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Schaatsplezier
Verzekerd!

Museum De Ronde Venen trakteert op spectaculaire vuurshow
Woensdagavond jl. organiseerde Museum De Ronde Venen een Midwinterfair om het seizoen af te sluiten. De vele belangstellenden werd een gevarieerd programma activiteiten geboden, waarvan de spektakelgroep Kaos de show stal met bijzondere
stunts met vuurfakkels, vuurzwaarden en vuurpotten. Vooral het vuurspuwen leverde schitterende beelden op tegen de donkere
avondhemel. Lees verder op pagina 3 							
foto rob isaacs

De ijsbaan op het Raadhuisplein gaat de laatste week in!
Zie de agenda op pagina 19 voor de activiteiten.

Venen-On-Ice 156x21.indd 1

Ascol is sponsor van
Venen-on-Ice

ascol.nl
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foto peter bakker

Loïs (links) is de heldin van CSW.

Loïs, de heldin van CSW
Afgelopen maandag zag Loïs de Haan tijdens het buitenspelen op de Willespoort rook uit het clubgebouw van CSW in Wilnis
komen. Zij reageerde meteen door het Juf Carolien te vertellen, die vervolgens direct 112 belde. De brandweer werd gealarmeerd en hoefde alleen maar de weg over te steken om de brand in het clubgebouw te blussen. Door het kordate optreden
van Loïs, Juf Carolien en de vrijwillige brandweer van Wilnis werd erger voorkomen en bleef de brandschade beperkt tot de
snoephoek en plafond. Het gebouw moet wel grondig worden schoongemaakt. Een afgevaardigde van de sponsorcommissie van CSW heeft inmiddels Loïs opgezocht op school, om haar te bedanken met een groot cadeau en snoepjes voor alle
kleuters van de Willespoort. Het bestuur van CSW wil Loïs, Juf Carolien en de vrijwillige brandweer van Wilnis bedanken dat
zij ervoor hebben kunnen zorgen dat alle voetballertjes van Wilnis en hun familie na de kerstvakantie weer gebruik kunnen
maken van het CSW-clubgebouw.
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Jazzinn'Woerden

Date for Business
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Samenwerking in 2011 bracht vriendschap,
inspiratie en energie waarmee we nieuwe kansen
creeërden voor de toekomst. Voor 2012 is de
verwachting dat daadkracht, innovatie en
samenwerking de pijlers zullen zijn om ook in
economisch mindere tijden de toekomst
positief te beïnvloeden.
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Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) Bodegraven
KPJ bodgraven heeft in 2011 eindelijk plannen gemaakt
voor een eigen onderkomen. In 2012 hebben we
ieders inzet hard nodig om de bouw en sponsoring
te realiseren.

Servicepunten
De Ronde Venen

Met ons team van Het Servicepunt
wonen, welzijn en zorg
hebben we dit jaar weer veel
mensen kunnen helpen.
Volgend jaar januari starten we
ook in Abcoude.
We zijn u graag van dienst
op de Kerkgaarde 5.

ot

Jazzinn'Woerden heeft in 2011 weer
kunnen klinken door de kracht van
de vrijwilligers en met steun van
bedrijfsleven, horeca en vrienden.
In 2012 viert Jazzin' Woerden
haar eerste lustrum!
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Sleutelclub Kamerik
Dankzij samenwerking in 2011
hebben we de Sleutelclub Kamerik
kunnen realiseren...
Sponsors, donateurs, vrijwilligers
en sleutelaars bedankt!!!!!!!
In 2012 verwachten wij de club
verder uit te kunnen bouwen...

Samen met andere lokale bedrijven
hebben we startende ondernemers
op weg geholpen met hun eigen bedrijf.
In 2012 willen we onze kennis
met anderen blijven delen zodat zij
in staat zijn hun doelstellingen
te realiseren.

Woerdense Vakantieweek
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Samen met het bedrijfsleven in Woerden
en veel vrijwilligers zetten wij jaarlijks
de Woerdense Vakantieweek neer.
Een mooi evenement!
Wij kijken ernaar uit om dit ook
in 2012 weer samen te realiseren.
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Wij wensen u fijne feestdagen.
www.rv.rabobank.nl

Rabobank Rijn en Veenstromen
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Geen witte kerst
Dit weekend ziet er vrij gunstig uit
voor ons. Door een groot hogedrukgebied dat in het weekend boven het
Alpen gebied gaat liggen, blijven de
oceaandepressies bij ons vandaan.
Zaterdag hebben we in de ochtend
de meeste kans op regen, op zondag
is het droog. De temperaturen zullen
in de nachten wel iets lager gaan
worden.
Zaterdag is het bewolkt en hebben
we in de ochtend de meeste kans
op een bui. In de middag komen er
wat spaarzame opklaringen voor. Er
staat een matige wind uit westelijke
richting. De maximum temperatuur
ligt tussen de 6 en 8 graden en de
minimum temperatuur rond de 4
graden.
Zondag, eerste kerstdag, is er vrij
veel bewolking, maar de kans op een
buitje is klein. In de middag komen
er wat opklaringen. De wind is zwak
tot matig uit westelijke richting. De
maximum temperatuur bedraagt ca.
7 graden en de minimum temperatuur ligt rond de 2 graden.
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Midwinterfair Museum De Ronde Venen

Sfeervolle afsluiting bewogen jaar
Op woensdagavond 21 december
sloot museum De Ronde Venen
een veelbewogen jaar af met een
sfeervolle Midwinterfair. Een groot
aantal bezoekers, die het museum
een warm hart toe dragen, kon genieten van een gevarieerd programma. Uiteraard gingen de gesprekken bij het ‘Koek en Zopie’ hoekje
en in de verschillende afdelingen
van het museum over de onzekere
toekomst van het Museum. Met de
Midwinterfair wilden bestuur en
directie het specifieke belang van
het museum nog eens extra onder
de aandacht brengen.
door piet van buul

- foto's rob isaacs

De gebouwen van het museum en
de vermaarde Veensteekmachine
waren fraai verlicht. De avond werd
op spectaculaire wijze geopend door
de twee Bennen van spektakelgroep
Kaos. Zij verzorgden een bijzondere
show met vuurfakkels en vuurpotten.
Vooral het vuurspuwen leverde schitterende beelden op tegen de donkere
avondhemel.
Een blazersgroep van Brassband
Concordia uit Vinkeveen zorgde
voor stemmige Kerstmuziek. Op de
Veenzolder van het Museum lieten
leden van toneelgezelschap Altovi het

Tijdens de jaarlijkse naturalisatieceremonie zijn in het gemeentehuis
van De Ronde Venen de ‘nieuwe
Nederlanders' officieel welkom
geheten door burgemeester Maarten Divendal. Naast een cadeautje
ontvingen zij ook de Nederlandse
vlag. Het afgelopen jaar hebben
40 inwoners van de gemeente het
Nederlandse staatsburgerschap
gekregen. Zij zijn afkomstig uit verschillende landen in Oost-Europa,

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 24 december 2011
• Autowassen voor Serious Request,
Kloosterplein, Vinkeveen
• IJsbaan geopend van 10-17 uur
• Kerstconcert, Janskerk, Mijdrecht
• Kinderwereldreis PKN, Janskerk, 		
Mijdrecht
• Kerstzangdienst Hervormde Gemeente,
Wilnis
• Kerstviering, R.K. Kerk, Vinkeveen
• Koor Anthem, De Rank, Mijdrecht
• Koor Cantare, Veenhartkerk Mijdrecht
• Kinderkerstdienst, Janskerk, Mijdrecht
• Koor Immanuel, Janskerk, Mijdrecht

Zondag 25 december 2011
• Diverse kerkdiensten en -vieringen
• IJsbaan gesloten

Maandag 26 december 2011
• Kinderkersttheater, Veenhartkerk,
Mijdrecht
• Prijsbiljarten, Café De Merel, Vinkeveen
• IJsbaan geopend van 10-17 uur

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

Azië en Midden- en Zuid-Amerika.
Burgemeester Divendal sprak de
wens uit dat zij zich snel Nederlanders onder de Nederlanders zouden
voelen.
In 2006 vond de naturalisatieceremonie voor het eerst plaats.
In 2008 is echter door de Ministerraad besloten de landelijke
Naturalisatieceremonie jaarlijks op
15 december te houden, de datum
van Koninkrijksdag.

foto rob isaacs

Agenda Kort

hen rond te leiden door de verschillende afdelingen van het museum.
Met de Midwinterfair heeft het
Museum De Ronde Venen laten
zien dat het een plek in de Rondeveense gemeenschap verdient. In het
komende jaar zal moeten blijken of
het daartoe in staat wordt gesteld
en of er zicht komt op een passende
locatie.

Nieuwe Nederlanders officieel welkom geheten
in De Ronde Venen

Maandag, tweede kerstdag, is het
zwaar bewolkt en de kans op een
buitje is in de middag het grootst. De
wind komt uit westelijke richting en
is matig van kracht. De maximum
temperatuur ligt rond de 8 graden;
de minimum temperatuur ligt rond
de 2 graden.
De dagen daarna zien er ook rustig
en vrij droog uit, de kans op een
beetje nachtvorst neemt wel toe,
maar de dagtemperaturen die blijven
nog ver boven nul.

verleden herleven. In oude klederdracht gehuld gaven ze inkijkje in het
armoedige leven van de turfstekers
en vertelden ze op boeiende wijze
verhalen uit vroegere tijden. De
geesten, die uit het moerassige veengebied te voorschijn kwamen, riepen
daarbij een bijzondere sfeer op.
Het museum mag zich verheugen
in een grote groep enthousiaste
en betrokken
vrijwilligers. Ook
woensdagavond
waren ze weer
aanwezig om de
bezoekers gastvrij
te ontvangen en

Baken van licht

Was De Kompastoren in Mijdrecht overdag al een markant herkenningspunt;
dezer dagen is hij ook in het donker
een opvallende verschijning!
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Luistervink
Foei
Sinds een paar dagen kan ik de
slaap niet meer vatten. Woelend
lig ik in m’n bed.
Het begon toen ik een brief
kreeg uit Leeuwarden. Een
keurige envelop, aan mij
geadresseerd en ietwat nieuwsgierig maakte ik hem open.
Het schaamrood steeg me naar
de wangen. Ben nog nooit met
justitie in aanraking geweest
en dan nu dit. Voortaan moet
ik de vraag bent u kortgeleden
nog in aanraking geweest met
justitie met een volmondig ‘ja’
beantwoorden. Het geeft me een
naar gevoel. Ik ben inmiddels in
therapie gegaan. M’n hele leven
staat op z’n kop. Kan ik sowieso
nog wel de Luistervink blijven
doen? Niet dat ik mijzelf ineens
als crimineel zou willen bestempelen, maar mijn integriteit
heeft een behoorlijke opduvel
gehad. Dat zou zo maar kunnen
doorklinken in mijn taalgebruik.
Ik voel me een misdadiger onder
hen die het ook doen. Met name
hier op de Mijdrechtse Dukaton
en de Van den Berghlaan, waar
ze vaak met meer dan tachtig
kilometer per uur de verkeersheuvels slechten. Lekker gassen
in de directe nabijheid van scholen. Soms vraag je je af hoe het
toch mogelijk is, dat het wegdek
slechts zelden verkreukelde
fietsframes en ledematen bevat.
Wat er aan de hand is, dat laat
zich simpel raden. Ik heb de ongelofelijke misdaad begaan door
maar liefst 87 kilometer per uur
op de snelweg A2 te rijden. Op
de vijfbaansweg, omringd door
vrachtwagens die de Fiat Panda
die ik rijd met bijna 100 voorbij
razen. Dat was na correctie 4
kilometer te hard. De volkomen
terecht opgelegde sanctie bedroeg 19 euro vermeerderd met
6 euri administratiekosten. Niet
veel, maar het feit dat hakt er bij
mij ten zeerste in.
Ik laat m’n kerstdagen er niet
door bederven. Het woord sanctie ruil ik in voor het Sanctus.
Meer passend bij de tijd van het
jaar. De eerste dag van de Kerst
gaan we lekker met kinderen
en kleinkinderen ter tafel. Ik
verheug me er op. Onze gedachten zullen bij Kleine Vink zijn
die in Zweden vertoeft. Ik heb
begrepen dat hij aan de stokvis
moet. Ik heb dit genoegen ook
eens mogen beleven, maar heb
dit ervaren als een gruwel. De
tweede dag moeten we nog
maar eens bezien. Als ik om mij
heen kijk zie ik genoeg mensen
die de kerstdagen alleen vieren.
Bewust of helemaal ongewild.
Ik denk dan ook dat we een gast
aan tafel zullen krijgen. Mag ik
deze gelegenheid aangrijpen u
en de uwen een fijne kerst toe
te wensen. Houd het vreed- in
plaats van vreetzaam.
Luistervink
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Serious Rescue voor Serious Request

De Ronde Venen

Kerstspel bij Horizon
Op zondag 25 december 2011
brengt Horizon een Kerstspel. In
dit Kerstspel worden jongelui aan
het denken gezet. Bij het horen
van dit spel kom jij, komt u misschien wel tot andere conclusies.
Kerst is een bijzonder feest….
Medewerkers: Bianca van Kempen, Heidi Verdonk, Patrick van
Schie en Rik Houtkamp. Verdere
medewerkers: Wim Pauw, Winny
van de Schraaf, Huub van Bemmelen en Nel Pauw.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur en van 17 tot 18 uur bij
Midpoint FM.

Mijdrecht

Kerst en Nieuwjaar in
de Veenhartkerk
Op Eerste Kerstdag vindt in de
Veenhartkerk om 10.30 uur een
kerstdienst plaats met het thema:
Wees niet bang! ‘Wees niet bang’,
zegt de engel tegen Maria. Is er
reden om bang te zijn? Genoeg.
Het leven vraagt om de moed het
avontuur aan te gaan. In de Veenhartkerk willen we Kerstfeest vieren en tegelijk het Kerstverhaal de
ruimte geven om ons uit te dagen.
Voor iedereen die het aandurft en
de kracht van een oud verhaal wil
voelen.
Het nieuwe jaar begint in de
Veenhartkkerk om 11 uur met
een moment van ontmoeting en
bemoediging. Het begin van een
nieuw jaar om bezinning, om stil
staan, om het zoeken van houvast.
Zeker het jaar dat nu begint,
met alle onzekerheid en donkere
wolken. Wat staat ons te wachten?
Wat komt er op jouw pad? Heb
je de kracht en de energie om dat
aan te kunnen? Wees niet bang!
Men is van harte welkom om deze
diensten mee te vieren. Adres:
Grutto 2a in Mijdrecht. Voor meer
informatie: www.veenhartkerk.nl

Mijdrecht

Kerstviering en
Musical in Gemeente
De Weg
Kerstavond zaterdag 24 december
om 19.30 uur wordt de vertelling
gedaan door Steve van Deventer.
De Band van Janko en Vrienden
speelt deze avond.
Zondag Eerste Kerstdag wordt de
Musical ‘Piekobello’ opgevoerd
door kinderen en volwassenen van
alle leeftijden. Het wordt genieten! Laat U verrassen op deze
kerstmorgen. De entree, koffie,
thee en limonade met traktatie zijn gratis en het begint om
10.00uur.
Gemeente De Weg, Industrieweg
38F, Mijdrecht (ingang links naast
Karwei). Info: www.deweg.net.

De Reddingsbrigade Vinkeveense
Plassen (RVP) is één van de negentien deenemende reddingsbrigades
aan “Serious Rescue”, waarbij reddingsbrigades uit heel het land naar
het Glazen Huis in Leiden zullen
varen als bijdrage aan 3FM Serious
Request. Het is de eerste keer dat
De Ronde Venen vertegenwoordigd
is met acht vrijwilligers van de RVP
die meevaren in de honderd kilometer lange vaartocht van Almere
naar het Glazen Huis in Leiden.
Het startschot is zondagochtend jl.

gegeven door de burgemeester van
Almere en dinsdag jl. is de ploeg
ontvangen in Leiden, waar de cheque werd overhandigd.
Blauw Autoverhuur sponsorde het
vervoer van bemanning en boot,
zodat het ingezamelde geld echt
voor het goede doel bestemd kon
worden. In totaal zemelden de reddinfgsbrigades een bedrag in van
12.500 euro.
Meer foto's zijn te vinden op
www.zdrv.nl en meer info op

's Middags om 17:00 uur wordt er
een Kerstviering voor en met de
jeugd gehouden. Ook dan zal W.A.
Capellen voorgaan. Alle kinderen

een SMSje, of bij de mobiele studio
van Midpoint naast de ijsbaan op
het Raadhuisplein in Mijdrecht.
Come Correct, Surfing Allowed, The
Red17 en Dahl verzorgden liveoptredens. Verder maakte zondagmiddag ook Ralf Mackenbach zijn
opwachting bij de mobiele studio.
Midpoint on Ice werd vrijdagmiddag geopend door wethouder Erika
Spil. De nieuwe wethouder David
Moolenburgh sloot op zondag 18
december als DJ de actie. Hij
maakte opbrengst van de actie
bekend: 3.000 euro.		
		
foto's: rob isaacs

Wethouder Spil kreeg al
direct een cheque van de
Pijlstaartschool van ruim
595 euro

Verzoeknummers
aanvragen was
populair

(met hun ouders) worden uitgenodigd om dit feest mee te vieren. Op
Tweede Kerstdag zal er om 10:00
uur een kerstzangdienst gehouden
worden, waarbij D.H. Visser een
meditatie zal houden, en het koor
Rejoice zal zingen, en diverse
gemeenteleden zullen een muzikale
bijdrage leveren. Bekijk ook
www.CGKMijdrecht.nl. Via deze site
is het ook mogelijk om de diensten
thuis te volgen, als het niet mogelijk
is om naar de kerk te gaan.

Kerstverrassing van Lionsclub Vinkeveen en
Waverveen
Afgelopen week heeft de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen net
als vorige jaren kerstpakketten
uitgedeeld aan de thuisbegeleiding
van Zuwe Zorg. Deze grote dozen
vol met eerste levensbehoeften
zullen door de collega’s van de
thuisbegeleiding persoonlijk worden
rondgedeeld aan speciaal geselecteerde gezinnen en alleenstaanden
in De Ronde Venen die het financieel zeer zwaar hebben. Ook aan
de kinderen in deze gezinnen is
speciaal gedacht, zij worden verrast
met een cadeaubon om speelgoed
uit te kiezen. Tevens is het kerstpakket aangevuld met een uitgebreid
mondverzorgingspakket.
Volgens Ans van Es van de thuisbegeleiding komt ze, zeker in deze
moeilijke economische tijden, zeer
schrijnende gevallen tegen van
moeders die geen eten op de plank
hebben om maar te zwijgen van een
kerstcadeautje voor de kinderen.
Naast enorme schulden en psychiatrische klachten is eenzaamheid
ook een groot probleem; vaak is de
thuisbegeleider het enige bezoek
dat deze mensen ontvangen. “Deze
kerstpakketten komen echt terecht
op de plekken waar het zeer nodig
is en zal zeker een fijne kerstver-

Het afgelopen weekeinde stond bij
Midpoint FM & TV in het kader van
Serious Request; de gezamenlijke
actie van 3FM en het Rode Kruis.
Dit jaar richt Serious Request
zich op de moeders in oorlog- en
conflictsituaties. Het Rode Kruis
helpt deze moeders met essentiële, primaire zaken als onderdak,
medische hulp en noodhulpgoederen zoals voedsel, drinkwater, zeep
en keukengerei. Maar ook met het
verdienen van een eigen inkomen
en het terugvinden van in de chaos
vermiste familieleden.
Tijdens 'Midpoint on Ice' konden
luisteraars plaatjes aanvragen via

www.seriousrequest.nl.

Kerstvieringen in de Wegwijzer
In de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, begint op zondag 25
december, Eerste Kerstdag, de morgendienst om 10:00 uur. De dienst
zal door een student aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, W.A.
Capellen geleid worden.

Midpoint on Ice haalt 3000 euro voor Serious
Request op

rassing zijn”, aldus Ans van Es.
De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen wil de collega’s van de Thuisbegeleiding Zuwe Zorg hartelijk
danken voor hun samenwerking om
de kerstdagen wat te verlichten
voor diegenen in onze samenleving
die het zo nodig hebben!

In het glazen huis

Het glazen huis van
Midpoint naast de
schaatsbaan

GroenWest realiseert 30 woningen in Vinkeveen

Feestelijke opening voor bewoners en omwonenden
Dinsdag jl. vierde woningcorporatie GroenWest de oplevering van 30 nieuwbouwwoningen in Vinkeveen. GroenWest bouwde hier 4 royale koopwoningen,
6 sociale huurappartementen, 8 vrije sector huurwoningen en een clustergebouw met 12 zorgwoningen. Begin 2011 werden al de eerste woningen opgeleverd, later volgden de 12 woonunits voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Nu wonen starters, tweeverdieners, senioren en gezinnen hier
met veel plezier op deze fraaie locatie aan de Vinkeveense Plassen.

Margit de Koning (rechts) overhandigt
namens de Lions club Vinkeveen en
Waverveen het eerste kerstpakket
aan Ans van Es, thuisbegeleiding Zuwe
Zorg.

Van links naar
rechts: Ton Caspers,
bestuurder van
Amerpoort, Tom
Burgers, directeurbestuurder van
GroenWest, een
bewoonster en wethouder Erika Spil van
De Ronde Venen.
foto: ramon van
jaarsveld
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EditieNL op OBS Willespoort

Vlag Wilnisser astrovereniging mee de ruimte in
De ruimtereis van André Kuipers
en zijn verblijf in het internationale
ruimtestation ISS doet bij velen de
harten sneller kloppen. In elk geval
bij Roland Taams, voorzitter van de
Astrovereniging Omega Centauri
uit Wilnis. Aan boord bevindt zich
namelijk een clubvlag en André
Kuipers, erelid van deze vereniging
die zich bezighoudt met ruimtevaart
en sterrenkunde, heeft beloofd
een foto te maken van de vlag. Die
mailt hij terug naar de aarde. “Dat
een BN’er zoiets doet voor een regionale club. Daar ben ik verschrikkelijk trots op.’’

De ruimtereis van André Kuipers staat volop in de belangstelling. Tot medio
mei verblijft hij in het International Space Station. Ook OBS Willespoort
volgt deze reis op de voet. De school heeft een bijzondere band met André
Kuipers, want enkele jaren geleden was hij nauw betrokken bij de opening
van de eerste Technotheek in ons land. De relatie die de school bovendien
heeft met Roland Taams van Holland Space Center, leverde de afgelopen
weken de nodige media-aandacht op. Nadat eerder al cameraploegen
van het NOS Jeugdjournaal langs waren geweest, was het maandag j.l.
de beurt aan een reportageteam van EditieNL. Dit team kwam op school
opnames maken voor de uitzending van woensdag 20 december. Daarbij
filmden zij o.a. Roland Taams bij een gastles, die met behulp van schaalmodellen op enthousiaste wijze een presentatie over deze unieke ruimtereis
kwam geven. De kinderen hebben er erg van genoten en willen nu allemaal
astronaut worden.

Hoewel André Kuipers na zes
maanden verblijf in het ISS terugkeert naar aarde, is de kans dat de
vlag mee terugkomt klein. Het ISS
moet schoon worden opgeleverd en
spullen die niet direct mee terughoeven, worden gedumpt in een
vrachtschip, dat in de dampkring
verbrandt. Roland Taams vindt
het best. Hij wil André Kuipers na
terugkomst strikken voor een avond
'bijpraten' in de gemeente. Wordt
dus vervolgd!

Kinderwereldreis bij
PKN
Zaterdagavond 24 december is er
weer een kinderkerstfeest van de
PKN Mijdrecht. Daar kun je mee
op wereldreis langs de verschillende
landen, om samen het kerstfeest
te vieren. En natuurlijk mag je ook
enthousiast meezingen en muziek
maken! Na afloop drinken we met
elkaar nog een heerlijk kopje warme
chocolade melk. Lijkt dit je leuk?
Kom dan morgenavond 24 december
om 19.00 uur naar De Janskerk,
aan de Kerkstraat in Mijdrecht en
ga mee op reis. Broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes mogen
meekomen.

Kindje wiegen in de
R.K. kerk

Meer informatie:

www.hollandspacecenter.nl.

Beatrixschool zamelt ruim
27.000 lege batterijen in

verschillende zwemslagen tonen
(wist u dat er meer dan 20 zwemslagen bestaan) met minimaal 1
figuur. De twee duo’s hebben een
eigen choreografie bedacht met diverse zwemslagen en figuren die bij
de drie diploma’s hoorden. Al in de
examenprogramma’s van het zwemABC wordt de basis gelegd voor
het Synchroonzwemmen. Naast het
goed kunnen drijven op borst en
rug, vormt met name het wrikken in
het diploma C de basis om verder te
kunnen gaan met de onderdelen van
de diploma’s Synchroon zwemmen.

Mijdrecht

Abcoude

Diploma Synchroonzwemmen 3

Het Meerbad Abcoude. Vorige week
donderdag zijn in het Meerbad
Abcoude vier diploma’s voor
Synchroonzwemmen 3 uitgereikt
door de zwemvereniging AZ & PC
de Meerkoeten. Hiervoor hebben
afgezwommen: Manon Bosman,
Xaviëra Nibte, Anouk Oijnhausen
en Liselot Schellekens, van harte
gefeliciteerd!
Marlies Schellen-de Jong van de
beoordelingscommissie complimenteert Dylan Rijlaarsdam voor de
opleiding van de kandidaten. Voor
Manon, Xaviëra, Anouk en Liselot
is dit het 19e zwemdiploma en ze
hebben er nog slechts twee te gaan:
waterpolo 2 en 3. De laatste opdracht voor het diploma Synchroon
zwemmen moesten de kandidaten
op de maat van de muziek twee

Kort nieuws

Sinds kort staat in de hal van de
Prinses Beatrixschool uit Wilnis een
ton van Stibat voor de inzameling van
lege batterijen. Met deze actie ondersteunt de Beatrixschool het milieu
maar ook krijgen zij voor iedere kilo
gespaarde batterijen een punt. Deze
punten kunnen bij Stibat ingeruild
worden voor speel- en spelmateriaal
voor school. Om de actie bekendheid te geven hebben het team en
de ouderraad in de eerste week van
december een wedstrijd uitgeschreven. Welke klas haalt gemiddeld per
leerling de meeste batterijen op?
Iedereen deed enthousiast mee. Thuis
werden de lege batterijen bij elkaar

gezocht, familie en buren werden
benaderd en een aantal leerlingen
ging de huizen langs. Het werd een
spannende strijd die uiteindelijk
gewonnen werd door groep 7 met
groep 2 als goede 2e. Het totaal aantal opgehaalde batterijen van 27.062
was boven alle verwachtingen. Een
school vol met winnaars en daarom
was er voor iedereen een traktatie
van de ouderraad. Binnenkort hoort
de Pr. Beatrixschool van Stibat hoeveel kilo er in totaal is opgehaald en
kan het team speelgoed en spelletjes
voor hun leerlingen uitzoeken. De
school blijft natuurlijk doorsparen.

Voor meer informatie kun je kijken
op onze website
www.demeerkoeten.nl. Wil je een
keer met ons mee zwemmen? Je
bent altijd welkom.

Chris Huijbreghs draait laatste oefening bij
brandweer Vinkeveen
Chris Huijbreghs heeft dinsdag jl. zijn laatste oefening bij de brandweerpost in Vinkeveen gedraaid. Chris heeft zijn functies binnen de post neergelegd om zicht te kunnen richten op de opleiding voor Officier van Dienst.
De combinatie werk, opleiding en privé was niet te verenigen.
Chris zal, na het behalen van de opleiding, als Officier van Dienst worden
ingezet in het district Rijn & Venen.
Hij moest tijdens de oefening familie, vrienden en collega's van en uit de
Vinkeveense plassen halen. Brandweer Vinkeveen wenst Chris veel succes
met zijn opleiding en functie als OvD.

Eerste Kerstdag is er van 12.00 tot
12.30 uur speciaal voor kinderen van
nul tot acht jaar ‘Kindje wiegen’ in
de R.K. Kerk in Abcoude. Met elkaar
worden kerstliederen gezongen,
wordt het kerstverhaal verteld en er
is een echt kerstkindje. Alle kinderen
mogen verkleed komen als kerstfiguur, dan kunnen ze meespelen in het
kerstverhaal. Uiteraard zijn ouders,
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes ook
van harte welkom in de kerk aan de
Kerkstraat 23 te Abcoude.

Mijdrecht

Moment van stilte
voor jezelf
Op vrijdag 30 december tussen
17 en 20 uur is kerkelijk centrum De Rank veranderd in een
stiltecentrum, sfeervol verlicht,
rustige, zachte muziek. Dat doen
we omdat veel mensen zo af en
toe behoefte hebben om in alle
rust eens even stil te staan bij wat
er gebeurd is het afgelopen jaar.
Na alle feestelijkheden van de
decembermaand begint er weer
een nieuw jaar en wat zal ons dat
gaan brengen? Ook daar willen
mensen even tijd voor nemen. In
De Rank kan dat. Men kan een
kaars aansteken om een mens
of een gebeurtenis te gedenken;
of een kaars aansteken als een
lichtje voor de toekomst. Rustig
zitten, luisteren naar de muziek en
de gedachten laten gaan. Vijf minuten, een kwartiertje, net zo lang
als men wilt. Even met iemand
praten kàn, maar dat hoeft niet;
men kan ook gewoon gaan zitten,
nadenken en weer weggaan.
Een moment van stilte voor jezelf,
kom daarvoor naar De Rank, Prins
Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.
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Babypijl fluit
100 stuks

1,49

Kanonslag Shising
200 stuks

0,99

Babypijl met fluit

Kanonslag TNT
200 stuks

2,19

Magic Candle
10 stuks

0,69

Red Dragon
per stuk

Multi-colour Romeinse kaars,
10 schots!

49,95
De originele chinese rol!
Veel knallers gecombineerd met
extra grote kanonslagen aan één
stuk verbonden. Met eindknal!
Maat XXL.

Top spinners
40 stuks

0,99

De originele grondbloem.

Babypijl knal
144 stuks

1,39

Thunder King
4 stuks

Thunder King
40 stuks

1,75

15,95

Thunder King
288 stuks

99,95

De hardste single-shot van Nederland!

Bovenstaande aanbiedingen komen niet in aanmerking voor het gratis vuurwerk.

DEZE ACTIE GELDT ALLÉÉN IN DE VOORVERKOOP!
ve
e
i
s
lo
pExp erkoo
rv
Voo actie!

Adres:
Tel:

Oosterlandweg 32
3641 PW Mijdrecht
0297 593830

www.dehuifkar.com

Openingstijden
ma-do
vrij
za

8.15 uur - 18.00 uur
8.15 uur - 21.00 uur
8.15 uur - 17.00 uur

Openingstijden vuurwerkverkoopdagen
Kom kijken naar onze vuurwerkpresentatie!
U kunt bestellen via internet of bij ons in de winkel.

do 29 december
vrij 30 december
za 31 december

8.00 uur - 21.00 uur
8.00 uur - 21.00 uur
8.00 uur - 17.00 uur

DE WEEK IN BEELD
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Collegium Vocale Consonant gaf een sfeervol kerstconcert in de
dorpskerk van Abcoude. Vrolijke Franse volksliedjes als ‘Joseph
est bien marié’ en de blije Messe de Minuit. De toehoorders vonden het een fijn concert en waren vooral onder de indruk van het
eigentijdse ‘O Magnum Mysterium’ van Lauridsen en de muziek
van Arvo Pärt.

Zaterdagavond jl. vond de drukbezochte finale plaats
van het 11e Bob’s bar Adelhof Kersttoernooi. Met 32
deelnemers is dit toernooi een jaarlijks hoogtepunt voor
veel Rondeveense biljarters. Het spel is een variant
op het gewone caramboleren, met als verschil dat de
biljarter een aantal verplichte ballen moet maken. Hierdoor heeft iedereen een gelijke kans. De vier finalisten
waren: Paul Schuurman, Jim van Zwieten, Bob Hubenet,
alledrie meermalen finalist, en voor het eerst Michel
Bak. De halve finale tussen Michel en Bob eindigde in
het voordeel van Michel en de finale tussen Paul en Jim
eindigde in een overwinning voor Paul. Ook dit keer
waren de finalisten erg gul voor een goed doel. Hun
prijzengeld plus een extra bedrag van Bob en nog een
paar deelnemers wordt overgemaakt naar het bekende
Scouting Jan van Speykgroep, afd. Mijdrecht/Wilnis.

'Gaat het oude boek nog open?' vroegen de hoofdrolspelers in de musical 'Het
lege boek' zich af. Afgelopen zondag werd deze musical opgevoerd in de Vinkeveense PKN 'De Morgenster'. Het gevolg was een bonte stoet van kerstfiguren
die uit het oude boek, de Bijbel, stapten. Heel veel engeltjes, herders, maar
natuurlijk ook Jozef en Maria en de Keizer verschenen op het toneel voor in
de kerk. Uiteindelijk keerden ze terug in het boek, zodat wij nog heel vaak het
kerstverhaal kunnen lezen.

Zaterdagmiddag was een boer aan de Tienboerenweg in Mijdrecht bezig om met
zijn tractor hooibalen te verplaatsen op zijn erf. Daarbij zag hij opeens dat er een
aantal in brand stonden. Hij zette ze direct op het erf op de grond, reed de tractor weg en belde 112. De brandweer heeft de brand geblust. foto peter bakker
Onlangs
vonden bij
Toyota van
Ekris de
Winter Welkom dagen
plaats. Tijdens deze
dagen kon
iedereen
meedoen
met de
prijsvraag.
Er moesten
negen
vragen goed beantwoord worden, o.a. over de nieuwe Toyota Yaris die hiervoor in
de showroom stond. Totaal deden 175 klanten mee met de prijsvraag waarbij 101 het
vragenformulier foutloos beantwoordden. Daaruit zijn zes winnaars getrokken die
verschillende prijzen kregen, o.a. Waxoil behandeling van de auto, 150 euro waardebonnen en één jaar Extra Garantie. Een aantal leuke foto's van de uitreiking zijn
terug te vinden op www.vanekris.nl. Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

13 december jl. hebben vrijwilligers van de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling de Ronde
Venen, een workshop kerstkrans maken gevolgd bij Karin van Dierendonck. De vrijwilligers zijn op
veel terreinen actief om mantelzorgers te ondersteunen. Op deze manier ontmoeten zij elkaar op
een ontspannende manier.
Na een gezellige ochtend,
mede mogelijk
gemaakt door
gemeente De
Ronde Venen,
ging iedereen met een
mooie krans
naar huis!

Vrijdagavond kon een afgeladen
Janskerk genieten van een wel heel
bijzonder kerstconcert. Het Gospelkoor
De Rovenians bracht een swingend
kerstrepertoire terwijl het Chr. Mannenkoor Immanuël op een ingetogen wijze
uitvoering gaf aan een aantal internationale kerstliederen. Het gezamenlijk
optreden in Joy to the World en Op U
mijn Heiland blijf ik hopen klonk uitstekend en was dan ook heel verrassend.
De muzikale intermezzo’s van Nienke
Zaal op panfluit en Peter Bontje op
piano droegen ertoe bij dat iedereen,
bezoekers en uitvoerenden uitkijken
naar een volgende keer.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 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

DE GROENE VENEN

EHBO-vereniging St. Antonius start weer met cursussen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Denk
niet meteen aan verfrommelde auto’s of
gillende sirenes; het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk
of op het sportveld: een verbrande vinger, een
schaafplek, een verstuikte enkel: iedereen
kan helpen, als hij naar weet wat hij moet
doen. Of iemand verslikt zich, krijgt een hartaanval, geen bloed te zien, naar zonder snelle
en goede hulp kan het wel fataal zijn. Deze
eerste snelle en goede hulp wordt veelal door
een EHBO-er gegeven. Wil u ook die eerst
hulp kunnen verlenen en niet meer met de
handen in het haar toe staan kijken, volg dan
de EHBO cursus.

Volledig begeleid door één persoon

In februari start EHBO-vereniging St.
Antonius een cursus EHBO. Wat houdt een
EHBO cursus in?
In deze cursus word je geleerd hoe je moet
handelen in allerlei ongeval situaties, waarbij
een kind een letsel oploopt. Onderwerpen die
worden behandeld zijn: hulpverlening bij bewusteloosheid, reanimatie, ernstige bloedingen, shock, kneuzingen, brandwonden, vergiftigen en veel kleine ongevallen die een kind
overkomt. Aan het eind van de cursus doe je
een examen voor het diploma Eerste Hulp.
De cursus duurt 10 avonden waarin veel tijd
wordt besteed aan praktische vaardigheden.
Voor meer informatie of aanmelding kan
men zich wenden tot het secretariaat van de
vereniging: Carla van den Heuvel, tel. 0297256218, e-mail: carla@heuvelcv.nl.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

De Paraplu biedt uitgebreid en uniek cursusaanbod in 2012
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Verrassend veel nieuwe en vernieuwde cursussen en activiteiten starten bij de Stichting
'Paraplu' in 2012 of lopen door vanuit 2011.
Voor al deze cursussen bestaan nog mogelijkheden om deel te nemen. Ook staan nog vele
bekende cursussen, workshops, dagtochten
en ontspanningsactiviteiten geprogrammeerd, waar nog plaatsingsmogelijkheden
zijn. Nadere informatie over deze en andere

cursussen en workshops is te vinden in het
programmaboekje; af te halen bij de 'Paraplu' en op de website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven of kan een inschrijfformulier worden
ingeleverd dat kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Worstverkoop levert 2.000 euro op voor voedselbank
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Tijdens de Mijdrechtse kerstmarkt op zondag 18 december jl., hebben de leden van de Rotaryclub
Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn rookworsten van de HEMA verkocht aan het winkelend publiek. De
‘enige echte’ rookworsten werden gesponsord door HEMA Mijdrecht, zodat de gehele opbrengst
van deze actie ten goede kwam aan de Voedselbank in Mijdrecht. De Voedselbank in Mijdrecht
verzorgt voor vele gezinnen in De Ronde Venen voedselpakketten en is grotendeels afhankelijk van
vrijwilligers en steun van particulieren en bedrijven. Ook zorgt de Voedselbank dat er bijvoorbeeld
tweedehands kleding terecht komt bij personen in onze gemeente die dat echt nodig hebben.

De heerlijkste oliebollen van Viribus Unitis
Smullend het jaar uit met Viribus Unitis!
Sinds jaar en dag bakt de muziekvereniging
uit Wilnis op oudjaarsdag oliebollen en
appelbeignets.
Viribus Unitis heeft een tevreden klantenkring die ieder jaar een stukje groter wordt.
Daarom houden zij dit jaar op 31 december
weer een oliebollenactie. De opbrengst van
deze oliebollenactie zal gebruikt worden voor
de aanschaf van nieuwe instrumenten.
U kunt nu al de oliebollen (met of zonder
krenten) bestellen voor 6 euro per zak a 10
stuks en 1 euro per appelbeignet. De oliebollen kunnen thuis worden bezorgd (in Wilnis)
of opgehaald worden in de bollenbakkerij
achter Burgemeester Padmosweg 43 in Wilnis (Firma Kroon).

Losse verkoop vindt plaats in de bollenbakkerij van 7.00 tot 11.00u en in de bollenkraam in de Dorpsstraat in Wilnis van 9.00
tot 12.00 uur. Steun deze Wilnisse vereniging
en geef uw bestelling door per e-mail: mail@
viribusunitis.nl of telefonisch op de volgende
nummers: 0297-284446, 0297-289174, of
0297-285980.
Viribus Unitis wil het nieuwe jaar sprankelend beginnen en organiseert daarom op
zaterdag 14 januari a.s. een nieuwjaarsconcert. U kunt hier bij zijn en het nieuwe
jaar muzikaal begroeten. Het concert wordt
gehouden in dorpscentrum de Willisstee en
begint om 20:00u. De toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden op
www.viribusunitis.nl of volg de vereniging op
twitter: @viribusunitis.

Les Vaux ontvangt financiële steun van Roparun
De Stichting Les Vaux uit Abcoude verzorgt therapeutische vakantieweken voor mensen
met kanker en hun naasten. Het doel van deze weken is te helpen beter om te gaan met
de emotionele gevolgen van de kanker en de behandelingen.
Stichting Roparun stelt vanuit de opbrengst
van de Roparun 2012 een bedrag van 2.400
euro ter beschikking aan Les Vaux als bijdrage
voor een fornuis en een koffiezetapparaat. De
Roparun is een loopevenement
van 520 kilometer, waarbij mensen in teamverband een prestatie
leveren om op die manier geld op
te halen voor mensen met kanker.
Dit gebeurt al jaren onder het
motto: Leven toevoegen aan de
dagen, waar geen dagen meer

toegevoegd kunnen worden aan het leven.
Op zaterdag 26 mei 2012 gaat in Parijs èn in
Hamburg de 21e editie van de Roparun van
start. De finish is op 28 mei op de Coolsingel
in Rotterdam. De Roparun (www.
roparun.nl) is ontstaan in 1992 en
heeft inmiddels ruim 45 miljoen
euro opgebracht. Het geld wordt
gebruikt voor de ondersteuning
van allerlei doelen die te maken
hebben met zorg voor mensen
met kanker.

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Kerstgedachten
Zo vlak voor de kerst heerst overal toch wel een beetje de kerstgedachte. Elkaar vergeven en ontzien en het gezellig maken voor je naasten,
dat is zo’n beetje de gedachte die bij mij speelt. Dat sentimentele gedoe stroomt toch wel door mijn vaten, niet alleen met kerst trouwens.
Dit jaar vieren we kerst in Oostenrijk en als Jolande druk bezig is om
voor iedereen een cadeau te regelen voor onder de boom, dan weet
ik niet wat ik zou willen hebben. Voor mij is het grootste goed als al
je kinderen er zijn. We hebben drie kinderen en een ‘aangenomen’
kind, die eigenlijk is komen aanwaaien. Het is een kind van een
vriend die is overleden en hij is nooit meer weg gegaan. Mijn
oudste heeft een vriendin, mijn middelste een vriend en ons
aangewaaide kind heeft een vriendin en een broertje. En het
mooiste vind ik, dat dat hele spul naar Oostenrijk komt! Die
cadeautjes hoeven dan van mij niet. Maar dat is sentimenteel
en inmiddels is het al zover dat alle kinderen al beginnen te
joelen als iemand mij vraagt wat ik voor mijn verjaardag wil.
Ze weten het al...
De afgelopen
weken was ik, sentimentele sukkel,
niet zo gelukkig.
Ik moest in mijn
bedrijf –de huisartsenpraktijk is
namelijk ook een–
een slechtnieuwsgesprek voeren met
een medewerker.
Daar heb ik weken
tegenop gezien! Ik
zie wel eens van die
programma’s met
geslaagde managers op TV: “You
are fired!”, u kent
dat wel. Maar ik vrees dat dit
soort kille managerstechnieken niet aan mij
besteed zijn. Net als de door mij ontbeerde
welsprekendheid in het openbaar vrees ik
dat er ook geen personeelsmanager in mij
schuilt. Reden dat ik daar een week slecht
van heb geslapen.
De afgelopen week kwam ik al niet in slaap,
ik werd dan ook weer midden in de nacht
badend in het zweet wakker. Dat gestapeld
op de donkere dagen voor kerst deden mij
vreselijk op zien tegen de onvermijdelijke
confrontatie met het personeelslid in kwestie.
Nu heb ik dit eerder meegemaakt en ik weet
dat ik in mijn hoofd kan blijven malen in
zo’n geval. De gedachten blijven rondspelen
en vormen cirkels en uiteindelijk kluwen
van redeneringen en dan volgt de slapeloze
nacht enzovoort. Maar ik weet ook dat er een
oplossing is; door slaapgebrek maak je uiteindelijk endorfines aan! Ik heb al eens een
stukje geschreven over het gebruik van deze
methode bij chronisch depressieve mensen;
door ze kunstmatig uit hun slaap te houden
maken ze zoveel endorfine aan dat ze zich
minder depressief gaan voelen, in de laatste
jaren van de vorige eeuw een geaccepteerde
methode tegen depressie.
Bij mij werkt dat uiteindelijk ook. Na een
week tobben zorgen de endorfines ervoor
dat ik superideeën krijg; die hebben niets te
maken met het voorliggende probleem, maar
helpen me wel om nieuwe paden in te slaan.
Het resultaat van deze hersenspinsels;
In het kader van de aanstaande bezuinigingen
op de huisartsenzorg, realiseerde ik mij dat
het grootste deel van de kostenoverschrijdingen –zoals de minister die heeft benoemd–
niet veroorzaakt worden door de individuele
huisarts, maar door de huisartsenpost.
Het ergerde me al jaren dat je ‘s avonds op
de post aan de lopende band mensen behandelt die op die dag niet bij hun eigen huisarts
terecht konden, omdat die geen tijd had of
omdat de patiënt overdag moest werken.
Je kunt dit gegeven van twee kanten bekij-

ken; ten eerste is het onzin dat je op een
spoedpost dingen zit te doen die helemaal
geen spoed zijn. Wij als artsen zeggen dan
ook dat je voor je gezondheid tijd vrij moet
maken. Als je wat mankeert moet je werkgever je trouwens ook tijd geven voor een dokters bezoek. Maar ten tweede is het natuurlijk in de huidige tijd heel goed te begrijpen
dat mensen bang zijn voor hun baan en dus
een bezoek onder werktijd liever uitstellen.
Ik heb op mijn manier geprobeerd om daar
tijdens een dienst eens wat mee te doen. Ik
had een avonddienst en ben samen met de assistentes begonnen alles zoveel mogelijk per
telefoon af te handelen. Dat lukte heel aardig,
resultaat; geen enkel bezoek op de huisartsenpost. Alle twintig bellers zijn telefonisch tevreden gesteld. De huisartsenpost was
weer minder gelukkig, want het scheelt 1200
euro omzet.
Wat mij opviel is dat er voor 20.00 ’s avonds
het meeste gebeld werd; allemaal zieke kids
waarvan vader of moeder net uit het werk
kwam. En dat (samen met de endorfines)
bracht mij op het volgende lumineuze idee;
Idee 1: Ik start een avond spreekuur
Vanaf negen januari kunt u bij mij terecht
op maandag en donderdag van 18.00-20.00
op het avondspreekuur. Overigens moet ik
daar gelijk een voorbehoud bij maken; dat
spreekuur is alleen voor mijn patiënten en die
van dr. Berrez. Blijkt het een klapper dan ga
ik het uitbreiden, superidee toch?
Maar nóg een resultaat van die ervaring;
het is opvallend hoe vaak je hoort dat de
dokter zo slecht bereikbaar is. Het zal wel
een smoes zijn, maar veel mensen geven dat
als antwoord op de vraag waarom ze nu naar
de huisartsenpost bellen. En ik weet dat het
telefonisch lastig kan zijn: hoewel wij altijd
twee assistentes aan de telefoon hebben,
merk ik dat dat op drukke momenten ook niet
voldoende is om de wachtrijen te vermijden.
Idee 2: online afspraak maken
Vanaf deze week kunt u bij mij online via de
site een afspraak inboeken voor het spreekuur (ook het avondspreekuur). Ik ben daar de
afgelopen week mee bezig geweest, maar ik
heb nu een simpele en handige module gebouwd waarmee u via de site kunt afspreken,
ook super toch?

‘Voldoende parkeerruimte, voldoende voorraad en geen lange wachtrijen’

De Huifkar klaar voor vuurwerkverkoopdagen
De vuurwerkverkoopdagen in tuincentrum De Huifkar in Mijdrecht, op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december, staan voor de deur. De bunkers zijn gevuld en het
personeel staat op scherp…
door anja verbiest

- foto patrick hesse

De afgelopen weken is er al veel vuurwerk
besteld via de webshop van De Huifkar en via
de speciale informatie- en bestelzuil in het tuincentrum aan de Oosterlandweg, zo vertelt bedrijfsleider Norbert Kok. “Het is het zesde jaar
dat wij vuurwerk verkopen en voor de dagen
dat het vuurwerk daadwerkelijk uitgeleverd
mag worden, hebben we opnieuw een speciale
afhaalbalie ingericht, zodat alles vlot kan verlopen. Natuurlijk kan iedereen ook tijdens deze
drie dagen volop vuurwerk bij ons aanschaffen,
maar bestellen tijdens de voorverkoop is nog
veel handiger. Zo kun je rustig kiezen wat je
wilt hebben, door in de webshop bijvoorbeeld
ook de filmpjes te bekijken die van elk product
laten zien wat je ervan mag verwachten, kun je
zelf het tijdstip van afhalen bepalen en van te
voren betalen waardoor je bij het ophalen niet
lang in de rij hoeft te staan. Overigens zijn via
de QR-codes in onze huis-aan-huis verspreide
folder, die met een smartphone te scannen zijn,
de filmpjes ook op You Tube te zien.”
Een extra goede reden om het vuurwerk van
te voren te bestellen, is volgens Norbert Kok
het gratis vuurwerk dat men dit jaar bij een
bestelling van een bepaalde waarde ontvangt.
“En dat is niet zomaar iets kleins, maar echt
een goed stuk vuurwerk!”
Dat de veiligheidseisen voor vuurwerk steeds
verder aangescherpt worden, merken ze ook
bij De Huifkar. Norbert Kok: “We spelen daar
onder meer op in met ons aanbod van acces-

soires. Zoals de cirkelgrip, waarmee ook kleine
potjes siervuurwerk stevig op de grond staan,
en de veiligheidslont om het vuurwerk aan te
steken. Als je die twee artikelen gebruikt, ben
je goed bezig.” Maar De Huifkar heeft nóg een
leuke actie. Sinds begin december worden er
elke week nepvuurpijlen, te herkennen aan
het felroze vuurwerklogo, verstopt op diverse
plekken in De Ronde Venen. Wie zo’n pijl vindt,
maakt kans op leuke prijzen. Ook de komende
dagen is dat nog het geval. De actie is ook te
volgen via Facebook (vuurwerkDRV) en Twitter
(@vuurwerkDRV).
De Huifkar biedt dit jaar een heel breed assortiment aan vuurwerk. Norbert Kok: “Er is
echt voor elk wat wils. Zoals het New Kidz
Nitro-pakket en allerlei ander hard knalvuurwerk, maar ook mooi siervuurwerk en speciale
wenspijlen waarvan een euro van elke pijl
naar de Stichting Doe Een Wens gaat. En de
leverancier verdubbelt het totale bedrag! Een
aparte vermelding verdient ook ons ‘eigen
merk’ Sensations, dat alleen bij tuincentra verkrijgbaar is en dat voor een goede prijs allerlei
fraaie en goede soorten vuurwerk biedt.”
De Huifkar verwacht tijdens de drie vuurwerkverkoopdagen heel wat klanten, maar met
voldoende parkeerruimte en voldoende voorraad ziet Norbert Kok, samen met zijn goed op
elkaar ingespeelde team, de drukke dagen vol
vertrouwen tegemoet. Meer informatie over De
Huifkar en de vuurwerkverkoop is te vinden op

www.dehuifkar.com.

Uitvaartverzorging Finnema
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 325 865
Onze Uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen
beschikken over alle faciliteiten om een begrafenis of
crematie geheel naar uw wensen te verzorgen.

Deze twee mooie ideeën hebben me er
weer bovenop geholpen, uitwerken geeft me
een doel en inmiddels heb ik het moeilijke
gesprek achter de rug. Ik kan niet zeggen dat
ik gelukkig ben met het feit dat dat gesprek
nodig was, maar ik heb het wel doorstaan.
Ik ga nu op vakantie en in januari starten we
met een mooi nieuw jaar!

Jaco Beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl.

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.
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Cultuur
Kerstklanken in de
Janskerk
Op zaterdagmorgen 24 december
wordt in de Janskerk te Mijdrecht een bijzonder Kerstconcert
gegeven. De medewerkenden zijn
de bekende organist Martin Mans
en de jonge trompettiste Jantine
Kalkman. Het programma bestaat
uit een aantal orgelimprovisaties op
bekende en moderne kerstliederen,
verschillende liederen voor orgel
en trompet en veel samenzang. Het
concert begint om 11.00 uur maar
de kerk is open vanaf 10.00 uur.
Iedereen die dat wil is vanaf die
tijd van harte welkom om samen
met Martin en Jantine koffie te
drinken (met kerstbrood!).
Het concert is gratis toegankelijk.
Wel wordt bij de uitgang een
collecte ter bestrijding van de
onkosten gehouden.
Na dit concert kan het orgel voorlopig (ongeveer een jaar) niet meer
gebruikt worden in verband met de
restauratie van de Janskerk.
Dit is dus een prima gelegenheid
om nog eens van het mooie orgel
te genieten en ook om samen de
aloude en nieuwere kerstliederen
te zingen.

Mijdrecht

Mannenkoor en
Projectkoor in de
kerstnacht
Op veel plekken in De Ronde
Venen vieren mensen samen het
kerstfeest. Zo ook de protestantse gemeente in Mijdrecht:
zowel in De Rank als in de
Janskerk zijn er zaterdagavond
kerstnachtdiensten. In De Rank
begint die dienst om 22 uur. Dirk
Jan Warnaar, kerkmusicus van
onze gemeente, neemt het koor
Anthem mee, dat speciaal voor
deze dienst een aantal kerstliederen heeft ingestudeerd.
De dienst in de Janskerk begint
om 22.45 uur met samenzang,
en om 23 uur begint de dienst
zelf. Hier zorgt het Chr. Mannenkoor Immanuel voor bijzondere
kerstzang. In beide diensten
zingen we natuurlijk zelf ook
veel liederen en kunnen we luisteren naar het verhaal van Kerst
en de betekenis ervan, voor ons
mensen van nu.
Ook op 24 december is er om
19 uur een kinderkerstfeest in
de Janskerk, waar alle kinderen mee kunnen doen met het
kerstspel.

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Mijdrecht

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers
die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur Hugo Kennis (rechtsachter op de foto, red.) over zijn
rol van Enzo in SpangaS Live!, waarin de helden uit de populaire televisieserie live te zien zijn in het theater.

Baanbrekende tv-serie ook in theater

‘We worden na afloop belaagd door fans’
Je bent samen met Nathalie de Mey
(Mylène) en Aukje van de Wiel (Elfie)
een van acteurs die niet meedoen in de
televisieserie, die elke schooldag om
19.00 uur te zien is op Z@PP.
“Eerlijk gezegd was ik, toen we
begonnen met repeteren, bang of
de kids mij wel zouden accepteren
omdat ik niet uit de tv-serie kom. Aan
het begin van de voorstelling introduceren de acteurs uit de serie, in een
scene op het schoolplein, mij als een
nieuwe jongen. Kinderen vinden dat
cool en zien mij als ‘one of the guys’.
Dat is supertof.”

De tv-serie is taboe doorbrekend. Thema’s zoals liefde, onzeker zijn, pesten,
homoseksualiteit en de multiculturele
samenleving worden besproken.
“Ik heb veel naar de tv-serie gekeken
en vind het een erg goede serie. De
thema’s komen ook voor in deze
musical. Het blijft wel echt SpangaS. Kinderen die kijken krijgen
het idee dat ze zelf leerling zijn op

het SpangaS College, waar de serie
zich afspeelt. In het theater krijgen
de bezoekers dit gevoel nog meer
omdat ze letterlijk dichtbij de acteurs
zitten. Net als in de tv-serie switchen
we, door snelle decorwisselingen, op
toneel ook tussen de scènes. Deze
musical is een losstaand avontuur
van de tv-serie. De cast werkt aan
een musicalwedstrijd, waarvan de
hoofdprijs een reis naar New York is.
SpangaS op televisie is een soap die
doorloopt, in theater is het een afgerond verhaal. Het grootste verschil is
dat er SpangaS Live! wordt gezongen en gedanst.”

De acteurs uit de serie zijn idolen van
de doelgroep (9-15 jaar, red.). Jij maakt
dit succes, zonder in de tv-serie mee te
spelen, ook mee. Is dat leuk?
“Dat is heel bizar, maar wel heel
leuk. Het is een groot verschil met de
mooie voorstelling Je Anne waarin ik
vorige jaar speelde. Daar kon ik na de
voorstelling in de foyer een drankje

Koor Cantare op Kerstavond in Veenhartkerk

drinken. Na afloop van SpangaS Live!
delen we handtekeningen uit en gaan
hierna snel achter het toneel om iets
te drinken. Anders wordt je belaagd.”

Zou je een rol willen spelen in de tv-serie?
“Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ik
ben wel 25 jaar, maar zie er jong uit.
Hierdoor kan ik nog wel meedoen in
de jonge cast.”

Vind je het leuk dat jonge mensen nu

Het koor Cantare uit Mijdrecht
zingt op kerstavond 24 december in
de Veenhartkerk tijdens de viering
van het Hoogfeest van Christus’
Geboorte van Katholiek Alternatief
De Ronde Venen. Voorganger is pastoor Wim de Boer. Cantare werd in
1999 opgericht door dirigent/ organist Theo van Dijk en is uitgegroeid
tot een groep van bijna dertig
enthousiaste zangers en zangeressen. Het koor zingt zowel a capella
als begeleid met orgel of piano.
Zaterdagavond zingen zij o.a. de
4-stemmige Messe breve no. 7 van
Gounod, Tollite hostias van Camille
Saint Saëns, Joy to the World in een
aparte zetting en natuurlijk ontbre-

Vinkeveen

Speciale Kerstviering in Vinkeveen

Op 24 december wordt in de katholieke kerk in Vinkeveen een kerstviering
gehouden, die wordt opgeluisterd door het kinderkoor de Koorvinken en
een koor dat speciaal is samengesteld uit totaal 50 jongeren en schoolkinderen van de Jozefschool. De viering zal worden voorgegaan door H
Huisintveld. Het wordt een viering voor jong en oud waarin het kerstverhaal wordt verteld. Natuurlijk wordt er ook gezongen. Tijdens de viering
zal het koor de bekende kerstliedjes zingen maar ook een aantal moderne
nummers. Men is van harte welkom In de Katholieke kerk, Kerklaan, Vinkeveen op 24 december om 19:00 uur.

ken de bekende kerstliederen niet.
Vanaf 21:30 uur is men van harte
welkom in de Veenhartkerk, Grutto
2A, Mijdrecht. Aanvang 21.45 uur.
Na afloop is gelegenheid nog even
napraten onder het genot van hapje
en een drankje.

“Ja. Ons publiek bestaat uit kinderen
van 9 tot 15 jaar. Het is geen voorstelling waarbij je stil hoeft te zitten.
Meisjes fluiten bijvoorbeeld wanneer
de jongens uit de cast opkomen. Die
reactie is erg leuk. ”

SpangaS Live! is 5 januari (om 15.00 en
19.00 uur) te zien in Schouwburg Amstelveen. www.spangas.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

foto jan van haastrecht

Kinderkersttheater ‘Schaap gezocht’
Op Tweede Kerstdag vindt de
kindertheatervoorstelling ‘Schaap
gezocht’ plaats in de Veenhartkerk. De voorstelling begint om
10.30 uur en duurt ongeveer een
uur.
Schaap gezocht gaat over schapen
die allemaal heel verschillend zijn.
De toeschouwers maken kennis met
allemaal heel verschillende schapen: Olleke, Bolleke, Knol, Lammert en Liselotje. Niet één schaap
is perfect, maar gelukkig is er voor
iedereen een plekje in de stal. Er
komt één schaap aanlopen zonder
naam heeft en dat is nummer 7,
een schaap zonder herder. Hoe dat
afloopt zie je in de voorstelling
‘Schaap gezocht’, gespeeld door

bewust naar theater gaan?

André Verhagen van poppentheater
Het @apenstaartje. Voor de allerkleinsten is tijdens het theater opvang. Na afloop van de voorstelling
is er voor iedereen iets te drinken
met wat lekkers. De Veenhartkerk
is te vinden aan de Grutto 2a te
Mijdrecht. Meer informatie:

www.veenhartkerk.nl.

De Heilig Hartkerk in Vinkeveen zat zaterdagavond jl. stampvol met muziekliefhebbers, die genoten van een werkelijk
hartverwarmend kerstconcert van het
jubilerende Vinkeveense koor Eigen Wijs
samen met het Deep River Quartet.
Het publiek werd bij de start van ‘Christmas in Concert’ warm onthaald door de
koorleden van Eigen Wijs, met een prachtige vertolking van ‘Holy Night’. Daarna
was het de beurt aan het Deep River
Quartet, die tegenwoordig vooral bekend
staan om hun vertolking van evergreens
en traditionals. Tegen een sprookjesachtig decor in de werkelijk prachtige ambiance van de kerk speelde zich afgelopen
zaterdag een mooie samenwerking in
kerstsfeer af, die een warme herinnering
zal blijven in de harten van degenen die
‘Christmas in Concert’ meebeleefden en
die nog nagenietend tegen elf uur weer
huiswaarts keerden.

Nieuwe kansen
in 2012!
Makelaardij Witte heeft in 2011 veel opdrachtgevers
succesvol geholpen bij de aan- en verkoop van hun
woning.
Wist u dat in 2011:
• Makelaardij Witte veruit de meeste woningen heeft verkocht
in Vinkeveen?
• De gemiddelde verkoopprijs voor een woning in Vinkeveen ca.
€335.000,- bedroeg?
• Het gemiddelde verschil tussen vraagprijs en koopsom 8.2% was?
• Steeds meer kopers een aankoopmakelaar hebben
ingeschakeld?
Ondanks alle negatieve berichten over de woningmarkt, zien wij
juist kansen en uitdagingen! En juist daarom hebben wij 2011 zeer
succesvol afgerond! Met het kostbare vertrouwen van onze
opdrachtgevers en ons onuitputbaar enthousiasme proosten wij
alvast op onze hoge verwachtingen voor volgend jaar!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2012!

AlphenWilnis
aan den Rijn
Zorggras 24 91
Stadhoudersplein

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Herenweg 211 91
Stadhoudersplein

AANGEKOCHT

•Luxe
Ruime
hoekwoning
in gewilde en kind-van
3-kamer
HOEKappartement
vriendelijke
wijk
ruim 100 m² met eigen parkeerplaats en
• L-vormige ruime garage op eigen terrein
fantastisch uitzicht.
• Alle dagelijkse voorzieningen op loopafstand

Vraagprijs

E 298.000,-

k.k.

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Vinkenkade
77-189
Stadhoudersplein
91

•Luxe
Nieuw
te bouwen
villa in Oud Hollandse
stijl
3-kamer
HOEKappartement
van
•ruim
Geschakeld
met
garage,
aan
vaarwater
100 m² met eigen parkeerplaats en
• Indeling is nader in te vullen
fantastisch uitzicht.
• Naast gelegen winkel wordt nieuw gebouwd

Vraagprijs

E 595.000,-

k.k.

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Plevierenlaan
3691
Stadhoudersplein

•Luxe
Op hoekperceel
gelegen luxe recreatiewoning
3-kamer HOEKappartement
van
•ruim
Luxe100
badkamer,
inloopkast,
sauna etc.
m² met
eigen parkeerplaats
en
• Fraaie tuin met onderheid terras

fantastisch uitzicht.

Tegen elk aannemelijk bod

•Luxe
Tot in3-kamer
de puntjesHOEKappartement
afgewerkte hoekwoning
van
met dubbelglas
ruim
100 m² met eigen parkeerplaats en
• Perfecte ligging op steenworp afstand van
fantastisch uitzicht.
winkelcentrum

Vraagprijs

E 223.000,-

k.k.

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Winkeldijk
19A-104A
Stadhoudersplein
91

AANGEKOCHT

WWW.DEPLEKBIJUITSTEK.NL

•Luxe
Door3-kamer
ons mogelijk
gemaakte unieke kans
HOEKappartement
van
•ruim
Eigen100
woning
van
kopers
3 weken en
m² met eigen binnen
parkeerplaats
verkocht
fantastisch
uitzicht.
• Scherp onderhandeld

Vraagprijs

E 399.000,-

v.o.n.

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Vinkenkade
77-212
Stadhoudersplein
91

NIEUW IN DE VERKOOP

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Potmeer 5
Stadhoudersplein
91

HERENWEG 167 VINKEVEEN T 0297 - 263 219

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Baambrugse
Zuwe 91
35
Stadhoudersplein

E 249.000,-

Vraagprijs

E 349.000,-

k.k.

Alphen
aan den Rijn
Vinkeveen
Futenlaan 4 91
Stadhoudersplein
VERKOCHT

•Luxe
Starters
begeleid
bij aankoop van dezevan
3-kamer
HOEKappartement
prachtige
woning
ruim 100 m² met eigen parkeerplaats en
• Advies in o.a. prijsstelling en bouwtechnische
fantastisch uitzicht.
staat

Vraagprijs

•Luxe
Recreatiewoning
met alle denkbare luxe
en
3-kamer HOEKappartement
van
comfort
ruim
100 m² met eigen parkeerplaats en
• Mooie tuin met terras en parkeerplaatsen
fantastisch uitzicht.
• Terras op het Zuidoosten met fraai uitzicht

k.k.

•Luxe
Luxe 3-kamer
recreatiewoning
aan de Noordplasvan
HOEKappartement
•ruim
Prachtige
tuin
met
oa.
zwembad,
gastenverblijf
100 m² met eigen
parkeerplaats
en
en botenhuis
fantastisch uitzicht.
• Ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein

Vraagprijs

E 795.000,-

k.k.

•Luxe
Eengezinswoning
met fraai uitzicht van
3-kamer HOEKappartement
•ruim
Verzorgde
achtertuin
op het
Westen
100 m² met eigen
parkeerplaats
en
• Optioneel te koop: garage op steenworp
fantastisch uitzicht.
afstand

Vraagprijs

E 289.000,-

k.k.

TE KOOP/TE HUUR

Kantoorpand
Rendementsweg 24 te Mijdrecht

• Kantoorpand op zichtlocatie
nabij uitvalswegen N201 en A2
• Compleet verbouwd in 2008
• 15 eigen parkeerplaatsen,
terras en siertuin

Vraagprijs E 795.000,- k.k.
Huurprijs E 6.000,- p.m.

WWW.DEPLEKBIJUITSTEK.NL

HERENWEG 167 VINKEVEEN
T 0297 - 263 219
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

SanaLijn Voeding en Gewicht

Lekker afvallen met eiwitten
Afvallen en daarna op gewicht blijven is voor veel mensen een probleem. Mirjam Berk is ervaringsdeskundige. Jarenlang ging ze van de ene afslankcursus naar het andere dieet. Met als resultaat het bekende ‘jojo’-effect. Ze stond op het punt om een dikke streep onder al die pogingen te zetten en te leren leven met
het feit dat ze nu eenmaal een ‘maatje meer’ had. Totdat ze kennis maakte met de producten van SanaSlank.
Toch nog maar een keer proberen, als een allerlaatste poging. Het werkt en ze is zo enthousiast dat ze een
eigen praktijk is begonnen om mensen te helpen af te vallen. Mirjam legt uit waarom SanaSlank wel helpt.
Van beroep was Mirjam thuiskapster. Haar voortdurende strijd tegen
het overgewicht heeft jarenlang een
belangrijke rol in haar leven gespeeld. “Ik begon telkens vol goede
moed met een nieuwe poging, maar
na verloop van tijd ging het toch
weer mis,” stelt Mirjam vast. “De
kunst is niet zozeer om af te vallen.
Maar het blijft lastig om dan vervolgens te stabiliseren. Daar komt
bij dat ik van gezelligheid houd en
van lekker eten. Het mooie van de
SanaSlank methode is, dat je er
van afvalt en dat je vervolgens een
methode ontwikkelt om geleidelijk
weer ‘normaal’ te eten.”
Mirjam viel met de SanaSlank methode ruim twintig kilo af. Ze is zo
enthousiast geworden dat ze besloot
om haar ervaring te gebruiken om
ook andere mensen te gaan helpen
in hun worsteling tegen overge-

wicht. “Ik ben een opleiding gaan
volgen voor voedingsdeskundige.
Ik wilde begrijpen hoe het werkt.
Wat je lichaam nodig heeft en welk
effect de verschillende voedingsstoffen in je lichaam hebben. We
kennen allemaal de succesverhalen
van de Montignacs en de Sonja
Bakkers. Maar uiteindelijk bleken
het geen blijvende successen. Veel
van die diëten hebben tot gevolg dat
mensen te weinig gaan eten. En dan
ga je belangrijke voedingsstoffen
missen en de stofwisseling gaat omlaag. Met als gevolg dat je vanzelf
weer in de oude fout vervalt.”
Eiwitdieet
Het menselijk lichaam bestaat
voor een deel uit vetmassa,
spiermassa en vocht. Mirjam: “De
grote boosdoener is de vetmassa.
Door verkeerde voeding hoopt die

vetmassa zich op in het lichaam.
Het eiwitdieet is gebaseerd op het
eten van veel eiwitten en verse
groenten en weinig koolhydraten en
vetten. Daardoor gaat het lichaam
het lichaamsvet weer als brandstof
gebruiken. Eiwitten hebben een
verzadigend effect en daardoor
wordt ook het gevoel dat je trekt
hebt minder en de dwang tot eten
wordt tegengegaan. In dit dieet
gaan we uit van zes ‘eetmomenten’
per dag. De stofwisseling wordt
weer normaal. Wanneer je aan een
dieet begint dan stel je voor jezelf
een doel, door aan te geven hoeveel
kilo je wilt afvallen. Wanneer men
ongeveer tweederde van het overtollige gewicht kwijt is, wordt er
langzaam en gedoseerd overgegaan
op ‘normaal’ eten. De SanaSlank
producten gebruik je dus alleen
tijdens het dieet. Het is dus niet zo

Groep 7 Proostdijschool in actie voor Serious Request!
Alle kinderen van Groep 7 van de
Proostdijschool uit Mijdrecht hebben
vrijdag jl. bij diverse bedrijven en
instellingen gewerkt voor het goede
doel van het Rode Kruis van dit jaar:
‘Help een moeder, red een gezin’.
Het Rode kruis helpt moeders in
oorlogsgebieden die alles zijn kwijtgeraakt, aan medicijnen en voedsel,
maar zorgt ook dat zij door het leren
van een vak weer voor zichzelf en
hun kinderen kunnen zorgen. Radio
3FM besteedt aandacht aan dit doel
met de actie Serious Request. Een
prachtig doel, waarvoor de kinderen

graag hun handen uit de mouwen
hebben gestoken. Naast de klusjes in
en om het huis, hebben de kinderen,
gestoken in T-shirts van het Rode
Kruis, allerlei soorten karweitjes
gedaan, van vloeren vegen en het
opruimen van oude administraties tot
het schoonmaken van auto’s en het
doen van spelletjes met bewoners
van zorgcentra. Veel lokale bedrijven
en instellingen steunden dit initiatief:
Albert Heijn, autobedrijf Berkelaar,
gemeente De Ronde Venen, Hondentrimsalon Annette van Dijk, Hoogendoorn Profile Tyrecenter, de Huifkar,

Karwei, Koeleman Elektroworld,
Marsman, Rendez Vous, Schadenet Kranenburg, Toyota Van Ekris,
Gebroeders van Walraven, zorgcentra Gerardus Majella en Nieuw
Avondlicht.
Als beloning mochten de kinderen afgelopen woensdag naar Leiden, waar
dit jaar het Glazen Huis staat, om
het geld dat zij ingezameld hadden
door de brievenbus te gooien, de DJ’s
van dichtbij te kunnen zien en het
sfeertje te kunnen proeven. Wintours
heeft deze reis verzorgd. De kosten
van deze actie zijn gedragen door
KPMG, zodat het door de kinderen
verdiende geld volledig naar het
goede doel is gegaan. Via deze weg
wil Groep 7 van de Proostdijschool
alle bedrijven en instellingen heel
hartelijk danken voor hun enthousiaste medewerking! Het totale bedrag dat door Groep 7 is opgehaald
bedraagt 718,08 euro. Een prachtig
bedrag en een bijzondere ervaring
voor zowel de kinderen uit Groep 7
als de docenten en ouders die aan dit
initiatief hebben meegewerkt.

Mirjam Berk: “Het eiwitdieet is gebaseerd op het eten van veel eiwitten en
verse groenten en weinig koolhydraten en vetten. Daardoor gaat je lichaam het
lichaamsvet weer als brandstof gebruiken.”		
foto patrick hesse
dat je er je verdere leven aan vast
zit. Intussen heb je wel geleerd om
je eetgewoonten aan te passen. Dat
moet een natuurlijk proces worden. Overigens wil ik benadrukken
dat de afslankmethode niet alleen
bestemd is voor mensen met veel
overgewicht. Ook wanneer je een
paar kilo af wilt vallen werkt het
prima.”
Begeleiding
Mirjam weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je de strijd tegen
het overgewicht niet alleen voert.
Ook je omgeving kan veel steun
geven. En Mirjam ziet hier ook
voor zichzelf een belangrijke taak
weggelegd. “Ik vind de persoonlijke
begeleiding heel belangrijk,” zegt
Mirjam. “Ik wil niet volstaan met
de mensen hier een aantal SanaSlank producten te verkopen en ze
het verder maar zelf uit te laten
zoeken. We hebben altijd een intake
gesprek en bepalen een streefdoel.
Ik vind het ook belangrijk te weten
welke eetgewoonten men heeft en
wat men lekker vindt. Ik heb hier
een weegschaal waarop we ook
de vetmassa, de spiermassa en het
vochtgehalte in het lichaam kunnen meten. We maken vervolgens
een dieet op maat en door middel
van regelmatige controles zien we
dan hoe het proces zich ontwikkelt. Buiten de afspraken om ben
ik altijd bereikbaar om vragen te
beantwoorden, tips te geven en
de mensen extra te motiveren. Zo
ontstaat er met de meeste van mijn
klanten ook een goede band. En
samen werken we naar het moment
dat ik ze los kan laten en dat ze het

verder zelf gaan redden.”
Goedlachse Mirjam toont zich een
enthousiast en betrokken coach. Ze
houdt van mensen, van vrolijkheid,
gezelligheid en warmte. Dat probeert ze ook op haar klanten over
te brengen. Getuige de enthousiaste
reacties lukt dat prima. “Afvallen
moeten mensen zelf doen. Maar
wanneer ik ze daarbij op een leuke
en positieve manier kan helpen,
werkt dat stimulerend.”
De SanaSlank producten
Mirjam heeft in de voormalige
hooischuur achter haar woning een
gezellige praktijkruimte ingericht.
Daar staan ook de meer dan 225
verschillende lekker smakende
eiwitproducten opgeslagen. Dat
varieert van soepen, pasta’s en
omeletten tot desserts, brownies,
toast, wafels en pannenkoeken. De
producten zijn scherp geprijsd. De
begeleiding is gratis. Meer informatie over SanaLijn, het bedrijf van
Mirjam, is te vinden op

www.sanalijn.nl.
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari
2012 houdt Mirjam van 11.0015.00 open huis. Iedereen die een
kijkje wil komen nemen en meer
informatie wil hebben is van harte
welkom in haar afslankwinkel (zie
ook de advertentie elders in dit
blad).

SanaLijn is op afspraak geopend van
maandag tot en met zaterdag, zowel
overdag als ’s avonds. De praktijk is gevestigd aan de Mijdrechtsedwarsweg 21
(naast de BP) in Wilnis en is bereikbaar
via info@sanalijn.nl. Bellen kan ook op
06-38230334.
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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
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00		- 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
OnMusic met Elmar
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00
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Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Titel: De zomer waarin alles
veranderde
Auteur: Jenny Han
'Voor mijn verjaardag kreeg ik
dit boek van mijn collega's en
om toch nog een beetje in de zomerse sferen te blijven, besloot
ik vorige maand om in dit boek
te beginnen.
Belly leeft van zomervakantie
naar zomervakantie. De winter is
alleen een periode waarin Belly
de weken aftelt tot de volgende
zomervakantie, omdat ze niet in
het strandhuis, niet bij Susannah
en het allerbelangrijkste, niet bij
Jeremiah en Conrad kan zijn.
Jeremiah en Conrad kennen
Belly al sinds haar allereerste
zomervakantie. Het zijn haar
surrogaatbroers, haar droomjongens. Dan is Belly bijna zestien
en komt die ene zomervakantie,
die ene prachtige en tegelijk
verschrikkleijke zomervakantie
waarin alles verandert. Het is
een boek over liefde, zon, zee
en strand. Het is geen spannend
boek, maar toch wil je het graag
uitlezen en
weten hoe
het afloopt.
Aanradertje
dus!'

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Kort nieuws
Vinkeveen

Prijsbiljarten op
Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag is er prijsbiljarten in Café De Merel, Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen om zeer
fraaie prijzen. Aanvang 14.30 uur;
geen spelers boven de 6 moy.

De afstammelingen 		
Kaui Hart Hemmings

...Daphne Jansen

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Boeken Tip 5...

Zoet & Zalig
Vorig jaar was het in heel Nederland wit! Ik denk dat veel mensen
weer hadden gehoopt op een witte
decembermaand, maar helaas het
mag niet zo zijn. Je kunt natuurlijk
in de auto stappen en de feestdagen
doorbrengen in een wintersport
gebied of je neemt de regen en
zachte temperaturen voor lief en
blijft gezellig thuis!
Want gezellig thuisblijven is toch
wel het thema van deze dagen.

Matthew King leidt een heerlijk
leven op Hawaï, tot zijn vrouw Joannie door een ongeluk in coma raakt
en blijkt dat ze niet lang meer zal
leven. Van de ene op de andere dag
moet Matthew een vader worden
voor zijn twee puberende dochters:
de betweterige Scottie, en Alex, die
structureel te weinig kleren draagt.
Als blijkt dat Joannie een affaire
had, besluit Matthew dat de andere
man die van haar hield ook afscheid
moet kunnen nemen. Samen met
zijn dochters begint hij aan een memorabele zoektocht naar de minnaar
van zijn vrouw.

2

Patient 302 			
Davis S. Khara
Polen 1942.
Concentratiekamp
Stutthof. Het
hoofd van
de SS heeft
een geheime
ontmoeting
met de jonge
wetenschapper Viktor
Bleiberg, die het belangrijkste experiment van het Derde Rijk leidt.
Verenigde Staten, heden. Jeremy

Supermarkten en andere levensmiddelenbedrijven zetten dit jaar meer
om dan voorgaande jaren, ondanks
de crisis. Mensen gaan lekker thuis
aan de slag in de keuken en proberen menig kok te evenaren met wat
moeilijkere gerechten. Er wordt
vooral veel wild vlees geserveerd.
Konijn, hert, eend het zijn de gerechten die nu worden bereid. Voor ons
is het nu een feestje! Mooie wijnen
adviseren bij mooie gerechten en
dan met alles rekening houden, tot
aan de saus en kruiden aan toe. Een
mooi diner is natuurlijk pas alleen
goed geslaagd als er ook gedacht
is voor die heerlijke wijnen die de
smaken uit het gerecht versterken!
Wat ons opvalt is dat er dit keer ook
veel aandacht wordt besteed aan
de desserts. De vraag naar dessertwijnen is dan ook groot! Voor
de mensen die geen zware desserts
in elkaar gaan draaien, maar het
wat meer op het lichte romige en

Novacek is een jonge, cynische
beurshandelaar. Hij is weliswaar
zeer succesvol, zes maanden eerder
heeft hij een gigantische slag
geslagen, maar ook alcoholist en
depressief.
Op een dag krijgt hij bezoek van
twee militairen die berichten dat
zijn vader – met wie hij al jarenlang
geen contact meer heeft gehad – is
overleden. Zijn vader had een hoge
rang in de U.S. Air Force en is onder
verdachte omstandigheden om het
leven gekomen en er zijn signalen
die erop wijzen dat Jeremy de
volgende zal zijn…
Een keten van razendsnelle
verwikkelingen en verschrikkelijke
onthullingen, die hun oorsprong
vinden in de zwartste bladzijden van
de Europese geschiedenis, wordt in
beweging gezet…

3

Strijden op stiletto's
Ally O"Brein
Als legendarisch uitgever
Sonny Azah
plotseling
komt te overlijden, staat
zijn dochter
Saleema
Azah van
de ene op
de andere
dag aan het roer van zijn uitgeverij.
West 57 was in zijn beginjaren een
toonaangevend literair huis, maar de
gloriejaren zijn reeds lang vervlogen.
Saleema staat voor de moeilijke
keus het levenswerk van haar vader
voort te zetten of te verkopen aan
de hoogste bieder. De enige kans op
succes ligt in de verschijning van het
nieuwe boek van bestsellerauteur
King Cooke. Onhandelbaar, niet te
vertrouwen en alsof het nog niet erg
genoeg is, de belangrijkste auteur
uit de stal van Saleema’s aartsrivale
Tess Drake. Als blijkt dat King Cooke
een vuil spelletje heeft gespeeld met
Sonny en Saleema haar leven niet
meer zeker is, kan ze niets anders
dan de handen ineenslaan met Tess,
met alle gevolgen van dien…

fruitige houden, volgt hier de tip van
de week!
Boschendal Vin d’Or, de nieuwe
dessertwijn van ons geliefde ZuidAfrikaanse wijnhuis, is een wijn die
nu met menig dessert gedronken
mag worden! De wijn is hoofdzakelijk gemaakt van de druif die veel
aangeplant wordt in Zuid-Afrika de
Chenin Blanc.
De Chenin Blanc is een druif die
wordt gebruikt bij het maken van
hele droge maar ook hele zoete
wijnen. De druif is van oorsprong
Frans en komt uit de Loire. Door
Zuid-Afrikaanse wijnen heeft hij zijn
grote bekendheid te danken. Ze noemen hem daar de Steen, een naam
die ze hem hebben gegeven omdat
er hele droge wijnen van gemaakt
kunnen worden. Ik vind het dan best
grappig dat je er ook hele zoete
dessertwijnen van kunt maken. Een
veelzijdig druifje dus!

4

De keuken van Kranenborg
Winter 			
Robert Kranenborg

De winter is voor mij een magisch
seizoen vol sfeer en traditioneel vol
stemmige en feestelijke eetmomenten. In dit eerste boek in een serie
van vier leert de lezer mij al goed
kennen: hoe ik denk en werk, wat ik
moest doen om de top te bereiken,
wat je moet doen om aan de top
te blijven en gaandeweg zal mijn
manier van koken en denken over
koken helder worden. Een recept is
daarbij een start: het voordoen door
de chef op papier. Maar - zo zegt de
chef - dat recept is beslist niet heilig.
Je moet op basis daarvan andere
eigen gerechten gaan koken en fouten maken, is dat erg? Welnee! Je
moet juist fouten maken om tot een
beter begrip van garingsprocessen te
komen en misschien wel om zo - het
zal niet de eerste keer zijn - nieuwe
gerechten te creëren.

5

Het jaar 2011 		
De Telegraaf
In Het Jaar
2011 vindt u een
overzicht van alle
belangrijke, mooie
maar ook verdrietige nieuwsfeiten. Per maand
gerangschikt en
uiteraard voorzien
van vele, prachtige kleurenfoto's. Een
schitterend verzamelwerk dat u niet
mag missen!

Doordat er in deze dessertwijn ook
Viognier gebruikt is, worden de zure
kantjes wat zachter en krijg je een
mooie aromatische volle dessertwijn
om je vinger bij af te likken!
Dus alle keukenprinsen en prinsessen in De Ronde Venen, veel succes
in de keuken dit weekend, dat er
maar veel vijfsterren diners op tafel
mogen verschijnen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Lindsey van Diemen:

“Paarden zijn mij alles waard”
Lindsey is al vanaf haar geboorte gek op paarden, maar toen ze op haar twaalfde begon
met dressuurrijden, viel het toch wat tegen. Dit samen met de drukte op school zorgde
ervoor dat ze na twee jaar de handdoek in de ring gooide. Een paar jaar later kwam ze
via haar stage in het westernrijden terecht. Die vrijheid, dat losse en vooral de ‘gewone’
rijders en rijdsters zonder poeha spraken haar direct aan. Daarna heeft ze de sport nooit
meer losgelaten. Inmiddels heeft ze zelfs al een jaar haar eigen paard Maxine en daar
heeft ze veel voor over. De 21-jarige Lindsey: “Als ik op vakantie ga, dan gaat Maxine met
me mee. Ik kan nu al niet meer zonder haar.”
Maneges
Paarden zijn niet alleen Lindsey’s hobby, ze
werkt ook graag met de dieren. Tijdens haar
opleiding Dieren en Verzorging op het Wellant
College trok ze al steeds meer naar de paarden
toe. Lindsey: “Toen ik die opleiding deed, kon
je nog niet voor de richting paardenverzorging
kiezen. Zo’n specialisme bestond toen nog niet.
Door middel van de stages ben ik me wel in de
paarden gaan specialiseren. Ik heb verschillende stages gelopen. Hier in de buurt, maar ook
verder weg. Zo kwam ik bij Ed Gosen in Woudenberg terecht waar ik vier dagen in de week
stage liep. Hij is een bekend westernrijder
en aangezien Woudenberg een stuk van mijn
woonplaats Mijdrecht verwijderd ligt, mocht ik
in de logeerkamer boven de stal overnachten.
’s Avonds kreeg ik dan vaak les. Dat was een
enorme eer. Daar heb ik geleerd om western
te rijden en dat vind ik heerlijk. Lekker op een
groot zadel, wel met structuur en discipline,
maar niet zo stijf. Na mijn opleiding ben ik er
een jaar blijven werken. Toen besloten Ed en
zijn vrouw Suus hun droom te realiseren en
zijn ze naar Amerika vertrokken. Een andere
manege op datzelfde terrein wilde mij toen in
dienst nemen. Daar leerde ik onder andere het
paard Maxine kennen. Toen ik hoorde dat ze
haar gingen verkopen, heb ik snel gekeken of
ik het financieel en praktisch rond kon krijgen.
De paardenverzorging is geen vetpot en vaak
kun je er maar enkele dagen per week werken,
daarom werk ik daarnaast ook bij het mailingbedrijf Degro in Mijdrecht. Daar komt bij dat
je voor een paard ook een stal nodig hebt en
ik woon in een rijtjeswoning. Zodra duidelijk
was dat dit allemaal ging lukken, heb ik haar
gekocht. Dat was vorig jaar winter. Ik heb tot
anderhalve maand geleden op die manege
gewerkt, maar ze konden mij niet meer betalen
waardoor ik weer ben gaan solliciteren. Nu
werk ik bij een pension- en fokstal in Barneveld.
Het werk is allemaal ver weg, zelden fulltime
en vooral in de weekenden, maar de paarden
zijn mij alles waard. Het liefst zou ik later mijn
eigen manege hebben waarbij ik ook les aan

andere paardenliefhebbers geef, maar dat is nu
nog niet meer dan een wens.”
Maxine
Het meest verbonden voelt Lindsey zich met
haar eigen paard Maxine. Lindsey: “Een paard
heeft veel verzorging nodig. In de zomer staat
Maxine bij een boerderij. Dan ga ik drie tot
vier keer per dag naar haar toe om haar naar
buiten te laten, te verzorgen, te laten bewegen,
te voeren en weer naar binnen te laten. In de
winter staat ze op stal bij een manege. Dan ga
ik alleen ’s ochtends en ’s avonds naar haar toe.
Mocht ik een keer niet kunnen, dan neemt mijn
moeder het van mij over. Een paard onderhouden is niet alleen tijdrovend maar met alle stalkosten, voeding, stro en rijdersmaterialen als
het zadel en de laarzen ook erg duur. Daar staat
tegenover dat je veel van zo’n paard terugkrijgt.
Maxine is namelijk een prachtig paard met een
eigen karakter. Ze is een echte aandachtstrekker en kan soms erg bokkig en eigenzinnig zijn.
Zo moet ik regelmatig ontzettend veel moeite
doen om haar de stal in te krijgen. Ze wacht
vaak net zo lang tot ze iets lekkers krijgt. Aan
de andere kant is ze ook wel erg lief. Zelfs een
kind van vier kan er zonder problemen op zitten. Dan is ze heel gehoorzaam. Pas wanneer
ze doorheeft dat de rijder wel wat gewend is,
kan ze wat eigenwijzer worden. Maar ook dan
is ze nog prima te sturen.”
Wedstrijden
Het liefst zou Lindsey ook wedstrijden met haar
paard rijden. Ze vertelt: “Haar vorige eigenaren wilden Maxine verkopen mede doordat ze
geen echt wedstrijdpaard is. Andere paarden
op de manege scoorden op dat gebied beter.
Toch wil ik het met haar proberen. Ze pakt
alles namelijk wel snel op en misschien kan ik
door een andere wijze van trainen haar toch
verder helpen. Bij de vorige eigenaren werd ze
vooral voor de pleasure wedstrijden getraind.
Daarbij beweegt het paard zich langzaam en
mooi in een gecontroleerd tempo. Ik merk dat
Maxine meer een paard is voor reining. Ik leer

Lindsey van Diemen met Maxine: “Ik zou graag met Maxine aan een wedstrijd meedoen. Er bestaan
landelijke wedstrijden voor beginners. Daar werken we nu naar toen.”
								
foto patrick hesse
haar nu om te spinnen, dus om haar eigen as te
draaien, en uit een galop te stoppen. In augustus
heb ik haar zelfs voor een maand meegenomen
naar de manege in Woudbergen zodat we daar
konden trainen met professionele begeleiding.
Komend rijseizoen start in maart. Dan zou ik
graag met Maxine aan een wedstrijd meedoen.
Dat kan een regionale wedstrijd zijn, maar er
bestaan ook landelijke wedstrijden voor beginners. Daar werken we nu naartoe. Daarnaast
denk ik erover om haar te laten fokken. Ze is

een American Paint Horse, een ras dat bekend
staat om haar mooie bonte kleuren. Maxine
is daar een uitzondering op want zij is egaal
bruin. Ik zou haar willen laten dekken door een
hengst met overheersende witte vlekken zodat
het veulen wel die bonte kleurcombinatie krijgt.
Maar eerst ga ik me richten op Maxine. We
gaan nog even goed oefenen want alles moet
nog wat netter. Hopelijk zijn we dan klaar voor
onze eerste wedstrijd.”
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EINDEJAARSKNALLERS

VAN 16 T/M 31 DECEMBER 2011
€ 2.000,- VOORDEEL OP
DE CEE’D SW BROOKLYN

+

€ 1.250,- EXTRA
INRUILVOORDEEL*

KIA VENGA
DE MPV DIE ALLES HEEFT

HTS
SLEC
9
EN!
LAR
P
M
EXE

Voorzien van de volgende luxe extra’s:
+ Full map navigatiesysteem
+ Bluetooth connectiviteit
+ Cruise control
+ 16” Lichtmetalen velgen
+ Mistlampen vóór
+ Achteruitrij-camera
+ Lederen stuurwiel en pookknop

EXT
INGE RA
KOC
H

T!

KIA CEE’D SW BROOKLYN
VANAF € 19.995,-

KIA VENGA BROOKLYN
VANAF € 17.995,-

Voorzien van de volgende luxe extra’s:
+ Full map navigatie met touchscreen +
Bluetooth connectiviteit
+ Cruise control incl. speed limiter
+ Achteruitrij-camera
+ Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
+ Buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur
+ Armsteun vóór
+ Mistlampen vóór

ZATERDAG 24 EN 31 DECEMBER GEOPEND!

DE NIEUWE KIA RIO
STANDAARD OPMERKELIJK

DE NIEUWE KIA PICANTO
VOL MET KARAKTER
LEVERBAAR
VANAF € 7.995,Lease v.a.

A

€ 189,- /mnd

14% bijtelling

ET
NU M XTRA
E
,
0
E!
€ 30 LPREMI
I
INRU

*

BPM & wegenbelastingvrij

LEVERBAAR
VANAF € 11.695,Lease v.a.

A

€ 249,- /mnd

14% bijtelling

KIA SPORTAGE
ONTWORPEN VOOR LIEFHEBBERS

ET
NU M XTRA
E
,
0
E!
€ 50 LPREMI
I
INRU

*

BPM & wegenbelastingvrij

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 3,2 - 8,8 l/100 km tot 31,3 - 11,4 km/l. Gemiddelde CO2-uitstoot van 85 g/km tot 209 g/km.

Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam
Tel. 020 - 56 50 380 • www.kia-amsterdamzuidoost.nl

Oosteinderweg 110, 1432 AN Aalsmeer
Tel. 0297 - 329 911 • www.kia-aalsmeer.nl

*Om aanspraak te kunnen maken op de inruilpremie bij aanschaf van een nieuwe Picanto of Rio dient de inruilauto minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (privé persoon of klein
zakelijke markt, uitgezonderd verhuurmaatschappijen). Voor de Picanto, Rio en cee’d SW loopt de actie op kentekenaanvragen t/m 31 december 2011. • Leaseprijs gebaseerd op 60 maanden
en 20.000 kilometer. Rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, WA-, Casco- (Eigen Risico € 135,-), inzittendenverzekering en rechtsbijstand zijn inbegrepen. De tarieven zijn
exclusief BTW.Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel nummer 34063455, en eventueel schriftelijk overeengekomen
bepalingen.Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. • Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM,
exclusief metalliclak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en garantievoorwaarden op www.kia.nl.

LEVERBAAR
VANAF € 22.995,Lease v.a.

€ 449,- /mnd
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De Club van…

Door Piet van Buul

Coen Ruseler, FC Abcoude

Sportiviteit wordt beloond
Voetbalclub FC Abcoude is opgericht op 13 juni 1973 na een fusie van een zaterdag- en een zondagvereniging in Abcoude. De vereniging telt maar liefst 750 leden, waarvan het merendeel uit jeugd bestaat. Ze leren
er voetballen, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan het sociale gedrag en sportiviteit. “Wij hechten
er aan dat onze club zowel op het veld als daarbuiten zijn goede naam waarmaakt,” zegt bestuurslid Coen
Ruseler.
De boegbeelden van een voetbalvereniging zijn de eerste teams. “Het
eerste zondagteam speelt voor het
tweede jaar in de tweede klasse van
de KNVB,” vertelt Coen. “Het eerste
jaar na de promotie was handhaven
in de tweede klas de doelstelling.
Nu is onze ambitie wat groter. Gelukkig draaien we lekker mee in de
middenmoot. De krachtsverschillen
zijn niet groot, behoudens de twee
bovenste clubs en de onderste. Ons
zaterdagelftal is vorig jaar via de
nacompetitie gepromoveerd naar
de derde klasse maar heeft het een
stuk moeilijker. Ze staan momenteel
onderaan. We spelen bij de senioren
met drie teams in de zaterdagcompetitie en op zondag zijn er acht teams
actief.”
De jeugd
Het merendeel van de actieve leden
vinden we bij de jeugd. Coen: “daar
zit nog steeds groei in. Vooral bij
de allerkleinsten, de Calimero’s
en de F-jes. Kinderen kunnen al
vanaf hun vijfde lid worden. Op die
leeftijd wordt er vooral getraind en
worden er onderlinge wedstrijden
gespeeld. Het ledental tot en met
de leeftijdsgroep van de C-jeugd is
redelijk stabiel. Maar de doorgroei

naar de B- en A-jeugd stagneert een
beetje. We zijn dan ook bezig om de
overgang van de C naar de B-jeugd
te verbeteren. A, B en C-junioren
worden gestimuleerd door hen in de
tweede seizoenhelft regelmatig mee
te laten trainen met hogere selectieteams. In deze categorieën is er nog
plaats voor nieuwe leden. Je ziet bij
veel verenigingen wel dat het lastig is
om de jeugd langdurig vast te houden.
Ze gaan studeren en krijgen interesse
in andere sporten of bezigheden. Als
kinderen op jonge leeftijd willen gaan
sporten, dan kiezen meisjes vaak voor
hockey. We zijn nog niet zo lang met
damesvoetbal bezig, en we hopen
dat meer meisjes voor voetbal gaan
kiezen. We hebben nu twee seniorenteams en meisjesteams bij de D- en
de E-jeugd. Ook hier zijn nieuwe
leden van harte welkom.”
Vrijwilligers
FC Abcoude kan een beroep doen
op een groep van meer dan honderd
vrijwilligers, die zich veelal met hart
en ziel voor de vereniging inzet.
Coen: “Daar zijn we wel erg blij
mee, want zonder die inzet redt zo’n
vereniging het niet. Je hebt vrijwilligers nodig voor de trainingen en
voor de elftalbegeleiding. Zelf ben

ik naast bestuurslid ook trainer van
de E3 en de E4 en coach van de E3.
Verder zijn er tal van activiteiten binnen de vereniging die gedaan moeten
worden, dat varieert van vervoer bij
uitwedstrijden en materiaalonderhoud tot bardienst. Per leeftijdscategorie hebben we coördinatoren
die zorgen dat de afstemming klopt
en dat kleine problemen worden
opgelost. Een opvallende verschijning
in ons vrijwilligerscorps is ‘ome Bob’.
Hij is al jarenlang actief en verzorgt
bijvoorbeeld op zaterdag de administratie van de wedstrijdformulieren.”
Normen en waarden
Regelmatig verschijnen er berichten over misdragingen op en om de
voetbalvelden. En zelfs het amateurvoetbal ontkomt daar vaak niet aan.
Coen: “Wij vinden dit bij FC Abcoude
een belangrijk onderwerp waar we
veel aandacht aan besteden. Als
vereniging speel je ook een rol in de
opvoeding van de jeugd. Voetbal is
een teamsport waarbij het belangrijk
is dat je goed met elkaar omgaat. Je
leert er ook je sociale vaardigheden
te ontwikkelen. We hechten dus sterk
aan goede omgangsvormen. En we
proberen daar ook de ouders bewust
bij te betrekken. Sinds enige tijd heb-

Coen Ruseler: “Als vereniging speel je ook een rol in de opvoeding van de jeugd. Het
is belangrijk dat je goed met elkaar omgaat en we hechten bij FC Abcoude sterk aan
goede omgangsvormen.”				
foto peter bakker
ben we het systeem van de ‘groene
kaart’ ingevoerd. De scheidsrechters
bepalen wie zich gedurende de
wedstrijd het meest sportief heeft
gedragen en een groene kaart
verdient. Die namen gaan naar ‘ome
Bob’. Iedere week wordt dan iemand
uitgeloot en deze winnaar krijgt een
FC Abcoude Bal. Wij denken dat je
met belonen meer succes boekt dan
met alleen maar straffen. We hebben
ook een aparte commissie in het
leven geroepen waarin bestuur en
ouders zijn vertegenwoordigd en die
er op toeziet dat er netjes met elkaar
wordt omgegaan. We noemen dan
de ‘Commissie Fatsoen’. Die spreekt
leden, maar ook ‘overenthousiaste’
ouders aan op hun gedrag. En mocht
het echt mislopen dan kan de commissie mensen die zich misdragen
ook wegsturen.”
Samenwerking

In de loop der jaren zijn er verschillende spelers doorgegroeid naar het
betaald voetbal. Hun foto’s vormen
een eregalerij in het clubhuis. Coen:
“We zijn er trots op wanneer oudleden zich verder ontwikkelen en
met de top meekunnen. We werken
ook veel samen met andere amateurclubs in de regio. Dat zijn de HETT
clubs, verenigingen die spelen in de
Hoofdklasse, de Eerste, de Tweede of
de Topklasse. We vinden het belangrijk dat de toptalenten ook goed
begeleid worden. Vaak lokt het grote
geld, maar soms is het beter om een
overstap nog even uit te stellen. Dat
soort dingen vragen zorgvuldig overleg met elkaar. Deze aspecten horen
ook bij het leiden van een vereniging
en maken een bestuursfunctie extra
boeiend,” stelt Coen vast.
Meer informatie over voetbalvereniging FC Abcoude is te vinden op de
site www.fcabcoude.nl.

Vervolg van voorpagina.
Activiteiten in de laatste week
van de ijsbaan:
23 december:
Gezellige kinderdisco 15 tot 17.30
uur.
24 december:
Geopend 10 tot 17 uur
25 december:
Eerste Kerstdag gesloten
26 december:
Tweede Kerstdag geopend van 10
tot 17 uur
27 en 28 december:
Geopend van 10 tot 21 uur
29 december:
Geopend van 10 tot 14 uur voor
schaatsen; daarna ter afsluiting
priksleewedstrijd voor sponsors,
vrijwilligers en genodigden.
Optreden shantykoor De Turfschippers treedt op op de ijsbaan
30 december:
De ijsbaan wordt afgebroken en
het feest is weer voorbij.

Een Nederlandse delegatie van toen kunstenaars is op de tentoonstelling van de Salon 2011 de la Société Nationale des Beaux-Arts au Carrousel du Louvre, in de prijzen
gevallen. De groep is trots op Jos Out uir Abcoude, de enige sculpturiste in de groep.
Zij mocht een Prix d'Honneur du Salon ontvangen (foto). Behalve de beelden bestond
de collectie uit schilderijen van de kunstenaars Roelofje van Opzeeland, Henk Veen,
Liselot Been, Christa Logman, Fleur van Waaij, Mimi van Bindsbergen, Henka Bohlander, Ton Pret en Loek Klinkhamer. De delegatie heeft met hun werk Nederland op de
kaart gezet tijdens de expositie in Parijs en kreeg van de organisator van de tentoonstelling en de bezoekers zeer veel positieve reacties op de collectie uit ons land.
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IS HET EEN AUTO?

Tekst en foto's Patrick Hesse

Piaggio MP3: fenomeen voor automobilist of motorrijder?

3 wielen aan de grond...

Wat vindt Patrick?
Met mijn collega Michael Reuling
maak ik altijd met veel plezier de
auto-pagina van de Groene Venen.
Aangezien we beiden nog al ‘Petrolheads’ zijn, gaan onze gesprekken
tijdens deze tests bijna over niets
anders dan auto’s. Michael is voor
mij een wandelende encyclopedie
als het gaat om autofeitjes. Dat is
op zich al bijzonder, maar gezien
zijn jonge leeftijd helemaal. Daarbij
speelt wel mee dat ik eigenlijk nog
een grotere motorfreak ben dan
autogek en Michael helemaal niets
met motoren heeft. Vaak probeer
ik hem te overtuigen van deze
geweldige sensatie, maar meestal
reageert hij nogal terughoudend.
Een vlot ritje achterop bij collega/
vriend Rick heeft ook niet veel
positiviteit bijgedragen; Rick houdt
er een nogal vlotte rijstijl op na en
als dat je eerste ervaring is... En
om nou motorrijles te gaan nemen
is meteen ook zo wat.
Toen kwamen we op het briljante
idee om de Piaggio MP3, die op
de motor-pagina in alle varianten
is behandeld, eens van zowel de
motorrijderskant te belichten als
van de kant van de automobilist! Op
die manier zou ik Michael toch een
klein beetje kunnen laten proeven
hoe het is om motor te rijden, alleen dan met drie wielen. Door slim

gebruik van de wet is de MP3 van
Piaggio namelijk niet alleen met
motorkenteken te krijgen, maar
naeen paar kleine ingrepen (waaronder aanpassing van de breedte
van de de vooras en montage van
een een voetrem) kan de MP3
zonder problemen op een autokenteken gezet worden. Dat maakt 'm
geschikt voor houders van het autorijbewijs, die nu een MP3 kunnen
besturen zonder daarvoor een apart
motorrijbewijs te hoeven halen.
Hartstikke top natuurlijk, maar als
motorrijder in hart en nieren word
ik tegenwoordig vriendelijk tegemoet gezwaaid door deze automobilisten op een MP3. Dit zwaaien
is een fenoneem dat al erg lang
bij het motorrijden hoort en een
soort saamhorigheid oproept die
we als motorrijders onder elkaar
hebben. Ik moet u eerlijk bekennen dat wanneer zo'n automobilist
me tegemoet schiet en uitbundig
zwaait, dan doe ik niet mee. Misschien heel kinderachtig, maar je
bent pas een motorrijder als je op
twee wielen je rijbewijs A hebt gehaald! Vind ik dan als motorrijder
pur sang een MP3 dan helemaal
niets en alleen geschikt voor nietmotorrijders? Zeker niet! Wanneer het winter is en slecht weer
is zo'n driewieler natuurlijk ideaal
als je door wilt rijden, ook voor de
motorrijders onder ons. Het enorme
voordeel is natuurlijk dat omvallen

met deze MP3 zo goed als onmogelijk is. En dat blijft natuurlijk een
erg leuk gegeven. Zeker met de
komst van Yourban is het bal. Deze
is namelijk een stuk lichter dan
zijn voorgangers en stuurt een stuk
dynamischer. Je kunt enorm veel lol
beleven op deze driewieler.
Hoe werkt het?
De twee voorwielen geven betekenis aan het begrip stabiliteit en
zorgen voor een ongekende rijervaring. De voorophanging heeft twee
onafhankelijke overhellende wielen
en dat maakt de MP3 stabieler dan
welke scooter ook. Het elektrohydraulische blokkeersysteem zorgt
er voor dat het voertuig rechtop kan
blijven staan en bij stilstand kan
de bestuurder zijn voeten op het
voertuig houden.
Inmiddels zijn er een aantal
variaties van de Piaggio MP3 :
Een MP3 500 Business, een MP3
300 Yourban, een Hybride (met
elektromotor voor de stadritjes) in
een 125 en een 300 uitvoering en
een LT 500 sport. Alle motorblokken kennen we al uit onder andere
de Vespa scooter.   En is er zelfs
een heuse MP3 club in het leven
geroepen voor de MP3 fans; zie

www.piaggiomp3club.nl
Wilt u meer weten over dit fenomeen of eens en proefrit maken
neem dan contact op met Aad
Kentrop van Roké Motors -->

eindejaars-

knaller!!
ope n

dag

Kom op donderdag 29 december tussen 12 en
14 uur naar de Vermogenweg 69 in Mijdrecht en
(onder)handel rechtstreeks met de ontwikkelaar
voor de laatst beschikbare bedrijfsunits!

0174 289 946

U benrtte
van haom!
welk

www.twinsinVestMents.coM
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OF IS HET EEN MOTOR?
Wat vindt Michael?

bezig is, stap ik liever in, stel m’n
temperatuur in en rijd weg.

Motorrijden. Fantastisch, als ik alle
verhalen mag geloven. Maar ik moet
er persoonlijk niet aan denken om
hartje zomer met een dik pak, met
helm op, op een motor met warme
motor, stil te staan voor een stoplicht
in de brandende zon. Eenmaal op
bestemming ben je nog een tijd bezig
om dat klamme motorpak uit te
trekken, je haar weer goed te doen,
etcetera. En ga je weer weg, ben je
weer een tijd bezig met dat pak. Nee,
in de tijd dat de motorrijder daarmee

Natuurlijk, mijn intro heb ik met enig
sarcasme opgeschreven. Uiteraard
lijkt het me top om met ongekende
acceleratie door het verkeer te sjeesen en geen last te hebben van files.
Dus, vol goede moed ben ik bij goede
vriend en collega Rick achterop
gestapt. Die trok de motor in het
begin door tot 5.000 toeren, wat al
ongekend snel is en voor een eerste
rit hard genoeg is. Daarna, nadat ik
aangaf die max toch wel eens te willen ervaren, trok hij verder door naar

ongeveer het dubbele aantal toeren.
Crimineel snel, enorm kicken, maar
niet als je achterop zit en zelf, tja, als
het op voertuigen aan komt, graag
zelf wilt sturen. Maar ja, dat mag
niet zonder rijbewijs. Blij verrast was
ik dan ook met het bericht dat je een
Piaggio MP3 met autorijbewijs mag
besturen. Tijd voor een afspraak met
de vrienden van Roké, eindelijk een
goede test voor Patrick én mij.
Gehuld in een stevig motorjack,
handschoenen en goede helm gaan
Pat en ik op pad. Stiekem ben ik erg
enthousiast, maar dat probeer ik niet
teveel door te laten schijnen. Vier
wielen is voor mij gewoon een must
en dat wil ik graag zo houden. We
hebben twee Piaggio’s meegenomen,
waarbij Pat het verstandig lijkt als ik
meteen de 400cc versie zou nemen,
“want die is wat wendbaarder en
bouwt het vermogen geleidelijker
op.” Juist, één tip; begin gewoon lekker met de 250. Deze is wat rauwer
en geeft het vermogen wat rapper
en directer, maar eerlijk gezegd vind
ik dat prettiger rijden. In het begin
moet je wennen aan het driewieleridee. Je valt minder snel om, maar,
het is nog steeds mogelijk om om te
vallen. En dat kan ik weten; maar je
kunt dit makkelijk ondervangen door
je benen te strekken. Je moet, net als
bij het echte motor rijden, zo is mij
verteld, mee hangen in de bochten.
Levensgevaarlijk. Dat je hier geen
motorrijbewijs voor nodig hebt is
ongelofelijk. Dat was mijn eerste

Door Michael Reuling

reactie. Maar, na wat geoefen, goede
tips en rondjes draaien op een leeg
terrein krijg ik ‘m door. Een motorrijbewijs heb je niet nodig, alleen
gezond verstand en feeling voor de
MP3. Al snel rijden we vol zelfverzekerdheid over het industrieterrein
en gaat het gas steeds verder open.
Wat een acceleratie! Nou ja, voor
mijn gevoel dan. Op een gegeven
moment als ik in m’n spiegels kijk zie
ik Patrick gapen. Die heeft het wel
gezien en wil wat meer actie, dus we
rijden naar Wilnis. Onderweg merk
je al snel dat rijden op een Piaggio
elementen van het echte motorrijden met zich meebrengt. Maak
zeker gebruik van de rijcursus die

je aangeboden krijgt, want je moet
goed opletten; de juiste lijnen rijden,
evenwicht verdelen, niet omvallen,
zijwind, auto’s op de rijbaan, achter
je en naast je, minder zicht met je
spiegels, en, als belangrijkste: je
enorme kwetsbaarheid. Kreukelzone
0,0. Maar o wat is dit gaaf.
Terug van een lange rit voel ik me
kiplekker, uitgewaaid, verstand op nul
en door alle frisse wind is de hoofdpijn die ik ’s morgens had ook verdwenen. Prachtig medicijn dus zo’n
MP3. Teruggekomen bij Roké hoor ik
iemand sarcastisch mompelen tegen
een vriend; ‘ blijf dan gewoon autorijden’. Maar sorry vriend, je snapt het
niet; dit is een prima middenweg. Dit
is niet voor motorrijders, dit is voor
mensen die wendbaar willen zijn in
de files, niet een volle parkeerplek
innemen en zo kunnen genieten van
de zaken die motorrijden zo fijn
maken. En ongetwijfeld stappen deze
‘automobilisten’ snel genoeg over op
het echte werk. Maar één ding, heren
en dames Piaggio rijders; zwaaien
naar anderen op de motor vind ik als
automobilist sowieso al een beetje…
‘vreemd’, maar de MP3 is toch écht
een categorie apart. Sta er dus niet
van te kijken als de doorgewinterde
motorrijder strak voor zich uitkijkt.
Terecht, maar ‘wij automobilisten’
weten dondersgoed dat de MP3 een
op en top vervoersmiddel is.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
www.roke.nl

Kort nieuws
Vinkeveen/Waverveen

Oliebollen voor PKN
Morgenster
Vrijwilligers bakken 3 dagen
oliebollen en appelbeignets voor
PKN de Morgenster. Op 29, 30 en
31 december bakken leden van De
Morgenster kerk van Vinkeveen en
Waverveen weer oliebollen en appelbeignets. De verkoop vindt plaats
vanaf het parkeerterrein van winkel-

centrum Zuiderwaard en bij de kerk
aan de Herenweg 253. Naast de rijk
gevulde oliebollen zijn er ook oliebollen zonder krenten en rozijnen en
appelbeignets te koop. De opbrengst
is bestemd voor het onderhoud van
de kerk en gebouwen. Vooraf bestellen kan via oliebollenvinkeveen.nl.
Afhalen van bestellingen is mogelijk
tussen 10 en 13 uur bij de kerk. De
leden van de kerk wensen een ieder
een gezegend nieuw jaar en heten u
van harte welkom ook een keer een

samenkomst van de gemeente bij te
wonen.

Mijdrecht

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 te Mijdrecht (Genieweg 45). Data work-

shops: donderdag 29 december,
woensdag 4 jan. en donderdag 5 jan.
van 10.00-13.00.
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 kunt werken.
In het gezellige Atelier is tijd en
ruimte voor persoonlijke aandacht.

Het ruwe speksteentje zoek je met
zorg uit en ga je bewerken met
gereedschap. Is de vorm naar wens
dan wordt het gepolijst met watervast schuurpapier. Het beeldje kan
daarna op een sokkel gezet worden.
Ieder beeldje is een sokkel waard.
Speciale vakantieprijs: € 19,95 p.p.
incl. steen, sokkel, tasje, drinken en
iets lekkers. Aanmelden via:

www.vansteentotbeeld.nl

22		

DE GROENE VENEN

Cassee schilders geeft kleur aan clubhuis TVM
Tennisvereniging Mijdrecht is blij met sponsors die zich inzetten om
het projectplan ‘sfeer bindt leden’ te laten slagen. Maurice Cassee is
één van hen. Met zijn schildersbedrijf Cassee Schilders B.V., gaat hij
met meer dan 30 jaar ervaring de club op eigen flexibele wijze helpen
met een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van binnenschilderwerk.
Maurice tennist zelf al jaren bij TVM, leert daar ook nog steeds het
nodige bij (tennisles) en vindt het fijn om het clubhuis ook voor aankomende leden aantrekkelijker te maken. Een aantal vrijwilligers gaat
hem helpen met de nodige voorbereidende werkzaamheden.

Maurice is al heel wat jaartjes
actief voor het familiebedrijf dat
hij in 2006 van zijn vader heeft
overgenomen. Cassee Schilders
B.V. biedt naast het reguliere
schilderwerk meerjarige overeenkomsten voor het onderhoud aan
binnen- en buitenschilderwerk.
Zowel de particuliere markt als de
zakelijke markt ervaart deze dienst
als bijzonder aantrekkelijk. Buiten
schilderwerkzaamheden biedt het
bedrijf ook diensten als glas- en
behang/glasvlieswerk, gevelreiniging, steigerwerk en het vervangen
van houtrot.

Een paar extra handen kan Maurice
altijd goed gebruiken. Hij is daarom
op zoek naar een extra onderhoudsschilder uit deze regio, die voor zijn
bedrijf wil gaan werken. Dus heb je
de juiste capaciteiten dan mag je
contact met hem opnemen.
Wil deze onderhoudsschilder
ook graag een balletje slaan, dan
worden twee vliegen in een klap
geslagen, want nieuwe leden zijn
bij TVM van harte welkom. Vraag
gerust naar de mogelijkheden, en
eerst proberen mag natuurlijk ook!
Zie ook: www.tvm-mijdrecht.nl,

www.casseeschilders.nl.

Zenuwachtige deelnemers, een zaal vol publiek en streng kijkende examinatoren,
zondag in sporthal de Eendracht tijdens de examens van Horangi Taekwondo
Mijdrecht. Uiteindelijk mochten 34 deelnemers hun nieuwe band en een diploma op
komen halen bij hun trotse trainers, Bas Bokkes en Remko van Gerven, die tevreden
terugkijken op een mooi examen. Tijdens de examens werden zij bijgestaan door
Charly Hendriks, Lotte Besseling en Cindy de Jong.
Tijdens de examens werden Bas en Remko nog verrast met een cadeau van drie
leden van Soos de Cirkel. Zij hebben, naar aanleiding van de clinics die Bas en Lotte
daar hebben gegeven, een mooi schilderij voor de trainers gemaakt waarop de
trainers en het logo zijn afgebeeld. Meer informatie: www.horangi.nl.

P-plaats elektrische
auto
Vorige week werd ik door een lezer
verzocht om eens te kijken op het
Burgemeester Haitsmaplein. Tegenover de makelaar zou er een vreemd

ingerichte parkeerplaats liggen. Een
oplaadplaats voor elektrische auto’s
en het ziet er nogal amateuristisch uit.
Kan dat zomaar?
Ik bood mijn vrouw direct aan de
dagelijkse boodschappen te doen. Zij
blij en ik kon tenminste gelijk de casus
bekijken. De situatie die ik daar aantrof klopte
inderdaad
niet. De
melder
had gelijk.
Deze parkeerplaats
is waarschijnlijk
ingericht
door
iemand
bij de gemeente die

Grootse viering van het eeuwfeest

Honderd jaar Stichting Feestelijkheden Abcoude
Volgend jaar bestaat de Stichting Feestelijkheden Abcoude honderd jaar. Het jaar 2012 wordt een jubileumjaar met tal van feestelijke activiteiten. De viering van het eeuwfeest zal zijn hoogtepunt beleven tijdens
de traditionele feestweek in augustus aanstaande. Dat lijkt nog ver weg, maar het stichtingsbestuur is nu
al volop met de voorbereidingen bezig. Er zijn zaken waarover al op korte termijn knopen moeten worden
doorgehakt. Voorzitter Arie Ligtvoet doet een beroep op zijn dorpsgenoten.
door piet van buul

Het draaiboek is in grote lijnen
klaar. De voorlopige begroting is opgesteld. In de komende periode zullen de verschillende onderdelen van
het feest nader worden ingevuld.
Dan zal ook moeten blijken of de
ideeën uitvoerbaar zijn en of er voldoende geld voor beschikbaar komt.
Arie Ligtvoet: “Het ligt voor de
hand dat we dit unieke jubileum op
gepaste wijze willen vieren. Hoewel
het hoogtepunt van de viering komt
te liggen bij de jaarlijkse feestweek
in augustus zijn er nu toch al een
aantal zaken in gang gezet. Daarbij
doen we ook een beroep op onze
dorpsgenoten om hun bijdrage te
leveren aan het welslagen van het
feest. We willen er graag een echt
dorpsfeest van maken voor iedereen, voor jong en oud.”
De Embleemwedstrijd
Het jubileum is een mooie gelegenheid om een nieuw embleem
voor de stichting te laten ontwerpen. “Daarbij willen we de jeugd
nadrukkelijk betrekken,” zegt Arie.
“In januari 2012 wordt in de basisscholen het startsein gegeven voor
het ontwerpen van een nieuw embleem. Elke school kiest zelf haar
drie beste ontwerpen. Uit de twaalf
beste inzendingen wordt door de
stichting een nummer één gekozen.
Kunstenaar Willem Zwaard gaat
met de winnaar aan de slag om het
ontwerp uit te voeren. Het komt
dan in het feestweekboekje en op
de vlaggen.”
Creativiteit
Niet alleen de schooljeugd, maar

niet gehinderd is geweest door enige
kennis van de verkeersregels.
De betreffende parkeerplaats is
aangegeven met een blauw vierkant
bord (met daarin de witte letter P).
Dit bord is een officieel verkeersbord,
namelijk bord E04, zoals genoemd in
het RVV. Hij is dus rechtsgeldig. Hier
hebben we dus ontegenzeggelijk te
maken met een parkeerplaats. Daar
doet niemand iets tegen.
Daarnaast is het zo dat er op de
Nederlandse (en dus de Ronde
Veense) wegen pas iets verboden kan
worden wanneer dat gebeurt met een
origineel verkeersbord. Iets verbieden
met uitsluitend een geschreven tekst
is wettelijk onmogelijk. Iets toestaan
met uitsluitend tekst mag overigens
wel.
Onze wegbeheerder geeft aan dat
deze plaats is aangewezen voor

iedereen wordt uitgedaagd om op
een creatieve manier het thema
‘honderd jaar feestelijkheden’
vorm te geven. Arie: “Wij vragen
niet-professionele kunstenaars om
iets te maken. Dat kan van alles
zijn, een tekening of schilderij,
een collage, een knutselwerk of
een borduurwerk. Men kan van
zijn hobby zijn kunst maken. De
inzendingen worden tentoongesteld
in de Dorpskerk op zaterdag 25 en
zondag 26 augustus a.s. Men kan
zich nu al inschrijven. Ik zou zeggen
wacht niet te lang. Dit project geldt
niet voor de basisschoolleerlingen.
Daar doen we een soortgelijk project onder begeleiding van ‘Kunst
Centraal’ uit Utrecht.”
De historische commissie is ook
op zoek naar leuke verhalen, oude
foto’s, anekdotes en herinneringen
aan de afgelopen eeuw. Arie:
“Die inzendingen komen in het
jubileumboekje dat voor de feestweek gemaakt gaat worden.”
Touwtrekken
De traditionele feestweek is dit jaar
van 25 augustus tot 1 september.
“Dat is dus langer dan gebruikelijk,” zegt Arie. “We hebben dan
ook wat extra activiteiten gepland.
Een van de evenementen wordt een
grote touwtrek wedstrijd. Daarvoor
zoeken we nu al deelnemers. De
wedstrijd staat open voor teams van
zes personen. Minimum leeftijd is
zestien jaar. We hopen dat zich bij
sportclubs, families, vriendengroepen, in wijken, bij organisaties of
bij bedrijven teams gaan formeren.
In verband met de voorbereidingen

een elektrische auto die opgeladen
moeten kunnen worden. Andere auto’s
mogen daar kennelijk niet staan. De
tekst “gebruiker laadpaal” op een
geel bord met zwarte letters geeft dat
aan. Het vreemde is dat gele borden
met zwarte letters ook nog eens uitsluitend gebruikt mogen worden door
de wegenbouwers. Hiermee geven zij
afsluitingen en wegomleggingen aan.
Voor iedereen herkenbaar.
Inmiddels begrijpt u waarschijnlijk
dat deze combinatie geen enkele
rechtsgeldigheid heeft. U en ik kunnen daar dus gewoon parkeren zonder
kans op een prent. Als lezer zult u dat
waarschijnlijk niet doen want dat zou
wel erg sneu zijn voor de eigenaar
van de elektrische auto. Toch weet je
nooit hoe deze kennis u van pas kan
komen.
Is er dan geen oplossing voor de

hopen we dat men zich zo snel
mogelijk gaat inschrijven.”
Pentekeningen kopen
Naast sponsoring en de bekende
jaarlijkse collecte biedt de Stichting
nog een bijzondere mogelijkheid om
financieel bij te dragen in de dekking van de kosten van het jubileum. Arie: “Kees Maasdam heeft een
drietal pentekeningen gemaakt van
karakteristieke plekjes in Abcoude.
Hij noemt ze zelf ‘drie parels van
Abcoude’. Kees heeft de tekeningen
belangeloos beschikbaar gesteld
aan de stichting. Wij bieden ze te
koop aan. Een set tekeningen met
omslag kost honderd euro. Men kan
een set bestellen bij de Stichting of
kopen via boekhandel Spreij in de
Brugstraat in Abcoude.”
Klederdracht
Bestuur en vrijwilligers van de
Stichting Feestelijkheden Abcoude
zullen aanwezig zijn bij een speciale stand tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari a.s. in de Boei in
Vinkeveen. Ze zullen dan gekleed
gaan in historische klederdracht
zoals die in de afgelopen honderd
jaar in Abcoude gedragen moet
zijn. Arie: “We zijn benieuwd of
er nog mensen zijn in Abcoude die
over oude klederdrachten beschikken. Ik hoop dat veel mensen naar
onze stand komen. We spelen dan
leuke Oud-Hollandse spelletjes. En
men kan zich voor de verschillende
activiteiten aanmelden. Dat kan
overigens ook met een mailtje bij
secretaris Ad Geerlings ad@proosdijersluis.nl.”

gemeente. Uiteraard is die er wel
en ik zal hem meteen verklappen.
Een kerstcadeautje van de redactie.
Plaats een bord E1 ‘verboden te
parkeren’ en geef met een (officieel)
onderbord toestemming om daar wel
te parkeren. De tekst van dat onderbord zou kunnen zijn: ‘uitgezonderd
ten behoeve opladen elektrische
auto’. Fijne feestdagen en alvast een
veilig 2012.
Peter Hoogland
www.petorverkeer.nl
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 51

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 51
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 50
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Is uw baby onze ‘baby van het kwartaal’?
Is uw baby onze ‘baby van het kwartaal’?

Twitter: @raboaenv
Twitter: @raboaenv

Onze kantoren: Amstelveen: Van Heuven Goedhartlaan 7, Van der Hooplaan 100-102, Handelsweg 41, Ouderkerk aan de Amstel: Korendragerstraat 3, Abcoude: Stationsstraat 15, Weesp: Prinses Irenelaan 6
Onze kantoren: Amstelveen: Van Heuven Goedhartlaan 7, Van der Hooplaan 100-102, Handelsweg 41, Ouderkerk aan de Amstel: Korendragerstraat 3, Abcoude: Stationsstraat 15, Weesp: Prinses Irenelaan 6

11.032 opm nieuwspagina 265x390mm.indd 1

16-12-11 15:05

DE GROENE VENEN 		

1

Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar
• I'D Miilad Said ous Sana Saida • Bogem h n mh m & Boxem as
nana-h m •Glædelig Jul og godt nytår •Froehliche Weihnachten und ein
glückliches Neues Jahr! • Colo sana wintom tiebeen • Merry Christmas & Happy New Year
• Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua: 0nnellista uutta vuotta •Joyeux Noël
et Bonne Année! • Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier! • Kala Christougenna Ki'eftihismenos O
Kenourios Chronos •Mo'adim Lesimkha. Shanah Tova • Shubh Naya Baras • Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet! • Nollaig Shona Dhuit •
Selamat Hari Natal & Selamat Tahun Baru • Idah Saidan Wa Sanah Jadidah • Buon Natale
e Felice Anno Nuovo • Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto • Seva piroz sahibe u
sersala te piroz be • Sung Tan Chuk Ha • Sretan Bozic • Pax hominibus bonae voluntatis: Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah • Schéi Krëschtdeeg an
e Schéint Néi Joer • Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
• God Jul og Godt Nyttår • Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego
Roku • Boas Festas e um feliz Ano Novo • Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim
Godom • Vesele bozicne praznike in srecno novo leto • Vesele Vianoce a stastny novy rok • Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo • ºKrismas
Njema Na Heri Za Mwaka Mpyaº • Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

UITNEEMBARE KERSTBIJLAGE
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Helpt u ook een handje in 2012?
Mijdrecht
Arjan (13 jaar) is licht spastisch met
een ontwikkelingsachterstand, hij kan
fietsen op een aangepaste fiets, en
moet tijdens het lopen
af en toe zijn evenwicht zoeken.
Maar het lukt hem allemaal wel. Op
woensdagmiddag wil hij graag allerlei leuke dingen doen: (tafel) voetballen, zwemmen, (zittend) bowlen,
fietsen enz., maar niet alleen.
Ties is 10 jaar en autistisch, op
woensdagmiddag zou je Ties wat kunnen helpen bij zijn huiswerk, of leren
hoe hij zijn kamer op kan ruimen,
maar hij is er ook erg voor te vinden
om samen leuke dingen te gaan doen.
Als je niets van autisme af weet, dan
kan je bij Handjehelpen autisme-

DE GROENE VENEN

cursussen volgen.
Jordy is 2 jaar en woont samen met
zijn zieke moeder bij zijn hele lieve
oma. Oma is er dag en nacht voor
hem, maar op de vrijdag zou oma wel
weer eens wat voor zichzelf willen
doen. Neem jij de zorg voor Jordy
dan even over?
Handjehelpen regio Utrecht organiseert deze en nog veel meer
vrijwillige hulp voor kinderen en
volwassenen met een handicap en
hun mantelzorgers.
Voor meer informatie: Yvonne
Sieben, regiocoördinator voor
Vecht&Venen. tel. 06-47298195.
Of kijk op

www.handjehelpenregioutrecht.nl.

Goede start in 2012?
Kijk op www.hhru.nl!
Ook in 2012 brengt Voku de warmte bij u in huis
als u voor onze kunststof kozijnen kiest ….

vrijwilligers en staigiaires helpen
kinderen en volwassenen
speelhulp • overname zorg • logeerhulp
samen er op uit • gezelschap • versterken
sociaal netwerk • luisterend oor

en vooral een warm 2012!
SERRES & KOZIJNEN

Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

EindEjaars

knallErs
16 t/m 31 december:
Tot

€ 2.000,-

ExTra
inruil!
op voorraad auto’s.

w w w.v a n k o u w e n . n l
Mevrouw Duiker
bedankt vrijwilliger Gerard
voor zijn inzet van het afgelopen jaar..
Stichting De Baat bedankt,
ook namens al haar
klanten, de overige 300
vrijwilligers en stagiaires
voor hun onmisbare inzet!
Ook in 2012 staan zij en wij
weer voor u klaar!

DE GROENE VENEN 		
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KERST
kerstavond
CONCERT
24-12 20:00UUR

KINDER
KERSTDIENST
25-12 10:00UUR

PARTYCENTRUM DE MEIJERT
DR. VAN DER HAARLAAN 6 MIJDRECHT

EVANGELISCHE

GEMEENTE MIJDRECHT

GroenWest
wenst u fijne
feestdagen en het
allerbeste voor 2012!
Vanaf half oktober werken GroenrandWonen,
SWW en Westhoek Wonen onder de naam
GroenWest. Wij zijn een actieve en maatschappelijk betrokken woningcorporatie, die haar
klanten een thuis wil bieden in het Groene Hart.
Het werkgebied beslaat het westelijk deel
van de provincie Utrecht. Op dit moment huren
bijna 12.000 huishoudens een woning
van GroenWest.
Ons bezoekadres is:
Rendementsweg 14, Mijdrecht
T (0297) 23 23 23, I www.groenwest.nl

4		

DE GROENE VENEN

www.citroen.nl

AUTO BERKELAAR EINDEJAARS ACTIE
ZUINIGER BESTAAT NIET
NU GENOEG VOORDEEL VOOR 3 JAAR BRANDSTOF OP DE CITROËN C1

AN

G

FIN

+

3 JAAR

CIE RI

N

CITROËN C1
vanaf ¤ 6.390

GEEN WEGENBELASTING
GEEN BPM

Voordeel tot ¤ 3.250

KIJK OP CITROENCARSTORE.NL VOOR DE
ACTUELE VOORRAAD
Gem. verbruik: 1/100 km: 4,5-4,6; km/l 21,7-22,2; CO2: 103-106 gr/km. Afgegeven voordeel ter waarde van 3 jaar lang tanken, wordt direct verrekend in de showroom

en wordt niet geschonken of is inwisselbaar voor contant geld en/of een tankpas. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken en na aftrek
brandstofbijdrage en Citroën afscheidspremie. De afscheidspremie is geldig voor inruilauto’s van 1995 en ouder. Financiering verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van
PSA Finance Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Actiemaximum op de Citroën C1 is € 5.000. Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2011 bij de aan de actie
deelnemende Citroën verkooppunten. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROEN (0800-2487636) voor
een proefrit of informatie, en kijk voor de actievoorwaarden op www.citroen.nl of ga naar uw Citroën-dealer.
Model

Contantprijs Aanbetaling/inruil

Totaal kredietbedrag

Looptijd in maanden

Debetrentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Maandbedrag

Totaal te betalen bedrag

Citroën C1

€ 6.390

€ 2.120

€ 4.270

36

0%

0%

€ 119

€ 4.270

Citroën C1

€ 6.390

€ 1.390

€ 5.000

36

0%

0%

€ 139

€ 5.000

LEIDSESTRAATWEG 42-52
BOUWERIJ 75
GENIEWEG 50

WOERDEN
AMSTELVEEN
MIJDRECHT

0348-412416
020-6401199
0297-346050

INFO@AUTOBERKELAAR.NL
WWW.AUTOBERKELAAR.NL

Decemberknallers
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Ja, u leest het goed. Want als u een nieuwe Suzuki koopt, dan betaalt u
U proﬁteert daardoor direct van het rijden in een gloednieuwe Suzuki voor
slechts de helft. De andere helft betaalt u pas over twee jaar. Zonder rente! een uiterst interessante prijs. Kom daarom snel bij ons langs!

De Alto

Handgeschakelde versies:

De succesvolle Alto is compact, compleet en heeft de laagste prijs per km (onderzoek
ANWB april 2011). De Alto is erg zuinig, heeft A-label en is vrijgesteld van wegenbelasting
(handgeschakelde versies). Er is al een Alto vanaf € 7.999,-.
Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008:
4,4-5,2 l/100km; 19,2-22,7 km/l; CO2-uitstoot: 103-122 g/km.

De Splash

Handgeschakelde 1.0 VVT versies:

De compacte Splash biedt genoeg ruimte aan vijf volwassenen inclusief bagage en door de
prettige, iets hogere zit heeft u goed zicht rondom. Hij is ook erg zuinig en de Splash 1.0 is
vrijgesteld van wegenbelasting (1.0 VVT versies). Er is al een Splash vanaf € 8.699,-.
Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008:
4,6-5,7 l/100km; 17,5-21,7 km/l; CO2-uitstoot: 109-133 g/km.

Betaal nu vanaf € 3.999,- Betaal nu vanaf € 4.349,...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

De Swift

De SX4

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008:
4,9-5,6 l/100km; 17,9-20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113-129 g/km.

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-normen (CE) 715/2007 en 692/2008:
6,2-6,7 l/100km; 14,9-16,1 km/l; CO2-uitstoot: 141-155 g/km.

De succesvolle Swift is standaard erg compleet en hij heeft een ongeëvenaarde wegligging.
Zijn soepele 1.2 motor is sportief, maar toch erg zuinig (A-label). Met 7 airbags en ESP®* is
de Swift bovendien erg veilig (5 sterren veiligheid). Er is al een Swift vanaf € 11.139,-.

De SX4 is een stoere en veelzijdige gezinsauto. Hij heeft een prettige, iets hogere zit voor
goed zicht rondom. De SX4 heeft standaard ESP®* en is optioneel leverbaar met het veilige
All Wheel Drive systeem (i-AWD). Er is al een SX4 vanaf 17.971,-.

Betaal nu vanaf € 5.569,- Betaal nu vanaf € 8.985,...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Rekenvoorbeeld Suzuki 50/50 actie
Alto

Contantprijs Aanbetaling Totaal
Jaarlijks kosten- Debetkredietbedrag percentage
rentevoet
€ 7.999,-

€ 3.999,-

Looptijd
in maanden

Termijnbedrag Totaal te
betalen bedrag

€ 4.000,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 4.000,-

Splash € 8.699,-

€ 4.349,-

€ 4.350,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 4.350,-

Swift

€ 11.139,-

€ 5.569,-

€ 5.570,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 5.570,-

SX4

€ 17.971,-

€ 8.985,-

€ 8.986,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 8.986,-

•

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services Geldig van 1 oktober t/m 31 december
2011 Registratie t/m 15 januari 2012 Voor een nieuwe Suzuki Alto, Splash, Swift en SX4 U ﬁnanciert 50% van de
consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 10.000,-; minimum € 3.500,- Onder voorbehoud van kredietToetsing en registratie bij BKR te Tiel
Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit
acceptatie
Financiële Markten (AFM) Wijzigingen en drukfouten voorbehouden info@suzukifs.nl

•

•

•

•

•

•

•

•

...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Auto Berkelaar

Genieweg 50, 3641 RH Mijdrecht
Tel. (0297) 272 381

Bouwerij 75, 1185 XW Amstelveen
Tel. (020) 640 11 99

info@autoberkelaar.nl, www.autoberkelaar.nl
* Het Electronic Stability Program (ESP®) is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. Afgebeeld zijn de Alto Exclusive met GT Plus-pakket,
Splash Exclusive met GT Plus-pakket, Swift Exclusive met GT Plus-pakket en SX Exclusive. Geadviseerde verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten
rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Wijzigingen voorbehouden.
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Optisport De Ronde Venen
wenst u fijne feestdagen
en een sportief nieuwjaar!
Kom gezellig zwemmen in de kerstvakantie!
Van 24 december t/m 8 januari geldt een aangepast rooster,
Kijk voor actuele openingstijden op onze website www.optisport.nl/veenweidebad

Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297 256589
E rondevenen@optisport.nl
I www.optisport.nl/veenweidebad

DE GROENE VENEN 		
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PvdA-GroenLinks-

LokaalSociaal

wenst iedereen prettige feestdagen en
een gezond, duurzaam en sociaal 2012

Voor meer informatie of contact: www.lokaalsociaal.info

WWW.BOLTONONTWIKKELING.NL

WWW.BOLTONBOUW.NL

Op de foto, vlnr, Ans van Uffelen (fractie assistent), Ernst Schreurs (gemeenteraadslid,
fractievoorzitter), Erika Spil (wethouder Sociale Zaken en Samenleving), Esther Grondijs
(raadslid), Hans van Kessel (raadslid). John Driedonks (fractie assistent) was afwezig.
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OPRUIMING TUINMEUBELEN
L
A
SHOWROOMSETS KAATSTE

ALLEEN DEZE LAATSTE WEEK NOG
EXTRA 10% KORTING OP ALLES
OOK OP AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!

NS 201

1

DEZE AKTIE
DUURT SLECHTS
1 WEEK
WEL 80 SETS
IN OPSTELLING

10%
kor ex
ting tra

xtra
e
10%rting
ko

Brasil loungeset:

4-delige loungeset; 2 x fauteuil
+ 3-zitsbank + salontafel 120x60cm

2396,Van

1799,Voor

1619,

10

Mona Lisa standenstoel:
p/st

162,

50

229,Van

NU 10% korting

146,

25

NU 10% korting

Voor

• GRATIS ADVIES OVER SAMENSTELLING EN
KWALITEIT
• EVT. GRATIS OPSLAG VOOR DEZE WINTER
• WEL 80 SETS IN OPSTELLING

Industrieweg 43 • MIJDRECHT • T: 0297-281501 • www.rijkenbergtuinmeubelen.nl
de rooij 130x193 mm kei-goed 2012

zand
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www.derooijzand.nl
Oostzijde 61 • 1426 AG DE HOEF • Tel. 0297 - 593 202
info@derooijzand.nl

