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De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3
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Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

Geen zorgen
Wel goed verzorgd

Sint bezoekt peuterspeelzaal De Hummeltjes
De Hummeltjes in Vinkeveen hebben vrijdag 3 december bezoek gekregen van Sinterlaas en zijn pieten. Alle kinderen die het
leuk vonden mochten Sinterklaas een handje geven of op schoot zitten. Luidkeels werden er door de kinderen Sinterklaasliedjes
gezonden. Na het vertrek van Sinterklaas was het zoeken in alle hoeken, want de pieten hadden de zakken met kadootjes verstopt. Nadat de zakken waren gevonden mocht iedereen een kadootje uitpakken en genieten van limonade met een speculaaskoekje.

Inzendingen van hoge kwaliteit

Winnaars fotowedstrijd Biodiversiteit 2010
voor websites met cms
www.ijsclubvios.nl
(voorbeeld)

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzzlight.nl

fashiononice2010.pdf
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fashion on ice
14 december om 20.00uur
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Naamgenoten De Groene Venen (de krant) en De Groene Venen (milieuvereniging) hebben in september jl. een gezamenlijke fotowedstrijd uitgeschreven. Leverde de herfstfotowedstrijd vorig jaar veel paddenstoelen,
kastanjes en herfstfoto's op, dit jaar lag de creatieve lat wat hoger, want
probeer maar eens het thema Biodiversiteit in een foto te vangen. Dat
bleek nog niet zo simpel, maar in totaal werden er toch zo'n 96 foto's ingezonden van ca. 40 deelnemers.
Een jury, onder voorzitterschap van Carmen Baanders van milieuvereniging
De Groene Venen, natuurfotograaf Piet Heemskerk, fotograaf Patrick Hesse
en hoofdredacteur Rob Isaacs (beiden
van regiokrant De Groene Venen)
heeft de inzendingen beoordeeld. De
foto's waren heel divers, alhoewel
een groot aantal foto's portretten van
dieren, bloemen, zonsondergangen
of landschappen bevatten. Hoewel
er echt schitterende foto's van hoge
kwaliteit tussen zaten, was de jury van
mening dat vooral gekeken moest worden naar het onderwerp of raakvlakken daarmee. Hierdoor viel helaas een
aantal foto's af. De winnende foto’s zijn
niet alleen heel mooi, maar laten ook
allemaal duidelijk een aspect zien van
biodiversiteit. Lees verder op pag. 22

Eerste prijs: Joost van Selm
De eerste prijs is voor deze foto van
een schermbloem waarop een groot
aantal bijen op zoek is naar nectar.
Als je de bijen met elkaar vergelijkt,
valt op dat zelfs binnen één soort alle
bijen verschillend zijn. Sommige zijn
bruiner en andere weer geler dan hun
soortgenoten. De perfecte vorm van
de schermbloem maakt het plaatje
spannend. De welverdiende eerste
prijs is voor de heer Joost van Selm.

Ziektekostenverzekering

ascol.nl
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Informatiepagina Rabobank Rijn en Veenstromen
Date4Business doorslaand succes

Prijswinnaars Rabo Spaardag bekend

Date4Business, hét netwerkevenement in de regio Bodegraven-MijdrechtWoerden dat uw bank donderdag 25 november presenteerde, was een
doorslaand succes. Bas Geerdink, directeur Bedrijven: 'Gezien de vele
positieve reacties van onze klanten durf ik wel te stellen dat dit evenement
volgend jaar terug zal keren!' De organisatie van Date4Business was in
handen van Stichting4Life, een ideële stichting met ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. Het inschrijfgeld van de deelnemers komt volledig ten goede aan een meisjesschool met 140 leerlingen.

Zaterdag 30 oktober stond in het teken van de Rabo Spaardag in Mijdrecht,
Vinkeveen en Kockengen. Dit jaar was het thema ‘Spelenderwijs leren omgaan
met geld’. Dit kwam onder andere terug in het muntraden op de genoemde
locaties. In Mijdrecht konden de kinderen ook een Oud Hollands spel uitkiezen
om te spelen. Ze hadden de keuze uit ringwerpen, blikgooien of het bibberspiraal. Nadat alle kinderen in het bezit waren van een leuk cadeautje mochten
ze muntraden en kregen ze een kleurplaat mee naar huis. Uit de ingeleverde
kleurplaten is per locatie een winnaar getrokken. Daarnaast kwamen er bij het
muntraden drie winnaars uit de bus.

Kennis opdoen en zakelijk speeddaten
De deelnemers werd een interessant programma aangeboden om kennis
op te doen omtrent het opdoen van nieuwe zakelijke relaties. Vervolgens
zochten de aanwezigen onder het genot van een glas prosecco een plekje
in een van de speeddate-carrousels. In 90 minuten tijd werden contacten
gelegd met tientallen bedrijven.
De sfeer zat er goed in tijdens het evenement en ook na afloop waren de
reacties zeer positief. Het evenement werd beoordeeld met een 8. Meer
dan 94% van de deelnemers gaf aan volgend jaar zeker weer te komen als
het evenement opnieuw wordt georganiseerd, 99% van de aanwezigen
heeft nieuwe kennis
opgedaan omtrent
klantwerving en 96%
was tevreden over
het aantal nieuwe
contacten. Zet de
vierde donderdag van
november dus alvast in
uw agenda! Lees meer
over Date4Business op
www.rv.rabobank.nl.
Fotografie:
Marlies Wessels

De winnaars uit
Mijdrecht en
Vinkeveen ontvingen
woensdag
10 november de
cadeaubonnen uit
handen van
kantoordirecteur
De Ronde Venen,
Ronald Meijer.

Rabo Dichtbijfonds

Uit de vele inzendingen is de volgende winnaar gekozen:
Eva Cornelissen, zij is geboren op 11 september 2010.
Met het insturen van de foto ontvangen de ouders de ingestuurde foto op
canvasdoek en een waardecheque van Karamba uit Mijdrecht.
Ook kans maken?
Open een Rabo
RegenboogRekening en
stuur de foto op naar
babyfoto@rv.rabobank.nl.

Wij wensen u fijne feestdagen!
Graag informeren wij u over onze gewijzigde openingstijden rondom de
feestdagen.

U regelt uw bankzaken 24 uur per dag via
www.rabobank.nl.

Prijswinnaars kleurwedstrijd:
- Liz & Rens Baart uit Mijdrecht
- Tijn Oudshoorn uit Vinkeveen
- Frank Vermeulen uit Kockengen

De foto’s van de
Spaardag staan op
http://rabobankrv.
hyves.nl/

Eva Cornelissen
Ukkie van de maand november

- Op 24 december zijn onze kantoren tot 17.00 uur geopend.
- Op 31 december zijn onze kantoren tot 14.00 uur geopend.
- Op 25 december en 1 januari zijn onze kantoren gesloten.
- Vanwege ons Nieuwjaarsontbijt zijn onze kantoren op 3 januari vanaf
10.00 uur geopend. Ons kantoor Woerden
Voorstraat is zoals gebruikelijk vanaf 11.00
geopend.

Prijswinnaars muntraden:
- Martijn van Dijk uit Mijdrecht met € 112,00
(het juiste bedrag was € 111,65)
- Nigel van Asselen uit Vinkeveen met € 103,90
(het juiste bedrag was € 103,80)
- Desi Berk uit Kockengen met € 127,50
(het juiste bedrag was exact € 127,50)

Heeft u plannen ter verbetering van de economische en sociaal/
maatschappelijke omgeving? Of een initiatief op het terrein van duurzaamheid?
Dan zit u goed bij het Rabo Dichtbijfonds.
Dichtbij de lokale samenleving
Het Rabo Dichtbijfonds stelt geld beschikbaar voor initiatieven die de lokale
samenleving ten goede komen. De Rabobank doet dat omdat de bank het
belangrijk vindt om de leefbaarheid in die lokale kernen te versterken.
Speciaal daarvoor stort Rabobank Rijn en Veenstromen jaarlijks een deel van haar
winst in het Rabo Dichtbijfonds. De afgelopen periode ondersteunden wij onder
andere: Ondernemersproject scholen van Biz World, een AED voor
Atletiekvereniging Veenlopers, Oranjevereniging Mijdrecht, Project Zilverparel
van Stichting De Bovenlanden, Straattheaterfestival De Ronde Venen,
Muziekvereniging Viribus Unitis, project Sound of Music in Wilnis, Brandweerdag
Wilnis, Jongeren Actief, Koor Eigen Wijs, Kinder- en Musicalkoor de Regenboog,
een scholenproject Volleybal van V.V. Atalante Vinkeveen, een attractie op
Koninginnedag in Vinkeveen, een kastenwand voor St. Inloophuis ’t Anker,
Regionaal Operette- en Musicalkoor, Amstelkade Zorgboerderij en Schoolschaatsen van Stichting
Venen On Ice.
Aanvraag indienen?
Wilt u een aanvraag
indienen? Vul het
aanvraagformulier met
uw plan van aanpak en
begroting in. U vindt
het aanvraagformulier
op onze website
www.rv.rabobank.nl.

Met kantoren in Mijdrecht en Vinkeveen. Met servicepunten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
En met een Mobiel Servicepunt dat bij u langskomt in Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en bij verschillende verzorgingstehuizen.
Kijk voor de dienstverlening op www.rv.rabobank.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen

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

E-mail: info@rv.rabobank.nl
Internet: www.rv.rabobank.nl
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Lijsttrekkers akkoord met benoeming
Haitsma tot informateur
De lijsttrekkers van de acht partijen die hebben deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hebben maandag jl. ingestemd met het voorstel om Ernst Haitsma te benoemen tot informateur. Haitsma gaat onderzoeken welke partijen het
beste kunnen samenwerken om te komen tot een slagvaardig en breed gesteund college van B en W.
Haitsma
voerde
deze week
gesprekken
met vertegenwoordigers van de acht partijen die in de
gemeenteraad zitten. Aan de orde
kwamen onder andere wat voor hen
de belangrijkste beleidspunten zijn
de komende periode, die tot 2014
loopt. Ook is gevraagd wat zij als de

Politie Nieuws
Met hond op
inbrekerspad Abcoude
Inbrekers gingen op vrijdag 3
december kennelijk met een hond
op inbrekerspad.
Rond 18.45 uur ontdekte de
bewoner van een woning aan de
Achter de Kerken dat er die dag
in zijn woning was ingebroken.
Daarbij bleek computerapparatuur
te zijn gestolen. Bij de inbraak
viel op dat buiten twee soorten
schoensporen (twee inbrekers)
ook afdrukken van hondenpoten
op de aanloop- en vluchtroute
waren te zien.
Aan getuigen die tussen vrijdagochtend rond 09.00 uur en vrijdagavond 18.45 uur de mogelijke
inbrekers met hond op de Achter
de Kerken hebben gezien, wordt
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

meest wenselijke coalitie beschouwen. Het streven is erop gericht
dat Haitsma volgende week vrijdag
17 december zijn bevindingen in
een openbare bijeenkomst presenteert. Het voorstel om Haitsma
te benoemen is afkomstig van
CDA-lijsttrekker Ingrid Lambregts,
die als lijsttrekker van de grootste
fractie in de nieuwe gemeenteraad
het voortouw nam in de coalitiebesprekingen. Het streven is het

nieuwe college op 3 januari 2011
te kunnen installeren. Maar wat
Lambregts betreft, gaat de zorgvuldigheid van de besprekingen boven
de snelheid. Een uitgangspunt dat
ook door andere partijen werd
ondersteund.
Ernst Haitsma is geen onbekende
voor de gemeente De Ronde Venen.
Ook in 2006 was hij actief als
informateur bij de vorming van het
huidige college van B en W. Par-

tijen waren toen zeer tevreden over
het werk dat hij leverde. Haitsma
is bekend met de lokale politiek en
was onder andere raadslid, fractievoorzitter en wethouder voor het
CDA in de gemeente Utrecht. Ook
is hij enige tijd waarnemend burgemeester geweest in de voormalige
gemeente Amerongen, tegenwoordig onderdeel van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug.

Ondernemers stemmen voor ondernemersfonds
Ondernemers in het centrum van Mijdrecht hebben in meerderheid gestemd vóór invoering van een ondernemersfonds. Met behulp van een ondernemersfonds bekostigen ondernemers gezamenlijk activiteiten in
het centrum, bijvoorbeeld op het gebied van promotie.
Het oprichten van een ondernemersfonds is een wens van de Handelsvereniging Mijdrecht (HVM)
en wordt van harte ondersteund
door de gemeenteraad. De HVM
organiseert regelmatig activiteiten
en festiviteiten, met als doel de
aantrekkingskracht van het Mijdrechtse centrum te vergroten. Deze
activiteiten worden betaald door de
leden van de HVM, maar niet alle
middenstanders in het gebied zijn
hier ook lid van. Door gebruik te
maken van een ondernemersfonds
betaalt iedere ondernemer in het
centrum mee en worden de kosten
voor het aantrekkelijk houden van
het centrum eerlijk verdeeld.
De afgelopen weken konden
ondernemers in het centrum van

Mijdrecht, die volgens een door
de gemeenteraad vastgestelde
verordening moeten bijdragen
aan het fonds, hun stem uitbrengen. Maandag 29 november sloot
de stemming. Uit de resultaten
blijkt dat een meerderheid van de
ondernemers voor invoering is van
wat officieel een BI-zone wordt
genoemd.
Ruim 52 procent van de bijdrageplichtigen bracht zijn stem uit.
Daarvan was ruim 71 procent voor
de invoering van het ondernemersfonds. De vóórstemmers vertegenwoordigen ruim meer WOZ-waarde
dan de tegenstemmers. Hiermee
voldoet de stemming aan de eisen
die door de wet worden gesteld en
die moeten garanderen dat er vol-

doende draagvlak is voor invoering.
De uitslag van de stemming betekent dat de Verordening BI-zone
Centrum Mijdrecht 2010 in werking
treedt. Deze verordening is door de
gemeenteraad in zijn vergadering
van 28 oktober 2010 vastgesteld.
De verordening maakt het mogelijk
alle ondernemers in het centrum
van Mijdrecht te laten meebetalen aan activiteiten die voor het
gehele centrum georganiseerd
worden, zoals de feestverlichting en
evenementen. Het doel van de verordening is het bevorderen van de
leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke
kwaliteit en aantrekkingskracht van
het centrum. Het ondernemersfonds
treedt officieel per 1 januari 2011
in werking.

VVV Hollands Midden wordt VVV Het Groene Hart

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 11 december 2010
• Workshop Kerststukjes, Karwei
• G-schaatsen met Barbara de Loor,
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Kerstverkoop t.b.v. Dorpskerk,
Baambrugge
• Orgelconcert Martin Mans, Janskerk,
Mijdrecht
• Open Atelier, Postwyck, Baambrugge
• Jazzconcert Carmen Gomez/Eric Vloeimans, Theater Piet Mondriaan, Abcoude
• Kerstconcert leerlingen Zangschool
Greetje de Haan, De Rank, Mijdrecht
• The Xmas Xperience Party, De Meijert,
Mijdrecht

Zondag 12 december 2010
• Oecumenische Advents- en Kerstviering,
RK kerk, De Hoef
• Kerstmarkt, De Hoef
• Regiokoor DRV zingt Christmas Carols,
De Rank, Mijdrecht
• Videofestival DRV Open, De Boei,
Vinkeveen
• Jongerenzangdienst, 		
PKN Ontmoetingskerk, Wilnis

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

De VVV Hollands Midden beëindigt
eind december haar werkzaamheden. De gemeente vindt het belangrijk dat de VVV-taken ook in 2011
worden voortgezet en heeft besloten
de VVV onder te brengen bij het
Groene Hart Bureau voor Toerisme.
Voor wat betreft de locatie zal er
geen verandering plaatsvinden. Het
kantoor Vinkeveen blijft de centrale
VVV-vestiging.
In juli 2010 is het Marketing- en
Promotieplan Vecht- en Plassengebied opgeleverd. In dit plan staat het

advies om het marketing- en promotiebeleid te richten op het Groene
Hart en aansluiting te zoeken bij het
Groene Hart Bureau voor Toerisme.
Dit ligt in lijn met het beleid dat de
afgelopen jaren is ingezet, waarbij
De Ronde Venen zich steeds meer
richt op de toeristische promotie van
het Groene Hart.
Door een herverdeling van subsidiegelden bij de provincie kunnen de
gemeenten in aanmerking komen
voor een subsidie voor activiteiten op
het gebied van promotie en marke-

ting. De gemeente wil graag van
deze gelegenheid gebruik maken om
het toeristisch-recreatieve beleid een
impuls te geven.
Het college van B en W besloot de
werkzaamheden en de subsidie voor
2011, een bedrag van € 20.188,toe te kennen aan het Groene Hart
Bureau voor Toerisme (GHBT).
Voortvloeiend uit het marketing- en
promotieplan Vecht- en Plassengebied vraagt de gemeente bij de provincie een subsidie aan van 12.000
euro voor toeristische promotieactiviteiten voor het jaar 2011.
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Luistervink
Onze luistervink is tijdelijk
even vleugellam. Dat weerhield
hem er niet van om op zijn
onnavolgbare wijze verslag te
doen van zijn tijdelijke situatie.
Namens iedereen bij De Groene
Venen wensen we hem een
spoedig herstel en hopen dat
hij snel weer uitvliegt...
De redactie

Kommer en kwel
Even de hond uitlaten, een
ritueel dat zich iedere avond zo
rond elf uur afspeelt. Op m’n
sokken de trap af en schoenen
aan. Tenminste dat was het plan.
Of ik nou op m’n sokken ben
gaan staan of in een vlaag van
verstandsverbijstering dacht te
kunnen vliegen, ik weet het niet
meer. Wel herinner ik mij de
bons die me op de grond deed
belanden. Een bons die door
de rest van de familie werd
uitgelegd als het geluid van de
scooter even binnen zetten. De
dag daarna viel het nog wel mee.
Een paar paracetamolletjes
en gewoon (door)gaan met die
banaan. Tot de volgende dag. Er
had zich in de linkerzijde van
mijn lijf een binnenbrand ontwikkeld die grote gevolgen heeft. De
arts die de foto’s in het Hofpoort
Ziekenhuis bestudeert, gaf aan
dat hij weinig meer voor mij kon
doen dan het benoemen van de
oorzaak van de snijdende pijn in
mijn linkerzijde. Twee gebroken
en drie gekneusde ribben. Acht
weken, dan bent u weer het
heertje. Nu moet u weten dat
u ongemerkt twintig maal per
minuut adem haalt. De ribbenkast speelt hier een belangrijke
rol in. Lachen, zou je dat in deze
situatie al willen, haal je wel uit
je hoofd. Hoesten is een pijnlijke
bezigheid. Slapen doe je normaal
op je rechter- of linkerzijde.
Nu zit je temidden van kussens
die rondom steun verlenen in
deze barre tijden. Als een dood
vinkje op de bank zitten en met
een kussentje in de rug naar de
televisie kijken. Dat is wat rest.
Pijnstillers, die geven enige verlichting. Het nadeel daarvan is,
dat je je in een constante situatie
van aangeschoten bevindt. Deelnemen aan discussies is niet zo
zinvol. Niet dat je dat zelf merkt,
maar de aanhoorders van je dubbele tong talk wel. Nou word ik
prima verzorgd. Een bakkie, een
broodje en een eitje zijn mijn
deel, maar toch. Ik kijk hartstochtelijk uit naar het moment
dat ik met Peter Bakker weer
kranten kan gaan rondbrengen
naar onze bezorgers. Weer volop
kan genieten van een verse gevulde koek en een kibbelingetje
aan het einde van de rit. Maar
het is nog niet zo ver! Eerst even
een ribje wegwerken.
Luistervink
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Kort Nieuws

Sint op bezoek bij De Speelboerderij

De Ronde Venen

Afgelopen vrijdag kwamen Sinterklaas en twee Zwarte pieten en bezoekje brengen op kinderdagverblijf
De Speelboerderij in Mijdrecht. De
kinderen zagen er allemaal fraai uit
met hun pietenmuts op en sommigen hadden een pietenpakje aan. In
afwachting van Sinterklaas werden
er liedjes gezongen en boekjes
gelezen. Daarna werd alle spanning
eruit gedanst. Alle kinderen gingen
voor het raam staan. Dat was een
mooi plaatje, Sinterklaas op een wit
paard in de sneeuw en daarnaast
de pieten. Sinterklaas ging in de
grote stoel zitten en de pieten op de
grond. Een aantal kinderen zijn bij
Sinterklaas geweest. Voor iedereen

Horizon over het
Pastoraat
In de uitzending van Horizon op zondag 12 december kunt u kennismaken met ds. Arianne van den Berge –
Geudeke. Zij gaat regelmatig voor in
de PKN-kerken te Mijdrecht. In het
dagelijks leven is zij pastor in Ziekenhuis Amstelland. Horizon gaat met
haar in gesprek over het pastoraat.
Het jeugdverhaal wordt verzorgd
door Winnie van de Schraaf. Overige
medewerkenden: Huub van Bemmelen en Nel Pauw.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM, kabel 101,9 FM, ether
105,6 FM of via internet

www.midpoint.fm

Wilnis

Jongerenzangdienst
In PKN Ontmoetingskerk
Zondagavond 12 december wordt er
een jongerenzangdienst gehouden
in de PKN Ontmoetingskerk aan de
Dorpsstraat in Wilnis met medewerking van jongerenband Shine. Het
thema is: verwachting? Als er een
feest aan komt, heerst er verwachting en hoop. Het is leuk om te zien
wat hoop en verwachting doen in de
mens. Het brengt passie omhoog, je
hart klopt sneller, je gedachten gaan
borrelen. Het richt je op een doel
en op anderen. Onze schepper wil
onze hoop en verwachting omhoog
laten komen. Hij wil ons inspireren;
samen met ons het feest vieren. De
zangdienst is voor jong en oud en
begint om 19.00 uur. Er is koffie en
thee in De Schakel na de dienst.

Kerstkaarten Vinkeveen nu ook
te koop bij The Read Shop
De unieke kerstkaarten van Vinkeveen, die korfbalvereniging onlangs
in Vinkeveen huis-aan-huis heeft verkocht, zijn vanaf heden ook verkrijgbaar bij The Read Shop. De kerstkaarten met typisch Vinkeveense
wintertaferelen zijn gemaakt en verzorgd door De Vinken zelf. Ook dit
jaar met bijzondere plaatjes van Donkereind, Zuiderwaard, maar natuurlijk ook van de Vinkeveense plassen en Botshol.
Al heel veel Vinkeveners, oud-Vinkeveners (er zijn zelfs bestellingen
uit Duitsland binnengekomen) en
andere liefhebbers hebben de kaarten reeds aangeschaft. Niet zo verwonderlijk, want de kaarten kunnen
de vergelijking met de traditionele
kerstkaarten glansrijk doorstaan.
Sterker nog, deze prachtige kaarten
vallen op door hun eenvoud en
winterse uitstraling. Daarnaast hebben ze natuurlijk als groot pluspunt
dat ze Vinkeveen van haar mooiste
kant laten zien. Tot slot steunt u
korfbalvereniging De Vinken dat
aan het sparen is voor het komende
lustrum (in 2011 bestaat De Vinken

was er een zakje pepernoten. Er
stond ook een nepkoe bij de groep.
Wij vroegen ons af of Sinterklaas
en de pieten wisten hoe je een koe
moet melken. We hadden afgesproken dat we dat gingen vragen als
Sinterklaas kwam. De pieten dachten dat het uit de bek van de koe
kwam en Sinterklaas wist het ook
niet zo goed. De peuters gelukkig
wel. De pieten en Sinterklaas konden het ter plekke even proberen
onder toeziend oog van enkele kinderen. Natuurlijk was er voor alle
kinderen een leuk cadeautje. Na het
zingen van ‘Dag Sinterklaasje’ vertrok de Sint. Het was een gezellig
en geslaagd Sinterklaasfeest.

namelijk 50 jaar en dat willen zij
uitgebreid gaan vieren). Al met al
een dubbele win-win situatie.
De kaarten worden per setje van
zes verkocht. Zo'n unieke set kost
u vijf euro. Het moge duidelijk zijn
dat deze prachtige kerstkaarten
zeer de moeite waard zijn. Niet
alleen voor (oud-) Vinkeveners,
maar ook voor liefhebbers van
echt winterse kerstkaarten. Bent u
benieuwd hoe de kaarten eruit zien,
neem dan een kijkje op
www.de-vinken.nl. Via deze site kunt
u ze ook rechtstreeks bij De Vinken
bestellen.

Mijdrecht

Een nieuwe naam:
LEEF!
Evangelische
gemeente Mijdrecht
Alweer 23 jaar geleden is er in De
Ronde Venen een gemeente (kerk)
ontstaan onder de naam “Evangelische gemeente CAMA Parousia”.
De eerste 10 jaar waren de zondagse
samenkomsten in het gebouw van
het VLC (mavo) aan de Nicolaas van
der Steenstraat, de laatste 13 jaar
zijn de samenkomsten op zondagmorgen in De Meijert. Geen eigen
gebouw, wel een eigen identiteit.
Meer hierover en over onze visie
kunt u lezen op www.waaromleefje.nl.
Om meer aansluiting te vinden met
onze omgeving is besloten om de
naam te veranderen naar: LEEF!
evangelische gemeente mijdrecht.
In de huidige maatschappij zijn veel
mensen bezig om de kwaliteit van
het leven te verbeteren. Ook lopen
veel mensen rond met de vraag
waarom we leven.Wij denken dat wij
het antwoord hebben; laat je ook inspireren iedere zondag om 10.00 uur
in De Meijert, Dr. van der Haarlaan
6 in Mijdrecht.

Sinterklaas heeft afgelopen week een zak met cadeautjes bij peuterspeelzaal
Dribbel afgegeven. Dikkie Dik beleefde in de poppenkast een avontuur. Sint en
Piet hadden een zak met cadeautjes gebracht bij Dikkie Dik. Maar een dief nam
de zak mee. Dikkie Dik was erg verdrietig. Gelukkig kwam Sinterklaas te hulp. De
cadeautjes kwamen toch nog bij de kinderen terecht.
De kinderen hebben lekker van de pepernoten gesmuld. Er is gezongen, gedanst
en gekleurd. Elk kind ging met een leuk Dikkie Dik cadeau naar huis.

Sinterklaas en het Pietenkraamfeest in De Hoef
De leerlingen van de Antoniusschool in De Hoef ontvingen een
belangrijke brief van Sinterklaas.
Romeo en Julietta, de twee Pieten
die vorig jaar in de kerk in De Hoef
zijn getrouwd, hebben een tweeling
gekregen! De kinderen van de Antoniusschool hadden vorig jaar zo goed
geholpen bij het organiseren van
de bruiloft, dat Sinterklaas besloot
ze nogmaals om hulp te vragen. Of
zij konden laten zien hoe een mooi
kraamfeest wordt georganiseerd.
Sinterklaas wil namelijk in Spanje
een groot kraamfeest organiseren
om Romeo en Julietta en de tweeling te verrassen. Nou, dat heeft
Sinterklaas geweten!
Op 3 december werden Sinterklaas
en twee speciale Feestcomité-Pieten
door alle kinderen verwelkomd en
gastvrij ontvangen in het Pannenkoekenhuis De Strooppot. Eigenaar
Marcel Kentrop had de feestruimte

beschikbaar gesteld en gezorgd voor
een feestelijke aankleding. Met babyslingers, roze en blauwe ballonnen
en een waslijn met –door de kinderen- zelfversierde spuugdoekjes, was
de kraamfeestsfeer gezet!
Na een baby-raplied en een toneelstuk over de levensloop van een
Piet – van babypiet tot Piet in het
bejaardenhuis – werden de Pieten
getest of zij wel klaar waren voor
het vader- en moederschap. De
Pieten deden vreselijk hun best en
zijn uiteindelijk geslaagd. Sinterklaas kan met een gerust hart weer
naar Spanje. De Feestcomité-Pieten
organiseren na alle goede tips ongetwijfeld een geweldig kraamfeest
in Spanje én ze kunnen bovendien
goed helpen bij de verzorging van
de tweeling. Wat zullen Romeo en
Julietta blij zijn! Met dank aan alle
leerlingen van de Antoniusschool in
De Hoef!

Uitslag ballonenwedstrijd
Na maanden van wachten van het
dan zover. Op 1 december j.l. werden
de 3 prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd van het Waverfeest 2010,
welke gehouden werd zoals altijd in
het weekend van week 32, verwacht
in het buurthuis van de Waver op hun
prijs op te halen. Alle ballonnen werden gevonden in de kop van Noord
Holland. Het woord werd gedaan
door Klaas de Bruijn welke werd
bijgestaan door de overige bestuurs-

leden. De heer R. Meijer van de
Rabobank Rijn en Veenstromen overhandigde de prijzen aan de kinderen.
De 1e prijs werd gewonnen door Dali
te Braak uit Abcoude, de 2e prijs was
voor Danny de Dood uit Waverveen
en de 3e prijs was voor Danique
Hoogendoorn uit Loenersloot. De
cadeaus werden uitgepakt en vol trots
gingen de winnaars op de foto. Veel
plezier met de cadeaus en namens
het bestuur tot volgend jaar!
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Zwarte Pietenrace

In de prijzen...

De kinderen van groep 8 van de
Veenzijdeschool in Wilnis hebben
een originele Zwarte Pietenrace
georganiseerd.
De groep is de enige die nog op
de Veenzijdeschool aanwezig is
als gevolg van de voorgenomen
sluiting van de school. Zij kregen
het idee om rond de Sinterklaastijd iets leuks te doen en zo werd
besloten om verkleed als Zwarte
Piet een bezoek gaan brengen aan
de bewoners van verzorgingshuis
Gerardus Majella in Mijdrecht.
Geheel onverwacht, althans voor
de aanwezige bewoners, verschenen vanuit het niets 12 Zwarte
Pieten ten tonele. Zij trakteerden
de bewoners op heuse pepernoten
en schuimpjes. Daarna hebben de
Pieten nog een bezoek gebracht
aan winkelcentrum de Lindeboom,
alwaar het winkelend publiek werd
verrast met snoepgoed. Een ludieke
Zwarte Pietenactie, die de kinderen
niet snel zullen vergeten!

Zaterdag jl. was de feestelijke prijsuitreiking van de kleurplaatwedstrijd
bij Poelier van Egmond in de Passage
in Mijdrecht. Uit de vele inzendingen
had Sinterklaas een keuze gemaakt
en prijswinnaars Job de Jong, Senna
Lek en Puck Eisen kregen hun prijs
uitgereikt door twee zwarte pieten, die er een gezellige boel van
maakten. De drie prijswinnaars
waren erg blij met hun prijzen en zo
was het sinterklaasfeest voor hun al
vroeg begonnen. Na nog flink met
het snoepgoed in de rondte te hebben
gestrooid, vertrokken de zwarte
pieten weer.

Ook dit jaar kwam Sinterklaas met
zijn Pieten gezellig naar J-Sports,
Sport- en Spiritueelcentrum in
Mijdrecht. John had de kinderen
gevraagd om voor sinterklaas wat
leuks te doen. Dat was een goed idee.
De meiden van de zumbakids hadden
twee dansjes geoefend: de macarena
en waka waka. De jongens gingen
met de Pieten funfighten, jumpen en
breakdancen. Sinterklaas genoot er
zichtbaar van. Daarna nog op de foto
met sinterklaas, een cadeautje van de
pieten én een flinke hand met pepernoten en toen ging sinterklaas onder
luid gezang weer weg. De kids gingen
met een blij gevoel en rond buikje van
al het lekkers weer naar huis.

Sportieve Sinterklaas

Sinterklaas op de Sint Jozefschool
Zingend en vol verwachting stonden
de kinderen van de Sint Jozefschool
Sinterklaas buiten in de kou op te
wachten. Ze kregen hierbij gezelschap van verschillende Pieten,
waaronder Pietje Tigo. Pietje Tigo
was stiekem uit Spanje meegekomen naar Nederland. Omdat hij zo’n
onhandig Pietje is mocht hij eigenlijk
niet mee van Sinterklaas.
Pietje Tigo sliep al een paar dagen in
zijn hangmat op de Sint Jozefschool.
De kinderen vonden dit geweldig.

Sinterklaas was erg verbaasd om
Pietje Tigo te zien en was erg trots
toen hij hoorde hoeveel hij de afgelopen tijd op de Sint Jozefschool heeft
geleerd. Juf Corrie en de kinderen
gaven Pietje Tigo hele goede rapportcijfers en hij kreeg een prachtig
rapport mee.
Daarna is Sinterklaas met de kinderen naar binnen gegaan waar ze de
hele ochtend feest hebben gevierd en
cadeautjes hebben gekregen. Het was
weer geweldig. Tot volgend jaar!

Product van de Maand en Prijsuitreiking
Een piepklein kerststalletje in een flesje is deze maand het product, dat
Wereldwinkel Abcoude bij u aanbeveelt. Het is een lief eerlijk kerstcadeautje (€3.90) gemaakt in Brazilië door een organisatie die Dignidart heet. Zij
vangen jonge vrouwen op die net uit de gevangenis komen. In dit solidariteitshuis leren de meisjes producten te maken. De wereldwinkels zijn nu
helemaal in kerstsfeer en u vindt er de meest uiteenlopende kerstartikelen
waarbij de engelen wel een speciale plaats innemen.
De wereld veranderen kan heel
eenvoudig zijn. Met een kerstpakket vol leuks en lekkers uit alle
delen van de wereld bijvoorbeeld.
De ontvanger geniet van een
prachtig pakket. En de gever doet
tegelijkertijd iets waardevols voor
boeren en ambachtslieden in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. “U kunt
uw pakket natuurlijk helemaal zelf
samenstellen.”
De succesvolle landelijke actie
Fairwissel van deze herfst heeft
voor Wereldwinkel Abcoude een
prijswinnaar opgeleverd. Deze
Aktie hield o.a. in dat men bij een
besteding boven de €10.00 een
kaartje in kon vullen. Uit deze
kaartjes is de winnaar getrokken.
Mevrouw Konstantinova (rechts op
de foto) uit Amsterdam ZO is de
gelukkige geworden. De Piet Hein

Eek schaal werd vorige week aan
haar uitgereikt.
Wereldwinkel Abcoude is deze
maand, traditiegetrouw, met een
mooie kraam te vinden op de
Kerstmarkt in Abcoude op zondag
19 december vanaf 13.00 uur. Deze
feestelijke markt wordt georganiseerd door OV-AB (ondernemersvereniging Abcoude Baambrugge).
Op dezelfde zondag is er een
kerstmarkt in Mijdrecht.
Wereldwinkel Abcoude en Mijdrecht zijn dan beide geopend.

Wereldwinkel Abcoude Brugstraat 9,
1391 GH Abcoude tel. 0294 284394
www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel Mijdrecht 'De Ronde Venen' De Passage 14, 3641 AK Mijdrecht
Tel: 0297-293799
www.derondevenen.wereldwinkels.nl

Martin Mans in de Janskerk
Zaterdag 18 december 10.30 uur.
‘Wat een vreemde tijd!’ zult u zeggen. Op zaterdagmorgen moeten we
boodschappen doen! Ja, natuurlijk!
Maar het is toch heerlijk om daarvoor
of daarna een uurtje te genieten van
Advent- en Kerstmuziek, gespeeld
op het prachtige Bätz-orgel in de
Janskerk te Mijdrecht. En u mag zelf
aangeven waarover Martin gaat improviseren en we gaan ook nog met
elkaar zingen, wat wilt u nog meer.
Overigens… Martin geeft door het
hele land kathedraalconcerten. Op
één daarvan (17 november jl.) kreeg
hij een koninklijke onderscheiding.

Nu
is de
Janskerk
geen
kathedraal, maar als een zo begaafde
en geridderde organist hier toch wil
komen spelen, zegt dat wel iets. Bij
de ingang van de kerk liggen lijsten
waarop u uw wens kunt opschrijven.
Een lied of een thema: Martin maakt
het u naar de zin. De toegang is gratis,
maar om de kosten te dekken is er wel
een schaalcollecte bij de uitgang.
U bent welkom en… die boodschappen, daar is nog tijd genoeg voor!

Kort Nieuws
Baambrugge

Prijsklaverjassen in
De Vijf Bogen
B.K.C de Joker geeft op maandag
13 december weer haar jaarlijkse
kerstprijsklaverjasavond. Het bestuur heeft zich weer uitgesloofd om
door U de mooiste prijzen te laten
winnen. De avond begint om 20.00
uur in het dorpshuis De Vijf Bogen
te Baambrugge. Entree 3 euro.
Het bestuur hoopt een flink aantal
klaverjassers te mogen ontvangen
om te strijden voor de fraaie prijzen.

Abcoude

Volkskerstzang in
Dorskerk
De Raad van Kerken nodigt u
van harte uit voor de jaarlijkse
Volkskerstzangavond op dinsdag
14 december a.s. in de Dorpskerk
te Abcoude. Aanvang 19.30 uur.
We zingen met elkaar de bekende
kerstliederen en luisteren naar het
aloude kerstverhaal. Medewerking
wordt verleend door de Abcouder
Harmonie o.l.v. Corry Stoffelsma
en op het orgel speelt Lieuwe
Visscher. Het Interkerkelijk Koor
Watergraafsmeer uit Amsterdam
o.l.v. Gert Storm met aan de piano
Wolter Willemsen zal kerstliederen
voor ons zingen. De meditatie wordt
verzorgd door mw. ds. Henriëtte van
Dunné en het kerstevangelie wordt
voorgelezen door Marco Nagel. Om
18.45 uur gaat de Dorpskerk open
en vanaf 19.00 uur zullen harmonie en orgel alvast allerlei kerstliederen spelen. Ter bestrijding van de
onkosten zal een collecte gehouden
worden. De organisatoren rekenen
erop dat veel mensen die avond hun
weg naar de Dorpskerk weten te
vinden.

Mijdrecht

Adventsproject
zondagsschool CGK
In de vier weken voor Kerst
(adventsperiode) kent CGK 'De
Wegwijzer' een speciaal project
voor de kinderen van de zondagsschool. Iedere zondag is er voor het
begin van de morgendienst speciaal
tijd en aandacht voor hen. Tijdens de
middagdienst gaan de kinderen naar
de zondagsschool.
Op het hart dat aan de preekstoel
hangt, zijn nu al verschillende platen
onthuld. Elke week mogen de kinderen een nieuwe deur openmaken en
komt er een andere plaat tevoorschijn.
Van het themalied wordt ook elke
week een nieuw couplet gezongen.
De kinderen zingen dat voorin de
kerk. Het heeft allemaal te maken
met het adventsthema “Zet de
deur van je hart maar open.” Ben
je ook nieuwsgierig welke deur
er komende zondagmorgen open
gaat? De deuren van CGK ‘De
Wegwijzer’ staan ieder zondag
open voor de diensten om 10.00
en 17.00 uur. Belangstellenden
zijn van harte welkom.
Kijk ook eens op de website

www.cgkmijdrecht.nl
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Van Walraven biedt werk aan mensen met een beperking

‘Het verrijkt onze bedrijfscultuur’
Opa Van Walraven was loodgieter in Mijdrecht. Hij begon in de
oorlog met het vervaardigen van
producten waar de mensen toen
behoefte aan hadden, zoals kleine
kacheltjes, maar ook stoffer en
blik. Inmiddels is metaalbedrijf Van
Walraven een wereldwijd concern
met vestigingen in tal van landen
in Europa, de Verenigde Staten en
Turkije. Wereldwijd biedt het bedrijf werkgelegenheid aan zo’n 600
medewerkers. In het moederbedrijf
in Mijdrecht werken ongeveer 150
mensen. Sinds een aantal jaren
horen ook een aantal mensen met
een beperking tot de vaste bezetting. Chris van Walraven en Peter
Michies zijn als mentoren belast
met de begeleiding.
Van Walraven heeft zich gespecialiseerd in het vervaardigen van ophangsystemen en bevestigingsmaterialen met alle toebehoren. Chris: “Er
is een grote diversiteit van bevestigingsmaterialen. Denk bijvoorbeeld
aan beugels, waar je verwarmingsbuizen mee aan de muur bevestigt.
Maar er zijn oneindig veel meer
toepassingen. En we ontwikkelen
ook steeds weer nieuwe producten
en toepassingen. Zo maken we ook
sanitaire systemen en speciale fire
protection systemen. Hierbij gaat het
om beugels die van binnen bekleed
zijn met brandvertragend materiaal.
De groei zit onder meer in de prefab
steunen voor zonnepanelen. We zijn
van plan om hiervoor een speciale
productie eenheid op te gaan zetten in samenwerking met PAUW
bedrijven. Hier in Mijdrecht is het
productieproces sterk geautomatiseerd en vervaardigen we producten
in grote hoeveelheden. Er is ook een
afdeling ‘specials’ waar we buiten de
normale productie om, speciale dingen maken. Op de montage afdeling
worden een aantal dingen handmatig
gedaan. En dat is de afdeling, waar
de mensen werken, die van PAUW
komen.”

door piet van buul
foto's patrick hesse

‘Puntlassen is een leuk vak’
Een van de mensen die via het leer-werk bedrijf van PAUW in Breukelen
bij Van Walraven terecht is gekomen, is Arno de Boer. Aanvankelijk werd
hij voor specifieke opdrachten voor korte periodes gedetacheerd. Inmiddels heeft hij een vaste stek gevonden en zit hij op de montage afdeling
waar hij met de nodige vaardigheid de puntlasmachine bedient.

Chris van Walraven & Peter Michies
Bedrijfsfilosofie
Van Walraven heeft van oudsher
veel energie gestoken in een goed
en sociaal personeelsbeleid. Men
heeft ook actief deelgenomen aan
projecten voor het verbeteren van
de opleidingen van de medewerkers.
Van Walraven doet ook mee in het
project ‘Buitenkanz’. In dit project
worden bedrijfsmedewerkers door
PAUW speciaal getraind en opgeleid tot mentor binnen het bedrijf.
Chris van Walraven: “Wij vinden
dat iedereen een kans moet krijgen.
Dus ook de mensen die, door wat
voor omstandigheden dan ook, wat
zwakker staan. Vanuit dat sociale
oogpunt kijken we hier in het bedrijf
wat voor soort werk we deze mensen
kunnen bieden. En dan blijkt dat ze,
met wat extra begeleiding, vaak veel
meer kunnen dan je zou denken. Je
gaat dus niet uit van de beperking,
maar benut de mogelijkheden die er
wél zijn. Naast die sociale insteek is
er ook een bedrijfsmatig motief. We
streven er naar om ook het lichtere
en eenvoudiger werk zoveel mogelijk
hier te houden, in plaats van het over
te brengen naar lage lonen landen.”
Begeleiding
Peter Michies is een van de begeleiders in het project. “Ik heb een
tweetal mensen onder mijn hoede.
Om dat goed te kunnen doen, hebben wij een intensieve opleiding bij
PAUW gevolgd. Dat is echt geweldig.
Die opleiding is heel breed. Je moet

bijvoorbeeld profielschetsen maken,
Daarvoor moet je een analyse maken
van wat voor soort medewerker je
nodig hebt. Je leert heel veel over
allerlei aspecten van het menselijk
gedrag, hoe mensen handelen en
hoe je daar mee om kunt gaan. Ik
leer er dus ook persoonlijk heel veel
van. En het is echt heel leuk om te
zien hoe mensen zich ontwikkelen.
We zien een autistische jongen hier
binnenkomen, die wat verlegen en
teruggetrokken is en sterk in zichzelf
gekeerd. Na verloop van tijd komt
zo iemand dan uit zijn schulp, hij
wordt vrijer en durft meer initiatief
te nemen. Die ontwikkeling is niet
alleen goed voor zijn werk hier in het
bedrijf, maar brengt hem ook in zijn
privéleven een stuk verder. We horen
ook van hun familie dat ze zich privé
veel beter zijn gaan ontwikkelen en
zich makkelijker uiten. Dan snijdt
het mes dus van meerdere kanten
en dat geeft veel voldoening. Voor
de andere personeelsleden is hun
aanwezigheid in het bedrijf inmiddels
een vanzelfsprekend gegeven. Zij
spelen hier ook op in en dat draagt
bij aan de sociale omgang met elkaar. Ik vind dat onze bedrijfscultuur
verrijkt is met de komst van deze collega’s. Er zouden eigenlijk veel meer
bedrijven mensen met een beperking
een kans moeten geven. Vrijwel elk
bedrijf heeft wel werk dat met een
beetje extra begeleiding door deze
mensen gedaan kan worden. En je
krijgt er heel veel voor terug.”

Thomas van Waardhuizen van PAUW bedrijven

‘Onze mensen verdienen een kans’
PAUW Bedrijven stimuleert mensen met een arbeidsbeperking om via werk,
training en scholing door te stromen in de richting van de reguliere arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat de mensen van PAUW niet alleen hun beperkingen hebben maar dat zo ook
over vele mogelijkheden beschikken. En die mogelijkheden biedt hen ook kansen op de arbeidsmarkt,” zegt Thomas van Waardhuizen, bedrijfsdirecteur van de vestiging in Breukelen.
PAUW is een leer-werk bedrijf waar
mensen met een arbeidsbeperking
verschillende mogelijkheden wordt
geboden. Er is een afdeling verpakking waar het accent ligt op het
aanleren van algemene arbeidsvaardigheden. Bij montage en metaal
gaat het om meer vakgerichte
leer-werkplekken. Deze activiteiten
spelen zich in de vestigingen van
PAUW in Breukelen en IJsselstein
af. Ze noemen dat daar het ‘binnen werken’. De buitenafdelingen
groen en schoonmaak vragen al een
grote mate van zelfstandigheid. Die
banen komen al dichter in de buurt
van de reguliere arbeidsmarkt. “We
streven er naar dat mensen bij ons
stapjes maken op de werkladder.
We proberen zowel op het gebied

Arno de Boer werkt bij Van Walraven

van arbeidsvaardigheden als sociale
vaardigheden hun ontwikkeling te
stimuleren. En onze mensen gaan pas
echt ‘naar buiten’ wanneer we ze een

plek bij een bedrijf kunnen bieden,”
zegt Thomas van Waardhuizen. “Mijn
ideaal is, dat we hier in Breukelen
niemand meer aan het werk hebben,

Arno de Boer voelt zich als een
vis in het water. Hij heeft het
erg naar zijn zin bij Van Walraven en is er trots op dat hij zich
inmiddels heeft ontwikkeld tot
een goede puntlasser. “Ik ben
blij dat ik hier bij Van Walraven
terecht ben gekomen,” zegt
Arno. “Ik heb hier werk dat ik
leuk vind om te doen. En het
werken met de andere mensen
vind ik ook heel fijn. Peter Michies is mijn vaste begeleider
en bij hem kan ik altijd terecht
als ik iets niet weet of als er
iets is. Maar ook de andere
mensen helpen altijd heel goed en
we hebben hier een fijne afdeling.
Het puntlassen gaat ook heel goed
en ik kan ook de machine al zelf
ombouwen als dat nodig is. Want we
maken natuurlijk niet altijd hetzelfde.
Dat zou ook een beetje saai worden.
Je moet steeds verschillende dingen
doen, dat maakt het wel afwisselend.”
Onderweg naar de afdeling, waar
Arno ons een rondleiding geeft en
uitlegt wat er allemaal gedaan wordt,
vertelt Peter Michies dat Arno in de
afgelopen jaren veranderd is. “Je
merkt dat hij veel zelfstandiger is
geworden. Door het aanleren van
vaardigheden zie je dat hij ook veel
zelfverzekerder is geworden.”
Op de montage afdeling waar Arno
werkt, staan grote bakken met onderdelen van beugels. Kleine beugels
en grote beugels in allerlei maten en
vormen. Die krijgen op de afdeling
een verdere behandeling. Er staan
stansmachines, waar bijvoorbeeld
in metalen beugeltjes nog een extra
gat gestanst moet worden, zodat er

omdat ze allemaal ergens een plekje
bij een bedrijf hebben. Ik snap wel
dat dat een utopie is, maar het geeft
wel aan in welke richting onze ambitie zich uitstrekt. We zijn dan ook
voortdurend op zoek naar bedrijven
die met ons in zee willen gaan. Lokale ondernemers zijn erg belangrijk
voor ons. Een goed voorbeeld hiervan
is Van Walraven in Mijdrecht. Bij dit
bedrijf werken al geruime tijd een
aantal medewerkers van ons. Zij
worden daar helemaal opgenomen in
de Walraven-organisatie.”
Project Buitenkanz
Bij PAUW zijn ze er van overtuigd
dat er bij veel bedrijven werk gedaan
moet worden dat heel goed door
mensen met een beperking zou
kunnen worden uitgevoerd. Thomas:
“Bij veel bedrijven heerst een soort
koudwatervrees en denkt men tal
van problemen in huis te halen. We
realiseren ons dat onze mensen extra
begeleiding nodig hebben. Daarvoor
is het project Buitenkanz opgezet.
Daarmee ondersteunen we de bedrijven. Door middel van trainingen en
workshops voor de mensen die intern
voor de begeleiding gaan zorgen,
leren wij hen hoe ze moeten omgaan
met werknemers die een beperking
hebben. Die trainingen kosten het

een schroef door heen kan om ze
te kunnen bevestigen. Aangekomen
op de werkplek van Arno kruipt hij
achter zijn puntlasapparaat. “Ik heb
hier beugeltjes waar in het midden
een gaatje zit,”legt Arno uit. “Precies
boven dat gaatje moet een moertje
komen dat ik er dan op vast las. Nou
ben ik met deze beugeltjes bezig,
maar je hebt ook telkens weer andere dingen die gelast moeten worden.
Dat maakt het wel afwisselend. En af
en toe doe ik ook wel andere dingen.
Dan heb ik ook een loopje en zit ik
niet hele dagen steeds op dezelfde
stoel. En juist die afwisseling vind ik
wel erg fijn.”
Met een soort van vaderlijke trots
bekijkt Peter Michies het tafereel.
“Je bouwt in de loop van de tijd toch
een speciale band op met zo’n jongen,
en je bent blij als het goed gaat. Ik
vind het dan ook leuk om af en toe te
gaan kijken bij het G-team van Argon
waar Arno keeper is. Want Arno is
voor mij toch net iets anders dan de
meeste andere collega’s.”

bedrijf helemaal geen geld. Er moet
alleen wat extra tijd in worden
geïnvesteerd. Ook wat de honorering
betreft zijn de kosten laag. Er wordt
uitbetaald naar verhouding van wat
de mensen kunnen. Economisch
gezien is dat voor de bedrijven dus
ook nog eens aantrekkelijk. En we
hebben ook onze eigen consulenten,
die steeds contact onderhouden
met het bedrijf zodat er regelmatig
overleg kan worden gepleegd als dat
nodig is.”
Kom eens praten
Thomas van Waardhuizen hoopt dat
steeds meer bedrijven bereid zijn
om mensen van PAUW een kans
te bieden. “Mijn advies aan het
bedrijfsleven is, om in ieder geval
eens te komen praten. Wij kunnen
dan met elkaar nagaan waar het
bedrijf behoefte aan heeft en hoe we
daar op kunnen inspelen. Door het
maken van een profielschets kunnen
we vaak de juiste persoon vinden. En
zoals gezegd: we zorgen voor een
intensieve begeleiding van het bedrijf.
De ervaring van de bedrijven, die al
langer met ons samenwerken heeft
geleerd, dat ze doorgaans erg enthousiast zijn. Ik hoop dat hun positieve
ervaringen ook anderen op het idee
zal brengen.”
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DE WEEK IN BEELD

SBS6-weerman Piet Paulusma begaf zich deze week op glad
ijs. Niet dat hij gewaagde weersvoorspellingen deed, maar zijn
dagelijkse weerpraatje kwam dinsdag jl. vanaf de schaatsbaan
op het Raadhuisplein. Omringd en gadegeslagen door vele
belangstellenden sprak hij zijn weersverwachting voor de
komende dagen, voor de vroege en late uitzendingen van het
programma Hart van Nederland. En zoals gebruikelijk werd ook
in Mijdrecht afscheid genomen met een welgemeend: “oant
moarn”, oftewel: tot morgen!
foto rob isaacs

Niet alleen schaatsliefhebbers, maar ook de lokale pers was zondag op volle
sterkte aanwezig bij de opening van Venen-on-Ice.
V.l.n.r. Marlous van Merkenstein (o.a. Witte Weekblad, UIT), Jaap Maars (Witte
Weekblad), Peter Bakker (o.a. De Groene Venen) en André Veenstra (Nieuwe
Meerbode).				
foto rob isaacs

Maandagmiddag om 13.00 uur
gingen de deuren open bij de
Kringkoop aan de Constructieweg
in Mijdrecht voor de jaarlijkse
kerstverkoop. Tijdens deze spectaculaire verkoopdagen kunt u
vele leuke kerstspullen kopen.
Ga dus snel naar Kringkoop en
pak uw kans.
foto peter bakker

Niemand minder dan Sinterklaas kwam jongstleden zondag
samen met burgemeester Marianne Burgman de officiële
opening verrichten van Venen-on-Ice. Tot en met 29
december kunnen jong en oud weer genieten van schaatsen op
het Raadhuisplein. De baan is dit jaar 50 m2 groter dan vorig
jaar. Ook dit jaar is er weer een uitgebreid activiteitenprogramma opgezet. Kijk op www.venen-on-ice.nl voor alle details
en openingstijden van dag tot dag. 			
foto's peter bakker

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

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

Zijn trein heeft het eindstation bereikt.

Maarten Willem de Kluijver

weduwnaar van Arendje de Kluijver – Hilleger
* Voorschoten, 7 oktober 1930

† Weesp, 1 december 2010
Marjon en Eric
Carin
Klein- en achterkleinkinderen
M. den Houter – de Kluijver
J. de Kluijver †

Correspondentieadres:
J.H. de Kluijver
Talmastraat 20
1381 AP Weesp

Tessa

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Leeuwen in de bres voor het goede doel!
De Lions van Abcoude-Baambrugge staan 19 december op de gezellige
Kerstmarkt van Abcoude. Ook dit jaar staan de hieronder beschreven
activiteiten weer in het teken van het goede doel!
Doel: Wensboom
De opbrengsten van de inzameling op de Kerstmarkt gaan naar
de Wensboom. De Wensboom staat
maandag 13 december tot en met
18 december bij Koot Plusmarkt en
voor de laatste keer op 19 december
op de Kerstmarkt bij de kraam van
de Lions.
De Wensboom is een unieke boom
waar elke inwoner van onze
gemeente een wens kan deponeren
voor mensen en/of instellingen die
een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. De wens is bedoeld voor die mensen die
het absoluut verdienen
en die het zelf niet
waar kunnen maken.
U kunt uw wens bij
Koot Plusmarkt in een
enveloppe in de boom
hangen of inleveren bij één
van de Lions op het Marktvelt. De
voorstellen zullen door een onafhankelijke jury worden beoordeeld. Op
de Kerstmarkt vertellen wij u uiteraard graag meer.
Nu of nooit: Sfeerkalender van
beide dorpen
Wegens groot succes verkopen wij
ook dit jaar de Verjaarskalender Abcoude –Baambrugge. Dit is een buitenkansje om nog een dergelijk schitterende kalender te bemachtigen.
Elke maand toont een seizoensfoto
van een van de dorpen. De kalender
is behalve prachtig, erg handig voor

het bijhouden van de verjaardagen.
De opbrengst is uiteraard voor het
goede doel.
Lekker: Fameuze oliebollen van
Both
De oliebollen van Both zijn niet alleen overheerlijk, maar ook wereldberoemd in de regio. Vanzelfsprekend
gaat de opbrengst van elke verkochte
oliebol naar een van de goede doelen
uit de wensboom van dit jaar!
Uniek: Op de foto met de
Kerstman
U kunt uzelf of uw kinderen laten vereeuwigen
met de Kerstman en
steunt daarmee het
goede doel. Voor een
kleine donatie krijgt u uw
foto per e-mail thuisgestuurd!
Troostberen
Tijdens de kerstmarkt kunt u ook
weer terecht bij onze stand voor een
troostbeer. Door een beer te kopen
steunt u de stichting ‘Good Bears of
the World’. Deze schenkt wereldwijd
knuffelberen aan kinderen die na een
traumatische ervaring troost of liefde
nodig hebben.
Reden te over dus, om op 19 december gezellig langs te komen voor het
inleveren van een wens, een verse
oliebol, een mooie kalender, een
leuke foto of gewoon een praatje.

Een èchte Kerst is een Groene Kerst:

Adopteer een kerstboom!
In Abcoude is de actie ‘Adopteer een
kerstboom’ al jaren een groot succes.
Kerst vieren onder een milieuvriendelijke boom past goed in de kerstgedachte, want goed voor elkaar zorgen
is onlosmakelijk verbonden met
goede zorg voor de natuur.
Ook dit jaar werkt Natuurvoedingswinkel Scheenstra weer mee aan de
actie. U kunt uw boom via Scheenstra
bestellen tot 15 december via info@
natuurvoedingscheenstra.nl.
Op www.natuurvoedingscheenstra.nl
vindt u informatie over soorten,
maten en prijzen (van € 33 tot € 45).
Statiegeld bedraagt € 10.
Uw altijd groene kerstboom wordt
op biologische grond geteeld, zonder
chemische bestrijdingsmiddelen of

kunstmest. U kunt jarenlang dezelfde
boom adopteren; uw boom krijgt dan
een vast nummer en u mag hem de
rest van het jaar bezoekjes brengen.
U kunt natuurlijk ook iedere kerst
een andere boom bestellen. Als u wilt,
kunt u uw boom bij kwekerij Randijk
Bamboe in Leusden zelf gaan uitzoeken. Ophalen en terugbrengen vindt
plaats op resp. donderdag 16 december 2009 en 6 januari 2010 tussen
16.00 en 18.00 op het parkeerterrein van de voormalige Rabobank
(Stationsstraat 14), Abcoude. Voor
volgend jaar zullen we mogelijkheden nagaan om deze actie ook in de
andere dorpskernen van De Ronde
Venen uit te voeren. Geen kaalslag
door Kerst met een adoptieboom!

Handwerk verkoop - Rode Kruis in Buurtkamer Mijdrecht

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

Begin december was de eerste
infoverkoop van het Rode Kruis. Ondanks het slechte weer hebben zich
toch al enkele dames opgegeven
die belangstelling hebben om in het
nieuwe jaar op de donderdagmiddag gezellig te komen handwerken.
De tweede middag wordt gehouden
op donderdag 16 december van
14.00-16.00 uur. U kunt zien wat
het Rode Kruis zoal aan handwerkproducten maakt met breien,
haken en borduren. Maar ook hele
simpele en leuke cadeauartikelen.
Dus zoekt u nog iets origineels voor

de kerst, loop echt even binnen
op de G. van Aemstelstraat 5 in
Mijdrecht!
Daarnaast hopen we dat er meer
dames komen die het leuk vinden
op de donderdagmiddag met elkaar
te handwerken. U kunt uw eigen
breiwerk uiteraard meebrengen.
Ook is het mogelijk om kaarten te
maken of te schilderen (heren zijn
natuurlijk ook van harte welkom)!
De opbrengst komt aan één van de
vele goede doelen van het Rode
Kruis ten goede.

DE GROENE VENEN 		
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Eindejaarstips 2010

Profiteer in 2010 nog van voordelen!
Er zijn in 2010 verschillende voordelen waarvan nog geprofiteerd kan worden. Fanoy
Forsthövel Netwerk Notarissen heeft diverse eindejaarstips, zodat u goed geregeld het
nieuwe jaar in gaat. De belangrijkste tips op een rij:
Tip 1: Nog belastingvoordeel in 2010
meepakken
Ieder jaar kan aan kinderen belastingvrij
worden geschonken. In 2010 is dit bedrag
€ 5.000. Eenmalig kan aan een kind dat
tussen de 18 en 35 jaar oud is een verhoogd
bedrag vrij van schenkbelasting worden
geschonken. Dit bedrag is in 2010 € 24.000.
Dit kan oplopen tot € 50.000 als het geld
wordt gebruikt voor de betaling van een heel
dure studie, de aankoop of verbouwing van
een huis en aflossing van de hypotheekschuld.
Ook aan kleinkinderen kan ieder jaar belastingvrij worden geschonken. In 2010 is dit
een bedrag van € 2.000.

hebben van een samenlevingscontract ook
van belang.
Heb je al een samenlevingscontract? Deze
moet aan bepaalde eisen voldoen. De Netwerknotaris kan controleren of het samenlevingscontract voldoet.

Tip 2: Samenwoners let op! Laat de vrijstelling niet lopen...
Voor verschillende belastingwetten is het
belangrijk een notarieel samenlevingscontract te hebben. Bij het erven van de partner
met wie je korter dan vijf jaar samenwoont,
kan je zonder samenlevingscontract niet in
aanmerking komen voor de grote belastingvrijstelling van € 600.000. Voor het fiscaal
partnerschap in de inkomstenbelasting is het

Tips voor ondernemers
Voor ondernemers zijn er verschillende tips,
zoals het belastingvrij overdragen van het
bedrijfspand aan de bv.

et schenken va
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Tip 3: Wacht niet met nieuwe bv
Vaak wordt geadviseerd te wachten met
het oprichten van een nieuwe bv omdat de
wet op 1 januari 2011 zou wijzigen. Het is
echter nog niet zover: voorlopig blijft de wet
ongewijzigd. Dus als je nog een bv nodig hebt,
wacht niet en vraag advies aan de Netwerknotaris.

www.fanoyforsthovel.nl.

onderzoek moeten worden gedaan in historische archieven e.d.. Daarom zullen deze
avond ook specialisten van de vereniging
inzake historisch onderzoek aanwezig zijn,
namelijk Fred de Wit en Stef Veerhuis.
Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis
van de eigen leefomgeving en zich daar in wil
verdiepen door er met andere belangstellenden over te praten en eventueel zelf onderzoek te doen, is van harte welkom op deze
avond. Het is geen vereiste ‘verstand’ van
historisch onderzoek te hebben om aan deze
avonden deel te kunnen nemen. Deze kennis
hebben we in huis en is op de mensen die
daar mee aan de slag willen over te brengen.

Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl
15628

Meer weten?
Deze en andere tips vindt u op de website van
Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen:

Historische Vereniging De Proosdijlanden
De werkgroep Heemkunde van de Historische Vereniging De Proosdijlanden houdt
op 20 december a.s. zijn tweede avond in
de Oudheidkamer in De Boei te Vinkeveen,
aanvang 20.00 uur.
Het onderwerp van deze avond is aangedragen door de heer J. Samsom, een bewoner
van de Gagelweg in Wilnis. Het gaat hierbij
om de namen van de percelen, die aan de
Gagelweg gelegen hebben. Deze zijn een
lange tijd geleden ontstaan. Het gaat hierbij
om vele tientallen namen. Dhr. Samsom
zal zelf deze avond zijn verhaal doen over
deze interessante zaak. Aan de wewrkgroep
Heemkunde de vraag of zij kunnen onderzoeken wat de oorsprong is van deze namen is
en wat ze betekenen. Hiervoor zal het nodige

Kadotip voor
met belastin de feestdagen
gvoordeel:
Denkt u eens
aan h

Persoonlijk
en zorgvuldig
Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.

Kerststukjes maken in de buurtkamer

De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema.

ieders ideeën tot mooie resultaten komt!
Ouderen (vanaf 55 +) zijn van harte welkom
en de koffie staat klaar!

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.

In beide buurtkamers in Mijdrecht en Vinkeveen is er de mogelijkheid om samen gratis
kerststukjes te maken. Geen cursus met dure
spullen, maar ieder zorgt voor een eigen
bakje, eventueel een kaars en wat versieringen. Mocht u een tuin hebben en wat kleine
takjes mee kunt nemen, dan zou dat fijn zijn!
Wij zorgen voor oase, basisgroen, takken
enzovoorts. Het gaat vooral om de gezelligheid van het samen bezig zijn.
U zult ervan versteld staan hoe men met

Wanneer:
In Mijdrecht op woensdag 15 en 22 december van 10.00 –12.00 uur
op de G. van Aemstelstraat 5.
In Vinkeveen op dinsdag 14 en 21 december
en donderdag 16 en 23 december van 10.0012.00 uur in de bibliotheek (achter De Boei).

Kerstconcert door leerlingen van Kunstencentrum de Hint
Op maandag 13 december geven leerlingen van Kunstencentrum de Hint een sfeervol kerstconcert in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat te Aalsmeer. Vanaf 18.45 uur is de kerk open en
brengen dames van het koor “Davanti” het publiek in kerststemming, waarna diverse ensembles tot ca. 20.30 uur een divers repertoire ten gehore zullen brengen. De volgende uitvoeringen staan op het programma:
De vioolgroep o.l.v. Clara Post met dansleerlingen van Elize Kruithof; een dwarsfluitensemble
o.l.v. Judith Glasbeek; een gitaargroep o.l.v. Vincent Pot; diverse zangleerlingen van Laura
Schoegje; harpleerlingen van Meija Blok; een saxofoontrio en een vioolensemble o.l.v. Mariken Dusseldorp. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.
Verloren afgelopen zaterdag in Mijdrecht-dorp: bos sleutels met autosleutel merk
Volkswagen en diverse losse sleutels en 2 sleutelhangers. Tel 06-21956978 (Jody Beets).

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

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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’Kerst-Sterren‘

Zangleerlingen zingen
de sterren van de hemel

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en
Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater
en toneel. In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Klassieker 101 Dalmatiërs voor het eerst in theater

Dalmatiërs

101 Dalmatiërs is een wereldberoemde jeugdklassieker. In 1961
kwam de Disney animatiefilm uit en in 1996 speelde actrice Glenn
Close de hoofdrol in de succesvolle familiefilm. In het seizoen
2010/2011 is in Nederland 101 Dalmatiërs, voor het eerst in de wereld, als theatervoorstelling te zien.
Kim van Zeben (1976) speelt in deze voorstelling de rol van Gruwella
du Vel, een enge, valse en tikje ordinaire dame, die het liefst de krentenhondjes in bontjassen verwerkt ziet. Het Parool schreef in een recensie
dat de actrice met veel overtuigingskracht de rol van deze supersonische
bitch speelt. Voor deze rol kreeg Van Zeben inspiratie na het zien van
een documentaire over Anna Wintour, de hoofdredacteur van het modemagazine Vogue.
“Dat was inderdaad een grappige inspiratie. Het grimmige en kinderlijke wat Glenn Close in haar rol heeft gebruikt heeft mij ook geïnspireerd,
maar verder heb ik mijn eigen draai aan het karakter gegeven. Het is
erg leuk om voor het eerst een slechterik te spelen. Eerder waren rollen
van kinderen, zoals Catootje (seizoen 2005/2006 in de voorstelling Jan,
Jans en de kinderen, red.) en rare figuren. Gruwella du Vel is eigenlijk
ook een klein kind, die gaat schreeuwen als ze niet krijgt wat ze wil.”
Een van de liedjes is ‘Gek op bont’, met de grappige zin dat Gruwella
gek is op vachies.
“Het is jammer dat er, van de Amerikaanse producent, maar drie liedjes
in de voorstelling mogen. De teksten van Han Römer en muziek van
Rutger de Bekker (Vliegende Panters, red.) van de liedjes zijn heel erg
leuk en grappig, maar net voor de pauze ook wel een beetje zielig. Het
is echt een grappige en vrolijke familievoorstelling, waarbij ouders en
kinderen erg kunnen lachen. Deze Nederlandse voorstelling is de eerste
toneelversie, kort geleden is men Amerika ook begonnen. Daar worden
echte honden op het toneel gebruikt.”
Je speelt ook nog de rol van de hond Kolonel.
“Klopt. Naast de vaste rollen van Pongo en Teefje, de honden van Henk
en Eva, de echte mensen in de voorstelling, zijn er een paar andere hondenrollen. Hond Kolonel, die ik via een pop speel, is een buldog.”
Wat zijn je plannen voor 2011?
“Ik ben bezig met een solovoorstelling. Verder ga ik volgend jaar ga in
de musical Jip en Janneke spelen. Ik vind het erg leuk om weer in een
voorstelling met teksten van Annie MG Schmidt te spelen, na mijn rol
in Pluk van de Pletteflet in 2004. (Kim van Zeben werd voor deze rol
genomineerd voor de John Kraaijkamp Musical Award voor beste vrouwelijke bijrol in een kleine musical, red.)
101 Dalmatiërs is op 26 en 27 december te zien in Schouwburg
Amstelveen.
www.schouwburgamstelveen.nl

www.schouwburgamstelveen.nl

www.dokterdolittle.nl

Leerlingen van de bekende Mijdrechtse Zangschool van Greetje de
Haan geven een Kerstconcert op 11
december in De Rank!
Het belooft weer een heel leuk en
afwisselend kerstprogramma te worden, voor jong en oud van kinderen
voor kinderen, musical, popsongs tot
en met een vleugje klassiek!
Door veelal kinderen en een kleine
groep volwassenen worden bij de
liederen geacteerd en gedanst!
Meewerkenden zijn: Mendy Bon,
Echica Warrels, Julia van Alphen,
Emily van den Berg, Quinty Veerhuis,
Judith en Esther van Harten, Ellen
Hilbers, Mariet Fakkeldij, Jan van
Koeverden Brouwer, Arie Verrips,
Maaike van Driessche, Bram en
Stijn Nijhoff, Marianne Tuinenburg,
Petra en Willem van der Vaart, Maud
Fernhout, Nanou van Iersel, Thomas
Oudshoorn, Sammy Uivel en Julia
Ruygrok.
Een greep uit het programma: All I
want is Christmas, Deck the hall, A
moment like this, Use somebody, San-

tastic Christmas, Ding Dong, Happy
Christmas, My grown up Christmas
list, Jingle Bells, We wish you a merry
Christmas, Last Christmas en Christmas Oratorio van Berlioz.

Haan, Bozenhoven 128. En op de
avond van het concert aan de zaal!
De zaal is om 18.30 uur open.

U bent van harte welkom bij het
concert op 11 december 2010, van
19:00 uur tot 21.00 uur in De Rank,
Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht.
Toegangskaarten (inclusief een
drankje) zijn voor € 7,50 verkrijgbaar
bij de zangschool, adres: Nijhoff-de

Dit weekend Open Ateliers in Baambrugge
Kunst kijken in de Postwyck Ateliers van Moon Wolters, Sjaak van der
Woude en Ellen Meijer
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december stellen deze 3 kunstenaars
samen hun ateliers open. De ateliers rond Postwyck zijn landelijk gelegen aan de Rijksstraatweg, tussen Abcoude en Baambrugge. Ellen
Meijer presenteert schilderijen en collages, Moon Wolters keramische
objecten en Sjaak van der Woude werken in glas.
Moon Wolters (Rijksstraatweg 25)
Bij Moon staat eenvoud centraal in
haar werk. Zij haalt haar inspiratie
vooral uit de kracht van oude culturen, maar ook uit de natuur. Haar
atelier aan de Rijksstraatweg biedt
een buitengewone werkomgeving.
Moon brengt haar enthousiasme
voor klei graag over op anderen. Zij
specialiseerde zich in kunsteducatie
voor het basisonderwijs. In eigen
werk en lesgeven heeft zij haar
bestemming helemaal gevonden.
Sjaak van der Woude (Rijksstraatweg 25) Sjaak maakt glas-in-loodramen, schalen, grafmonumenten
en kunstobjecten van glas met
verschillende technieken. Sjaak laat
zich vaak inspireren door de natuur.
Op het ogenblik werkt hij aan een
drieluik voor de scholengemeenschap Het Veenlandencollege in
Mijdrecht. Het is mogelijk om bij
hem eenvoudige sieraden van glas
te maken.

mysterie van onze planeet.
Ellen vindt het boeiend om haar
schilderervaringen en creativiteit te
delen met anderen. In haar atelier
geeft ze schilderlessen en workshops
Iedereen is van harte welkom in de
ateliers. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen, waar ze worden verwelkomd met een winters hapje en een
drankje. U of de kinderen kunnen
ook zelf creatief aan de slag met
kwast, glas en keramiek: er kan iets
moois gemaakt worden, bijvoorbeeld voor onder of in de kerstboom. Waar moet u zijn? Vrijdag 10
december van 16.00 tot 20.00 en
zaterdag 11 december van 12.00
tot 17.00, Rijksstraatweg 25 en
31 te Baambrugge. Er is ruime
parkeergelegenheid achter en naast
de Postwyckkerk (bij nr. 31). Maar
ook op de fiets zijn de ateliers goed
bereikbaar.

Ellen Meijer (Rijksstraatweg 31)
Ellen schildert kleurrijk en expressief. Zij zoekt daarbij steeds het
spanningsveld op tussen figuratie
en abstractie. In haar werk zie je
de liefde en fascinatie voor mens
en natuur. In recente schilderijen
komen vooral bergen en vulkanen
voor als metafoor voor de kracht en
sjaak van der woude

ellen meijer

moon wolters

Kerstconcert brassband
Concordia en gospelkoor De Rovenians
Na het succes van het gezamenlijk
jubileumconcert van brassband
Concordia en gospelkoor De Rovenians in 2008 organiseren beide
verenigingen opnieuw een gezamenlijk concert.
Op 18 december wordt de Janskerk
in Mijdrecht omgebouwd tot een
sfeervolle zaal waar een afwisselend
Kerstprogramma wordt neergezet.
Zowel brassband als gospelkoor
laten eigen nummers horen en ook
samen hebben zij nummers ingestudeerd. Het geheel wordt een
muzikaal spektakel waar ook ruimte
is voor samenzang met u als publiek!
Laat u deze avond verrassen en kom
luisteren en vooral meezingen!
De voorverkoop voor dit concert is
inmiddels van start gegaan. Kaarten
kunt u bestellen bij de leden van de
vereniging of via de website
www.rovenians.nl of www.brassbandconcordia.nl Kaarten kosten in de
voorverkoop tien euro per stuk. Reserveer tijdig om teleurstellingen te
voorkomen. Het concert begint om
20.00 uur; de zaal gaat om 19.30
uur open.
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Roland Taams:

“Een sterrenwacht zou De Ronde Venen op de
kaart zetten”
Astronaut worden. Het is een
droom van menig jongen. Ook
Wilnisser Roland Taams kijkt van
jongs af aan vol bewondering naar
raketten en astronauten. Door de
hoge eisen wat betreft opleiding
en conditie, heeft Roland deze
droom nooit waar kunnen maken.
Toch is hij met zijn huidige baan
en hobby nog dagelijks met de
ruimtevaart bezig. Roland is namelijk de eigenaar van Holland
Space Center te Mijdrecht en zet
zich in voor een astrovereniging
en -stichting. Roland: “Astronomie en ruimtevaart laten al 25
jaar mijn hart sneller kloppen.”
door valérie sambrink sanderink
foto patrick hesse

Challenger
Op zijn elfde ontdekte Roland dat
hij de ruimtevaart erg interessant
vond. Roland: “Het was 31 oktober
1985 toen de eerste Nederlandse
astronaut de ruimte inging. Ik zat
net als vele anderen aan de buis
gekluisterd. Dit heeft zo’n grote
indruk op mij gemaakt, dat ik veel
meer over de ruimtevaart wilde
weten. Ik besloot boeken te lezen
en de stof te bestuderen. Zo kreeg
ik ook steeds meer interesse in de
sterren en planeten en alles wat
daarbij hoort. Ik wilde zelfs een
telescoop, maar die vonden mijn
ouders nog te duur. Een paar maanden later ging er weer een raket de
ruimte in. Dit was de Space Shuttle
‘Challenger’. Met deze shuttle liep
het niet goed af. Ze explodeerde
waardoor zeven astronauten om het
leven kwamen, waaronder lerares
Christa McAuliffe. Dit heeft een
enorme impact op mij gehad. Vooral
door de reden waarom Christa meeging. Ze wilde met deze ervaring
de kinderen op school meer over de
ruimte vertellen, een mooi initiatief
dat ik nu eigenlijk waar maak. Na
de ramp zijn in Amerika de Challenger Learning Centers/Schools
opgericht. Met dit concept in het
achterhoofd is mijn bedrijf Holland
Space Center ontstaan.”
Basis van de ruimtevaart
Met Holland Space Center heeft
Roland van zijn grote hobby zijn
beroep kunnen maken. Sterker nog:
hij kan zijn liefde voor astronomie
en ruimtevaart nu met anderen
delen. Roland: “Door de workshops
voor geïnteresseerden van 14 jaar
en ouder geef ik ook les aan volwassenen, maar meestal sta ik voor
een klas van een basisschool of middelbare school. Wie ik ook les geef,
ik probeer het altijd zo makkelijk
mogelijk over te brengen in een taal
die iedereen aanspreekt en begrijpt.
Of je nu tien of tachtig bent, als je
niets van ruimtevaart weet, moet je
toch bij de basis beginnen. Daarbij
vind ik de praktijk ook erg belangrijk. Daarmee leer je ontzettend
veel en het maakt het een stuk
leuker. Met jonge kinderen maak
ik bijvoorbeeld waterraketten. Dit
zijn versierde plastic flessen gevuld
met een laagje water. Door middel
van een kurk en een fietsventiel

pomp je lucht in de fles. Doordat
de luchtdruk in de raket verhoogd
wordt, schiet de raket omhoog.
Daarnaast worden er ook projecten
uitgevoerd. Zo hadden we dit jaar in
april een interactief project, met als
missie het bevrijden van een raket
waarvan de motor in het zonnestelsel defect was geraakt. De kinderen
kregen hierbij aanwijzingen van
een commandant die via een live
verbinding via internet tot hen
sprak. Met behulp van deze hints en
internet moesten ze bepalen waar
de raket zich precies bevond en hoe
deze bevrijd kon worden. Zeker bij
dat soort projecten, maar ook bij
gewone lessen op scholen, merk ik
dat de kinderen de ruimtevaart een
erg leuk onderwerp vinden. Het is
echt werelds om op dit gebied interactie te hebben met de kinderen.
Als zij het leuk vinden, dan vind ik
het leuk. Gelukkig vinden ze het
geweldig.”
Sterrenwacht
Rolands nieuwste uitdaging is een
sterrenwacht in De Ronde Venen.
Roland: “Het idee zweeft al een
tijdje door De Ronde Venen. Het is
begonnen bij mijn hobby astrofotografie. Dit betekent dat ik foto’s
maak van de planeten, sterren,
nevels en andere verschijnselen in
het heelal. Hierbij plaats ik mijn
camera tegen het kijkgat van de
telescoop. Deze hobby vind ik zo
mooi dat ik hem graag wilde delen.
Zo ontstonden de Sterrenkijkdagen.
In 2003 deed ik dit voor het eerst.
Toen nog in een hokje bij Stichting Paraplu. Ondanks het slechte
weer kwamen er in twee dagen
tijd zeventig mensen. Toen heb ik
besloten elk jaar mee te doen aan
de nationale Sterrenkijkdagen. In
2005 kreeg ik voor het eerst een
plekje in de basisschool De Wil-

lespoort in Wilnis en daar zit ik
nu nog steeds. De belangstelling
groeide en in 2007 bedacht ik me
dat ik er eigenlijk meer mee moest
doen. Ik besloot een vereniging op
te richten. Een jaar later was de astrovereniging Omega Centauri afdeling Het Groene Hart een feit. Deze
vereniging waar ik voorzitter van
ben, komt maandelijks bij elkaar
voor bijvoorbeeld een lezing of filmavond. Bij mooi helder weer gaan
we natuurlijk met de telescopen
naar buiten. Naast de vereniging
heb ik ook een stichting opgegeven
bij de Kamer van Koophandel:
Sterrenwacht De Ronde Venen. Het
bestuur is er al, maar deze is nog in
ruste. Het doel van deze stichting
is om, zoals de naam al zegt, een
sterrenwacht in De Ronde Venen te
krijgen. In Nederland heb je al verschillende authentieke sterrenwachten, maar deze wordt anders. Deze
zal een stuk toegankelijker zijn. Er
zal geen ouderwetse sfeer hangen
zodat het ook leuk voor jongeren
is. Daarnaast wil ik de telescoop op
de begane grond plaatsen waardoor
ook minder validen er doorheen
kunnen kijken. Het recreatiecentrum waar de gemeente nu over
praat, zou een goede plaats voor de
sterrenwacht zijn. Scholen binnen
De Ronde Venen, maar ook uit andere dorpen en steden in Nederland
kunnen hier dan terecht voor een
leerzaam feestje in ruimtevaartstijl. Het zou De Ronde Venen op
de kaart zetten! Ik wil mensen
mijn hobby niet opdringen, maar
dat hoeft gelukkig ook niet. De
interesse is er al. Iedereen die iets
van de ruimtevaart of astronomie
wil weten, is bij ons aan het juiste
adres. Nu bij Holland Space Center
en straks ook bij de Sterrenwacht,
want ik ben ervan overtuigd dat die
sterrenwacht er komt!”

Beeldhouwen in de Kerstvakantie
Als vanouds is er voor jong en oud
in de Kerstvakantie weer volop gelegenheid te komen beeldhouwen
in Atelier Van Steen Tot Beeld aan
de Genieweg 45 te Mijdrecht. Op
maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 29 december zijn er weer
workshops van 10.30 -13.00.
Heb je zin om kennis te komen
maken met beeldhouwen, ben je al
vaker geweest of wil je iemand meenemen, je bent van harte welkom!
Ook kan je voor meerdere workshops
inschrijven zodat je aan een grotere
steen kan werken.

Als het beeld(je) klaar is, wordt het
op een sokkel gezet. De kosten voor
een workshop bedragen € 22.50,
incl. steen, sokkel en drinken.
Ook in het nieuwe jaar worden er
naast deze workshops iedere woensdag en donderdagochtend beeldhouwcursussen voor volwassenen
gegeven. Voor kinderen is er iedere
woensdagmiddag gelegenheid om
creatief met speksteen bezig te zijn.

Voor meer informatie:
www.vansteentotbeeld.nl
of tel. 06 153 146 03
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Tom Burgers (Westhoek Wonen):

“Deze nieuwe regel is niet uit te leggen”
Tom Burgers, directeur van Westhoek Wonen, is ernstig bezorgd. In haar oneindige wijsheid heeft ‘Brussel’,
in samenwerking met de Nederlandse regering, besloten de Europese regelgeving woningtoewijzing per 1
januari a.s. zodanig aan te passen, dat alleen woningzoekenden met een inkomen tot maximaal 33.614 euro
nog in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De gevolgen voor onze regio het Groene Hart, waar
een grote kloof tussen huur- en koopwoningen bestaat, zijn enorm. De verwachting is dat de huurmarkt op
slot gaat, wachttijden gaan toenemen en op termijn starters wegtrekken omdat de regio hen geen betaalbare woningen kan bieden.
tekst en foto rob isaacs

nuari aanstaande hun sociale huurwoningen alleen nog toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal
33.614 euro (belastbaar jaarinkomen
van het huishouden). Die huishoudens
kunnen gemiddeld een huur betalen
van € 462,50 (onderzoek Nibud).
Met dit inkomen kun je een huis
kopen van maximaal 130.000 euro.
Slechts 1% van de koopwoningen in
onze regio heeft een verkoopprijs van
130.000 euro. Huishoudens die net
meer dan 33.614 euro verdienen, zijn
aangewezen op een vrije sectorwoning met een huur boven de 653 euro
per maand, of een koopwoning tot
maximaal ca. 165.000 euro. Maar
ook in deze categorie is het aanbod
zeer beperkt.

“De gemeenten, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen zetten zich al jaren in om onze krappe
woningmarkt in beweging te krijgen.
Door het op gang houden van nieuwbouw, het verkopen van woningen via
vrije verkoop en Koopgarant, het uitgeven van kavels door de gemeente
aan de corporaties tegen betaalbare
prijzen, zijn we in staat geweest een
gedifferentieerd woningaanbod te
realiseren. Deze nieuwe maatregel
maakt in één klap een einde aan
onze inspanningen. Gezamenlijk
hebben we een brief gestuurd naar
de Tweede Kamer om bezwaar te
maken tegen het voorgenomen besluit en een dringend beroep gedaan
tot aanpassing van de regelgeving.
Maar tevergeefs. De maatregel heeft
rampzalige consequenties voor de
woningmarkt in het Groene Hart
en daar ben ik echt verontwaardigd
over,” aldus directeur-bestuurder
Tom Burgers van woningcorporatie
Westhoek Wonen in Mijdrecht.

Tom Burgers: “Gevolg is dat het voor
huishoudens met een inkomen tussen
de 33.614 en ongeveer 40.000 euro
moeilijk wordt om te verhuizen naar
een andere woning die betaalbaar
is. Daardoor worden huishoudens in
feite gedwongen om in hun woning
te blijven zitten. Dat betekent minder
doorstroming op de woningmarkt en

Als gevolg van de nieuwe maatregel
mogen woningcorporaties vanaf 1 ja-

oplopende wachttijden. Een huishouden dat 34.000 euro verdient,
valt dus in feite buiten de boot als
het gaat om het toewijzen van een
sociale huurwoning. Dat is niet uit te
leggen.”
Starters op de woningmarkt met
een inkomen tussen de 33.000 en de
40.000 euro kunnen een huurwoning
duurder dan 653 euro per maand of
een koopwoning binnen de regio niet
betalen en zullen wegtrekken uit de
regio. Daarnaast blijven ouderen in
hun woningen zitten. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de leefbaarheid in met name kleine kernen in
gevaar komt.
“De nieuwe maatregel stimuleert het
differentiëren op alleen inkomensgroepen. Dat komt de leefbaarheid
en de sociale samenhang in de wijken
beslist niet ten goede,” volgens
Burgers.
Als enig voordeel van de nieuwe
regelgeving ziet hij dat door de
inkomenstoetsing, meer dan in het
verleden, de sociale huurwoningen
terecht komen bij huishoudens waar-

CO2

voor ze bestemd zijn (de inkomens
beneden modaal). “Daar staan echter
veel nadelen tegenover.”
Westhoek Wonen zal zich per 1
januari aan de nieuwe wet moeten
conformeren, zij het met tegenzin.
“Het liefst zou ik nu ‘burgerlijk
ongehoorzaam’ zijn, maar dat levert
boetes op en ik word gekort op
mijn budgetten, dus daar helpen we
uiteindelijk niemand mee. Maar
we geven het niet op, we blijven
vechten tegen deze maatregel.”
Maar wat kun je uitrichten tegen
zo’n beslissing? “We moeten zorgen
dat de markt in beweging blijft. Onze
verkoopstrategie is er op gericht om
zittende huurders en starters 25%

korting op een koopwoning te bieden
als die vrijkomt. Daarmee stimuleer
je de doorstroming en help je in één
keer drie huishoudens. Een andere
mogelijkheid voor de korte termijn
is het ‘opprijzen’ van bestaande
woningen, naar nét boven de huurgrens, zodat een aantal huishoudens
doorstroomt naar de vrije sector. Op
de middellange termijn moeten we
samen met de gemeente kijken naar
bijvoorbeeld een aangepaste invulling
van nieuwbouwprogramma’s om
ook zo te blijven zorgen dat mensen
een betaalbaar dak boven hun hoofd
hebben. Dat is namelijk door deze
nieuwe maatregel niet langer voor
iedereen haalbaar.”

belastingvoordeel

V
€ 5 a n af
.99
5,-

Punto Evo MultiJet 85 v.a. 3 15.395,Grande Punto MultiJet 85 v.a. 3 12.795,Fiat 500 Eco Limited v.a. 3 11.995,Fiat Panda 1.2 69

4 Fiat-modellen zonder BPM, wegenbelasting
en maar 14% bijtelling. Al vanaf € 5.995,Gemiddeld brandstofverbruik: 3,6 – 6,6 l/100 km (1 op 15,2 – 27,8) CO 2 : 95 – 155 gr/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO 2 -uitstoot van Europa.*
Kredietsom

Maandtermijn

Slottermijn

Eff. rente per jaar

Totaalprijs krediet

3 5.000,00

3 111,00

3 1.000,00

0,0%

3 5.000,00

Looptijd in maanden

36

3 7.500,00

3 167,00

3 1.500,00

0,0%

3 7.500,00

36

3 jaar 0% rente

Prijzen incl. Tax Free Bonus en BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Prijs van de Panda ook incl. € 500,- inruilpremie voor auto’s van 1997 en ouder (alleen Panda Actual). Deze actie geldt t/m 31 december 2010.
Tax Free Bonus niet op alle modellen, vraag de naar de voorwaarden. Het aflopend krediet wordt verstrekt door Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands B.V. te Lijnden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.
FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van consumentenfinancieringen. De effectieve rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten tot
uitdrukking. De 3 jaar 0%-rentefinanciering geldt alleen op de BPM-vrije modellen met uitsluiting van de Panda Actual. Max. kredietsom v 5.000,- op Panda, v 7.500,- op 500 en Punto. Financieringsaanbod niet in combinatie met andere acties.
Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2 -uitstoot (gr/km) van de best verkochte Europese automerken in de eerste helft van 2010.

fashion on Ice
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Dinsdag 14 december a.s. om 20.00 uur op het Raadhuisplein in Mijdrecht

E

en aantal Mijdrechtse ondernemers heeft de krachten gebundeld om op de ijsbaan op het Raadhuisplein een sfeervolle modeshow
in kerstsfeer te brengen.

Op dinsdagavond 14 december
wordt van 20.00 tot ca. 21.30 uur
voor het eerst Fashion on Ice gehouden. Twaalf professionele modellen
(9 dames en 3 heren) tonen u de
nieuwste collecties kleding, lingerie,
sieraden en brillen in een prachtig
ijsdecor.
De fraaie collecties van B-in Fashion,
Bonne Nuit, Prego Mannenmode,
Swaab Juweliers en Hans Winter
Optiek worden aan u gepresenteerd
door Kerstman Hans van Veen. Karin
van Dierendock levert fraaie bloemstukken, Fresh drive-in show zorgt
voor het geluid en Rendez Vous
zorgt voor een hapje en een drankje,
zodat u warm blijft. Aan het eind van
de show wordt uw aanwezigheid beloond met een leuke goodie-bag met
waardecheques van de deelnemende
bedrijven.
Gittha van B-in Fashion en Lilian van
Bonne Nuit kunnen eigenlijk niet
wachten. “Het wordt een fantastisch
evenement. Het is geweldig om met
een stel enthousiaste ondernemers
zo'n avond in elkaar te zetten; iedereen is enthousiast en zet de schouders eronder. Voorzitter Jos van Wijk
van Venen-on-Ice heeft direct alle
medewerking toegezegd en we kunnen niet anders zeggen dan: kom
kijken aanstaande dinsdag, we gaan
er een geweldige show van maken!”

winterbrillen

hans
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DE NIEUWE SCHENK - EN ERFBELASTING 1 JAAR VAN KRACHT
Op 1 januari 2010 is de belasting op het erven en schenken ingrijpend gewijzigd.
Erfbelasting
De belasting die wordt geheven
als iemand een erfenis ontvangt,
werd vroeger 'successierecht' genoemd. Sinds 1 januari 2010 geldt
hiervoor de term “erfbelasting”.

Vrijstellingen erfbelasting 				
-Partners / echtgenoot maximaal 				
(de vrijstelling wordt verminderd afhankelijk
van het nagelaten nabestaandenpensioen)
- Kinderen en kleinkinderen				
- Ouders							
- Overige verkrijgers					

Schenkbelasting
Over een door u ontvangen schenking is in beginsel schenkbelasting
verschuldigd.
Het tarief van de schenkbelasting
is gelijk aan het tarief dat bij de
berekening van erfbelasting geldt.

Vrijstellingen schenkbelasting 				
- Kinderen (jaarlijks)					
- Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig) 				
of € 50.000,00 (€ 50.300 in 2011)
indien schenking wordt aangewend
voor aankoop huis of voor een studie
- Overige verkrijgers					

2010			
€ 600.000,00		

2011		
€ 603.600,00

€ 19.000,00		
€ 45.000,00		
€ 2.000,00		

€ 19.114,00
€ 45.270,00
€ 2.012,00

2010			
€ 5.000,00		
€ 24.000,00		

2011
€ 5.030,00
€ 24.144,00

€ 2.000,00		

€ 2.012,00

Met ingang van 1 januari 2011 mag de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van € 50.300,00 aan kinderen tussen 18 en 35 jaar ook worden
gebruikt voor schenkingen ter dekking van kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, afkoop van een recht van erfpacht of opstal of
een (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld. Deze schenking dient via een notariële akte plaats te vinden.
Tarief schenk – erfbelasting
De verschuldigde schenk-en
erfbelasting is afhankelijk van de
(familie-) relatie tot de schenker /
overledene.

Deel van de belaste verkrijging
€ 0 - € 118.000
€ 118.000 – hoger

Tariefgroep 1
partners en kinderen
10%
20%

Tariefgroep 1A
Kleinkinderen
18%
36%

Tariefgroep 2
overige verkrijgers
30%
40%

Indien u dit jaar nog wenst te
schenken of als u vragen hebt of
meer informatie wenst, verzoek ik
u ten spoedigste contact met mijn
notariskantoor op te nemen.

Partners zijn:
gehuwden en geregistreerde partners;
ongehuwde samenwoners, voorzover wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Schenken op papier
Het is mogelijk om te schenken
zonder dat er contant geld aan te pas
komt. Dit kan een optie zijn als ouders
geen contanten hebben (het vermogen zit bijvoorbeeld in het huis of in
het bedrijf) of wanneer zij graag nog
de beschikking willen houden over hun

vermogen, omdat zij hun oudedagsvoorziening in eigen beheer willen
houden. Zo'n schenking op papier gaat
in de vorm van schuldigerkenning uit
vrijgevigheid door de ouder(s) van
een geldsom aan hun kind(eren), die
eerst opeisbaar is bij overlijden van de
schenker(s). Omgekeerd verkrijgen de
kinderen een niet opeisbare vordering

vast liggen in een notariële akte.
Schuldigerkenningen bij onderhandse
akte zijn niet rechtsgeldig en kunnen
daardoor niet in mindering worden
gebracht op de nalatenschap;
B. Er zal door de ouders over de
schuld aan hun kinderen daadwerkelijk jaarlijks een rente (6 %) moeten
worden vergoed en daadwerkelijk
moeten worden overgemaakt.
Bijschrijving van rente wordt niet
geaccepteerd door de belastingdienst.
Over de ontvangen rente is door
de kinderen geen inkomsten – of
schenkingsbelasting verschuldigd.
Wel moeten de kinderen de vordering
op hun ouders opgeven in box 3 als
vermogen, waarover jaarlijks 1,2 %
inkomstenbelasting is verschuldigd, de
zogenaamde "vermogensrendementsheffing". Bij de ouders komt de schuld
aan de kinderen in mindering op hun
box 3 vermogen, zodat zij doorgaans
minder inkomstenbelasting zullen
betalen.

op hun ouders.
Bij overlijden van één van de ouders
of bij overlijden van de laatste kan de
'schuld op papier' in mindering komen
op het saldo van de nalatenschap.
Door de schuldigerkenning over een
reeks van jaren te spreiden kunnen
besparingen van te heffen erfbelasting
worden gerealiseerd. De belasting-

dienst beschouwt de schenking als reëel en als schuld van de nalatenschap
bij overlijden van de schenker(s),
maar er is een aantal spelregels
waaraan u zich moet houden.
Regels die de wet /
belastingdienst stelt
A. De schuldigerkenning moet

Voor inlichtingen:
Notaris Mr. Jan Derkman
(verbonden aan Sterel cs, notariaat,
Estate planning & Mediation)
Hoogstraat 35 te Abcoude
Telefoonnummer: 0294-281227
jderkman@sterelcs.nl
www.sterelcs.nl

‘WEG is WEG’ weekend bij

tuincentrum RIJDES
Tuincentrum Rijdes is weer bereikbaar!
weliswaar via een onverharde weg, daarom aankomende

VRIJDAG, ZATERDAG én ZONDAG
‘WEG is WEG’ aanbiedingen

Wijnkoperij Henri Bloem
Wijn- en drankenhandel de Zwart

Op zoek naar kerst/relatiegeschenken??
Bezoek onze showroom vol met suggesties en vraag naar de
vele mogelijkheden.

Tuincentrum Kwekerij

-meer dan 1000 soorten wijn
-scherpe prijsstelling door eigen
import
-gratis voor de deur parkeren
-deskundig advies

Herenweg 35

Wilnis

0297-281242

www.henribloem.nl

EXTRA geopend op ZONDAG 12 DECEMBER
Van 10:00 TOT 16:00 UUR

Rijdes

wilnis@henribloem.nl

Uitweg 17 – Vinkeveen
Tel. 0297-261784

UW ADRES VOOR
KERSTBOMEN, EN
KERSTDECORATIE
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IN VOL BEDRIJF
Gerard van Scheppingen Openhaarden

Een openhaard geeft sfeer in huis
In veel woningen is de open haard steeds vaker het sfeerbepalend middelpunt van de huiselijke gezelligheid.
In toenemende mate is een open haard of een kachel een vast onderdeel van de inrichting van de moderne
living. De vakman op het gebied van open haarden biedt een keur aan mogelijkheden bij het bepalen van
de keuze voor een open haard. Gerard van Scheppingen is zo’n vakman. Ze hebben het daar momenteel erg
druk want veel klanten willen nog graag vóór de Kerstdagen hun nieuwe open haard geïnstalleerd hebben.
Terwijl Gerard en zijn zoon Dion druk bezig zijn met de installatie bij de klanten, vertelt Anneke van
Scheppingen over de ontwikkelingen in de openhaarden branche.
door piet van buul

“De open haard is bij uitstek het
gezelligheidspunt in huis,” aldus
Anneke. “Vroeger was een open
haard nog een luxe, die je vooral in
duurdere woningen en villa’s aantrof. Maar tegenwoordig worden in
steeds meer nieuwbouwwoningen
voorzieningen getroffen die het
mogelijk maken om een open haard
te plaatsen.”
Bij Van Scheppingen weten ze waar
ze het over hebben. Het bedrijf van
Van Scheppingen in Mijdrecht is
een gevestigde naam in de open
haarden branche. Vooral in deze
periode is het er erg druk. “Bij ons
is de herfst altijd al wel een drukke
tijd en dat loopt dan nog wel een
tijdje door. De donkere en koude
dagen komen er aan en dan is er
volop aanleiding om een open haard
aan te schaffen. Elke woning heeft
natuurlijk wel een verwarmingsinstallatie. Maar zo’n open haard
of een kachel geeft toch een extra
accent. En wij bieden daarin een
grote keuze, waarbij we ons uiteraard vooral richten op de wensen

foto patrick hesse

van de klant. Zo’n open haard is namelijk een wezenlijk onderdeel van
de inrichting van de living en moet
daar dan ook helemaal in passen.”
Creatieve oplossingen
Om er voor te zorgen dat de open
haard of de kachel een functionele
plek in huis heeft en ook onderdeel
van de totale inrichting uitmaakt,
word er steeds een ontwerp gemaakt. Zo’n haard is vaak onderdeel van een totale kastenwand,
waar bijvoorbeeld ook de televisie
onderdeel van uit maakt. Om zo’n
totaalaanpak ook goed uit te kunnen voeren is Van Scheppingen een
samenwerking aangegaan met Arie
Bocxe van Creavorm. Arie is een
creatief ontwerper en maakt ook de
complete kastenwanden, waar de
haard onderdeel van uit maakt. Samen zien ze kans om telkens weer
een heel eigen oplossing te bedenken. Daarbij kan gewerkt worden
met tal van materialen, afhankelijk
van wat het meest passend is bij
de rest van het interieur. “Vooral

dat laatste is wel belangrijk,” zegt
Anneke. “Het maakt nog wel wat
uit of je een wat nostalgische
inrichting hebt of dat je woning een
hypermoderne aankleding heeft.
Overigens hebben we voor elke
bouwstijl of elk interieur een passende mogelijkheid. Op de website
van Van Scheppingen kan men tal
van voorbeelden vinden.”
Nieuwe lijn
Vorig jaar is de showroom verbouwd en is er ruimte gemaakt
voor een nieuwe lijn met de
inrichting van een aparte kachelhoek. Anneke: “We hebben een
uitgebreide collectie kachels van
Dick Geurts, een bekende naam op
dit gebied. Daarnaast werken we
ook met Dovere kachels. Bij die
kachels heb je ook weer verschillende uitvoeringen. Houtkachels die
vrij staan of die ingebouwd worden.
Na de strenge winter van vorig
jaar merken we dat er weer meer
vraag is naar houtgestookte kachels
en haarden. We leveren uiteraard

Date4Business doorslaand succes
Date4Business, hét netwerkevenement in de regio Bodegraven-Mijdrecht-Woerden dat Rabobank Rijn en
Veenstromen donderdag 25 november presenteerde, was een doorslaand succes. Bas Geerdink, directeur
Bedrijven: “Gezien de vele positieve reacties van onze klanten durf ik wel te stellen dat dit evenement volgend jaar terug zal keren!” De organisatie van Date4Business was in handen van Stichting4Life, een ideële
stichting met ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. Het inschrijfgeld van de deelnemers komt volledig ten goede aan een meisjesschool met 140 leerlingen.
Kennis opdoen en zakelijk speeddaten
Birgit Schuurman, ambassadrice van
organisator Stichting4Life, heette
de 150 aanwezigen welkom in De
Meijert. Anke Struijs van Rabobank
Nederland presenteerde vervolgens
de kansen die nationaal en regionaal
ontstaan na de economische crisis.
Volgens de macro-econome is de crisis voorbij en staat de Nederlandse
economie er relatief goed voor.
Na een korte pauze konden de
deelnemers vervolgens naar een van
de parallelsessies over verschillende
aspecten van klantwerving. Er kon
gekozen worden uit de sessies 'Klanten werven met social media' van
Vincent Smit, 'Koude telefonische
acquisitie' door Victor Bonke of
'Stappenplan zakelijke klanten
werven' door Nol Vos van 1 op 1
Marketing Communicatie.
Vervolgens zochten de aanwezigen onder het genot van een glas
prosecco een plekje in een van de
speeddate-carrousels. In 90 minuten
tijd werden contacten gelegd met
tientallen bedrijven. Per date waren
er drie minuten om elkaar te leren
kennen en te onderzoeken of er

een match was. Na het speeddaten
gingen de geanimeerde gesprekken
verder tijdens de netwerkborrel. Ook
konden bedrijven 'Cupido’s' inschakelen om een date te regelen met
een specifieke prospect.
Positieve reacties
De sfeer zat er goed in tijdens
het evenement en ook na afloop
waren de reacties zeer positief. Het
evenement werd beoordeeld met
een 8. Meer dan 94% van de deelnemers gaf aan volgend jaar zeker

weer te komen als het evenement
opnieuw wordt georganiseerd, 99%
van de aanwezigen heeft nieuwe
kennis opgedaan omtrent klantwerving en 96% was tevreden over het
aantal nieuwe contacten. “Reden
te over voor onze bank om het
evenement volgend jaar weer te organiseren,” aldus Bas Geerdink. Zet
de vierde donderdag van november
2011 dus alvast in uw agenda!
fotografie marlies wessels

“De open haard is bij uitstek het gezelligheidspunt in huis.”
ook kachels met gasaansluiting.
Dat is in het gebruik wel een stuk
makkelijker, want je hoeft hem alleen maar aan te zetten. Maar veel
mensen geven toch de voorkeur
aan hout, omdat een houtgestookte
kachel toch meer sfeer geeft. Het
is een directe warmte, het geluid is
anders en je ruikt ook het hout. En
mogelijk wegspringende vonken leveren tegenwoordig geen probleem
meer op want veel haarden worden
voorzien van een voorzet ruit of je
kunt er een scherm voor zetten.”
Van Scheppingen biedt de klanten
een groot assortiment aan schouwen. “Er is weer een toenemende
belangstelling voor de klassieke
schouw. Zowel binnen het klassieke
genre als ook bij de moderne schouwen zijn er veel mogelijkheden, zowel in vormgeving als in materiaalkeuzes. En zoals gezegd maken we
ook eigen ontwerpen, afgestemd op
de wens van de klant. En wanneer
je nog niet precies weet wat je wilt,

moet je zeker eens in de showroom
komen kijken. We kunnen talloze
voorbeelden en mogelijkheden laten
zien, zodat er een weloverwogen
keuze gemaakt kan worden. We
hebben hier een aparte kinderhoek,” zo vertelt Anneke, “zodat de
ouders op hun gemak rond kunnen
kijken en vragen kunnen stellen.”
Om er zeker van te zijn dat er
voldoende tijd is voor een rustig
gesprek, adviseert Anneke om een
afspraak te maken.
Gerard van Scheppingen, openhaarden, kachels en schouwen is
gevestigd aan de Industrieweg 45 in
Mijdrecht. Telefoon 0297 25 55 31.

www.openhaarden-schouwen.nl
Openingstijden showroom maandag
van 13.00 tot 17.30 uur, vrijdag van
10.00 tot 20.00 uur en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast op afspraak.

Kerstcafé voor ZZP-ers uit DRV en Abcoude
Op woensdag 15 december a.s. organiseert ZZP De Ronde Venen een
Kerstcafé voor Zelfstandigen Zonder Personeel. De avond zal in het
teken staan van kerst en de daarbij behorende kerstgedachte.
Deelname is kosteloos en de eerste
consumptie is voor rekening van
de vereniging. Deelnemers worden echter wel gevraagd om een
kerstgeschenk voor een collega
ZZP-er mee te nemen. Dit geschenk (bij voorkeur in de vorm van
een tegoedbon in envelop) kan een
dienst (bijv. 1,5 uur gratis advies)
of product van de desbetreffende
ZZP-er zijn, waarbij de opdracht
vooral is: “wees creatief”. De geschenken worden in een grote mand
verzameld en alle deelnemers mogen daar dan gedurende de avond
een geschenk uit halen. Zo wordt
met dit gebaar tegelijkertijd extra
bekendheid gegeven aan ZZP-er,
product of dienst.

Vanaf 20.00 uur zijn ZZP-ers uit
De Ronde Venen en Abcoude van
harte welkom bij Café Stee-Inn
(Willisstee), Pieter Joostenlaan 24
te Wilnis. Om de toegang laagdrempelig te houden, is aanmelden voor
deze avond niet verplicht. Neem
ook gerust een collega ZZP-er mee.
Hoe meer zielen, hoe groter het
netwerk!
De vereniging ZZP De Ronde
Venen ontmoet u graag op 15
december in Wilnis. Vergeet vooral
niet voldoende visitekaartjes mee te
nemen! Kijk ook op
www.zzpderondevenen.nl voor de
2011-activiteiten van de vereniging!
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

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

			

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

			

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

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

			

12:00 - 14:00

			

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

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Het boek der doden 		
Auteur: Glenn Cooper
'De titel en de recensies op de
achterflap van dit boek maakten
mij meteen nieuwsgierig. Het
verhaal begint met de jacht op een
seriemoordenaar in New York. De
slachtoffers lijken geen overeenkomsten te hebben, iedere moord
is anders en FBI-agent Will Piper
heeft geen enkel aanknopingspunt,
behalve het feit dat de slachtoffers
van te voren een kaart hebben ontvangen met daarop een doodskist
en hun sterfdatum. Op zich al een
sterk gegeven voor een spannende
thriller! Verrassend is dat Glenn
Cooper terugspringt in de tijd, van
2009 naar 1947 en verder naar
777, en weer terug. In de loop van
het verhaal vallen al deze stukjes
op hun plaats. Will Piper blijkt niet
met een 'gewone' seriemoordenaar
te doen te hebben, maar met iets
dat vele malen groter en bedreigender is en verder reikt dan zijn
vermogens als FBI-agent. Will
wordt van de zaak gehaald en moet
uiteindelijk zelf op de vlucht, omdat
hij te dicht bij de waarheid komt.
Het verhaal zit heel goed in elkaar.
Het is beslist niet de zoveelste thriller met moord en doodslag, maar
één met een heel goed en verrassend verhaal. Af en toe deed het
mij zelfs een beetje aan Dan Brown
denken. Echt een aanrader!'
gelezen door
annemiek van scheppingen.

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

Boeken Tip 5...

De blauwe diamant 		
Katie Hickman
Het is het
jaar 1604.
In het
rijke, maar
woelige
Venetië
gaat een
gerucht
over een
spectaculaire
diamant.
De Engelse koopman Paul Pindar
raakt bezeten door het verlangen
de kostbare steen te bezitten en
zet alles op het spel om hem te
bemachtigen. Ook al omdat de diamant – vreemd genoeg – te maken
lijkt te hebben met zijn vroegere
verloofde Celia, die hij een paar
jaar geleden verloren heeft aan de
harem van Constantinopel.

2

Helden en hansworsten
Johan Derksen
Als
voetballer
speelde hij
ooit een
relatief
bescheiden
rol, zij het
wel jarenlang in de
rijen van
het betaald
voetbal.
Als journalist en tv-persoonlijkheid
speelt Johan Derksen sinds jaar
en dag wel op het hoogste niveau.
Derksen 'draagt' op natuurlijke
wijze de programma's waarin hij
zijn ongezouten meningen ventileert. Even zo goed relativeert hij
zichzelf als geen ander en onderscheidt hij zich van velen in de
televisiewereld door in elk geval
altijd volkomen zichzelf te blijven.
Kouwe drukte is aan hem geenszins besteed.
Al decennia lang hanteert Derksen

sinds deze week uigebroken!
Douwe Egberts gaat de strijd aan
met Nespresso. Sara Lee, het bedrijf
waar DE onder valt, heeft een eigen
variant bedacht op de aluminium
cupjes van Nespresso; de L’or espresso cups. Dit is een zoveelste
koffievariant die op de markt wordt
gebracht.

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Ik ben van de meeste systemen geen
fan. Zeker niet van Nespresso, laat
me uitleggen waarom.
Deze week in 2ThePoint,
woningmarkt op zijn kop,
wat eten we met de kerst en
Midpoint on Ice in actie voor
Serious Request.

2TheSport met Alexander Bos
van CSW, Paul Lamers van De
Amstel en Koos Brouwer en
Gary van Tol van IJsclub
Nooitgedacht

Cupjes oorlog
De grote bedrijven maken voor hun
reclames flink gebruik van filmsterren en modellen. De bekendste
reclame met een beroemde filmster
is de Nespresso reclame met die
overheerlijke George Clooney in de
hoofdrol. Toch gaan de gloriedagen
van Nespresso een beetje voorbij,
want de enige echte koffieoorlog is

Ten eerste zijn de cupjes best duur,
zeker als je meer dan 4 koppen koffie per dag drinkt. De goedkoopste
capsules kosten 33 cent en de duurste 37 tot 40 cent. Dit lijkt natuurlijk
niet veel, maar een beetje koffiedrinker tikt al 4 kopjes weg per dag
en laten we er dan vanuit gaan dat
er 2 tot 4 personen per huishouden
zijn. Reken maar uit wat je jaarlijks
aan koffie kwijt bent. En George

als de meest bejubelde - door een
enkeling ook als de meest verafschuwde - columnist zijn scherpe
pen in Voetbal International. In
deze gebundelde columns houdt
Johan zijn Helden & Hansworsten
tegen het licht. Hij doet dit op een
manier, die in elk geval aan duidelijheid niets te wensen overlaat.

3

6 tot 8 zwarte mannen
David Sedaris
Het cadeau
voor de
feestdagen:
een bundel
verhalen
met de
feestdagen
als thema
(waarvan
er één niet
eerder
werd
gepubliceerd), ideaal gezelschap
tijdens de lange uren onder de
feestverlichting. Met onder meer
het tijdloze verhaal ‘Holidays on
Ice’ in aan, waarin de strijd van de
als warenhuiskabouter verklede
jongeman wordt vereeuwigd, en
het verhaal ‘Dinah de kersthoer’,
waarin het gezin Sedaris zich
openstelt voor een onverwachte,
op Maria Magdalena gelijkende
bezoekster.
Dit en de vier andere favoriete
vertellingen zijn nu aangevuld
met zes nieuwe verhalen waarin
verslag wordt gedaan van de
manier waarop je een verschijnsel
als de paashaas aan Fransen kunt
uitleggen, hoe Halloween eruitziet
ten burele van de keuringsarts,
iets over de verwarrende tradities
waarmee het kerstgebeuren (maar
dan sinterklaas geheten) in andere
landen (zoals Nederland, bijvoorbeeld) omgeven kan zijn en een
geheel nieuw verhaal over de wijze
waarop een kerstviering op het
platteland verkeerd kan uitpakken.

Clooney lacht in zijn vuistje!
Ten tweede moet de koffie altijd via
het internet gekocht worden of bij de
Bijenkorf. Niet gemakkelijk dus. En
ten derde zijn de cupjes allemaal van
aluminium gemaakt en dus niet erg
milieuvriendelijk.
Dan de cupjes van Douwe Eberts.
Heel veel kan ik er nog niet over
zeggen, want het product is pas
een dag gelanceerd, maar ik heb
gelezen dat ze al goedkoper zijn dan
de Nespressocups, 30 cent per stuk.
Het enige nadeel is dat de cupjes
zijn gemaakt van plastic en dat ze al
voorgeperforeerd zijn. Ik vraag me
af of de cupjes dan wel een tijdje te
bewaren zijn en niet oud worden.
Voordeel is wel dat ze over een tijd
in de supermarkt liggen en overal te
koop zijn.
Toch halen beide koffiesoorten het
nooit bij de smaak en kwaliteit van
versgemalen koffiebonen. Gewoon

4

Dirk Scheringa autobiografie 				
Jeroen Mei
Een uniek
autobiografisch
document in
dagboekvorm
met daarin
opgenomen
zijn liefdesbrieven aan
Baukje, de
vormende
ervaringen uit zijn jeugd, onthullende
uitspraken en visies op mensen met
wie hij samenwerkte van ex-minister
Gerrit Zalm tot trainer Louis van
Gaal.

5

Regen en sterren 		
Maeve Binchy
Vier vreemden raken
onverwacht
bij elkaar
betrokken
door een
vreselijk
ongeluk dat
zich in de
baai van
hun Griekse
vakantieeiland voltrekt. Fiona, de Ierse
verpleegster met het rode haar,
heeft alles achtergelaten om met
haar geliefde Shane de wereld
door te trekken, totdat hij zijn ware
gezicht laat zien… Elsa, de succesvolle Duitse tv-presentatrice, is
innemend en beeldschoon. Waarom
heeft zij haar carrière opgegeven en
waarom lijkt ze op de vlucht te zijn?
David, een stille Engelse jongeman,
ziet vol tegenzin zijn toekomst als
zakenman tegemoet. Thomas, groot,
Amerikaans en gescheiden, lijkt zijn
zoontje erg te missen. Waarom gaat
hij niet terug? Door het ongeluk
ontstaat er een band tussen deze
vier mensen, leren ze elkaar en de
plaatselijke bevolking kennen en
komen er schokkende geheimen
naar boven…

back to basic! Helemaal niets mis
mee. Het is goedkoper, gemiddeld
11 cent per kopje, verser en daarom
lekkerder! Nog een voordeel, je kan
tegenwoordig in ieder dorp goede
versgebrande koffiebonen kopen!
Ik roep alle koffieliefhebbers op
een rekensommetje te gaan maken
en van alles te gaan proeven! Het
is tenslotte de smaak van de koffie
waar alles om draait, what else?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Wild met Poelier - Traiteur van Egmond

Info over het product
Haas
In ons laatste artikel in de serie
over wild vertellen we wat
meer over de haas. De haas is
een wildsoort die valt onder
kleinwild. De haas is een grote
haasachtige met een langwerpig lichaam, zeer lange oren
en lange poten. De achterpoten
zijn langer en krachtiger dan
de voorpoten. Iedere poot heeft
vijf tenen en behaarde zoolkussens. De haas heeft een grijzig
geel- tot roestbruine vacht, die
dient als camouflage. De grote
oren zorgen voor een uitstekend
gehoor. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen en
kunnen zo van iedere richting
geluid opvangen. Een haas
kan zijn oren 190° naar buiten
draaien. Naast het scherpe
gehoor heeft de haas ook een
sterk ontwikkelde reukzin om
vijanden te kunnen waarnemen en de geur van bronstige
vrouwtjes op te pikken. Door
voortdurend te snuffelen vangt
de haas de gehele tijd geuren
op. De zijwaarts geplaatste
ogen zorgen voor een blikveld
van 360°. Langs de neus bevinden zich snorharen van zo'n tien
centimeter lang.
Tussen het mannetje (rammelaar) en het vrouwtje (moer) zit
bijna geen verschil in grootte.
Je treft de haas overal aan,
zowel in open als in bosachtige
streken en drassige gebieden.
De haas komt oorspronkelijk
voor in een groot gedeelte van

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL

Europa. In Nederland kan de haas
in alle provincies worden aangetroffen, evenals op verscheidene
Waddeneilanden, waar de soort in
de twintigste eeuw is uitgezet. De
haas is min of meer een nachtdier.
Overdag is hij slechts mondjesmaat
actief, maar op warme zomerdagen is hij ook later op de ochtend
en vroeger op de avond al actief.
Hij ligt overdag meestal platgedrukt tegen de grond of in zijn leger. Het leger bevindt zich meestal
op een zonnige en beschutte plaats
en is zelf gegraven. Als een haas
in een leger ligt, zijn meestal
enkel zijn kop en rug zichtbaar.
De achterzijde ligt in het diepste
deel van het leger. Hier houdt hij
een slaap, die zo licht is dat de
haas door ieder geluid of trilling
van de bodem wordt gewekt. Een
slaapperiode is zeer kort, zelden
meer dan een paar minuten. Vaak
gebruikt een haas meerdere malen
dezelfde legers, tenzij deze verstoord zijn. Na het vallen van de
avond wordt hij actief. Hij kan dan
verscheidene kilometers. De haas
trekt echter ongeveer 1.700 meter
per dag van de slaapplaats naar
de foerageergebieden. Ze maken
hierbij gebruik van vaste paden
en wissels. De haas leeft voornamelijk van grassen en kruiden,
aangevuld met zaden en wortels
en landbouwgewassen asl bieten
en koolplanten. De paartijd ('rammeltijd') begint in januari en kent
een piek tussen februari en april.
Meestal eindigt de rammeltijd in
juli of september, maar tot in de
winter komen paringen voor. De
haas krijgt meestal één tot drie,

maximaal vier worpen per jaar.
De haas kent 'superfoetatie': het
vrouwtje kan nog tijdens de dracht,
vier dagen voor de worp, weer gedekt worden. Na een draagtijd van
41 tot 44 dagen worden gemiddeld twee tot vijf jongen geboren
(minimaal één, maximaal zes), in
een vers leger, droog en tegen de
wind beschut tussen hoog gras of
onder het struikgewas. Per jaar
werpt een geslachtsrijpe moerhaas
gemiddeld tien à elf jongen.

Haas

Van een haas worden in de
keuken vaak de ruggen en de
filets daarvan en de achterbouten gebruikt.
Met onderstaand recept voor
een heerlijke hazenrugfilet
met kersensaus eindigt onze
bijdrage over het wild. Wij
hopen de lezers goed te hebben
geïnformeerd over diverse
wildsoorten en leuke recepten
met het oog op de kerstdagen.
Een ambachtelijke en culinaire
groet, Sebastiaan en Dirk.

Om de week vertellen
Sebastiaan Strubbe en
Dirk van Egmond van
Poelier van Egmond uit de
Passage in Mijdrecht hoe
lekker wild kan smaken
en hoe je het optimaal
kunt bereiden. Met hun
tips wordt het eten van
wild een feestmaal. Hebt u
vragen? Loop gerust eens
bij hen binnen.

Recept

De ingrediënten:
4 hazenrugfilets ca 125 gram
per stuk
1 pot/blik ontpitte kersen

8 jeneverbessen
½ blik halve peren
1 theelepel suiker
50 gram (room) boter/margarine
zout en peper
1 potje kastanje puree voor de
aardappelpuree

Bereidingswijze
Zet de oven aan op 60 graden.
Laat de kersen uitlekken en
bewaar het vocht. Bestrooi de
hazenrugfilets met zout / peper.
Verwarm 35 gr. boter in een
pan en bak hierin de gekneusde
jeneverbessen (de bessen even
met een lepel platdrukken)
gedurende ca. 2 minuten.
Neem deze uit de pan, voeg de
overige boter toe en verwarm
dit opnieuw. Bak hierin de
filets aan beide zijden (ca. 3
minuten per zijde). Neem de
filets uit de pan en doe ze in

de ovenschaal en plaats deze
in de oven. Blus de bakboter
met het kersensap en voeg de
kersen en de uitgelekte peren
met de suiker toe en kook dit
in. Maak aardappel puree en
voeg daar een eetlepel kastanje
puree doorheen. Een lekkere
groenten bij de hazenrugfilets
is gekookte rodekool. Serveer
de getrancheerde (plakjes)
hazenrugfilets en de ingekookte
kersensaus samen met de
kastanje aardappelpuree en de
rode kool en dit alles samen
met een goed glas rode wijn.

Hazenrugfilets met
kersensaus voor 4 personen:

Adres
Poelier-Traiteur van Egmond
De Passage 16
Telefoon: 0297 253936

www.poeliervanegmond.nl
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Argon sponsor aan het woord
Argon in de Topklasse
Met dit jaar nog twee wedstrijden op het
programma, is het een mooi moment
om een tussenbalans op te maken voor
Argon in de Topklasse. Vooraf had Argon
net als de meeste verenigingen in de
Topklasse, een plaats in het “linkerrijtje”
als doelstelling. En getuige de stevige
4e positie die Argon momenteel inneemt,
wordt voorlopig ruimschoots aan die
doelstelling voldaan. FC Oss was en is de
grote favoriet voor het kampioenschap.
De voormalige betaald voetbal organisatie beschikt over een begroting die meer
dan drie keer zo hoog is als van Argon.
De ploeg speelt verzorgd voetbal vanuit
een goede veldbezetting. Toch morst
ook FC Oss regelmatig punten en is het
kampioenschap absoluut geen zekerheid.
Ten opzichte van de degradatiezone,
hebben de mannen van Marcel Keizer een
voorsprong van 9 punten opgebouwd.

Laatste nieuws over
Argon volgen?

www.svargon.nl

www.0297-online.nl/argon

www.argontv.nl

De thuiswedstrijd a.s. zondag tegen
Gemert is wederom belangrijk om de
afstand met de degradatiezone te
bewaren en mee te blijven strijden om de
bovenste plaatsen. Marcel Keizer heeft
in goed overleg met Argon aangegeven
volgend jaar op zoek te gaan naar een
nieuwe club. Na 4 jaar is hij op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Gezien zijn
ontwikkeling als trainer en zijn opleidingstrajecten, zien we Marcel vast
binnenkort terug bij een betaald voetbal
organisatie. Wilt u (weer) eens genieten
van topvoetbal in De Ronde Venen? Kom
dan a.s. zondag naar de wedstrijd. Als de
weersomstandigheden het toelaten, vindt
de aftrap om 14.00 uur plaats.

Bij een Topklasse club,
horen Topklasse
sponsors
En die hebben we bij Argon!
Vele bedrijven in de regio dragen de club
een warm hart toe. Argon beschikt over
ongeveer 240 sponsoren met een kopgroep
van 25 sponsoren die een belangrijke
bijdrage leveren voor de financiering van de
top- en breedtesport. Dankzij hun bijdrage
kunnen we niet alleen genieten van Zondag
1 in de Topklasse, maar ook van de andere
topteams als Zaterdag 1 en de A1-Junioren.

Maar ook de minder prestatiegerichte
elftallen profiteren volop mee van de sponsoring door trainingsfaciliteiten en materialen, kleding, opleidingen voor trainers, etc.
Daarom maken we graag van de gelegenheid gebruik om de 25 grootste sponsoren
en alle andere sponsoren te bedanken
namens het bestuur, de sponsorcommissie,
spelers, vrijwilligers en voetbalfans. Dank
aan Midreth, Rabobank, Hema, Expert,
Verweij, Datamail, IntersportDUO, Reurings
Vastgoed, Smit en Dorlas, van Kouwen, De
Meijert, Kroes & Partners, Architektenbureau van der Laan, Teun Verkaik, Van ’t Hul
accountants, Homan, Taft, Event Station,
Voorbij Fundering, Kingsalmarkt, den Ouden
Wonen, Germa Bouw, Ascol, Falabella,
Gerrijn en alle andere sponsoren voor hun
trouwe steun!
Wilt u ook lid worden van de Argon Business
Club? Stuur dan een email aan sponsorcommissie@svargon.nl of bel met Ronald Meijer
06 – 42 58 76 93.

Even voorstellen
Data Mail is een Direct Marketing Services en Traffic Support Center. Al bijna 30 jaar
levert Data Mail alle diensten en services die het mogelijk maken klanten en prospects 1
op 1 te benaderen. Van direct mail tot responsverwerking, van fulfilment tot data entry
en van database management tot klantenservice: Data Mail verzorgt het allemaal.
Waarom sponsort Data Mail Argon?
De mensen bij Data Mail hebben een echt voetbalhart. De sponsoring van Data Mail zorgt
ervoor dat veel jeugdelftallen over goede trainings- en wedstrijdfaciliteiten beschikken.
Ook verzorgt Data Mail kosteloos al het drukwerk voor Argon. Op deze manier steunt
Data Mail al vele jaren alle actieve leden bij Argon.
Wat is het laatste nieuws over Data Mail en Argon?
Volgend jaar viert Argon het 40-jarig jubileum. In de periode van Januari tot en met Mei
zal bij veel gelegenheden aandacht worden gegeven aan deze “verjaardag”. Eind mei zal
wordt het jubileumjaar afgesloten tijdens een feestelijk weekend. Data Mail ondersteunt
het jubileum door het mede-organiseren van de festiviteiten en door het drukwerk te
verzorgen.
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De Club van… Hans Oudshoorn
Triviant is een jong korps met jonge leden
Muziek en Showkorps Triviant is in alle opzichten een jonge vereniging. Het korps bestaat in zijn huidige vorm dit
jaar precies 20 jaar. En de meeste leden zijn tussen de 12 en de 25 jaar oud. De historie ligt voor een deel bij de
voormalige showkorpsen Tamajco uit Vinkeveen en Uno Animo uit Wilnis. De gemeentelijke herindeling in 1990
was voor hen aanleiding te fuseren. Voorzitter Hans Oudshoorn was er toen al bij.
door piet van buul foto patrick hesse

Hans Oudshoorn is 34 jaar geleden
als tamboer bij Uno Animo uit Wilnis
begonnen. “De samenvoeging van de
drie gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen
en Wilnis in 1990 was voor ons aanleiding om de beide verenigingen ook
samen te voegen. Er is toen bewust
gekozen voor een nieuwe naam om
ook op die manier de nieuwe start
aan te geven. En dat is heel goed
uitgepakt. We zijn nu een bloeiende
en actieve vereniging, waarvan ik met
veel plezier voorzitter ben.”
Triviant bestaat uit een drumband met
een majorettepeloton, een groep lyraspelers en fluitisten. In de komende
periode hoopt men het korps nog uit te
breiden met een aantal piccolo spelers.
Hans: “We hebben momenteel 38
spelende leden en er zijn zes jeugdleden in opleiding. De verwachting is
dat die halverwege het volgend jaar
ook deel gaan uitmaken van het korps.
Het kenmerkende van een showkorps
is het feit dat we een lopend gezelschap zijn. We marcheren dus door de
straten en voeren shows op, zoals de
meeste mensen dat wel kennen van
taptoes. Gemiddeld treden we zo’n
dertig keer per jaar op. Dat is dan
bijvoorbeeld tijdens Koninginnedag of
de intocht van Sinterklaas. Maar we
zijn ook meestal present op de slotdag
van de verschillende avondvierdaagsen
in De Ronde Venen of elders in de
regio. Het Midzomernachtfeest in De
Kwakel is ook zo’n evenement waar
we vaak present zijn. En verder zijn
we altijd in voor een feestelijke gebeurtenis. Dat kan een buurtfeest zijn
of de opening van een nieuwe winkel.
Maar we worden ook wel uitgenodigd
om een serenade te brengen aan een
bruidspaar of bij een jubilaris. Er zijn
dus tal van gelegenheden waar wij
met ons optreden kunnen bijdragen
aan de feestvreugde.”
Nieuwe leden
Triviant is altijd bereid om nieuwe
leden op te leiden. Daarvoor beschikt
het korps over een aantal gekwa-

lificeerde instructeurs. Frans de
Blieck ontfermt zich daarbij over de
slagwerkers en Suzanne Arends over
de fluitisten. Dorien van Kuylenburg
heeft de lyristen onder haar hoede.
De majorettes worden begeleid door
Lenie Kuylenburg. Hans: “We zijn blij
met de bijdrage van deze mensen,
waardoor onze muzikanten goed
worden opgeleid en dat komt de kwaliteit van ons korps zeer ten goede.”
Triviant werkt ook mee aan een
initiatief van De Baat en de Brede
School, waarbij kinderen van die
school in de gelegenheid worden
gesteld om kennis te maken met
muziek. “We hebben in dat verband
een groepje van zes meisjes, die
belangstelling hadden voor majorette,
zes weken lang les gegeven,” vertelt
Hans. “Het is de bedoeling dat we in
het voorjaar weer zo’n programma
doen, maar dan voor kinderen die
slagwerk willen spelen. We doen heel
graag aan dit soort projecten mee.
Op de eerste plaats, omdat we het
een goede zaak vinden dat kinderen
al vroeg kennis maken met tal van
aspecten van het zelf muziek maken.
Verder vind ik het ook wel belangrijk

Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

Oefenen en optreden
Triviant heeft een vast onderkomen
in het gebouw van de Scouting bij het
VLC in Vinkeveen. Daar wordt iedere
donderdagavond geoefend. De groepen majorettes, fluitisten, lyristen en
slagwerkers oefenen dan afzonderlijk
van elkaar. Eén keer in de maand is

Hans Oudshoorn: “Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad onze waarde blijft inzien en dat
we ook in de toekomst mogen blijven rekenen op de steun van het gemeentebestuur.‘’
er dan een gezamenlijke repetitie,
waarbij de afzonderlijke groepen samen spelen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de sportzaal van
het Vinkeveense Veenlandencollege.
“We beschikken over een ruim aanbod aan muziek en hebben dus een
grote repertoirekeuze,”aldus Hans.
“En we nemen ook regelmatig weer
nieuwe muziek op het repertoire.
Suzanne Arends schrijft dan vaak een
speciaal arrangement voor ons gezelschap. Een keer per jaar hebben we
een concertuitvoering. Dat is dit keer
op 2 april aanstaande in de aula van
het Veenlanden College in Vinkeveen.
Daar zullen we ook weer een paar
nieuwe nummers ten gehore brengen.
We spelen ook regelmatig samen met
andere muziekgezelschappen uit De
Ronde Venen, waarmee we een goed
contact hebben. Vroeger was er nog

wel sprake van onderlinge rivaliteit,
maar dat is tegenwoordig gelukkig
niet meer aan de orde. We hebben
bijvoorbeeld samen gespeeld bij Playin in oktober of bij Drums for All. Ook
lenen we elkaar wel instrumenten als
dat zo uit komt. Het bruist dus van
de muzikale activiteiten in De Ronde
Venen. Ik hoop dan ook van harte dat
de nieuw gekozen gemeenteraad de
waarde hiervan blijft inzien en dat
we ook in de toekomst mogen blijven
rekenen op de steun van het gemeentebestuur. Om dat te onderstrepen
hebben we laatst tijdens het lijsttrekkersdebat in Abcoude nadrukkelijk
van ons laten horen. Hopelijk is de
boodschap overgekomen,” aldus de
enthousiaste Triviant voorzitter.

Maak uw spaargeld nu wakker!
De kans is groot dat u ergens een spaarrekening heeft. En de kans dat
u eigenlijk niet weet hoeveel rente u ontvangt is nog groter. Het zou
heel goed kunnen dat uw spaargeld slaapt! Tijd voor een wake up call!
Om erachter te komen of dat zo is,
beginnen we bij Regio Bank Wilnis
graag met een goed gesprek. Uw
persoonlijke situatie bepaalt tenslotte
welke spaarvorm voor u het meest
geschikt is. Op basis van een persoonlijk advies maakt u een keuze uit
het overzichtelijke assortiment van
de spaarproducten van Regio Bank.
Sommige producten hebben een hoge
rente, sommige een lagere. Producten met een lagere rente bieden vaak
meer flexibiliteit. Natuurlijk kunt u
ook kiezen voor een combinatie van
spaarproducten.
Automatisch sparen kan overigens
altijd. En al onze spaarvormen
beheert u eenvoudig via internet.
Regio Bank heeft diverse, populaire
spaarvormen. Eén ding hebben ze
in ieder geval gemeen: ook zonder
toegang tot internet geniet u van een

De Club van...

dat kinderen leren om samen dingen
te doen en samen iets tot stand te
brengen. Dat gemeenschapsgevoel en
sociale aspect hoort bij de opvoeding.
Kinderen moeten niet alleen maar
achter de computer zitten, maar ook
samen dingen doen. En natuurlijk
hopen we ook dat we aan dit soort
projecten weer nieuwe leden over
houden. Van de groep meisjes van het
afgelopen jaar zijn er toch vier die
inmiddels lid zijn geworden. Dat is
voor ons als vereniging dan ook weer
een leuke bijkomstigheid. Men kan al
lid worden vanaf 7 jaar. Het is altijd
mogelijk om vier avonden vrijblijvend
mee te spelen om pas daarna definitief te besluiten om lid te worden.
Voor meer informatie over Triviant
kan men ook op onze site
www.triviant.tk terecht.”

hoge spaarrente, dit in tegenstelling
tot veel andere banken.
Uw spaargeld is bij Regio Bank
Wilnis in goede en veilige handen.
Regio Bank is als onderdeel van SNS
REAAL een gezonde en solide bank.
Ons risicoprofiel is en blijft gematigd,
waardoor wij er financieel goed
voorstaan. Natuurlijk bent u bij ons
ook beschermd door het Depositogarantiestelsel.
Maak vandaag nog een afspraak om
snel te profiteren van een hoge rente
en alle andere voordelen van sparen
bij Regio Bank. Geïnteresseerd in de
actuele spaarrentes?
Kijk op www.regiobank.nl
Stap gerust even binnen bij Regio
Bank Wilnis aan de Dorpsstraat 7 in
Wilnis. Bellen kan natuurlijk ook:
0297-289090. Graag tot ziens!

Afgelopen donderdag 2 december was autocoureur Tom Coronel gastspreker
op het jaarlijkse Eindejaarsseminar van EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs met vestigingen te Mijdrecht en Rozenburg, NH. Ondanks het winterweer waren klanten en relaties massaal naar de Meijert te Mijdrecht gekomen.
Na de presentatie van de EDO Actualiteiten 2011 door Robert van Loo met
medewerking van Brenda van Veen was het de beurt aan Tom, die vertelde over
zijn carrières in de autosport en de zakenwereld. De aanwezigen genoten zichtbaar van het programma. Na afloop kon er onder het genot van een hapje en
drankje nog even nagepraat worden met Tom, die namens EDO aan alle bezoekers het door hem ter plekke gesigneerde boek “20 jaar op de limiet” uitreikte.
Het was weer een geslaagd seminar! fotostudio jacqueline, aalsmeer
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MOTOR&AUTO
Werkplaats Roké Motors

Weer of geen weer
Deze week bezoekt Patrick Hesse
de werkplaats van Roké Motors in
Mijdrecht en praat met Bas en Aad
over de winteractiviteiten van het
bedrijf.
Bij mijn 14-daagse bezoekjes aan
Roké Motors loop ik ook altijd even
de werkplaats binnen bij Kees en Bas
Kentrop. Kees is grondlegger van het
bedrijf en Bas is broer en medeeigenaar samen met Aad. Aad runt de
winkel en daarbij behorende verkoop
en inkoop; Bas de werkplaats, waarbij hij wordt bijgestaan door vader
Kees. Vandaag vinden de activiteiten
voor de heren monteurs voor het
eerst volledig buiten de ruim opgezette werkplaats plaats De reden? Er is
een nieuwe werkplaatsvloer gelegd,
die geen vloeistoffen opneemt. Ideaal
schoon te houden en de werkplaats
heeft er een prachtige professionele
techno-uitstraling mee gekregen.
Als je denkt dat er in de winter geen
motor gereden wordt en de werkplaats derhalve stil staat, dan heb je
het mis. Er is altijd genoeg te doen.
“Buiten alle servicebeurten van
scooter- en motorrijders die in de
winter gewoon doorrijden, doen wij
natuurlijk de gebruikelijke reparaties
en is het mogelijk je motor bij ons

in de winterstalling te zetten,” aldus
werkplaats-chef Bas. “De motor
wordt eventueel opgehaald, schoongemaakt, gepoetst en indien nodig
wordt er een servicebeurt gegeven
en/of banden vervangen. Vervolgens
zetten we hem droog weg aan een
druppellader; dat is een acculader
die de accu onder spanning brengt en
weer langzaam laat leeg lopen. Deze
cyclus blijft zich herhalen, zodat de
accu niet stuk gaat of lui wordt. Als
het straks weer mooi weer wordt,
start je motor gewoon en is je accu
'vers' gebleven. Ook is het mogelijk
om je motor voor een grote beurt
of andere werkzaamheden met dit
slechte weer door ons in een gesloten
bus te laten ophalen. Voor 20 euro
hoef je niet met de pekel te rijden.”
Aad gaat verder: “Dit is voor zowel
de klant als voor ons een prima
oplossing: wij blijven lekker druk in
de winter en de klant hoeft bij de
eerste voorjaarszon niet te wachten
voor een beurt en heeft zijn motor al
helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We kunnen met onze technisch
zeer onderlegde en ervaren monteurs
alle merken motorfiets aan en hebben alle uitleesapparatuur voor elk
Japans merk en BMW en uiteraard
ook voor de merken Aprillia, Triumph
en Moto Guzzi, waar we tenslotte

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

officieel dealer van zijn.”
Ook is Roké in het bezit van een
vermogensbank, beter bekend als een
Dynojet bank. Hiermee kan het vermogen van een motor over het hele
werkgebied gemeten worden, en wie
nog meer vermogen uit zijn motor wil
halen, krijgt deskundig advies hoe je
dit kunt bereiken.
En dan is er in deze koude dagen
zeker in de autowereld een hot item:
de winterband. Dit fenomeen heeft
inmiddels ook in de motorwereld

zijn intrede gedaan en is te koop is
bij Roké motors. “Het zullen vooral
scooterrijders zijn, die op deze winterbanden afkomen,” zo verwacht
Aad, “maar ook voor de wintermotorrijder zijn deze banden te bestellen,
mits in een courante maat. De scooterwinterbanden zijn te koop vanaf
€45,00 en voor een motorwinterband
moet men denken aan een meerprijs
van rond de 15,00 per band bovenop
de normale prijzen. Deze prijzen
zijn bij Roké motors taxfree, wat in
de praktijk inhoudt dat u zo'n 19%
korting op banden krijgt. De kosten

voor de winterstalling zijn € 7,50 per
week (dit is inclusief motor reinigingen en poetsen). Het ophalen kost €
20,00.”
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl

DE MITSUBISHI ASX
20% bijtelling

Vanaf

€ 21.499,-

NIEUW

B-label

MITSUBISHI ASX INTRO EDITION
Met de ASX Intro Edition bent u verzekerd van alle luxe en comfort die u maar kan wensen.
De Intro Edition is namelijk extra uitgerust met onder andere: 16” Lichtmetalen velgen
• Cruise control • Climate control • Lederen stuurwiel met bediening audio en cruise control
• lederen pookknop • Automatisch inschakelende verlichting • Regensensor • Mistlampen vóór
• Luxe bekleding. U rijdt deze ASX Intro Edition al vanaf € 22.999,-

Autobedrijf van Yperen

Constructieweg 2 • 3641 SB Mijdrecht • Telefoon 0297-284610
Pontweg 4 • 1432 BW Aalsmeer • Telefoon 0297-342380

WWW.VANYPEREN.NL
Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspeciﬁcaties. Energielabel B alleen op de benzinemotoren. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Brandstofverbr.: 5,5 t/m 6,0 l/100 km
135 t/m 145 g/km
CO2-uitstoot:
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AUTO&MOTOR
Rij impressie Mitsubishi ASX

De mini-Outlander
Mitsubishi bracht de vernieuwde Outlander pas geleden op de markt, nu
al komen ze met een nieuwe crossover, een kleine Outlander, de ASX.
door michael reuling

Deze kruising tussen personen- en
terreinauto deelt veel overeenkomsten met zijn grote broer. Die overeenkomsten zijn voornamelijk binnen en onderhuids te vinden, maar
buiten valt direct één ding op. De ‘jet
fighter’ neus is weer overduidelijk
aanwezig, dezelfde neus die ook de
Colt, Lancer en Outlander siert. De
achterkant heeft een geheel eigen
look meegekregen, maar lijkt een
beetje tam, alsof de ontwerpers hun
werk moesten afraffelen. Het lijkt
erop alsof iemand tijdens de laatste
productievergadering bij de rondvraag zich realiseerde dat er nog
geen mistachterlicht in de lichtunits
was opgenomen. Dan maar een losse
lamp in de bumper. Zonde. Met zijn
looks houdt de ASX het midden
tussen een stoere terreinbak en
compacte stadsauto.
Zoals gezegd, in het interieur vinden
we de meeste overeenkomsten met
de grote broer. Of beter gezegd: het
interieur lijkt 1 op 1 overgenomen
van de Outlander. En daar is niks mis
mee, want daar was in de Outlander
al weinig op aan te merken. Het
dashboard ziet er overzichtelijk uit,
hier en daar zelfs een beetje kaal
en leeg. Dat houdt niet in dat de
kwaliteit slechts is. Verre van zelfs.
En eerlijk gezegd, zo’n rustig ogend
interieur zal velen aanspreken. De
duurzame materialen voelen goed
en degelijk aan en geven je niet het
gevoel dat na drie keer draaien de
knop er af ligt. Met name de tellers
zien er erg gaaf uit. In het midden
is een kleurendisplay te vinden met
daarop informatie over onder meer
het verbruik en wanneer je het beste
kunt opschakelen.
Binnen zit je comfortabel achter het
stuur. Je hebt meer ruimte dan je op
het eerste gezicht zou verwachten.
Achterin had het iets ruimer gemogen, maar de bagageruimte met

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

foto's patrick hesse

dubbele bodem is vrij fors met 416
liter. De auto meet 4 meter 30 in
lengte en is dus niet te bestempelen
als kleine auto, terwijl het uiterlijk
je dat idee wel geeft. Lastig daarbij
is dat neus afloopt en je niet goed
kunt inschatten waar deze eindigt,
uiteraard zijn daar handige parkeersensoren voor te krijgen. Deze kun je
ook bestellen voor de achterbumper.
Gelukkig komt Mitsubishi nu ook
met een achteruitrijdcamera (in
combinatie met het uitgebreide multimediasysteem), zodat inparkeren
met de ASX nog makkelijker wordt.
Overigens is er in Amerika een discussie gaande om deze systemen in
2014 te verplichten in elke nieuwe
auto, wie weet gaat Europa daar
binnenkort ook over vergaderen.
Zoals het een echte SUV betaamt, is
ook de ASX voorzien van (verwarmbare) megaspiegels op de deuren,
voor goed overzicht.
Voor ongeveer € 21.500,- heb je
al een ASX. En dat is een mooie
instapprijs voor een dergelijke
crossover. Standaard is de ASX voorzien van een radio/CD/MP3-speler,
vier speakers, airconditioning, zeven
airbags, elektrisch bedienbare ramen
rondom en Hill Start Assist. De aangeklede versie, zoals op deze pagina,
is nog extra voorzien van automatische airconditioning, cruise controle,
regensensor, 16 inch lichtmetaal,
stuurwiel met bediening, USB-aansluiting, privacy glass, keyless entry
met startknop en xenon koplampen.
Daarbij is het nog mogelijk lederen
bekleding en een Rockford Fosgate
Premium audiosysteem te bestellen.
Ook leuk (voor de kids achterin) is
het panoramadak, maar realiseer
je wel dat je dan iets inlevert aan
hoofdruimte.
De gereden versie was de 1.6
ClearTec Intro Edition. Voorzien van
een 1.6 benzinemotor met, jawel,
daar is ie weer, start-stop-functie.
Resultaat is een superzuinig groen
B-label. En dat is natuurlijk weer
goed voor het milieu. Deze Intro
Edition is, zoals de naam al aangeeft, een leuke aangeklede versie
om nader kennis te maken met de
ASX. Vanaf € 22.999,- rijd je met
de ASX Intro Edition weg. Dat is
voorlopig nog even met een handgeschakelde vijfbak. Automaat-fanaten
moeten wachten tot het voorjaar,
wanneer de ASX ook met een CVT
automaat beschikbaar wordt. Als je
wilt dieselen kun je kiezen voor een
1.8 DI-D (150 pk, 300 Nm), met
handgeschakelde zesbak. Deze is te
verkrijgen van zo’n 27 mille.
Vierwielaandrijving is in Nederland
niet te krijgen op de ASX. Maar mis
je dat ook echt? Nee, want voor zover bekend zijn de meeste wegen in
Nederland geasfalteerd. Wil je persé
vierwielaandrijving, dan biedt

Mitsubishi nog andere modellen,
zoals de grote broer of de beresterke échte offroader Pajero.
Mitsubishi Van Yperen
Constructieweg 2
3641 SB Mijdrecht
T 0297-284610

www.vanyperen.nl

Mitsubishi ASX

Gereden versie: Mitsubishi ASX
Vermogen: 117 pk
0-100: 11,4 s
Top: 183 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 16,9 / 4,9 l/100km
Prijs gereden model: € 22.999,00
Alternatieven: Hyundai ix20, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Skoda Yeti,
Toyota Rav4

Politie Nieuws
Overal op woning
Mijdrecht
In de vroege ochtend van dinsdag 7
december vond een overval plaats
op de bewoners van een woning aan
de Vijzelmolen in Mijdrecht.
Een aantal mannen drong de

woning binnen en bedreigden de
bewoners met een wapen. De mannen wisten onder deze bedreiging
diverse goederen buit te maken.
Hierna verlieten de mannen de
woning en zijn weggegaan in een
onbekende richting. Ook is niet
bekend of zij gebruik maakten van

een (motor)voertuig.
De recherche van het district
Rijn&Venen onderzoekt de zaak
en vraagt een ieder die informatie
heeft over deze zaak contact op
te nemen via het telefoonnummer
0900-8844 of anoniem via Meld
Misdaad Anoniem: 0800-7000

Getuigen gezocht: 0900 - 8844 of anoniem: 0800 - 7000
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Tweede prijs: Marrie den Braber (rechts)
De tweede plaats is voor een foto van
mevrouw Marrie den Braber waarop een
aantal koeien graast in weiland waarin
veel soorten planten en grassen groeien.
Op de achtergrond rijdt een vrachtwagen waardoor duidelijk is dat ook al is
onze koe een gedomesticeerde, zij zich
aanpast aan haar leefomgeving waarin
de mens een hele belangrijke rol speelt.
De reflectie op de sloot en de over het
lang hangende nevel maakt het plaatje
af.
v.l.n.r. juryleden Carmen Baanders, Patrick Hesse, Rob Isaacs en Piet Heemskerk
na afloop van de verkiezing, met tussen hen in op de monitor de winnende foto
van Joost van Selm. 				
foto peter bakker

Derde prijs: Pieter de Vries (links)
De derde prijs, dwergcicaden op een
rietstengel, van Pieter de Vries, is niet
alleen een prachtige foto maar laat zien
hoe een bepaalde insectensoort voorkeur
heeft voor een bepaalde plant. Conclusie
kan zijn dat als dit riet ooit zou verdwijnen, de insectensoort ook in problemen
kan komen. De samenhang tussen soorten is dus van essentieel belang.

vervolg van voorpagina

Winnaars fotowedstrijd Biodiversiteit
De jury heeft haar werk gedaan zonder
te kijken naar namen van inzenders.
Alle foto´s waren geanonimiseerd. Dat
betekende ook dat inzenders meerdere prijzen zouden kunnen winnen,
maar dat vond de jury van ondergeschikt belang. Belangrijker was dat
alle foto´s op hun eigen merites werden beoordeeld, en dat er een duidelijke relatie met het onderwerp was.
Eervolle vermeldingen
Gezien de hoge kwaliteit van de
inzendingen en het feit dat er tussen
het ingezonden materiaal nog een
aantal bijzonder mooie opnamen zaten, besloot de jury om naast de drie
winnende foto's ook nog een drietal
eervolle vermeldingen toe te kennen.
Een keuze puur gebaseerd op de
schoonheid van het plaatje. Deze
foto's kwamen niet in aanmerking
voor de eerste drie prijzen omdat het
onderwerp Biodiversiteit in de ogen

van de jury niet of in ieder geval in
onvoldoende mate tot uiting komt.
Expositie inzendingen
Alle ingezonen foto's zullen te zien
zijn op een groot scherm in de hal
van Rabobank Rijn en Veenstromen
in Mijdrecht. Vanaf wanneer deze
digitale expositie te bezichtigen is,
leest u binnenkort in deze krant. De
prijswinnaars zijn inmiddels op de
hoogte gebracht. Houd deze krant dus
in de gaten voor de datum waarop de
prijzen zullen worden uitgereikt.

Eervolle Vermelding 2: Aagje Rekelhof.
Zij heeft in de tuinen van Passie Flora in
Harskamp een prachtige foto gemaakt
van een zeer kleurrijke vlinder, die op
een eveneens zeer kleurrijke orichidee
zit. De combinatie van kleur en compositie is prachtig.

Eervolle Vermelding 3: Peter Bakker
Schitterende foto van een arend die
op een hek zijn kans afwacht. Ook
deze foto is haarscherp waarbij de
spanning voelbaar is. De vogel kan
ieder moment toeslaan, maar wacht
duidelijk even af wat de fotograaf van
plan is.

Eervolle Vermelding 1: Pieter de Vries.
Zijn foto van een grondelende zwaan
(links) is simpelweg prachtig. De opspattende waterdruppels zijn glashelder. Zijn
argumentatie dat ongerepte natuur en
drinkwatervoorziening bijdragen aan een
harmonisch ecosysteem is natuurlijk waar,
maar de jury zocht naar duidelijke elementen van biodiversiteit.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 49

Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Zweeds raadsel week 49
muziekinstrument
krijgsbende

vleesgerecht

noot

afkoopsom

vertrager

Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
eventueel

argument

regenvat
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Oplossing puzzels week 48
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© Puzzelland

HANDGELD

3
8
1
2
5
9
6
7
4

7
5
2
4
3
6
1
8
9

5
3
6
1
9
2
7
4
8

9
7
4
5
6
8
2
3
1

1
2
8
7
4
3
9
6
5

4
9
7
3
2
1
8
5
6

8
1
5
6
7
4
3
9
2

2
6
3
9
8
5
4
1
7

DE GROENE VENEN 		

23

VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze
jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: DTP-er (32-40 uur)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker voor
diverse Buitenschoolse Opvang locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Ervaren 1ste of 2de automonteur
M/V
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Oproepkracht Chauffeur Kinderopvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf Ministek wegens zwangerschapsvervanging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf Spruit wegens zwangerschapsvervanging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoopster slagerij Uithoorn
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Uithoorn
Functie: Verkoopster slagerij Vinkeveen
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Hulpkok Restaurant LUST!

DE GROENE
VENEN

Bezorgers gezocht

Voor onze wijken in Abcoude & Baambrugge
zijn wij op zoek naar

Betrouwbare
vakantiekrachten / invallers

Organisatie: Restaurant LUST!
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker financiële administra
tie 24-28 uur
Organisatie: Verhuisbedrijf PA van Rooyen
BV
Plaats: Uithoorn
Functie: Krantenbezorgers Abcoude/Baambrugge
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Commercieel medewerker Telecom
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Lekker iedere vrijdag geld verdienen in je
eigen dorp en op de tijd die je schikt.

Meld je aan op info@degroenevenen.nl
Of bel met 0297-385257
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Aanstaande zondag 12 december: compleet dagje uit voor het hele gezin

Jubilerende Kerstmarkt De Hoef a.s. zondag groter dan ooit
Op zondag 12 december a.s. wordt voor de vijfde keer de kerstmarkt in De Hoef georganiseerd. Wat destijds begon ‘in de
achtertuin’ van kapsalon en cadeaushop Jacques Saloon, is inmiddels uitgegroeid tot één van de drukst bezochte kerstevenementen in de regio. Dat bleef niet zonder gevolgen: twee jaar geleden werd de kerstmarkt uitgeroepen tot de meest
authentieke kerstmarkt van de provincie Utrecht. Daaraan hebben niet alleen de fraaie locatie en het bijzondere programma
bijgedragen, ook het feit dat er uitsluitend kerstgerelateerde kramen staan draagt bij aan de authenticiteit. Dit jaar wordt
nog grootser uitgepakt dan voorgaande jaren.
Deze zondag vindt aan de oever van de
Kromme Mijdrecht, in en rondom de
dorpskerk, op het water een uniek evenement plaats. Adriaan de Horde van Jacques Saloon en secretaris van het Kerstmarktbestuur, verheugt zich er nu al op.
“We hebben ruim 30 standhouders met
een kraam en dan zijn er nog exposanten
die zelf met een stand komen. We bieden
alleen aan kerst gerelateerde artikelen,
zoals kerststallen, kerstgroepen, kerstbomen en kerstdecoraties.” De kerstmarkt
is géén braderie en je zoekt er tevergeefs
naar kleding, zo benadrukt Adriaan. “Dit
jaar komt het culinaire aspect duidelijker
naar voren. Bezoekers kunnen allerlei
ideeën opdoen voor kerstmenu's. Er zijn
stands met traiteurs, kaas, chocolade en
champagne en je komt er alles over paddenstoelen en het bereiden ervan te we-

ten. Ook landwinkel Jan Nieuwenhuizen
en scharrelslager Zwetsloot uit Kamerik
zijn op de kerstmarkt te vinden.”
Wie belangstelling heeft voor kerststallen en kerstgroepen is op de markt
aan het goede adres en ook zijn er de
beroemde kerstcollecties van Jim Shore
en schilderijen van Gustav Klimt te
bewonderen. Jonge kunstenaars en creatievellingen kunnen zich uitleven tijdens
de workshops ‘Schilderen’ en ‘Kerstdecoraties maken’. “In de pastorie is een
expositie van schilderijen van Marijke
Zwart en haar leerlingen. Daarnaast zijn
er veel optredens van koren in en rondom
de kerk. Zo kun je binnen o.a. genieten
van het koor Revival uit Zevenhoven en
Myra de Groot uit Mijdrecht organiseert
een workshop ‘Popsongs’ voor jong en

oud, die om 16.30 uur wordt afgesloten
met een optreden voor de overige bezoekers. Zo wordt het een complete dag uit
voor het hele gezin!,” besluit Adriaan de
Horde enthousiast.
De kerstmarkt in De Hoef wordt a.s.
zondag om 11.00 uur officieel geopend
door Jan Streng, burgermeester van
Abcoude. Tot 17.00 uur kunt u genieten van alles dat met een sfeervolle
kerstviering te maken heeft. Bezoekers
krijgen ter hoogte van Floor Verbrugge
van verkeersregelaars aanwijzingen voor
het parkeren van hun auto op het terrein
van slagerij Wouters. Vervolgens zal het
‘Rabootje’ van zorgboerderij Amstelkade
de bezoekers van en naar de kerstmarkt
varen. Kijk voor het laatste nieuws op

www.kerstmarktdehoef.nl

