gediplomeerd EHBO’
er en bedrijfshulpverlener (BHV):
“Desondanks blijft het van levensbelang om de opleidingen goed op
de rit te hebben. En hoe goed je het
ook blijft oefenen, daadwerkelijk
ingrijpen blijft heel eng en confron-

terend. Maar door werkelijk iets
te doen en niet te wachten tot de
hulpverleners er zijn, kun je wel een
mensenleven redden!”
Om ervoor te zorgen dat anderen
niet misgrijpen op het moment
dat het echt nodig is, controleren
Luuk Veenstra en Ed van Diest in
ieder geval tweemaal per jaar alle
apparaten. Luuk Veenstra: “We
bekijken dan of alles naar behoren functioneert en vervangen zo
nodig bijvoorbeeld de batterijen.
Ook controleren we of alle overige

materialen die nodig kunnen zijn bij
een reanimatie, zoals een speciale
schaar waarmee je zelfs door metaal heen kunt knippen, er nog altijd
bij zitten.”
Wie meer wil weten over de activiteiten van Stichting Kloppend Hart
of als donateur een bijdrage wil
leveren, kan contact opnemen met
Ben van Gessel via bhl.van.gessel@
xs4all.nl. Via ehbolucas@casema.
nl is informatie op te vragen over
privéopleidingen voor het gebruik
van AED’s.

Venen on Ice bedankt alle schaatsers, sponsors en vrijwilligers!

