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Bij 6 flessen
Casa Silva
Coleccion

2 flessen
Prosseco
t.w.v.€ 11,90

cadeau!

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

www.autoberkelaar.nl

Autoverzekering

Aftellen tot de nieuwe school klaar is...
De leerlingen van De Schakel uit Vinkeveen kunnen niet wachten tot hun nieuwe schoolgebouw klaar is. Terwijl de lessen
tijdelijk plaatsvinden in de lokalen van De Hoeksteen in Mijdrecht, wordt in Oirschot bij De Meeuw Systeembouw hard gewerkt aan de 46 units die straks de nieuwe school gaan vormen. De kinderen van groep 7 en 8 wilden er het fijne van weten
en mochten maandag jl. een kijkje nemen in de immense productiehallen van De Meeuw. Ondertussen werd dinsdag jl. de
eerste, door leerlingen kleurig beschilderde ‘feestpaal’ geslagen, die deel uitmaakt van de fundering van de nieuwe school.
Reden voor een (bescheiden) feestje. Zie ook pagina 5. 				
foto rob isaacs

Lustrumconcert Viribus Unitis in De Willisstee
WEBSITE/STOR E
ANT ICOLEGNO
B Y TWEED.NL

Dit jaar bestaat muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis 85 jaar. Dit feestjaar kan maar op één manier worden gevierd:
met een spetterend lustrumconcert morgenavond 27 oktober om 20 uur in Dorpscentrum De Willisstee in Wilnis. Niet alleen
het fanfareorkest speelt er de sterren van de hemel, maar ook zijn het Regionaal Operette- en Musical en Jazzballetschool
Nicole zijn te zien en te horen. Werken van oude meesters als Bach, Beethoven, Mozart en Verdi komen voorbij, maar ook
hedendaagse klanken van Queen, Morricone en Marco Borsato ontbreken niet.
Kaarten zijn te bestellen via www.viribusunitis.nl of telefonisch bij Atty Rijkmans, tel.0297-289174.

hoezo grijs worden?

hans winter brillen
de lindeboom 8 ㅣ

mijdrecht

Wij vergelijken
voor jou!

ascol.nl
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prijZenfestivaL

spaar 5 kassabonnen
en Win mooie prijZen!

ACTIEPERIODE: 1 TOT 22 NOVEMBER
1e prijs

9,9
5
€
.

T.W.V

2e prijs

€4
89,
T.W

94 cm
Lcd tv

i pad
3

.V.

3e prijs

€2
97,
T.W

omafiets
van de Hema

.V.

verder Zijn er nog 32 Waardebonnen
t.W.v. € 25,- te Winnen van de diverse
WinkeLs.

4e prijs

€1
50,
-

Waardebon
van de aLbert
Heijn

T.W

.V.

Poelier
Van Egmond

Haal het inschrijfformulier in de winkels en lever
het ingevulde formulier en de 5 verschillende
kassabonnen van de deelnemende winkels in
bij Walk-inn of Blues basic in De Passage.
Prijsuitreiking: zaterdag 24 november 2012
om 13.00 uur

Ambachts
bakker
DE KRUYF

4 jaar lang gegarandeerd, voordelig autoplezier
Als u op zoek bent naar een nieuwe auto dan
mag u deze actie beslist niet missen. Zo hebben wij onze actiemodellen extra laag en all-in,
rijklaar geprijsd. Daar komen dus géén kosten
meer bij. Bovendien bieden wij 4 jaar lang
fabrieksgarantie, Mobiliteitsgarantie én 4 jaar
lang gratis VOS-onderhoud. Daarbovenop kunt
u ook nog eens proﬁteren van onze 50/50 actie.
Kom dus snel langs voor zo’n mooi aanbod.
Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm
(CE) 715/2007 en 566/2011F: 4,3-5,1 l/100km;
19,6-23,3 km/l; CO2-uitstoot: 99-118 g/km.
De Alto 1.0 Comfort VVT is standaard
voorzien van o.a.:

•

•

Airconditioning Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening Radio/CD/MP3-speler Startonderbreker Elektrisch bedienbare ramen vóór
In hoogte verstelbaar stuurwiel Elektrische
stuurbekrachtiging Geïntegreerde hoofdsteunen
vóór en in hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
Airbags voor bestuurder en passagier Gordijn
hoofdairbags vóór en achter Zijairbags in de
voorstoelen In hoogte verstelbare hoofdsteunen
achter ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling) BAS (remassistent) Neerklapbare
achterbank ISOFIX-bevestigingssysteem voor
kinderzitjes (2) 4 jaar Mobiliteitsgarantie 4 jaar
fabrieksgarantie 4 jaar gratis pechhulp

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Handgeschakelde versies:

Uw voordeel: € 1.250,-

Suzuki Alto 1.0 Comfort VVT: nu all-in rijklaar voor € 9.549,Inclusief: • 4 jaar fabrieksgarantie • 4 jaar mobiliteitsgarantie
• 4 jaar gratis VOS-onderhoud • 50/50 actie (vraag naar de mogelijkheden)

Bouwerij 75, 1185 XW Amstelveen, Tel. (020) 64 01 199 - Genieweg 50, 3641 RH Mijdrecht, Tel. (0297) 27 23 81
info@autoberkelaar.nl, www.autoberkelaar.nl
Afgebeeld is de Alto Comfort. Geadviseerde verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten (adviesprijs van € 646,41). Wijzigingen voorbehouden.
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Oud en nieuw
Is het mogelijk om oudere bewoners (75 en 80 plussers) een vaste
parkeerplaats aan te bieden als zij dit
wensen? Het is juist voor oudere mensen heel vervelend als ze ’s avonds
naar een andere straat moeten om
daar te kunnen parkeren.
In sommige buurten kan het lastig
zijn om in de nabijheid van de woning een parkeerplek te vinden, de
parkeerdruk is daar te groot. Zeker
op bepaalde tijden en bij slecht weer
kan het onplezierig zijn. In feite
geldt dat voor iedere autogebruiker,
ongeacht de leeftijd. De vraagstellers wezen op een paar plekken
waar voor de oudere bewoners wel
parkeerplaatsen zijn gereserveerd
(onder andere de Zwanenhof in
Vinkeveen en de Kom in Mijdrecht).
Bij deze wooncomplexen maken de
bewoners echter gebruik van privégrond.
Mensen die slecht ter been zijn of
invalide kunnen een gehandicapten-

parkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Het wettelijke
criterium is dat men niet in staat is
om meer dan 100 meter aan een
stuk te kunnen lopen. Hier geldt een
officiële procedure voor.
Het blijft als het gaat om parkeren
altijd een kwestie van meerdere
belangen afwegen, daarbij worden
mensen alleen bevoorrecht als er
een specifieke reden voor is.

De gemeente voert campagne om
deelnemer te worden van Burgernet
en houdt de Week tegen de Woninginbraak. Heeft dat zin? Zou de politie
niet gewoon haar werk moeten doen?
Voor beide campagnes geldt dat de
gemeente en de politie medewerking vraagt van bewoners. Er wordt
niet gevraagd om het politiewerk
over te nemen, maar om ‘met extra
ogen’ de politie te helpen bij haar
werk. De betrokkenheid van mensen
bij hun eigen woon- en leefomgeving

vergroot de veiligheid in de buurten
en maakt het plezieriger wonen. Dit
soort campagnes hebben zeker nut.
Steeds meer mensen in De Ronde
Venen zijn aangesloten bij Burgernet. De afgelopen maanden is het
twee keer voorgekomen dat er kinderen die zoek waren, gevonden zijn
door mensen die door een oproep bij
Burgernet mee gingen zoeken. De
Week tegen de Woninginbraak wijst
mensen erop dat jezelf veel kunt
doen aan de preventie (beveiliging
van je woning). Daarnaast is het
zo dat de meeste woninginbraken
worden opgelost ná meldingen uit de
buurt. Dat kunnen meldingen zijn die
leiden tot het op heterdaad betrappen, maar het kunnen ook meldingen
zijn met aanwijzingen (kentekens,
verdachte auto’s ) die leiden tot
opsporingen.

In Abcoude zijn er in het verleden
woningbouwplannen gemaakt voor
de locatie waar nu het zwembad is.
De uitvoering van deze plannen is
concreet geregeld in bijvoorbeeld
het bestemmingsplan en via een
goedgekeurde bouwaanvraag. In de
uitvoering is stagnatie gekomen. De
plannen zullen wel worden uitgevoerd, op dit moment wordt bekeken
wie dat precies zal gaan doen. In de
tussentijd kan het zwembad blijven
worden gebruikt. Het onderhoud dat
hiervoor nodig is, kan voor zo’n drie
jaar worden geregeld en worden
betaald. Meer onderhoud zou te veel
geld kosten. Bovendien moet gelet
op de eerdere besluiten de locatie
over zo’n drie jaar beschikbaar zijn
om de plannen daadwerkelijk te
realiseren.

Waarom is besloten tot het tijdelijk
openhouden van het Meerbad in
Abcoude?

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

Raad stelt verordening winkeltijden vast

Verdeeldheid over winkelen op zondag
Een verruiming van de mogelijkheden om winkels en supermarkten op zondagen open te stellen leidde tot
felle discussies tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober j.l. In de huidige winkelsluitingswet
zijn de zaken slecht geregeld. Daarbinnen is er niet veel manoeuvreerruimte voor de gemeente om de winkeliers extra mogelijkheden te bieden. De vier coalitiepartijen hadden eerder al afgesproken dat het staande
beleid niet grootscheeps vernieuwd zou worden. De raad had het er moeilijk mee.
door piet van buul

Het college stelde voor om de
verordening winkeltijden slechts
op enkele onderdelen te wijzigen.
Daarbij was de oude regeling van
drie koopzondagen in de ‘oude’
Ronde Venen de basis. Dat betekende dat de regeling voor Abcoude,
waar ooit toestemming is gegeven
voor twaalf koopzondagen, ook
teruggaat naar drie koopzondagen.
Overigens maakte de middenstand
in Abcoude geen gebruik van die
ruime regeling. In het voorstel opent

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 27 oktober
• Wijnproeverij bij De Zwart,
Wilnis
• Laatste start Veensteek-		
machine, Museum DRV,
Vinkeveen
• Koor Cantare bij KADRV,
Veenhartkerk, Mijdrecht
• Lustrumconcert Viribus Unitis,
De Willisstee, Wilnis
• Philippe Geubels in Theater
Piet Mondriaan, Abcoude

Zondag 28 oktober
• Bijbelquiz, De Rank, Mijdrecht
• Martin Brand bij Leef!, 		
De Meijert, Mijdrecht
• Sunday Lounge, Roekz,
Vinkeveen

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

het college nu de mogelijk tot een
extra vierde koopzondag, indien
eerste en/of tweede Kerstdag op een
doordeweekse dag valt. Bovendien
mag men per kern de data voor de
koopzondagen zelf bepalen Er komt
geen regeling voor openstelling op
zondag voor supermarkten.
Tegenstellingen
De discussie over het voorstel liep
af en toe hoog op. Uit liberale hoek
werd betoogd dat de betutteling van
de overheid niet meer van deze tijd
is. De winkeliers kunnen heel goed
zelf bepalen wanneer ze open willen zijn. Maar een deel van de VVDfractie wilde zich houden aan de
coalitieafspraken om de openingstijden op zondag niet te verruimen.
Afspraken die waren gemaakt op
dringend verzoek van de fractie van
ChristenUnie/SGP. “Wanneer die
afspraken er niet waren gekomen,

zouden wij niet tot de coalitie zijn
toegetreden,” verklaarde fractievoorzitter Wim Stam. Hetgeen voor
Cees Houmes van D66 aanleiding
was op te merken dat hiermee de
raad in gijzeling werd genomen.
Een uitvoerig betoog van Wim
Stam over het belang van de zondagsheiliging en de noodzakelijke
rustdag na zes dagen hard werken,
viel bij Houmes niet in vruchtbare
bodem.
Naast de tegenstellingen op basis
van religie speelde ook de discussie over nut en noodzaak van extra
openstellingen. Daarbij wringt het
wanneer het gaat om de interpretatie van de behoefte bij de winkelier
en bij het koperspubliek. Wethouder
Palm wees op uitvoerig overleg
met de middenstand en enkele
maatschappelijke organisaties.
Daaruit zou zijn gebleken dat er

geen behoefte aan verruiming is.
Een aantal winkeliers gaf wel te
kennen dat ze wel met een eventuele verruiming mee zouden doen
uit concurrentieoverwegingen. D66
voerde aan dat 25% van de inwoners supermarkten in omliggende
gemeenten bezoekt, hetgeen de
winkeliers in De Ronde Venen een
verlies van 10 miljoen zou opleveren. Een aantal fracties beklaagde
zich over het feit dat er geen nauwkeurig onderzoek is gedaan naar
de behoefte bij het koperspubliek.
Daardoor lag de afweging van de
belangen van de inwoners zoals het
hoort in handen van de volksvertegenwoordiging.
Verdeelde raad
Een vijftal amendementen van D66
en Lijst8 om het aantal koopzondagen nog te verruimen of openstelling van supermarkten op zondag
mogelijk te maken, haalden het
niet.
Uiteindelijk stemde de raad in met
het collegevoorstel. CDA, PvdA/
GroenLinks, ChristenUnie/SGP,
SVAB en Ronde Venen Belang
alsmede drie leden van de VVD
stemden voor. D66, Lijst8 en twee
VVD-ers stemden tegen.
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Als jongetje van zes werd mij, de
school met de Bijbel in Kampen
bezoekend, al snel duidelijk dat
het wekelijks leren van het psalmversje van essentieel belang zou
zijn voor de verdere loop die mijn
leven zou gaan nemen. Nummer
118 vers 2 in de oude berijming
was een bijna niet te nemen
horde voor een jongmens van zes:
“Mocht die mij op mijn paan ten
leidsman strekken.” Pffff. Auteur
Jan Siebelink beschreef het in zijn
boek ‘Knielend op een bed violen.’
Op zaterdag móest het er in zitten.
Zo niet, dan mocht ik de stadsderby Kowet-DOS niet bezoeken.
Dat werd dus niet.
Tijdens mijn bezoek aan Kampen,
dat ik samen met een goede vriend
het afgelopen weekend bracht
kwam het destijds ondergane leed
in alle hevigheid weer boven. Puur
toeval was het dat K.H.C en DOS
Kampen die avond een verbeten
duel uitvochten. Natuurlijk gingen
we er heen. In een lange rij moesten we wachten totdat we een
kaartje hadden bemachtigd. Het
verlichte veld werd omzoomd door
ruim vier duizend enthousiaste
voetbalsupporters. De plaatselijk
hoempaband tsjingboemde in de
rust strak marcherend over het
veld. K.H.C. droogde DOS af. Toch
viel er geen wanklank te horen en
bleef het gezellig.
Na afloop de kroeg in. De
bezoekers van dit etablissement
bestonden zeker ook uit wat het
schuim der natie genoemd mag
worden. Doodeerlijke jongens die
hard werken en geen vlieg kwaad
doen. Mits je als vlieg maar niet
op hun kop gaat zitten. Dat wel.
Het werd een daverend feest. De
schalen met worst en kaas gingen
rond en de tap maakte overuren.
Een zanger zong live het hoogste
lied, de stemming was opperbest.
Als “buut’nstoanders” moesten we
wel regelmatig uitleggen wat ons
toch bezielde juist hier tijdelijk
domicilie te hebben gezocht. Het
feit dat ik er geboren ben en de
vriendschap die mijn metgezel met
Stef Ekkel heeft waren meer dan
voldoende ons als geaccepteerd te
wanen. Ondanks de hoge afdracht
van accijnzen, die nog wel eens tot
onenigheid wil leiden, viel er geen
onvertogen woord.
De zondag was qua uren al een
eindje op dreef toen we hotelwaarts gingen. Tot onze verbazing
bleek onze bon al door de andere
aanwezigen te zijn voldaan. Verrassend, dat wel.
Toen ik een aantal uren later uit
mijn hotelraam keek en zicht
had op het twaalf meter verder
gelegen pand waar ik mijn eerste
levenstekenen mocht produceren,
spoedden de kerkgangers zich al
weer richting Broederkerk. Het
leek me beter mij maar niet onder
hen te mengen. Ondanks het feit
dat de oude berijming inmiddels
plaats gemaakt heeft voor een
nieuwe.		
Luistervink
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Herfststukjes maken met de Zonnebloem

De Ronde Venen

19 sportieve keuzes voor derdeklassers

Horizon voor het
laatst te beluisteren

De sportdag voor leerlingen uit klas 3 van het Veenlanden College was
ook dit jaar een succes. Met een keuze uit 19 sportieve onderdelen
garantie voor succes.

Op zondag 28 oktober wordt het
laatste programma van Horizon
uitgezonden. De titel van deze
uitzending is: “Het Woord, spreken, stem en taal.” In de huidige
maatschappij lijkt het woord
ondergeschikt te worden aan de
beeldcultuur en de snelle communicatie. In de bijbel is God zelf aan
het woord. Het woord, de taal, de
stem en het spreken zijn het communicatiemiddel bij uitstek als het
om onderling contact gaat.
Aan de discussie nemen deel: Wim
Bos (PKN Mijdrecht De Rank);
Harry Dijkstra (PKN Mijdrecht
De Rank); Jan Verboom (PKN
Mijdrecht Janskerk) en Fred de
Wit (RK Kerk Mijdrecht/Wilnis).
Gespreksleider is Henk Oudshoorn.

Voor elk wat wils
Van unihockey en tennis tot
taekwondo en rugby. De leerlingen
kozen van tevoren 6 onderdelen
waarvan ze er, in drie tijdsblokken,
drie gingen doen, meestal de drie
eerste keuzes.
Bij build ya skilz in Mijdrecht
waren drie workshops popping
and locking, breakdance en hip
hop. In de sporthal badminton en
taekwondo, op de sport velden van
Argon kon worden gevoetbald en
werd een variant van het Canadese
spel Lacrosse gespeeld. Ook kon

Een tweede deel van deze uitzending gaat over het Jubileum van
Horizon – 25 jaar – Dit is tevens
een afscheidsprogramma. Wij
kijken terug naar het ontstaan van
een kerkelijke omroep, naar de
ontwikkeling van Horizon, naar de
veranderingen in het programma,
zoveel mogelijk aansluitend bij de
ontwikkelingen in de maatschappij. Ook hier is Henk Oudshoorn de
gespreksleider. Er volgt nog een
aantal gesprekken van Henk Oudshoorn met verschillende personen,
die betrokken waren op het werk
van Horizon.

Vanwege het succes van vorig jaar
hebben gasten van de Zonnebloem
Abcoude-Baambrugge wederom
twee middagen herfststukjes
gemaakt met materialen zoals pompoenen, mos, wilde en rode appeltjes, kastanjes, oranje lampionnetjes
en rozenbottels. Twee groepen van
acht gasten kwamen bijeen om
daarvan gezamenlijk leuke stukjes
te maken. Vanwege het mooie weer
kwamen vele gasten zelfstandig
met hun rollator of scootmobiel.
Samen met een vrijwilligster zijn

weer mooie exemplaren gecreëerd.
Natuurlijk gebeurde dit allemaal
onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers en werd
er tijdens het bezig zijn gezellig gekletst over alle nieuwtjes en andere
zaken in onze beide dorpen. Allen
gingen met een mooi herfststukje
huiswaarts en hebben bij navraag
een bijzonder leuke middag gehad.
Na afloop kon de Zonnebloem
weer terugkijken op gezellige en
geslaagde middagen.

Mijdrechtse scouts actief tijdens JOTA/JOTI

Mijdrecht

Bijbelquiz in De Rank
Dinsdagavond jl. zond de televisie
de Grote Bijbelquiz 2012 uit. De
Protestantse Gemeente Mijdrecht
doet het komende zondag 28 oktober nog eventjes dunnetjes over.
Na de dienst van 11.00 uur in De
Rank aan de Prins Bernardlaan 2
wordt er eerst koffie, thee en limonade gedronken en daarna gaat
omstreeks 12.30 uur de Bijbelquiz
van start. En er vallen nog prijzen
te verdienen ook voor het team
met de grootste bijbelkennis.
Bel voor meer informatie naar
0297- 281464.

Baambrugge

Dansen in De Vijf
Bogen
Er is weer gelegenheid om
gezellig te komen dansen in De
Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat
10, Baambrugge op zaterdag 3
november a.s.
Zowel de Engelse wals, foxtrot en
tango zullen aan bod komen maar
ook de Zuid-Amerikaanse dansen,
zoals de cha cha cha, rumba enz.
Natuurlijk is iedereen van harte
welkom. We beginnen om 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur.
Entree en parkeren gratis.
Voor inlichtingen:
Annelies Bakker,
tel.: 0297-264105.

Scouts van over de hele wereld hebben afgelopen weekend via radio
en internet contact met elkaar gezocht. Ook de scouts uit Mijdrecht
deden mee aan de JOTA/JOTI, dit is
de Jamboree On The Air / Internet.
En deze keer niet alleen vanaf de
boerderij aan de Oosterlandweg,
maar ook vanuit het centrum van
Mijdrecht.
Tijdens een speurtocht door Mijdrecht kwamen de scouts verschillende posten tegen. Waaronder
eentje op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Een zendmast werd in
een toren gehangen en met behulp
van zendamateur Marco konden
de kinderen vanuit hun eigen dorp
contact maken met scouts in onder

andere Krommenie en Vleuten.
Ook de activiteiten op de boerderij
waren in het thema van ‘communicatie’. Zo gingen scouts in het
Argonpark op pad met een zender,
terwijl ze via de portofoon werden
aangestuurd vanaf de boerderij. De
kinderen in de boerderij volgden
hun collega-scouts met de zender
via Google Maps en gaven hen
aanwijzingen. De zender hing dit
jaar in een hijskraan van Van Schie,
op zo’n 55 meter hoogte. Het radiocontact leidde onder andere tot
Rusland en Engeland.
Meer weten over (lid worden van)
de Jan van Speykgroep? Check

www.janvanspeykgroep.nl.

Stropdasdrinken
Het stropdasdrinken, zaterdag jl. in
Vinkeveen georganiseerd door de
carnavalsvrienden De Steupels in De
Twee Heertjes, was een groot succes!
De winnaar is Co Compier (midden)
die de wisselbeker uit handen kreeg
van De Twee Heertjes. De deelnemers
hebben vastgespijkerd met hun stropdas aan de tafel gezeten waar ze elk
kwartier een biertje kregen uitgeserveerd. Gebruik van het toilet tussentijds was niet toegestaan. Dit wordt
een jaarlijks terugkerend evenement.

rugby worden beoefend. Bij HVM,
uiteraard, werd een hockeytoernooi
gespeeld. Ook kon fitness worden
beoefend en de edele kunst van de
jazzdance bij Nicole. In de zalen
van het VLC Vinkeveen werd een
unihockeytoernooi gespeeld en in
Mijdrecht tafeltennis, basketbal.
Tennis bij de verenigingen uit
Mijdrecht en Vinkeveen. Een dag
vol sportief plezier voor elk wat
wils.
Deze dag werd mogelijk gemaakt
met medewerking van vele sportverenigingen uit de regio.

Atalante start volleybal clinic
op Vinkeveense basisscholen
Vanaf aanstaande maandag 29
oktober start volleybalclub Atalante
weer met de jaarlijkse volleyballessen op de drie Vinkeveense
basisscholen. Voor de tiende keer
alweer! De kinderen uit groep 3 tot
en met 8 van de Pijlstaartschool,
de Schakel en de St. Jozefschool
krijgen in twee weken 2x volleyballes tijdens de gymles. Een officiële
volleybaltrainer van de Nederlandse
Volleybalbond komt naar Vinkeveen
en zal met assistentie van vrijwilligers van de club de kinderen de
kneepjes bijleren. Deze clinic wordt
mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Vinkeveense Albert

Heijn en de Nederlandse Volleybalbond.
Aansluitend volgt het Aparts Scholentoernooi op twee woensdagmiddagen: 14 november en 21 november. Op deze twee middagen doen
gemiddeld zo’n 250 kinderen mee
aan het toernooi in Sporthal De
Boei in Vinkeveen. Aparts Automaterialen uit Mijdrecht is vanaf het
begin sponsor en dit mooie evenement is voor de club de grootste
reden waardoor de aanwas van de
jongste kids goed op peil blijft en de
club een gezond ledenaantal houdt.
Meer info op www.vv-atalante.nl.
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Units nu in productie – na kerstvakantie starten lessen in gloednieuw schoolgebouw

Nieuwbouw Vinkeveense basisschool De Schakel goed op schema
Het is nauwelijks voor te stellen,
dat waar dinsdagmiddag jl. de
eerste feestpaal werd geslagen
door oud-voorzitter Anton Burggraaf van protestants christelijke
basisschool De Schakel in Vinkeveen, vanaf 7 januari a.s. de eerste
lessen starten in een gloednieuw
schoolgebouw.
Dankzij systeembouw van De Meeuw

slaagde het schoolbestuur er in
om zowel een betaalbare nieuwbouwoplossing te vinden; als ook
een extreem korte bouwperiode te
realiseren. De units, waarvan de
kinderen van groep 7 en 8 een deel
van de productie hebben bekeken,
worden momenteel voorbewerkt
in Oirschot en komen vanaf 5 november a.s. in pasklare units naar

Vinkeveen. In slechts enkele dagen
staat het hele gebouw en kan er
worden afgewerkt en ingericht.
Wethouder Spil sprak bij het slaan
van de feestelijk gedecoreerde
eerste paal haar verbazing en
waardering uit over het spoedige
verloop van het nieuwbouwproces.
Een bouwmethode die zich wellicht
ook leent voor andere projecten.

1

2

3

4

Voorzitter Wim Mondeel bedankte
iedereen die bij het bouwproject
betrokken was, van voorbereiding
tot en met uitvoering. Een speciaal
woord van dank was voor de
ouders: die zorgen er gezamenlijk
voor dat de kinderen gedurende
de drie maanden durende bouwperiode dagelijks van Vinkeveen
naar Mijdrecht en terug worden
gereden.
Zie ook: www.schakelnieuwbouw.nl.

Kort nieuws
Mijdrecht

Het Onze Vader in
De Wegwijzer
Zondag 28 oktober gaat dominee
Rein den Hertog voor in beide
diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer,
Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Hij is sinds 2006 predikant
in de gemeente van Zutphen.
In de morgendienst van 10 uur
wordt voor de Schriftlezing
gelezen uit Psalm 24. Deze Psalm
zongen de pelgrims die onderweg
naar Jeruzalem waren. In de
preek staat dominee Den Hertog
stil bij twee vragen: 'Mogen wij
wel naar Gods huis komen?' en
'Is God wel aanwezig in de kerk?'
Het begin van de Psalm laat zien
dat God heel de wereld op het oog
heeft.
In de middagdienst van 17 uur
wordt de betekenis van het begin
van het bekende gebed het 'onze
Vader' uitgelegd. De predikant
gaat de zin 'onze Vader die in de
hemelen zijt' nauwkeurig na om
te zoeken naar wat het precies
betekent dat Jezus ons leert om
ons gebed zo te beginnen.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. Meer over De Wegwijzer
op www.CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht
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1 Gastheren Bas de Haan (links)
en Robbert van den Akker van
De Meeuw kregen veel interessante vragen van de kinderen te
beantwoorden.
2 In drie groepen gingen de leerlingen de fabriek in. Bij de rondleiding moest je op de groene
paden blijven.
3 Hier worden de vloeren van de
units gemaakt.
4 Eénmaal afgebouwd en ingericht
ziet het resultaat er helemaal
niet meer uit als een systeemunit.
5 Zaterdag jl. is door kinderen van
De Schakel hard gewerkt aan de
kleurige feestpaal.
6 Of het zijn dagelijks werk is,
sloeg Anton Burggraaf de paal
centimeter voor centimeter het
zand in.
7 De heiwerkzaamheden trokken
dinsdag jl. veel belangstelling.

Sam's Kledingactie
steunt Cordaid

6

Op 3 november 2012 vindt in
Mijdrecht de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. Men kan
dan van 12 tot 14 uur goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij H Johannes
de Doperkerk, Driehuisplein 1 in
Mijdrecht. De opbrengst van de
ingezamelde kleding gaat naar de
projecten van Cordaid Mensen in
Nood. Al een aantal jaar steunt
Sam's het Droogte Cyclus Project
in Kenia. In dit project wordt de
lokale bevolking geleerd om zich
te wapenen tegen de droogte.
Voor meer informatie over Sam's
Kledingactie en de gesteunde
projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 10 60.
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foto's rob isaacs

Abcoude

Politie nieuws
Vinkeveen

Ramkraak in Abcoude

Op dinsdag werd een ramkraak
gepleegd op een winkel aan de
Stationstraat. Omstreeks 02.00 uur
werd een grote ruit van de winkel
vernield. De daders gingen naar
binnen. Ondanks dat de rookmachine ging werken wisten de
daders een aantal jassen van het
merk Canada Goose te stelen. De
politie heeft de zaak in onderzoek
en verzoekt getuigen te bellen met
0900-8844.

Verkeerscontroles
Woensdagmorgen heeft de politie
een verkeerscontrole gehouden

op de Rondweg in Mijdrecht en in
Vinkeveen op de Herenweg.
Diverse automobilisten en bromfietsers werden naar de controleplek gestuurd. Er werden diverse
bekeuring uitgeschreven voor onder
anderen het niet handsfree bellen
en geen autogordel.

Man uit Abcoude
betrokken bij ongeluk
op A6

Zondag 21 oktober heeft een
aanrijding tussen twee auto's
plaatsgevonden. De inzittenden
zijn vanwege nekklachten naar het
ziekenhuis gebracht. Rond 19.35

uur kreeg de politie de melding van
een verkeersongeval op de A6 met
twee auto's. De politie kwam ter
plaatse en er werd duidelijk hoe
de aanrijding had plaatsgevonden.
Beide auto's reden op de A6 in de
richting van Amsterdam. Toen één
van de auto's de achterkant van de
andere auto raakte, is deze tollend
over de snelweg tot stilstand gekomen. De auto die werd aangereden,
met daarin een 48-jarige bestuurder uit Abcoude en een bijrijder,
kon doorrijden tot op de vluchtstrook. De 43-jarige bestuurder uit
Amsterdam die de aanrijding had
veroorzaakt bleek na een blaastest
onder invloed van alcohol te zijn.
De inzittenden van beide auto's

zijn vanwege nekklachten naar
het ziekenhuis gebracht. De politie
onderzoekt de zaak.

Brandweer zoekt naar
vreemde lucht in
Mijdrecht

Zaterdagmorgen heeft een
medewerker van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Groot
Mijdrechtstraat de brandweer
gebeld vanwege een vreemde lucht.
De brandweer heeft op verschillende terreinen metingen verricht
maar kon geen gevaarlijkse gassen
waarnemen.

Spreekuur SVAB
De lokale politieke partij SVAB
stelt u in de gelegenheid om met
een van haar gemeenteraadsleden
of bestuursleden van gedachten
te wisselen over de plaatselijke
politiek, problemen betreffende
de leefbaarheid in onze gemeente
en het welzijn van de burgers.
Donderdagavond 1 november
houdt de SVAB een spreekuur van
19 tot 20 uur in de Angstelborgh,
Dorpzicht 22 in Abcoude. Zie voor
meer info over de SVAB:
www.svab.nl.
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Door Carin van Kouwen

Open avonden
Dinsdag 30 en woensdag 31 oktober

19.00 - 21.00 uur

CASA DI CARIN

Constructieweg 96A, Mijdrecht
Deze week ga ik eens een bedrijfspand bekijken aan de Constructieweg 96A in Mijdrecht. Het pand ligt
centraal vlakbij de N201 dus vanaf de snelweg, A2 of A4 makkelijk te bereiken. Voor de deur en aan de
achterzijde zijn een aantal parkeerplaatsen waar ik de auto kwijt kan. Het pand is niet te missen door het
Rent4ADay-logo op de gevel. Ik bel aan en wordt hartelijk ontvangen door de eigenaresse die mij graag een
rondleiding geeft door het pand.
Op de begane grond is een ruime
hal. met daarin een dames- en een
herentoilet. Vanuit de hal komen we
in de ontvangstruimte waarin een
pantry aanwezig is voor het verzorgen van een hapje en een drankje.
Verder zijn hier nog twee aparte
ruimtes waar kappers wasbakken
aanwezig zijn.
Via de trap gaan we naar de bovenverdieping. Hier vind je een aparte
garderobe/berging, een kantoorruimte en een ruime, luxe verga-

derruimte met een tweede pantry.
Het pand kan gebruikt worden als
praktijkruimte, kantoorruimte en
vergaderruimte.
Het ziet er allemaal ontzettend representatief uit, dus echt een leuke
locatie om gasten te ontvangen.
Omdat het pand momenteel niet
gebruikt wordt, heeft de eigenaresse
het concept Rent4ADay opgezet. Dit
houdt in dat de ruimten in het pand
vanaf vandaag, 26 oktober, per uur
te huur zijn voor een lage prijs. Dit

is natuurlijk ideaal voor ZZP’ers
die zelf geen eigen kantoor- of
vergaderruimte hebben en die een
bijeenkomst willen organiseren of
voor bedrijven die een cursus willen
geven buiten het bedrijf.
Reserveren kan heel makkelijk via
www.rent4aday.nl. Hier vind je alle
mogelijkheden, prijzen en contactgegevens. Huren is iedere dag van
de week mogelijk tussen 09.00
‘s ochtends en 22.00 uur ’s avonds.
Door de aanwezigheid van de pantry’s is er de mogelijkheid om zelf

koffie en thee te serveren. Maar ook
als je meer wensen hebt, zoals een
lunch of een snack kan dit in overleg
geregeld
worden. Er
is gratis wifi
aanwezig, wat
voor veel presentaties en
bijeenkomsten
wel heel erg
handig is.
Wanneer
je interesse
hebt in het
huren van het
pand, kun je
dinsdag 30
en woensdag

Succesvolle bijeenkomsten over bewonersparticipatie
De avonden over bewonersparticipatie, die de gemeente de afgelopen weken heeft gehouden in Wilnis en
de wijken Molenland en Hofland in Mijdrecht, zijn succesvol gebleken. Op elke avond kwamen ruim twintig
bewoners af, waren de reacties positief en er werden werkgroepen gevormd om de ideeën
verder uit te werken.
Tijdens de bijeenkomsten spraken
wethouder Kees Schouten en projectleider Marcel Wolswijk met de
bewoners over vormen van bewonersparticipatie in hun dorp of wijk.
In Wilnis kozen de bewoners voor
een platform, waarin bewoners
van alle wijken vertegenwoordigd
moeten zijn, eventueel aangevuld
met mensen van verschillende
organisaties zoals ondernemers,
scholen of kerken. De bewoners
van Hofland en Molenland voelden
meer voor een herstart van het
wijkcomité.
Op alle avonden meldden zich on-

geveer tien bewoners die samen als
werkgroep verder aan de slag gaan
om de ideeën vorm te geven. Inmiddels zijn in Wilnis en Molenland
de eerste bijeenkomsten van deze
werkgroepen gehouden. Daarin
is vooral gekeken naar een inventarisatie van wensen of problemen.
Ook is een start gemaakt om een
goede verbinding te maken met de
rest van de bewoners. Deze week
vindt de eerste bespreking van de
werkgroep Hofland plaats.
Wethouder Schouten is blij met de
belangstelling en inzet van de be-

woners. Hij vindt dat de gemeente
een belangrijke taak heeft om op
een goede manier samen met de
bewoners te werken aan leefbare
en vitale wijken en kernen.
“Het is een mooie kans om gezamenlijk het kernenbeleid in te vullen en mét de bewoners een aanpak
te vinden die bij hun kern of wijk
past,” aldus wethouder Schouten.
In januari volgen er bewonersavonden voor de wijken Twistvlied en
Wickelhof in Mijdrecht.

31 oktober tussen 19.00 en 21.00
uur vrijblijvend langs komen om het
pand te bezichtigen en kennis te
maken met de eigenaresse. Zij zal
zelf ook nog gebruik maken van het
pand, want vanaf 1 november start
zij hier met het geven van motivatietrainingen. Meer informatie over
deze trainingen kunt u vinden op

www.gewoon-anders.net.
Afstand tot:

Aantal km:

Snelweg A4
Snelweg A2
Hotel		
Restaurant
Bushalte		

15,3
10,1
1,0
1,0
1,8

Raad steunt vernieuwbouw Dorpshuis Baambrugge

Veel waardering voor Baambrugse gemeenschap
De gemeenteraad zette tijdens de laatstgehouden raadsvergadering
een streep onder een jarenlange discussie over de noodzakelijke opknapbeurt van Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. Enkele jaren
geleden was hierover al een principebesluit genomen door de gemeenteraad van Abcoude. Dat besluit is in maart 2011 door de nieuwe raad
van De Ronde Venen bekrachtigd onder voorwaarde dat het stichtingsbestuur een haalbare, sluitende meerjarenbegroting zou indienen. Die
begroting is er nu. De raad sprak vertrouwen uit in de aanpak van het
stichtingsbestuur van de Vijf Bogen.
door piet van buul

Het huidige gebouw en de sportzaal
van Stichting De Vijf Bogen zijn 35
jaar oud en sterk verouderd. Om
ook voor de toekomst de centrale
ontmoetingsplek voor de Baambrugse
gemeenschap in stand te kunnen
houden is een ingrijpende renovatie
en gedeeltelijke vernieuwbouw noodzakelijk. Het oorspronkelijke bouwplan van 1,2 miljoen bleek echter te
ambitieus. Het stichtingsbestuur is
er nu in geslaagd om een alternatief
plan te ontwikkelen waarmee de
bouwkosten zijn teruggebracht naar
ruim zes ton. Tijdens verschillende
informatieavonden heeft het bestuur
kunnen vaststellen dat er een breed
draagvlak bij de bevolking bestaat
voor de plannen. Dat wordt nog eens
onderstreept door het feit dat er vanuit de kleine gemeenschap bijdragen
zijn toegezegd tot een bedrag van
meer dan een ton, waarvan 75.000
euro inmiddels notarieel zijn vast-

gelegd. Vrijwel alle fracties spraken
hun waardering uit voor de inzet
van het stichtingsbestuur en waren
blij met de brede steun vanuit de
plaatselijke bevolking. De raad meent
dat het project een toonbeeld van
goed kernenbeleid is. Het specifieke
karakter van Baambrugge vindt zijn
weerslag in de vele activiteiten die in
het dorpshuis plaats kunnen vinden.
Daarbij speelt ook de eigen inbreng
van de inwoners een belangrijke rol.
De raad ging unaniem akkoord moet
toekenning van de al eerder beloofde
eenmalige subsidie van
€ 236.000. Verder wordt de jaarlijkse subsidie van € 26.600 in stand
gehouden tot 2018 en daarna met
tien procent per jaar afgebouwd. Ook
komt er een gemeentegarantie voor
een hypothecaire lening van maximaal € 140.400. Daarbij is een aanvullende bepaling opgenomen om het
risico voor de gemeente af te dekken,
ingeval het dorpshuis onverhoopt failliet zou gaan.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Een 8-tal meisjes, samengesteld uit de eerste 2 selectieteams van de in totaal 5
meisjes-E teams van CSW heeft donderdag meegedaan aan een internationaal voetbaltoernooi in Bemmel bij Arnhem. Deze meisjes spelen in de competitie uitsluitend tegen
jongensteams en moeten dus iedere week vol aan de bak om overeind te blijven. Ze
hebben het fantastisch gedaan en eindigden na 1 gelijkspel en 5 overwinningen op de
verdiende eerste plaats; een mooi succes voor de beide, talentrijke teams van CSW.
Michelle, Esmee, Dana, Robbin, Esmee, Anne, Gitta en Noa van harte gefeliciteerd!

Zaterdagmorgen zag een voorbijganger hoge vlammen bij een bedrijf aan
de Donkereind en belde direct 112. De brandweer constateerde dat het om
een grote afvalcontainer ging. De container stond niet tegen het pand aan
waardoor kans op overslag niet aanwezig was. De brandweer had het vuur
snel onder controle. De politie sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting.					
foto peter bakker

Bij Beek & Geyn kinderopvang in Baambrugge hebben de kinderen een
tijdje geleden pompoenen gezaaid. Ze hebben de planten zien groeien
en nu is het tijd om ze te oogsten. Van de pompoenen wordt soep
gemaakt waar de ouders met hun kinderen binnenkort van kunnen
genieten tijdens een gezellige maaltijd.

Maandagmiddag is er een kleine kettingbotsing geweest op de Industrieweg in
Mijdrecht ter hoogte van de rotonde met de
Veenweg. Een automobilist kon niet op tijd
remmen voor zijn voorganger waardoor de
auto voor hem zo'n harde klap kreeg dat
hij vervolgens op zijn voorganger schoot.
In totaal raakte drie auto's beschadigd. Een
bestuurder bleek licht nekletsel te hebben,
maar hoefde niet naar het ziekenhuis te
worden overgebracht. foto's peter bakker

Woensdagmiddag hebben de prijswinnaars van de kinderschoenen
verloting hun prijs opgehaald bij Smit Schoenen in de Dorpsstraat in
Mijdrecht. Er waren ruim 200 mensen die met de actie hadden meegedaan. De grote afstandbestuurbare minicooper is gewonnen door
Nand Homan 10 jaar oud uit Mijdrecht. De kleine afstandbestuurbare
minicooper is gewonnen door Pim Egbers 8 jaar oud uit Odijk. De
afstandbestuurbare helikopter is gewonnen door Timo van den Dillenberg 6 jaar uit Breukelen. En de hobbelolifant is gewonnen door
Pieter 2 jaar en Mijnske 3jaar Boonzaayer uit Kockengen.
foto peter bakker

Vorige week vrijdag is een wielrenner op de Westerlandweg in Mijdrechtzwaar gewond geraakt toen hij onwel werd tijdens het wielrennen. Wegens
de ernst van de verwondingen werd ook de traumahelikopter gealarmeerd.
De wielrenner reed met een grote groep wielrenners richting de Molenland
toen het gebeurde. De man is in kritieke toestand per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht. 			
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

7

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

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

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

Cursus AED/EHBO
EHBO Mijdrecht start op dinsdag 6 november
as. weer met een nieuwe cursus AED/EHBO.
Bent u geïnteresseerd om deze cursus te volgen

Helpdesk genealogie
De bindende factor bij stamboomonderzoek
begint met een familienaam. Internet speelt
daarbij steeds meer een rol van betekenis,
omdat de onderzoeker thuis zijn zoektocht zelf
kan rechercheren. Buiten de bekende DTBbestanden die een centrale plaats innemen,
hebben onze voorouders en hun verwanten op
talrijke sites ook daar hun digitale “sporen”
in de familie geschiedenis achter gelaten.
Hiaten zullen er altijd wel blijven, omdat je
eenvoudig niet weet waar je deze vraagte-

Leer duiken bij Airdiving
Vind je het leuk om met een duikbril in het
buitenland naar de vissen te kijken? Lijkt het
je spannend om onder water adem te halen?
Ben je verzot op onderwaterfilms? Dan ben jij
toe aan een open water brevet!
Met een leuk en uitdagend programma kun je
leren duiken met perslucht. Je bent daarna in
staat de onderwaterwereld zelf te ontdekken!
Om ook in het buitenland te bewijzen dat je
kunt duiken, ontvang je na het volgen van de
cursus je duikbrevet. Dit brevet is "het" entreebewijs voor de fascinerende, kleurrijke wereld
die zich onder de waterspiegel bevindt. In de
cursus leer je de beginselen van het duiken.
In 4 theorie modules, 6 zwembadmodules en
6 buitenwatermodules leer je hoe je lekker
onderwater kunt zwemmen. Jouw instructeurs
zullen alle oefeningen en technieken net zo

DE GROENE VENEN

Infoavond nieuwe IVN-Natuurgidsencursus
Op maandag 5 november vindt een infoavond plaats voor de nieuwe IVN Natuurgidsencursus. Je liefde voor natuur verder
uitdiepen en ook nog eens op je eigen
manier uitdragen; dat en nog veel meer
leer je tijdens de Natuurgidsencursus die in
februari 2013 start.
Om de 5 jaar, gekoppeld aan een lustrum,
start de IVN De Ronde Venen & Uithoorn
met een anderhalf jaar durende opleiding
tot landelijk erkend gediplomeerd Natuurgids. In deze periode is er om de twee
weken (niet in schoolvakanties) op maandag een lesavond en elke vier weken op
zaterdagochtend een excursie of veldwerk.
Tijdens de informatieavond hoor je meer
over het IVN, de opzet van de cursus en wat
er van jou wordt verwacht om het erkende
diploma IVN-natuurgids te behalen. Afstudeerverslagen liggen ter inzage, oud cursisten staan voor een informele babbel klaar,
naast koffie/thee en zelfgebakken cake.

lang met je doornemen tot je het niveau hebt
bereikt dat nodig is om in aanmerking te
komen voor je eerste internationale sportduikbrevet. Daarna kun je samen met een partner
(die in de duiksport "buddy" genoemd wordt)
overal ter wereld je persluchtfles(sen) laten
vullen, duikmaterialen huren, deelnemen aan
duikevenementen en genieten van de schoonheid en rust van het onderwaterleven.
Het zwembadgedeelte van de opleiding start
in januari op de vrijdagavond van 19:00 t/m
22:00 uur in ’t Kikkerfort in Breukelen. In
overleg kunnen is ook een maatwerk opleiding
te maken.
Nieuwsgierig? Ga dan eens een kijkje nemen
in Vinkeveen bij Airdiving op de Baambrugse
Zuwe 143B en leer duiken! Of duik eerst nog
even naar www.airdiving.nl of vraag informatie
via info@airidiving.nl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Ouders opgelet: omgaan met pubers is leuk!
Op dinsdag 13 november start Careyn in
Mijdrecht de cursus ‘Omgaan met pubers
is leuk’. De puberteit is lastig voor ouders
én kinderen. Kinderen proberen zich los te
maken van hun ouders. Ze verkennen hun
grenzen, proberen van alles uit, krijgen
andere interesses en willen meer zelfstandigheid. Dit hoort bij de pubertijd, maar dit
brengt ook spanningen en conflicten met
zich mee. Veel ouders hebben dan ook problemen met het omgaan met hun puber en
missen bovendien de leuke kanten van deze
leeftijdsfase. Maar het kan ook anders. In

of heeft u dit diploma nodig voor uw werk,
voor vragen hierover kunt u contact opnemen
met Nicolette van Dort-van Wijngaarden, tel.
06-23271754 of mail naar infoehbomijdrecht@
gmail.com. Wees er snel bij, want vol is vol.

kens moet zoeken. De inloopavonden van de
genealogiegroep hebben inmiddels bewezen
dat onderling contact met andere stamboomonderzoekers tot nieuwe perspectieven
kan leiden en de werkgroepleden zijn graag
bereid u daarbij te helpen. Daarom bent u op
maandagavond 5 november a.s. van 19.30
tot 21.00 uur, weer hartelijk welkom in onze
oudheidkamer van verenigingsgebouw de Boei
in Vinkeveen met alle mogelijke vragen over
uw familiestamboom. Om ons de gelegenheid
te bieden, om al iets voor te kunnen bereiden,
stellen wij het op prijs wanneer u zich vooraf
even aanmeldt. Bij stef.veerhuis@caiway.nl.

De cursus kost inclusief lesmateriaal, koffie/
thee en één jaar IVN-lidmaatschap met
ontvangst van het afdelingsblad RondUit:
225 euro; inschrijfgeld 25 euro.
Adres: NME-centrum De Woudreus, Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis. Aanvang 20 uur.
Opgeven bij Cindy Raaphorst, tel. 0297562138; e-mail: cindy-raaphorst@hotmail.
com. Meer informatie op

de cursus ‘Omgaan met pubers is leuk’ leren
deelnemers hoe ze in conflicten met hun
kind kunnen handelen en weer een goede
relatie kunnen opbouwen met hun kind.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten
waarin o.a. de volgende thema’s aan bod
komen: doelen in de opvoeding, communicatiepatronen tussen ouders en kinderen en
omgaan met conflicten.
Aanmelden en informatie
De cursus start op dinsdag 13 november 2012 in Mijdrecht, Proostdijschool,
Proostdijstraat 35, van 19.30 tot 22.00 uur.
De kosten bedragen 65 euro per persoon.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een
gedeelte van) het cursusbedrag; dit staat
vermeld in de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u kijken op

www.careynwinkel.nl.
U kunt u aanmelden via de website of neem
contact op met Careyn Keuzepakket, tel.
0346 – 58 14 45 of e-mail:
keuzepakket@careyn.nl.

Rondleiding Scheepvaartmuseum
bij Cursusproject Abcoude
Het cursusproject Abcoude/Baambrugge
organiseert op vrijdagmiddag 2 november
van 14-15 uur een rondleiding door het gerestaureerde Scheepsvaartmuseum. Onder
leiding van een gids hoort men alles over
het prachtige gebouw uit de Gouden Eeuw,
waarin
het Scheepvaartmuseum is gevestigd. Hoe
is de restauratie aangepakt? Ga het zien en
beleven in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgplein1, Amsterdam. Cursuskosten 9
euro. Entree 15 euro; met museumjaarkaart
gratis. Wilt u meer weten dan kunt u bellen:

Inge van Hees 0294 - 283246. Inschrijving
van de rondleiding kan op

www.cursusproject-abcoude.nl.

Nu aanmelden voor Vrijwilligersprijs 2012
Kent u een vrijwilliger? Misschien praat u
er niet veel over, maar de kans is groot. Eén
op de 4 Nederlanders doet namelijk vrijwilligerswerk. Ieder draagt op zijn manier een
steentje bij aan een betere, fijnere en gezelligere samenleving. Om waardering voor deze
mensen te tonen, en enkelen in het bijzonder,
wordt jaarlijks de Vrijwilligersprijs uitgereikt
door de burgemeester. Er worden hiervoor
drie vrijwilligers en drie vrijwilligersorganisatie genomineerd. Ook u kunt een vrijwilliger
of een vrijwilligersorganisatie aanmelden voor
de Vrijwilligersprijs 2012. U heeft daarvoor

nog tot uiterlijk 31 december aanstaande de
gelegenheid. Kent u iemand die in aanmerking
komt om Vrijwilliger van het jaar 2012 te
worden, of kent u een organisatie die de titel
Vrijwilligersorganisatie van het Jaar 2012
verdient? Stuur dan nu uw aanmelding in via
het daartoe bestemde formulier op

www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Voor overige vragen kunt u op dinsdag en
donderdag contact opnemen met Dyanne van
Tessel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk d.vantessel@stichtingdebaat.nl of
tel. 0297-230280.
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Workshop Haal meer uit je compact-camera
Een moderne compact-camera, met veel
technische hoogstandjes: het kan ingewikkeld zijn om de juiste instellingen voor een
bepaalde situatie te vinden. Kennis van de
mogelijkheden en weten wanneer je die
kan toepassen, geven een foto vaak net dát
verschil bij uitzonderlijke situaties. U leert
de functies van uw compact-camera kennen, zoals witbalans, sluitertijd, belichting,
kleurcorrecties, flitsen, fotobestand formaten
en voorinstellingen. Deze cursus is specifiek voor diegenen, die een eerste digitale

compact-camera hebben gekocht en er meer
over willen weten. Cursusdata: 5, 10 en 12
november. De workshop wordt gegeven in De
Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen. Kosten € 18,--.
Meenemen: camera, aansluitsnoer, handleiding, usb-stick met een selectie van uw
foto's. Inschrijven kan via de Rabobank of via
internet op www.cursusproject.nl Wie meer
wil weten over inschrijven, cursustijden en
betalen, kan bellen 0297 261849 of mailen:
auwert@casema.nl.

Horizontaal Toezicht

Gelijk weten waar je aan toe bent!
Recentelijk heeft EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs met de Belastingdienst een convenant afgesloten over Horizontaal Toezicht.
Afgelopen woensdag heeft Youri Lieberton zich namens A-side media aangesloten bij
dit Horizontaal Toezicht. A-side media is daarmee de eerste klant van EDO die onder
Horizontaal Toezicht valt.

V.l.n.r. Robert van Loo, Jan van Schie, Youri Lieberton en Frank de Jong.
Youri: “Ik wil bezig zijn met ondernemen en
geen gezeur hebben met de Belastingdienst.
Dingen die volgens de Belastingdienst echt niet
kunnen, die kunnen bij mij óók niet en EDO
zorgt er wel voor dat ik niet te veel belasting
betaal. Aan de andere kant loop je natuurlijk
ook weleens ergens tegenaan dat fiscaal niet
glashelder is geregeld in de wet. Ik wil dan wel
snel duidelijkheid of dat in onze situatie wel
of niet kan, want dan kan ik weer verder met
ondernemen.
Dus toen Jan mij voorstelde om hun eerste
klant te zijn om onder dit toezicht te vallen
heb ik direct ja gezegd. A-side, mijn holding en
ikzelf moesten nog wel even gescreend worden
door de Belastingdienst maar dat was binnen
24 uur achter de rug. Horizontaal Toezicht sluit
gewoon helemaal aan op de manier waarop
A-side zaken wil doen: eerlijk, transparant, vlot
afhandelen en geen gezeur achteraf.”
Wat houdt Horizontal Toezicht dan in?
Horizontaal Toezicht houdt kort gezegd in dat
een aangifte die wordt ingediend onder het
convenant, door de Belastingdienst dienovereenkomstig wordt gevolgd. De aanslag wordt
vervolgens binnen 6 weken opgelegd. Die
aanslag is dan ook gelijk definitief, dus de
belastingplichtige heeft heel snel zekerheid. En
als je geld terug krijgt dan heb je dat dus ook
heel snel terug.
Een belastingplichtige ondernemer kan zich
aansluiten voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en voor
de loonheffing. Periodieke controles door de
Belastingdienst vinden in beginsel niet meer
plaats. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de
aangifte juist is, omdat de belastingadviseur de
overeengekomen kwaliteitsregels naleeft.

foto peter bakker

Belastingplichtigen worden daarnaast onder
het Horizontaal Toezicht sneller bediend door
de Belastingdienst. Als een ondernemer of zijn
adviseur iets wil overleggen met de Belastingdienst dan wordt dat met voorrang in behandeling genomen. De Belastingdienst garandeert
zelfs dat er dan binnen 2 weken een antwoord
of reactie wordt gegeven. Dat hoeft niet altijd
het antwoord te zijn dat je graag hoort. Maar
als de adviseur en de Belastingdienst het niet
met elkaar eens worden, dan is er nog steeds
de mogelijkheid om de aangifte in te dienen
op basis van het standpunt van de adviseur. Je
spreekt dan wel met de Belastingdienst af dat
je dat gaat doen.
Iemand die mee wil doen met Horizontaal
Toezicht moet zich wel aan de spelregels
houden die horen bij Horizontaal Toezicht.
De belangrijkste voorwaarde waaraan moet
worden voldaan is dat ingenomen standpunten
in een aangifte, waarvan de adviseur vooraf
weet dat de Belastingdienst daar anders over
kan denken, vooraf moeten worden voorgelegd
aan de Belastingdienst.
Daarnaast moet ook het kantoor van de adviseur voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen en
zich houden aan de afgesproken procedures.
Voor Youri is het een logische stap omdat het
aansluit bij zijn manier van ondernemen. Voor
EDO is het een logische stap om haar klanten
steeds meer te ontzorgen.

www.edo.nl

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

www.degroenevenen.nl

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

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

Tekst Peter Schavemaker

HEMA de musical: de gewoonste musical van Nederland

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur Laus Steenbeeke die een dubbelrol speelt in HEMA
de musical.

“Ik zoek naar verdieping binnen typetjes”
De voorstelling is knap geschreven,
terwijl je in eerste instantie niet weet
wat je moet verwachten van een musical over de Hema.
“Onze geheime wapen is Maxima
–incognito als Ramona Fernadez de
Carvallho-, die gaat inburgeren in
de Hema. De musical is Holland op
zijn Hollands.”

De ‘gewoonste musical van Nederland’
over de gewoonste zaak van Nederland.
“Dat denk ik ook, het idee is oorspronkelijk. Dat zie, voel en proef
je ook. Het komt niet alleen door
de HEMA uitstraling in de decors,
maar zeker ook door liedjes van
Nederlandse bodem (Why Tell Me
Why en Little Green Bag, red.)
Tekstschrijfster Tamara Bos heeft
deze liedjes, inderdaad Annie MG
Schmidt achtige liedjes, mooi hertaald. Deze vertellen heel mooi de
verhalen en bijzondere momenten
van de gewone HEMA medewerkers die de acteurs spelen. De liedjes zorgen ook voor herkenbaarheid
bij het publiek.”

U speelt de rol van de ‘hyperactieve

homo’ en etaleur Eddy, maar ook de
wat saaie postbode Marco, die al 25
jaar getrouwd is.
“Eddy is een flamboyante man,
die een dubbelheid in zijn karakter
heeft. Ik vind dat leuk, dan heb
je wat te spelen. Ik geniet om, in
Het Klokhuis en in andere rollen,
verschillende karakters te spelen
en er vlees en bloed van te maken.
Ik heb veel interesse in mensen,
maar loop niet als een detective
op straat. Dingen vallen mij op en
komen intuïtief terug in mijn rollen.
De rol van Eddy voelt op dit moment in mijn carrière als een lekker
gebakje – een tompouce- wat niet
te zwaar op de maag ligt. Een erg
lekkere rol om te spelen. Het is
leuk om in HEMA de musical een
extraverte, maar ook serieuze rol te
mogen spelen.”

U speelde eerder de rol van Huipie in ‘t
Schaep met de 5 pooten en wekelijks
typetjes in Het Klokhuis. Is er een
relatie tussen deze rollen?

is er een relatie tussen de postbode
Marco en Huipie, die allebei trouwe
honden zijn. Typetjes zijn nu mijn
handelsmerk, maar ik zou graag
in de toekomst ook wat zwaarder
drama willen doen, die kant is nu
een beetje ondergesneeuwd. Ik zou
me graag op een karakterlijn willen concerteren en verdiepen. Bij
meerdere rollen moet je enige concessie doen aan de diepte van alle
karakters. Na HEMA ga ik de rol
spelen van Mr. Boo in de theaterversie van Little Voice, in de zomer
van 2013 gaan we de ‘Schaep-film’
maken, vanaf 6 januari is de vierde
serie op tv te zien.”

HEMA de musical is te zien op 13 en 14
november in Schouwburg Amstelveen.
Andere rollen worden vertolkt door oa.
Joep Onderdelinden, Maaike Martens
en Anne-Mieke Ruyten.
www.hemademusical.nl
foto: govert de roos

“Dat zijn allebei Nederlandse producties, waar de makers van HEMA
bewondering voor hebben en inspiratie uit hebben gehaald. Misschien

Toneelgroep De Opregte Amateur

Een Sixpack in De Hoef

Expositie Henny Woud Koor Cantare te gast bij KADRV

Op 9 en 10 november brengt de Hoefse toneelvereniging een sixpack
aan voorstellingen: op beide avonden wordt een eenakterfestival van
zes verschillende stukken voorgeschoteld in dorpshuis De Springbok.
De zes verschillende stukken worden opgevoerd in zes verschillende
decors en nagenoeg alle spelers van de vereniging geven acte de présence. Ook zetten twee debutanten hun eerste schreden op de planken.
In het stuk ‘Opsporing verzocht’
maakt de bejaarde meneer van
Veen zich kwaad en wordt door de
politie gezocht; daarna volgt "Opa is
verliefd" en de vraag hoe de familie
daarop zal reageren. De derde eenakter luistert naar de naam "Moederfiguur", waarin moeder geholpen
dreigt te worden door de buren.
Als laatste voor de pauze volgt dan
"Kip met friet", waarin een familie
op doorreis in een wegrestaurant
belandt, waar maar één gerecht op
het menu lijkt te staan. Na de pauze
wordt de verjaardag van pa in
"Lang zal die leven" in een restaurant van heel andere allure gevierd.
De avond wordt afgesloten met de
eenakter "Suikertante", waarin het
bezoek van voornoemde tante heel
wat teweeg brengt.
Het oefenen van zes verschillende
stukken vormde weer een echte
uitdaging voor de toneelclub "De
Opregte Amateur", waarbij regisseur Tiny Pieterse zich in zessen
moest splitsen om een en ander in
goede banen te leiden, maar u zult
ervaren dat dat kunststukje gelukt
is.
In de pauze zijn extra grote hoofdprijzen te winnen!

Aanvang van beide voorstellingen is
20:00 in het theater De Springbok,
Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal
is open vanaf 19 uur en na afloop
blijft uiteraard de bar voldoende
lang open, zodat u de stukken
kunt nabespreken met de spelers
en andere belangstellenden. Het
is overigens de laatste keer dat
De Springbok wordt omgetoverd
tot een theater. Kort na de voorstellingen vindt een uitgebreide
verbouwing plaats, waarbij o.a. een
permanent toneel wordt gerealiseerd.
Reserveren dringend aanbevolen.
Dit kan via www.opregteamateur.nl
(tabblad reserveren) of anders via
Ronald Wieman, tel. 0297-593291.

Op zaterdagavond 27 oktober zal
het koor Cantare meewerken aan
de eucharistieviering van Katholiek
Alternatief de Ronde Venen in de
Veenhartkerk, Grutto 2a in Mijdrecht. Aanvang 19.00 uur. Voorganger zal zijn Henk Schoon, Oud
Katholiek priester. Cantare is destijds opgericht door Theo van Dijk
en zingt nog steeds met veel plezier
onder leiding van deze dirigent/organist. Het koor vierde dit jaar haar
12,5 jarig jubileum. Deze viering is

de feestelijke afsluiting van dit jubileumjaar. Het koor geeft medewerking aan vieringen in verschillende
Katholieke en PKN kerken in de
omgeving en zingt ook in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.
Het belooft een sfeervolle viering
te worden met bekende en minder
bekende liederen. Na de viering is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee met een versnapering.
Voor de kinderen is er limonade.

het kloppende hart van de machine,
een unieke 80 pk Bronsmotor uit
1924, weer tot leven worden gebracht door de vrijwilligers van het
museum. Vanaf 14.00 uur kunnen
bezoekers dit spektakel meemaken
en vervlogen tijden herleven. Ook
de onlangs gerestaureerde opduwer

‘Op Hoop van Zegen’ zal aan het
festijn deelnemen.

Kunstenares Henny Woud uit
Waverveen exposeert bij Qua Kunst
en Ambacht 2012 in De Kwakel.
Het werk van Henny, waaronder
ook paneel no 8 van het ‘geZicht op
de bouw’ is dit weekend te zien op
zaterdag 27 oktober en zondag 28
oktober van 12 - 17 uur bij
Parkotech Living, Vrouwenakker 4
in De Kwakel. Meer informatie:

www.hennywoud.nl

Veensteekmachine
start voor het laatst
Bij Museum De Ronde Venen ligt
een bijzondere machine; de laatste
Veensteekmachine van Nederland.
Slechts een paar keer per jaar
wordt deze enorme baggermachine
gestart voor publiek. Zaterdagmiddag 27 oktober zal dit voor de
laatste keer dit jaar weer gebeuren.
Met veel rook en motorgestamp zal

Museum De Ronde Venen, Herenweg 240 te Vinkeveen. Tel. 0297262223.

www.museumderondevenen.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Hanna Oskamp (12) uit Waverveen brengt haar eigen prentenboek uit:

“Alle tekst en illustraties heb ik zelf verzorgd”
Hoe een gebreid konijn van oma kan inspireren tot een heus kinderboek, dat ontdekte Hanna Oskamp uit
Waverveen. De dappere dame schrijft al jaren graag verhalen en toen ze de boekenuitgeverij Boekscout Yo!
ontdekte, besloot ze de stoute schoenen aan te trekken. Afgelopen september kwam haar boek ‘Flappie &
Stekeltje en de trui die een draad werd’ uit en daarmee mag de 12-jarige Hanna zich misschien wel de jongste kinderboekenschrijfster van De Ronde Venen noemen. Het verhaal, de foto’s en vrijwel alle gebruikte
attributen in het prentenboek heeft Hanna zelf bedacht en gemaakt. Alles behalve twee knuffels, want die
komen van de breipennen van oma, aan wie ze het boek ook heeft opgedragen. Het beste aan het boek vindt
Hanna de creativiteit. Hanna: “Ik heb zelf veel fantasie en die kon ik nu in het boek kwijt.”
Fantasie
Op haar basisschool was er in Hanna’s
ogen niet veel aandacht voor verhalend schrijven. Totdat haar klas van de
juf de opdracht kreeg om gezamenlijk
een verhalenboek te schrijven. Er
werd een beste verhaal gekozen, en
dat werd dat van Hanna. Zo’n zelfde
soort ervaring beleefde Hanna toen
ze vorige winter meedeed aan een
wedstrijd op de club van Vinkeveen.
Onder het motto ‘haal meer uit een
boek' werden de kinderen uitgedaagd
een recensie, gedicht te schrijven of
een ander kunstwerk bij een boek
te maken. Hanna Oskamp schilderde een nieuwe voorkant voor het
boek 'De Vlucht van Hamid' en won
daarmee de prijs van groep 5 tot en
met 8. Hanna is dus verschillende
keren geroemd om haar creativiteit,
maar dat ze zo jong al een echt boek
voor een publiek zou schrijven, dat
had ze niet gedacht. Hanna: “Het
boek is niet alleen ontstaan doordat
ik schrijven leuk vind, maar ook door
mijn passie voor poppen, knuffels
en konijnen. Ik heb altijd graag met
poppen en knuffels gespeeld. Je kunt
deze in je handen houden en tegen
elkaar aan drukken, maar het wordt
natuurlijk pas echt leuk als je daarbij

je fantasie gebruikt.” In de loop der
jaren maakten de knuffels steeds
vaker plaats voor de konijnen Rapje
en Roosje, haar twee Duitse hangoren. Hanna: “Ik bedacht dat ik met
tekst en foto’s zelf een verhaal voor
op papier in elkaar kon zetten. Maar
met echte konijnen is dat nog knap
lastig. Die huppen al snel weg. Daar
heb ik wat op verzonnen. Mijn zusje
Sara had van mijn oma een gebreide
aap gekregen. Omdat ik erg van
konijnen houd, kreeg ik een gebreid
konijn. Vervolgens heb ik zelf nog
een egel, een muis en twee olifanten
gemaakt. Met knuffels kun je natuurlijk alles doen wat je wilt. Ik heb alle
knuffels in het boek gebruikt en de
aap, de egel en het konijn kregen de
hoofdrollen in mijn verhaal.”
Het verhaal
En dat verhaal getuigd van een
behoorlijke fantasie. Hanna vat het
samen: “Stekeltje, een zelfgebreid
egeltje, koopt in de winkel van Flappie het konijn een mooie warme trui.
Terwijl Stekeltje blij met zijn trui
naar huis loopt, komt de stoute aap
Bennie de winkel van Flappie binnen.
Bennie stopt de kleding in een zak en
steelt het. Buiten komt hij Stekeltje

tegen. In zijn haast blijft aap Bennie
met zijn hand haken in Stekeltjes
nieuwe trui. De trui rafelt uit elkaar
en verandert weer in een lang draad
waarin de stoute aap verstrikt raakt.
Flappie heeft het met de arme egel
te doen en breidt een nieuwe trui
voor hem. Egel Stekeltje is zo blij dat
hij iets terug wil doen en plukt twee
spelden van zijn rug die Flappie als
breinaalden kan gebruiken. Later
komt Bennie weer terug in het verhaal. Maar hoe dat allemaal afloopt,
verklap ik liever niet.”
Uitgeven
Bijzonder aan het boek is dat Hanna
vrijwel alles zelf geregeld heeft. Het
begon met het bedenken van het
verhaal en vervolgens is ze allerlei
benodigde spullen zelf gaan maken.
Het winkeltje van Flappie, de truien,
sjaals, en andere spullen in zijn
winkel, het huis van Flappie en zelfs
de slaapzak op het bed heeft Hanna
allemaal zelf in elkaar geknutseld.
Daarna is ze alles gaan uittypen
en heeft ze alle bijbehorende foto’s
gemaakt. Hanna: “Het prentenboek
is duidelijk een kinderboek. Daar heb
ik bewust voor gekozen. Zelf lees ik
al regelmatig boeken bedoeld voor

Nieuwe start ‘Boei’ Feesten op 3 november
De Boei feesten in Vinkeveen –een begrip in de jaren ’90 en begin 2000– gaan weer van start ! Eén van de
grondleggers van toen, Dave Verbruggen, heeft de handen ineengeslagen met ArGee productions, een creatieve groep jongens met ervaring in het organiseren van evenementen voor deze doelgroep. Zij gaan De Boei
feesten een hedendaags tintje geven. De succesformule van toen blijft. Verschillende zalen met muziek en
lokale talenten die een platform krijgen om dit talent te tonen. Gericht op jongeren vanaf 16 jaar tot 25.
Volgens Dave speelde het idee
al een tijdje, maar de tijden zijn
veranderd en de vraag was of een
evenement als dit nog een kans
had. “Na marktonderzoek onder
de doelgroep blijkt dat er toch een
sterke behoefte is. Er is in de hele
gemeente De Ronde Venen weinig
te beleven voor deze doelgroep en
daarom willen wij het een kans
gaan geven. Veel lokale kroegen
komt men niet binnen of de mogelijkheid om van ruimtes te wisselen
is er niet. De Boei is hiervoor een
mooie locatie. Verschillende zalen
met muziek en zeer goed bereikbaar voor de gehele regio.”

Rutger en Gerwin van ArGee productions

De Boei had indertijd een zeer
goede naam, volgens Verbruggen,
met bezoekers uit alle omliggende
plaatsen tussen Utrecht, Hilversum
en Amsterdam. “Eigenlijk was het
een zeer succesvol concept. Er was
een goede band met alle betrokkenen, en ook met politie, brandweer
en de gemeente. Wij hebben in de
jaren dat dit onder mijn organisatie

georganiseerd werd ook zeer weinig problemen gekend. Dit is ook
één van de redenen dat wij dit ook
zo lang hebben kunnen volhouden.”
Op 3 november is het dus zover. Een
nieuwe start. Onder een nieuwe
naam “Boya”. Spaans voor Boei.
Opkomende DJ-talenten zullen in
de grootste zaal hun talenten tonen
op het gebied van Dance & House.

In de kleinere zalen zullen verschillende muziekstijlen de revue passeren. Aangepast aan de wensen van
het publiek. Er is een facebookpagina: facebook.com/goboya. Kijk hier
voor de voorverkoopadressen en
overige informatie. Er zijn beperkte
kaarten aan de deur beschikbaar en
volgens de regels geldt ook hier:
vol = vol! Let's Go Boya!

oudere kinderen en
soms zelfs boeken
voor volwassenen.
Die zijn vaak net
iets spannender.
Maar ik vond het
leuker om zelf
eerst een kinderboek te maken.”
Het idee om het
boek uit te geven,
komt van haarzelf.
Hanna: “Ik zocht
op internet naar
een uitgeverij voor
jonge schrijvers
en zo kwam ik
bij Boekscout Yo!
terecht. Die uitgeverij geeft boeken
uit geschreven
door kinderen van
10 tot 15 jaar. Zij
helpen je, maar
je moet wel zelf
voor het boek, de
Hanna Oskamp: “Met het uitgeven van een nieuw boek
juiste papieren en
moet ik even wachten tot ik mijn VWO diploma heb, maar
promotie zorgen
dat er een vervolg komt, is zeker!” foto patrick hesse
en juist die extra
klusjes, bleken
alvast spullen maken voor een nieuw
nog best veel werk. Uiteindelijk ben
verhaal, maar het uitgeven van een
ik iets korter dan een jaar bezig
nieuw boek, dat moet even wachten
geweest. Hoewel ik het heel gaaf
vind om het boek in handen te hebben totdat ik mijn VWO-diploma heb. Toch
vind ik één boek te weinig om mezelf
– vooral de eerste keer toen ik hem
een schrijfster te noemen. Het kan
net uit de brievenbus pakte – denk ik
dus nog wel zes jaar duren, maar dat
dat ik niet binnenkort al een tweede
er een vervolg komt, dàt staat vast.”
boek zal uitbrengen. Ik zit nu op een
middelbare school in Gouda waar
ik tweetalig VWO volg. Dat is druk,
Heeft u interesse in Hanna’s prentenboek
waardoor ik minder tijd voor boeken
Flappie & Stekeltje en de trui die een
heb. Wel heb ik zo nu en dan weer
draad werd’?
een goed idee voor een verhaal, dat
Kijk dan op www.boekscout-yo.nl.
schrijf ik dan snel op voor later. Ook
Het 48 pagina’s tellende boek is daar te
wil ik in de weekenden en vakanties
bestellen voor € 13.95.

Mariamusical in Loenen aan de Vecht
Op zaterdag 27 oktober om 20
uur en zondag 28 oktober om 15
uur wordt in de Ludgeruskerk te
Loenen aan de Vecht, onderdeel van
de RK Parochie St Jan de Doper
Vecht en Venen, een Mariamusical opgevoerd: Maria, de kracht
van een verhaal ... Meer dan 80
zangers, spelers en musici voeren
die zaterdagavond en zondagmiddag een sprankelende musical op:
eigentijds, levendig, inspirerend. De
musical is tot stand gekomen in een
protestante (!) gemeente, onder
leiding van de Stichting Amateur
Podiumkunsten Amersfoort-Noord.
Centraal in de musical staat een

katholieke drie-generatie-familie
in een klein dorp ergens in Europa:
oma Marika, dochter Aliz en kleindochter Fanni. Met dezelfde levensvragen als u en wij. Door komst
van een reizend theatergezelschap
blijken de thema's uit het leven van
Maria op een verrassende manier
te vervlechten met de levensverhalen van de dorpelingen. Op www.
ludgerusparochie.nl is via de knop
‘actueel’ een fragment te bekijken. Toegang 8,50 euro. Kaarten
verkrijgbaar bij Wilma van Schaick,
tel. 0294 234618 en Paula van
Gils, tel 0294 237332.

Jeugdschaken in Wilnis
Het jeugschaken komt naar Wilnis. De spelclub 'met elkaar spelen' biedt
leerlingen van basisscholen schaakles en competite. Dus kinderen leren
niet alleen schaken maar ook tegen elkaar spelen. (Groot)ouders mogen
ook meedoen - immers het motto luidt 'met elkaar spelen', hun deelname
is bijna gratis. De bijeenkomsten zijn in Café 'Stee-Inn' bij de Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. Vanaf 13 november wordt tot de kerstvakantie iedere week geschaakt.
Meer info en opgave aub. bij Freddy Weinhandl, tel. 0297-272297 of bgg.
06-17022641. Zie ook www.sc-mes.nl

40,- per uur!
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incl. koffie, thee & frisdrank

*excl btw, minimale afname 3 uur.

inloop
avond
Di 30

- wo 31 okt

19 - 21 u
ur

vergaderen | presentaties | workshops

Constructieweg 96-A, 3641SP, Mijdrecht

Bij Jachthaven De Wilgenhoek worden 18 recreatieappartementen gerealiseerd. De 3-kamer appartementen op de eerste tot en
met de derde verdieping, variëren tussen de ca. 73m2 en ca. 80
m2 en zijn voorzien van royale buitenruimten. Tevens beschikken
alle appartementen over een parkeerplaats en ligplaats.

Nu in verkoop vanaf €285.000,- VON
Vraag naar de verkoopbrochure!

Met een fantastisch uitzicht over
de Vinkeveense plassen!
WWW.DEWILGENHOEK.COM

T 0297 - 263 263
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Primeur voor Get Styled aan de Dorpsstraat

Fish & Foot Spa nu ook in Mijdrecht!

Actie t/m 15 november
Een behandeling van €29,95 p.p. voor €21,95

De Fish & Foot Spa is onder meer in exotische vakantieoorden al enige tijd een hit, maar sinds kort kun je
voor deze wellness-behandeling ook terecht in Mijdrecht: bij Get Styled aan de Dorpsstraat 64a.
door anja verbiest
foto peter bakker

Wie binnenloopt bij Get Styled ziet
meteen twee bakken met visjes
voor twee bankjes staan. Eigenaresse Lineke Kool: “Sommige mensen kijken eerst wat verbaasd, maar
als ik ze uitleg wat een Fish & Foot
Spa is, worden ze toch wel nieuwsgierig naar het effect. De stap om
je voeten echt te laten behandelen,
is dan nog maar klein…”
Fish & Foot Spa betekent vrij vertaald ‘gezondheid van voeten door
water en vissen’. Lineke KooL:
“Tientallen Garra Rufa-visjes sab-

Fish & Foot Spa

Nature & Wellness
NATUURLIJKE HUIDPEELING VAN DE GARRA RUFA VISJES.
VITALISERENDE & VERZACHTENDE UITWERKING OP DE HUID
REFLEXOLOGIE-ACHTIGE ONTSPANNINGSMASSAGE
ZOWEL COSMETISCH ALS MEDISCH

CARE
HEALTH
RELAX

belen de overtollige huidschilfers
en eelt van je voeten en masseren
ze direct ook op een natuurlijke,
reflexologische wijze. Dat klinkt
misschien een beetje eng, maar is
het absoluut niet. Het kietelt, dat
wel. Op een aangename manier.
En je voeten zijn na afloop van een
behandeling heerlijk schoon en
zacht!”
Lineke Kool is zowel haarstyliste
als visagiste en Get Styled is tot
nog toe dan ook vooral bekend als
kapsalon. “Ik verzorg voor mijn
klanten graag een prachtig uiterlijk,
maar dat kan meer zijn dan een
goede coupe en feestelijke make-up
alleen. Een ontspannende welnessbehandeling zoals de Fish & Foot
Spa doet ook je uitstraling beslist
goed. Een mooie aanvulling dus.”
Het idee dat ze haar klanten met
de Fish & Foot Spa iets heel nieuws
en verrassends kan bieden, sprak
Lineke Kool aan: “Deze behandeling is in Mijdrecht of de directe
omgeving nog niet te krijgen, ik
vind het leuk om ook op dit gebied
vernieuwend te zijn.”
Sabbelen
De visjes die voor de behandelingen in de Fish & Foot Spa van Get
Styled worden gebruikt, zijn bekend
onder de naam Garra Rufa. Lineke
Kool: “Ze worden ook wel Kangalvisjes genoemd, naar de warme wateren in het district in Turkije waar
ze oorspronkelijk vandaan komen.
Er zijn twee soorten visjes: knabbelende en sabbelende. Wij hebben
gekozen voor de sabbelende visjes,
die de dode huidcellen als het ware

Zilver voor Mijdrechts bedrijf Zcene op
bedrijfsfilmfestival Cannes
Het Mijdrechtse bedrijf Zcene Moving Media heeft vorige week in
Cannes een zilveren dolfijn gewonnen met haar bedrijfsfilm “Global
Chains” over duurzaamheid en zakelijke kansen in de food- en agriketens, die was geproduceerd in opdracht van de afdeling Coöperatie &
Duurzaamheid van de Rabobank.
De award is een belangrijke
onderscheiding op het gebied van
corporate audiovisuele media. Een
internationale jury bekroonde de inzending van Zcene met een tweede
prijs in de categorie Informational
Films. Met ruim 650 inzendingen uit meer dan 35 landen is dit

festival in enkele jaren uitgegroeid
tot een belangrijke graadmeter
voor producties op het gebied van
bedrijfsfilms en -televisie en media.
Trots
“Wij zijn er trots op dat we deze
prijs gewonnen hebben. Deze film

van de voeten zuigen. Daarbij komt
het enzym detrinol vrij. Dit enzym
vermindert, heel simpel gezegd,
overmatige celdeling. Daardoor
komt eelt bijvoorbeeld minder snel
terug en blijven je voeten langer
zacht.”
Hygiëne
In een Fish & Foot Spa is hygiëne
natuurlijk erg belangrijk. Lineke
Kool: “We controleren elke dag de
waterkwaliteit in de bakken, volgens de daarvoor geldende strikte
regels en normen. Daarnaast checken en reinigen we voor aanvang
van de behandeling de voeten van
onze klanten.”
Arrangementen
Get Styled biedt diverse arrangementen aan in combinatie met
de Fish & Foot Spa. Lineke Kool:
“Een behandeling van 35 minuten
in de Fish & Foot Spa kost normaal
€29,95 per persoon. Dat is tot en
met 15 november €21,95, inclusief
een welkomstdrankje, reinigingsritueel van de voeten, een afsluitende voetverzorging met voedende
extracten én een leuk nagellakje
voor thuis!”
Met z’n tweeën naar de Fish &
Foot Spa gaan, kan natuurlijk ook.
Lineke Kool: “Je vriend of vriendin
verrassen met deze behandeling
is helemaal leuk! Bijvoorbeeld
als cadeautje voor Sinterklaas of
Kerstmis, of voor een verjaardag.
Voor al onze arrangementen zijn in
de winkels cadeaubonnen verkrijgbaar.”
Wie langer wil genieten van het
gekriebel van de visjes kan kiezen

De cursus bestaat uit zes lessen. De
eerste les start op vrijdag 9 november van 09.30 – 10.30 uur. Locatie
is de Budoschool aan de Molenland
15 in Wilnis. De lessen bestaan uit
twintig minuten lopen afgewisseld
met stoel- en grondoefeningen. De
kosten bedragen 15 euro voor de hele
cursus. De cursus gymnastiek is voor
mensen bij wie bewegen niet vanzelfsprekend is omdat zij bijvoorbeeld

voor meer uitgebreide arrangementen. Lineke Kool: “De totale
behandeling duurt dan 60 of 90
minuten, inclusief een paraffinepakking en bij het luxe arrangement tevens een manicure voor
zowel je handen als je voeten. Een
paraffinepakking is een intensief
en extra verzorgend masker voor
ruwe, droge en gebarsten handen
en/of voeten. Dit stimuleert de
doorbloeding en maakt zelfs
een droge huid weer zacht en
elastisch.”
Voetreflexzonetherapeut
Vanaf 30 oktober biedt Get Styled
haar klanten ook de gelegenheid
om zich op dinsdag en vrijdag te
laten behandelen door voetreflexzonetherapeut Anita Vink. Lineke
Kool: “Het uitgangspunt van de
voetreflexzonetherapie is dat
alle organen en weefsels van ons
lichaam weerspiegeld worden in
onze voeten. Middels drukpunten
op de voet worden er prikkels
gegeven naar het corresponde-

rende orgaan of weefsel en wordt
het zelfgenezend vermogen in
gang gezet. Het orgaan of weefsel
krijgt een betere doorbloeding,
waardoor het meer zuurstof krijgt
en afvalstoffen beter worden
afgevoerd. Bovendien heeft deze
therapie een zeer ontspannend
effect op lichaam en geest.”

Get Styled is gevestigd aan de
Dorpsstraat 64a, 3641 ED
Mijdrecht en telefonisch te
bereiken via 0297-283132.
Meer informatie is te vinden op
www.get-styled.nl.

laat zien hoe bedrijven als Rabobank, Ahold en Cargill, vandaag de
dag volop bezig zijn met duurzaamheid om ook een antwoord voor
de wereld van morgen te hebben.
Mede doordat de vraag van consumenten naar eerlijke en verantwoorde producten blijft stijgen,
moeten financiers, producenten,
distributeurs en retailers van etenswaren vanuit een gemeenschappelijk denkkader gaan werken,” aldus
Bram Verlaan, producent van de
film en directeur van Zcene Moving
Media, gevestigd aan de Stationsweg 18 in Mijdrecht.

Foto: Bram Verlaan (links met certificaat) en John den Hollander (rechts met
foto blaise tassou
award) geflankeerd door de festivaldirectie.		

Beweegcursus in Wilnis voor mensen met een chronische aandoening
In de ‘Week Chronisch Zieken’ van
9 tot en met 16 november geeft
fysiotherapeute Carla van Nieuwkerk
in Wilnis een kennismakingscursus
gymnastiek. De cursus is speciaal
voor mensen met een chronische
aandoening zoals reuma, parkinson,
MS, maar ook voor mensen met
chronische vermoeidheid of pijnklachten. Aanmelden kan tot zondag 28
oktober op www.usportanders.nl.

Lineke Kool (midden) toont samen met haar medewerksters Joyce de Bree
(links) en Lisa-Maria Uyterlinde de Fish & Foot Spa.

een chronische aandoening hebben.
Bewegen kan juist hen veel voordelen
bieden op het gebied van gezondheid.
Doordat iedere deelnemer op zijn
eigen niveau kan meedoen en de docent aangepaste oefeningen geeft, is
deze activiteit voor iedereen geschikt.
Aanmelden kan tot zondag 28
oktober door te klikken op de banner
‘Aanmelden Week Chronisch Zieken’
op www.usportanders.nl.
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Verleg jij de grenzen?

Nieuwe Hyundai Santa Fe vanaf €39.495,-. Oordeel zelf.
Groter, langer en ruimer dan zijn voorganger. Met een onderscheidend design en keus uit krachtige motoren: 2.4 GDi benzinemotor met
directe injectie (141kW/192 pk) of de 2.2 CRDi-turbodiesel (145 kW/197 pk). Door de week een soepele, comfortabele zakenauto. In het
weekend een ruime (3e zitrij mogelijk!) én veilige auto. Wie de Santa Fe van nabij kent, zal verrast zijn door de complete uitrusting en geweldige
rij-eigenschappen. Wie de Santa Fe minder goed kent zal ook de prijs bevallen. Maar... Oordeel zelf.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290, HTTP://ROVEMIJ.HYUNDAI.NL
Gecombineerd brandstofverbruik: 5,6 – 9,1 (l/100 km) / 17,8 – 11,0 (km/l); CO2 - emissie: 147 -212 (g/km). Uitstoot- en
Brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

www.hyundai.nl
TM

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL EN FISCALE
BIJTELLING ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW HYUNDAI-DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

Drukwerk nodig ? Ga dan snel naar
www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56

Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Tango Tankstations

Een succesvolle formule
Het is twaalf en een half jaar geleden dat Tango in Nijmegen het eerste onbemande tankstation opende. Daarmee
werd een nieuwe formule in de verkoop van autobrandstof geïntroduceerd. Tango (Tank & Go) bouwde in de
afgelopen periode een landelijk netwerk op. In het komende voorjaar denkt men het honderd vijftigste station
te openen. Op 20 juli 2001 ging Tango Mijdrecht als negende station van start.“Het is een van onze meest succesvolle verkooppunten,” stelt sales coördinator Edwin van Walsum.
Met de introductie van de onbemande tankstations werd het mogelijk om
de klanten een lagere brandstofprijs
aan te bieden. “In die periode zaten
er nog ruime marges op de prijzen
aan de pomp,” stelt Edwin. “Het idee
van de onbemande stations kwam
van Marc Schröder en was gebaseerd
op de gedachte dat je een deel van
de marge rechtstreeks aan de klant
kon doorgeven. Dat leek toen een
aantrekkelijker alternatief, dan de
veel voorkomende praktijk van de
spaaracties en de cadeauartikelen.
Die korting werd mede mogelijk
gemaakt dankzij de hoge mate van
automatisering, de besparing op de
operationele kosten en de relatief
lage investeringskosten. De besparing kan daardoor rechtstreeks aan
de klant worden doorgegeven. Daar
staat dan tegenover dat er geen shop
meer bij het tankstation aanwezig
is. Inmiddels is gebleken dat veel
automobilisten ook niet de behoefte
hebben aan zo’n shop, en dat men
vaak alleen maar wil tanken. Dat
gaat dan ook nog een stuk sneller
omdat men niet naar binnen hoeft

om af te rekenen. Inmiddels zijn
door allerlei ontwikkelingen op de
oliemarkt en ook wel door onze
aanpak, de marges voor iedereen een
stuk kleiner geworden. Je ziet nu dat
ook grote maatschappijen als Shell
en Esso hier en daar overgaan tot
onbemande stations. Shell was daar
mee begonnen onder de naam Ting,
inmiddels onderdeel van Gulf. We
zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Het gaat tenslotte om het verkopen
van veel liters en het besparen van de
kosten. En daar ligt onze kracht. Nu
ook de klanten steeds prijsbewuster
worden liggen hier onze kansen.”
Brandstof van hoge kwaliteit
Aanvankelijk dachten sommige
mensen dat Tango een deel van de
korting haalde uit de verkoop van
‘goedkope’ brandstof die dan ook van
mindere kwaliteit zou zijn. Edwin:
“Dat is inderdaad een hardnekkig
misverstand, dat blijkbaar moeilijk uit
te roeien is. Maar het is echt klinkklare onzin. Laat ik voorop stellen dat
brandstof aan allerlei kwaliteitsnormen moet voldoen. Dat betekent dat

er eigenlijk geen inferieure brandstof
op de markt komt. In feite gaan alle
maatschappijen uit van dezelfde
brandstof. Het verschil zit hem dan
in de toevoeging door verschillende
maatschappijen van allerlei additieven. Die zouden er toe bijdragen dat
de motor schoner is en er minder uitstoot plaatsvindt. Over de effectiviteit
daarvan valt overigens te twisten.”
Edwin legt uit dat de brandstof
gedurende de winterperiode een iets
andere samenstelling heeft. “Dankzij
bepaalde toevoegingen voorkomt
men in de koude winterperiode
startproblemen en dergelijke. In het
voorjaar worden de voorraden weer
aangevuld met nieuwe brandstof. Die
wordt verdeeld over tientallen depots
in Nederland. Een hoge kostenpost is
namelijk het transport. Dat betekent
dat wij zo min mogelijk willen reizen
en de stations dus bevoorraad worden
vanuit depots die zo dicht mogelijk in
de buurt liggen. Wij betrekken onze
benzine voornamelijk van de Q8 raffinaderij.”
Prijsstelling
Edwin wil ook nog wel ingaan op de
manier waarop de prijzen bepaald
worden. Veel mensen hebben het
idee dat de stijging van de olieprijs
op de markt onmiddellijk aan de
klant wordt doorberekend en dat
verlagingen niet of pas veel later aan
de klant worden teruggegeven. “Ook
dat is een punt dat hardnekkig de
ronde blijft doen,” stelt Edwin vast.
“De oliemarkt zit heel ingewikkeld
in elkaar en het is ook moeilijk uit te
leggen hoe het precies zit. Wanneer
er bijvoorbeeld een lagere olieprijs
op de markt berekend wordt, hetgeen
de laatste tijd al nauwelijks voorkomt,
kun je die vaak niet meteen doorberekenen omdat je nog met een voorraad dure brandstof zit. Overigens is

Zeventiende Dorcas
Voedselactie
In de week van 4 tot en met 11
november wordt voor de zeventiende
keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in
Nederland wordt voedsel ingezameld
voor de allerarmsten in Oost-Europa.
Bij deze actie zijn meer dan 400
kerken, 600 supermarkten en ruim
6.000 vrijwilligers betrokken. In Wilnis wordt op vrijdag 9 november de
Dorcas Voedselactie gehouden in “De
Roeping” (bij de Ned. Herv. Kerk van
Wilnis, bij de stoplichten). Boodschappen kunnen worden afgeven tussen
15 en 16.30 uur en tussen 19 en 20
uur. Dit zijn tevens de openingstijden
van de Christelijke Bibliotheek in ‘De
Roeping’. In Abcoude wordt op zaterdag 10 november de Dorcas Voedselactie gehouden op de volgende

Edwin van Walsum: “De oliemarkt zit heel ingewikkeld in elkaar. Wanneer er
bijvoorbeeld een lagere olieprijs op de markt berekend wordt, kun je die vaak niet
meteen doorberekenen omdat je nog met een voorraad dure brandstof zit.”
de prijs van de ruwe olie niet zozeer
de oorzaak. Maar die ruwe olie moet
ook nog geraffineerd worden. Het
ministerie van Economische Zaken
heeft de gang van zaken rond de
prijsbepaling aan de pomp overigens
een keer uitgezocht en vastgesteld
dat er correct gehandeld wordt.”

vorig jaar zijn we er nog mee op de
TV geweest in Hart van Nederland.”
Dwaze donderdagen
Tango verrast de klanten van tijd
tot tijd met een extra korting op de
Dwaze Donderdagen. Edwin: “Onze
prijzen voor benzine liggen gemiddeld tien à elf cent per liter lager
dan elders en voor diesel zeven cent.
Tijdens de dwaze donderdagen doen
we daar nog eens drie cent extra
boven op. Dat betekent dus voor
benzine dertien cent korting en voor
diesel tien cent per liter. En ik kan nu
al melden dat we in Mijdrecht voor
dit jaar nog negen van deze dwaze
donderdagen gepland hebben. Dat
betekent dat we gedurende de hele
maand november en december met
de actie doorgaan.”

Locaties
Tango zoekt zorgvuldig naar goede
locaties om het netwerk uit te breiden. Edwin: “We zijn voortdurend
op zoek. We kijken daarbij naar het
afzetgebied. We gaan ook na welke
concurrenten er al zitten Soms kun je
een bepaald station overnemen. Dat
wordt door ons dan zowel bovengronds als ondergronds helemaal
vernieuwd en aangepast. De locatie
moet ook goed en veilig bereikbaar
zijn. Ik kan wel zeggen dat de locatie
Mijdrecht voor ons een toplocatie is.
Afgezet tegen het klantenpotentieel
in dat gebied wordt er een goede omzet gedraaid. Bij het tienjarig bestaan

Meer informatie over Tango kan men
vinden op www.tango.nl.
Tango Mijdrecht is gevestigd aan de Industrieweg op het parkeerterrein van Karwei.

locaties: PLUS Supermarkt (Koot),
Hoogstraat 12 en Albert Heijn,
Dokter van Doornplein 2. Coördinator
van de actie in Abcoude is Jochem
Quartel, tel. 0294-282876.
Direct na de voedselinzameling worden de etenswaren naar verschillende
regiocentra gebracht. Daar zorgen

honderden vrijwilligers ervoor dat al
het voedsel wordt uitgesorteerd en in
pakketten wordt ingepakt. Zodra de
voedselpakketten verzendklaar zijn
gemaakt, gaan vrijwillige chauffeurs
op pad naar Oost-Europa om de pakketten daar af te leveren. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

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

Het is weer
wild in de polder!
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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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
RTV Ronde Venen
Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

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

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

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

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

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

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

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

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

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

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

... Bert Veldstra
Titel: De Wezenlozen
Auteur: Wytse Versteeg
“Een enkele keer gebeurt het dat
ik een boek lees waarvan ik na de
laatste bladzijde meteen terugkeer
naar de eerste om het boek nog
eens te lezen.
Een klassieke tragedie in een Hollands landschap. De tweeling Antigone, kortweg Gone, en Ismeen
leggen de link naar het drama van
Oedipus. Hij is getrouwd met de
veel jongere Clarissa. Tegenover de
kleine, magere intellectueel staat
zijn dikke anti-intellectuele broer
George. Alle personages lijken door
hun naam een mythisch verleden
met zich mee te dragen.
Als de moeilijk opvoedbare Gone
op zesjarige leeftijd een val maakt
van het toneel, raakt zij haar
spraakvermogen kwijt. Zo ongezeglijk als Gone is, zo gezeglijk is
Ismeen; wat Gone niet of matig
doet, doet Ismeen goed. Het is
geen wonder dat juist zij promoveert op “wolfskinderen”, kinderen
die opgroeien in een omgeving
zonder taal.
Siegfried heeft een zwak voor
Gone. Als hij stervende is, houdt
zij op met eten en gaat mee met
George waarna zij publiek bezit
wordt omdat diens huis vol hangt
met camera’s ten behoeve van een
realityshow. De buitenwereld gaat
zich met haar bemoeien.
Achtereenvolgens vertellen Ismeen,
George, Clarissa en Siegfried
[maar tegen wie? Tegen de lezer?
Tegen zichzelf?] hoe zij aankijken
tegen Gone, tegen haar gedrag,
tegen de manier waarop de andere
leden van de familie op elkaar
reageren en hoe zij hun eigen rol
daarin zien. En Gone zwijgt, ook
tegens ons, de lezers.”

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

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

SAM MOET NOG
VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

1

Manuscript uit Accra
Paulo Coelho
Manuscript
uit Accra
verrast
door zijn
krachtige
eenvoud en
wijsheid.
Een wijze
man uit
Athene
brengt vlak
voordat
de kruisvaarders in 1099 Jeruzalem belegeren een groep joden,
christenen en moslims bijeen om te
praten over de kennis die ieder van
hen in zich draagt.
Zoals de wijze, een kopt, zegt:
"Niemand weet wat het lot voor
ons in petto heeft. Kennis is niet
de absolute waarheid over leven of
dood, maar datgene wat ons helpen
zal om te leven en om de uitdagingen van alledag aan te gaan."

2

Perfectie 			
Peter James
Nadat
John en
Naomi hun
zoontje
verloren
aan een
genetische
ziekte,
blijken
ze beiden
drager te
zijn. De
kans dat een nieuw kind de ziekte
ook zal hebben is zeer groot.
Dan horen ze over een arts die
een methode ontwikkelde die
het gendefect uitsluit. Het lijkt
een droomkans. Aan de lijst met
mogelijkheden hadden ze wellicht
moeten zien dat er iets niet klopte;
kleur ogen, kleur haar, intelligentieniveau...
Maar nu is het te laat, Naomi is

mom van “doe eens gek”! Ja, misschien zijn dit weer rare en geen
normale voorbeelden, maar ik
wil hier een punt maken; dus lees
vooral verder.

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

Boeken tip 5...

Doe eens gek!
Soms is normaal niet genoeg en
wil je lekker gek doen! Dat kan
door je eens lekker uit te leven
tijdens het shoppen en met dingen
thuis te komen die niet helemaal
‘jij’ zijn, stappen tot de late uurtjes in een club op muziek waar
je helemaal niet van houdt, maar
toch helemaal uit je dak gaat
of iets te koken wat je eigenlijk
helemaal niet lekker vindt en het
toch helemaal op eet onder de

Ik ben vooral aan het begin van
de feestmaanden op zoek naar
dingen die ‘raar’ zijn en toch
supergaaf om te geven of om te
krijgen.
Voor deze volgende gadget heb
ik me een beetje ingelezen in de
goudmarkt. Ik had ook naar mijn
buurman kunnen gaan, de professional maar ja tijd hè…
De goudprijs wordt bepaald door
het aantal karaats goud dat er in
verwerkt zit. Je hebt 9, 14, 18, 20,
22 en 24 karaats goud. 24 karaats
goud is zuiver goud. Als we een
stapje lager gaan, 22 karaats dan
betekent dit dat 91.7% van het
geheel uit zuiver goud bestaat.
Als we aan goud denken, dan

zwanger en al direct is er iets
gruwelijk mis...

3

Zeven dagen zonder 		
Monika Peetz
De vijf
vriendinnen
Eva, Judith,
Kiki, Estelle
en Caroline
zien elkaar
iedere eerste
dinsdag van
de maand in
het Franse
restaurant
Le Jardin.
Ze nemen een gemeenschappelijk
besluit: samen onthaasten, ontslakken
en afvallen is het devies. Voor hun
jaarlijkse uitstapje gaan ze naar het
afgelegen kasteelhotel Achenkirch
om lichaam en geest in balans te
brengen. Zeven dagen zonder afleiding: geen telefoon, geen internet,
geen mannen, geen familieverplichtingen of werkdruk. Helaas ook
zeven dagen zonder eten. In theorie
dan. Knagende honger, starre regels
en meegereisde problemen leiden
tot steeds nieuwe uitvluchten en
ondermijnen iedere kuur. In plaats
van ontspanning is er sprake van
misverstanden, strijd en slapeloze
nachten. Eva staat de zwaarste beproeving te wachten: achter de dikke
vestingmuren gaat ze op zoek naar
haar vader. Ze ontdekt echter dat je
bepaalde familiegeheimen beter kunt
laten rusten.

4

Zeg dat het je spijt 		
Michael Robotham
De vriendinnen Piper en Tash
verdwijnen
op een
gewone
zondagochtend. Niemand weet
waar ze
zijn en de
verdwijning
houdt het hele land in haar greep.
Drie jaar later wordt tijdens de
ergste sneeuwstorm in jaren een

denken we aan een mooie ring,
horloges, oorbellen en laten we de
ouderwetse vullingen van de tanden en kiezen niet vergeten. Maar
is de gedachte van drinkbare
goudblaadjes al wel eens door uw
hoofd geschoten?
Nu komt dat ongewone om de
hoek kijken want wat wordt mijn
‘juweeltje’ voor de komende
maanden? Gold Cuvée! Een
mousserende Pinot Blanc met
22 karaats goudvlokken, die
gewoon te consumeren zijn. Hoe
te gek is dat? Zo te gek dat ik dit
natuurlijk niet aan ons voorbij kan
laten gaan. Veertig jaar ervaring
gaat in elke fles Gold Cuvée. Een
handgemaakt product, bestaand
uit 100% Pinot Blanc druiven
en een beetje likeur. De bubbel
is op een natuurlijke manier tot
stand gekomen door een tweede
vergisting en de goudblaadjes hebben het effect op de fles als een

echtpaar op brute wijze vermoord
in de boerderij waar Tash woonde.
Een verwarde jongen wordt bij de
boerderij opgepakt. Hij zegt dat hij
die nacht een meisje heeft gezien
dat achterna werd gezeten door
een sneeuwman.
Psycholoog Joe O'Loughlin gelooft
niet dat de jongen schuldig is,
zeker wanneer hij kijkt naar de
manier waarop de moordenaar te
werk is gegaan. Langzamerhand
begint hij te vermoeden dat er een
verband is met de twee vermiste
meisjes. Maar hoe dichter hij bij de
waarheid komt, hoe gevaarlijker de
zaak wordt.

5

Zeemansbruid 		
Judith Visser
Ursula
Klein is
leuk, blond
en single.
Iedere
ochtend
jogt ze met
haar broer
over de
Erasmusbrug om
daarna als
rechercheur bij de Rotterdamse
politie aan het werk te gaan. Maar
wie is de maniakale tegenspeler
van Ursula die levenloze en naakte
lichamen van afgedankte vrouwen
in de Rotterdamse straten achterlaat? Vanaf het moment dat ook
haar broer ongewild betrokken
raakt bij deze zaak is Ursula niet
meer te stuiten en is ze gedwongen
haar eigen grenzen steeds opnieuw
te verleggen.
Kan ze nog iemand vertrouwen?

sneeuwbal. Zo’n speelgoedbal
waar je als kind uren gefascineerd
naar keek als je na het schudden
van de bal de sneeuwvlokjes heen
en weer zag dwarrelen door het
water. Schudden is natuurlijk niet
aan te raden voor het openen van
de fles, ik hou namelijk van af en
toe lekker gek doen, maar deze
overheerlijke prikkelwijn dweilen
van de keukenvloer? Nee, dat is
me een beetje té gek!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

Bar & Bistro De Haven Vinkeveen

Leef met vlag en wimpel, maar... hou het simpel!
Bij voorbaat ben ik al blij gestemd wanneer een ondernemer zijn nek durft uit te steken om in deze moeilijke tijden een in het slop geraakt bedrijf met frisse energie weer vlottrekt en nieuw leven inblaast. In mijn
ogen de essentie van ondernemen. Wanneer het dan ook nog een eetgelegenheid betreft, hebben ze mijn
interesse helemaal.
Guy en Wendy Bracke, ondernemers in hart en nieren, zagen
met lede ogen aan dat de zo
gezellige horecagelegenheid op
Watersportcentrum de Proosdij
aan de Herenweg behoorlijk in
verval raakte. Hun thuisbasis is een
prachtige woonark aan het terrein,
en dus werden ze dagelijks met
dit gegeven geconfronteerd. Toen
de vorige eigenaar het te koop
aanbood, bedacht Guy zich dan ook
geen moment en besloot het over
te nemen. Een beslissing die op
zijn minst opmerkelijk is: Guy had
namelijk totaal geen horeca-ervaring en zowel hijzelf als zijn vrouw
Wendy runnen ieder al een bedrijf.
Guy: “Ik zag meteen potentie, gewoon een enorme opknapbeurt; een
frisse lik verf en een goede chef in
de keuken, dan doet gastvrijheid en
vriendelijk de rest. Eigenlijk heel
simpel.”

Het hele interieur werd opgeknapt
met nieuwe verlichting en nieuwe
meubels en er werd een nieuwe
chef-kok werd gevonden in de
persoon van Erwin de Haan; een
zeer ervaren chef die de klappen
van de zweep kent en die de laatste
twaalf jaar de scepter zwaaide over
de keuken van het Oude Spoorhuis
in Uithoorn. En hij heeft dan ook
terecht carte blanche gekregen
van Wendy & Guy, met als enige
opdracht: géén ingewikkeld gedoe,
zorg dat de gerechten op een A4vel kunnen en betaalbaar zijn. Dus
maakt hij een selectie van een aantal uitstekende gerechten. Nadat
het interieur was opgeknapt ging de
locatie onder de nieuwe naam “Bar
& Bistro De Haven” open en inmiddels loopt het uitstekend.
Het rondgonzende gerucht van
de wáánzinnige spareribs (met

24 en 25 november in Nieuwveen

Eerste Culinaire Winterfair wordt
regionaal evenement
Aan het rijtje culinaire evenementen in de regio kan een nieuwe worden toegevoegd: op zaterdag 24 en zondag 25 november vindt voor de
eerste keer de Culinaire Winterfair plaats op het Teylersplein in Nieuwveen. Twee dagen lang proeven en genieten van allerlei kleine gerechtjes, hapjes en drankjes. De fair begint op zaterdag vanaf 15 tot 1 uur
en op zondag vanaf 14 tot 21 uur.
De deelnemende restaurants vormen
een culinaire mix bestaande uit
Rendez-Vous uit Mijdrecht, Restaurant Tijsterman en De Hollandsche
Leeuw uit Nieuwkoop, Restaurant
Alle Hens uit Alphen a/d Rijn en
Sjiek aan de Amstel uit Uithoorn.
Prinselijk Proeven uit Mijdrecht en
Riga Ranch uit Nieuwveen maken
het plaatje compleet met een wijnproeverij, heerlijke koffie, thee en
bonbons. Naast het culinaire aspect
is er een zorgvuldig entertainment
programma samengesteld waarbij
men heerlijk kan ontspannen, maar
ook even lekker met de voeten van
de vloer los kan gaan! Van Hollandstalige muziek tot lekker swingende
Disco en Rock ’n Roll.

De organisatie van dit culinaire
evenement ligt in de handen van
de Stichting Culinaire Winterfair
en wordt naast een enthousiast
team mede mogelijk gemaakt door
hoofdsponsoren Auto Maas en
Kroes & Partners, en vele andere
sponsoren.
Een gedeelte van de opbrengst gaat
naar het goede doel. Dat is Openlucht Zwembad Aarweide, die door
middel van deze opbrengst in staat
wordt gesteld een AED te kunnen aanschaffen om een snellere
en betere eerste hulp te kunnen
bieden, indien dit nodig zal zijn.
Meer informatie over de Culinaire
Winterfair is te vinden op

www.culinairewinterfair.nl.

geheime ingrediënten) bereikte ook
de redactie van De Groene Venen
en ik kon natuurlijk niemand anders
dan mijn ‘carnivriend’ en collega
Peter Bakker meenemen. Ik zoek
de tafelgenoten voor deze rubriek
graag passend bij de locatie uit
en dit was de uitgelezen gelegenheid om de sparerib-expert van De
Groene Venen zijn oordeel laten
vellen over de spareribs.
De locatie Watersportcentrum de
Proosdij (waar Bar & Bistro De
Haven gesitueerd is) waar u terecht
kunt voor de koop/huur van percelen voor tenten en ligplaatsen voor
kruisers, alsmede, koop en verhuur
van luxe droomchalets direct aan
het water, ligt aan de Herenweg
276 te Vinkeveen en is makkelijk
te bereiken. We parkeren de auto
dan ook op de Herenweg en meteen
vallen de nieuwe lichtbakken aan de
gevel van de gezellige locatie ons
op. Binnen worden we enthousiast
onthaald door de charmante Wendy.
De lekker ruim opgezette Bar/
Bistro ziet er fris en gezellig uit.
Peter kent de oude situatie nog
en is danig onder de indruk van de
nieuwe uitstraling.
Na een uitermate gezellige kennismaking met Guy en Wendy is het
tijd om te gaan genieten. Als voorgerecht heb ik mijn oog laten vallen
op op de salade van zalmbonbons
met roomkaas; Peter gaat voor de
carpaccio. Er zitten al wat mensen
aan diverse tafeltjes, maar door de
ruime opzet is het gezellig. Binnen
de kortste keren staat Wendy bij
de tafel met de voorgerechten. Dat
ziet er smakelijk uit, helemaal top.
Peter en ik zijn niet alleen aangenaam verrast door de uitstekende
smaak, maar ook de prijzen (slechts
€8,50 voor de salade en €10,00
voor de prima carpaccio). De
enthousiaste Guy is erg benieuwd

naar onze bevindingen; een brede
glimlach van ons beiden en een
opgestoken duim is zijn deel.
Het hoofdgerecht is inmiddels geserveerd door de uitermate vriendelijke serveerster. Het bewijs is daar:
een glimlach kost niets. Ik hoef hier
natuurlijk niet te melden dat Peter
voor de spareribs is gegaan en na
zijn belofte dat ik mag proeven,
besluit ik om een completer indruk
te krijgen van de kunsten van Erwin
voor de spies van gemarineerde
biefstuk met pepersaus te gaan.
Ook deze gerechten zien er top uit
samen met de groenten, friet en
gebakken aardappeltjes. De porties
zijn ruim voldoende en weer voor
een prijs: €12,50 voor de spareribs
en €13,50 voor de biefstuk. Zo
blijkt maar weer dat kwaliteit niet
duur hoef te zijn en kan je voor dit
soort bedragen gewoon gezellig uit
eten gaan, zonder al te diep in de
buidel te tasten.
Na het hoofdgerecht komt Wendy
nog met een gewetensvraag of we
nog dessert lusten? Ik besluit voor
een cappuccino te gaan en weet
Peter te overtuigen een lekkere

Dame Blanche te nemen. Na dit
heerlijke diner komt Guy nog even
gezellig bij ons zitten en dat het ons
buitengewoon goed gesmaakt heeft,
doet hem duidelijk genoegen. “In
mijn ogen hoeft het allemaal niet zo
moeilijk te zijn: gewoon goed eten
en gezellig, lekker simpel en vooral
laagdrempelig, je moet gewoon
binnen kunnen stappen, ook met
je kinderen, en als die een frietje
nemen hoef je heus niet voor een
volwassene te betalen,” aldus Guy.
Ook krijg ik van hem een mooie full
colour flyer in de handen gedrukt
voor een echte ‘Lazy Sunday’
aanstaande zondag 28 oktober.
Iedereen is vanaf 16 uur van harte
welkom op deze relaxte middag
met live muziek van 2 gitaristen
die van jazz tot top 40 muziek
spelen. Kom langs een hapje en een
drankje en genieten maar. Soms
kan het leven gewoon heel goed en
simpel zijn.......

Bar & Bistro De Haven
Herenweg 276 3645 DX Vinkeveen
0297 265308   
Geopend van dinsdag t/m zondag
van 12 – 24 uur.

Voedselinzameling jongerenwerk Stichting De Baat groot succes
Vrijdagavond 19 oktober hebben
jongeren in het kader van de
Veenig themaweek ‘de week van
de armoede’ voedsel ingezameld bij
bezoekers van de supermarkten voor
de voedselbank.
In De Ronde Venen zijn momenteel
ongeveer 50 gezinnen afhankelijk
van de voedselbank.
In totaal hebben de jongeren drie
volle winkelwagens opgehaald en bij
de voedselbank afgeleverd. Zij willen
dan ook iedereen hartelijk bedanken
voor hun bijdrage. Zonder u was dit
niet gelukt.
Mocht u zelf iets willen doen voor
de voedselbank? Op donderdagavond
tussen 18:00 en 19:30 uur kunt u

ook voedsel of goede kleding brengen
om zo deze gezinnen te helpen.
Mocht u een huishoudelijk apparaat
over hebben dan kunt u ook altijd
even bellen of er op dat moment
gegadigden voor zijn. De voedselbank
bevindt zich aan de linkerkant van de
Karwei. Kijk voor meer informatie op

http://voedselbankderondevenen.nl/
Op zoek naar kerstpakketten
Voor de kerst gaat het jongerenwerk
samen met jongeren op zoek naar
55 kerstpakketten om deze gezinnen
ook met kerst iets extra’s te kunnen
geven. Vooral bedrijven die kerstpakketten bestellen, vragen wij om een
of twee pakketten extra te bestellen voor de voedselbank. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen
met T.klinkhamer@stichtingdebaat.nl.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Ed van de Berg, judovereniging Fuyiama

De nadruk ligt op recreatie en breedtesport
De Judovereniging Fuyiama uit Abcoude maakt deel uit van een grote sportvereniging met afdelingen in Amsterdam, Abcoude en Almere. Het gaat daar vooral om judo en de vereniging heeft als doelstelling om de sport
in de breedste zin van het woord op een zo positief en stimulerend mogelijke manier aan te bieden aan een zo
groot mogelijke groep. Dat betekent dat de nadruk wordt gelegd op recreatie en breedte sport. “Het gaat er
vooral om dat kinderen plezier beleven aan de judosport,” zegt algeheel coördinator Ed van de Berg.
“Wij zijn geen standaardvereniging,”
legt Ed uit. “De oude judovereniging
Abcoude bestond al ruim dertig jaar.
Zo’n tien jaar geleden leidde de
samenwerking met Amsterdam tot
een fusie. Sindsdien heet de vereniging judovereniging Fuyiama. In
Abcoude hebben we nu ongeveer 60
leden. In Almere, waar we sinds twee
jaar actief zijn, hebben we ongeveer
dertig leden en de locatie Amsterdam
zit rond de zestig. Maar we geven
ook lessen op scholen of bij speeltuinverenigingen, buurthuizen en andere
judo-organisaties. Wanneer je dat
bij elkaar optelt dan bereiken we in
Amsterdam wel zo’n twee à driehonderd mensen. Naast de reguliere
lessen doen we veel schoolprojecten
en organiseren we laagdrempelige
evenementen zoals toernooien.”
Jong beginnen
De lessen in Abcoude worden
verzorgd door Marco Timmerman

en vinden plaats op vrijdag in de
Kees Bon Zaal. “We werken hier in
Abcoude alleen met jeugd. De oudste
jeugd bij ons is tussen de zestien en
de negentien jaar. We beginnen al
met de peuters vanaf drie jaar. Bij
de kleintjes wordt veel aandacht
gegeven aan het vallen. Vanaf het
moment dat kinderen gaan lopen
vallen ze regelmatig. Geleidelijk
ontwikkelen ze een angst om te vallen. Dat komt niet in de laatste plaats
door de schrikreactie van ouders, die
onmiddellijk toesnellen en troosten.
Wij leren de kinderen de angst om
te vallen te overwinnen, door ze op
allerlei manieren daarop voor te bereiden. Overigens worden valcursussen ook op gemeentelijk niveau aan
scholen aangeboden. Bij de Judobond
Nederland is er een aparte opleiding
voor valinstructeur. Het wordt dus
wel serieus aangepakt.”
Ed legt uit dat de judosport ideaal
is voor kinderen. “Door er op jonge

FEEL GOOD DAY

KOM PROEFWANDELEN

leeftijd mee te beginnen leer je al
snel om te vallen zonder dat je jezelf
pijn doet. Het samenspel met je
tegenstanders is er ook op gericht om
samen te spelen zonder elkaar pijn
te doen. Geleidelijk komen er dan
allerlei elementen in de oefenstof
bij waarmee de algehele motoriek
van de kinderen wordt ontwikkeld.
Het is een spel van actie en reactie.
Je reageert op elkaar en je beweegt
mee. Het heeft sterke elementen van
zelfverdediging en is erop gericht
om in balans te blijven. Naarmate
de kinderen ouder worden leren ze
ook de achtergrond van de sport en
de betekenis van de verschillende
oefeningen beter begrijpen.”
Recreatief
De doelstelling van judovereniging
Fuyiama is er vooral op gericht om
zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met de judosport.
Daarbij wordt ook aandacht gegeven
aan alle aspecten
van de wedstrijdsport, zonder dat
de competitie
centraal staat. Ed:
“Wij bieden onze
lessen op een zo
laagdrempelig
mogelijke manier
aan. De lessen zijn
vakinhoudelijk
goed en worden
gegeven door
gediplomeerde
mensen. Wij hebben momenteel
zeven gekwalificeerde instructeurs
in onze vereniging.
De kinderen

Woensdag 31 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur
Smit Schoenen in Mijdrecht

worden ingedeeld in leeftijdsgroepen.
Twee keer per jaar worden er examens afgenomen die kunnen leiden
tot toekenning van een bepaalde
graad. Men krijgt dan de bij die graad
behorende band die elk een eigen
kleur heeft. We hebben nu een groep
leerlingen met de bruine band die
opgaan voor de zwarte band. Dan ben
je al behoorlijk bedreven. We hebben
ook enkele leerlingen die in het wedstrijdcircuit zitten en die mee doen
aan selectiewedstrijden en nationale
competities. Maar dat is niet onze
eerste prioriteit.”
De vereniging telt een groot aantal vrijwilligers. “Ook leiden wij
mensen op omdat het goed is dat
de vereniging over gekwalificeerde
medewerkers beschikt. We leiden
ook scheidsrechters op. We hebben
inmiddels als vereniging het grootste
aantal scheidsrechters uit de regio.
Gemiddeld is er één scheidsrechter
per twee verenigingen. Wij hebben
er maar liefst 19,” meldt Ed met de
nodige trots.
Vanaf vrijdag 2 november start
Fuyiama met G-judo in Abcoude.
De lessen staan open voor kinderen
van acht tot veertien jaar met een

verstandelijke beperking. Tijdens de
lessen staat het judoën centraal maar
er wordt ook veel aandacht gegeven
aan sociale vaardigheden, zoals het
omgaan met elkaar, samenwerken,
omgaan met winst en verlies en
respect voor elkaar.
Toernooi op 11 november.
De vereniging organiseert vier keer
per jaar een recreantentoernooi. Ed:
“Het is een goede gelegenheid voor
de leerlingen om samen met andere
verenigingen wedstrijden te houden.
Het eerstkomende toernooi is al snel
en wel op 11 november a.s. We verwachten daar ongeveer driehonderd
deelnemers, allemaal mensen die
puur voor de lol judoën. We zijn erg
trots op zo’n grote deelname. We zien
in de toernooien een mogelijkheid
om de sport te promoten en mensen
kennis te laten maken met judo. Het
is dan ook zeker de moeite waard om
op 11 november vanaf 10 uur naar
de Kees Bon Zaal, Holendrecht 55 in
Abcoude te komen.
Meer informatie over de vereniging
en over de toernooien is te vinden op

www.fuyiama.nl.

Even voorstellen: Duikvereniging Scubadoe ‘de Venen’
Duikvereniging Scubadoe ‘de Venen’ is sinds december 1995 een enthousiaste vereniging
die voor elke duiker iets te bieden heeft en waar de gezelligheid voorop staat. Alhoewel
de meeste leden zijn opgeleid vanuit het IDD systeem, kan iedere actieve of aanstaande
duiker lid worden van duikvereniging Scubadoe ‘de Venen’, ongeacht zijn brevet of opleidingsorganisatie. De meeste leden komen uit de regio Abcoude, Vinkeveen, Breukelen,
Maarssenbroek, Maarssen oftewel ‘de Venen’.

Mywalker is niet alleen stijlvol en vrouwelijk,
maar ook uiterst comfortabel.
www.my-walker.com

ACTIE

Ed van de Berg: “Kinderen ontwikkelen geleidelijk een angst om te vallen. Wij leren de kinderen om dat te overwinnen, door ze er op voor te bereiden. Er worden
ook valcursussen gegeven.				
foto patrick hesse

WIN UW AANKOOPBEDRAG TERUG!
Koop een paar Mywalkers en
maak kans op volledige teruggave
van het aankoopbedrag!
Smit Schoenen
Dorpsstraat 39
3641 EA Mijdrecht
0297 281875

Sinds deze zomer hebben wij een nieuwe thuisbasis gekregen bij Duikcentrum Airdiving aan
de Baambrugse Zuwe 143B in Vinkeveen. De
eigenaars van het duikcentrum Mike en Anitha
Belder zijn sinds 1996 lid van Scubadoe ‘de
Venen’ en onze clubinstructeurs.
Wij hebben nu als vereniging een thuisbasis
gekregen aan een van de mooiste zoetwaterduiklocaties van Nederland.
Het doel van de vereniging is duiken met elkaar,
praten over wat je gezien en beleefd hebt onder
water en daarnaast vooral gezelligheid. Door de
vereniging worden allerlei activiteiten georganiseerd waar alle leden aan deel kunnen nemen
zoals duikweekenden, duikdagen, duikreizen,
duikopleidingen en nog veel meer.

Scubdoe ‘de Venen’ traint wekelijks. In de wintermaanden op vrijdagavond van 21.00 uur tot
22.00 uur in zwembad ‘t Kikkerfort te Breukelen. In de zomermaanden op de vrijdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur op zandeiland 4
(Baambrugse Zuwe 143 B in Vinkeveen).
Vind je het leuk om met ons mee te duiken of
ben je op zoek naar een buddy om mee te duiken? Duik eerst in het web naar www.scubadoe.
nl of neem contact op via de mail. Loop binnen
bij Duikcentrum Airdiving of zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen op vrijdagavond.
We zijn op zaterdag 3 november ook aanwezig op de vrijwilligersmarkt in winkelcentrum
Bisonspoor in Breukelen bij stand 23.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Suzuki Burgman 650 Executive

I’ve got the Power!
Al eerder reed ik de Suzuki Burgman 650 Executive, maar nu is er een uit 2008 met slechts 6.100 km(!) op
de teller. De meest luxe uitgevoerde motorscooter die er te koop is en aan gezien het deze herfst eindelijk
zomer begint te worden (21 graden), heb ik natuurlijk zin in deze Bentley onder de motorscooters. Uiteraard
is deze scooter-op-stand zilvergrijs; de enige juiste kleur voor zo'n sjieke, pardon: chique, tweewieler. De
horizontaal geplaatste, watergekoelde tweecilinder met vier kleppen per cilinder is goed voor een vermogen
van 55 pk (40,5 kW) bij 7.000 tpm/min en heeft een koppel van 63 Nm. Ruim voldoende om uiterst vlot aan
het verkeer mee kunnen te doen. Hiermee presteert hij ongeveer even goed als een gewone motorfiets.
Om de sensaties van het gewone motorrijden te evenaren voorzag Suzuki
deze Burgman van een powerknop.
Niet alleen om bij het accelereren
een powerboost te krijgen maar ook
bij het afremmen zorgt een krachtigere motorrem voor bijkomende vei-

ligheid. Wie echt sportief wil rijden,
drukt op een andere, gele knop en
schakelt van de automaat over naar
de manuele versnellingen. Via twee
andere knoppen kan je van eerste
naar vijfde en omgekeerd van vijfde
naar eerste schakelen. De koppeling

blijft in alle omstandigheden automatisch. De SECTV automaat is een
patent van Suzuki én een bijzonder
prettige uitvinding. De motorscooter loopt prachtig stil en nadat ik
mijn fototas onder het zadel in een
bodemloze put lijkt te gooien (tjee,
wat een megaruimte), zit ik als een
vorst op deze 650. Wanneer ik op
weg ga speel ik een beetje met de
vele knoppen die deze Executive rijk
is. De knop bovenop de rechterstuurhelft doet de werkelijk sublieme
spiegels elektrisch inklappen, erg
makkelijk wanneer je je tussen file
probeert voort te bewegen.
Ook laat ik diverse keren het grote
scherm elektrisch op en neer gaan
en merk meteen hoe goed hij je
gezicht uit de wind houdt in de
hoogste stand. Deze megascooter
is natuurlijk geen licht gewicht. Hij

weegt 245 kg en zeker wanneer je
erg traag rijdt, laat dit gewicht zich
goed voelen. Wanneer je gewoon
rijdt merk ik hier echter niets van en
dan is het gewoon gáán en plezier
hebben. Wanneer ik hem ergens in
de polder volledig laat gaan en de
power knop indruk, zit ik binnen een
mum van tijd boven de wettelijke
(dynamische) snelheid die geldt op
sommige snelwegen na 19.00 uur,
snapt u het nog?
Deze scooter is zeer all round en
geeft je echt het gevoel op een
motorfiets weg te zijn. Door alle
mogelijke vakjes onder het dashboard en de megaruimte onder het
zadel kun je lekker wat spulletjes
kwijt. Ook een passagier zit als vorst
achterop en zou een vakantie naar
het buitenland makkelijk tot de
mogelijkheden behoren, maar ook
woon/werk verkeer is hem op het lijf
geschreven.

Al dit moois en lekkers komt natuurlijk met een prijskaartje, hoewel...
deze Brugman uit 2008 met die
ongelooflijk lage kilometerstand van
6100 kilometer (ca 1500 kilometer
per jaar), is geen pekelfiets, zoals
blijkt uit de onberispelijke staat.
Iedereen zal denken dat u de loterijjongens Gaston of Rick op bezoek
hebt gehad. Want voor slechts 7.450
euro koopt u de top of the line; de
meest uitgebreide scooter die er te
koop is, die met recht de naam Executive (bestuursvoorzitter) draagt.

Roké Motors Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-285218
Faxnummer: 0297-281932
E-mail: mijdrecht@roke.nl
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‘Zee’ van rode auto's bij Hotel Mijdrecht

AUTO & MOTOR

Door
Michael Reuling
foto's peter bakker

Citroën HY

Oude tijden herleven
Enkele weken terug vond er een meeting plaats van diverse Citroën HY’s aan de Amstelkade in Wilnis. Een bijzondere bestelauto die nog redelijk veel te vinden is in Nederland. Tijd voor een stukje cultuur snuiven met de Citroën
HY. En waarom wij Nederlanders een zwak hebben voor de HY.
De Citroën HY is een bestelbus die werd geproduceerd tussen 1947 en 1982. Je herkent
deze bus onmiddellijk aan zijn neus, of, nog
kenmerkender, zijn golfplaatcarrosserie. In totaal werden er 475.000 exemplaren gebouwd.
De eisen die gesteld werden voor de ontwikkeling van de HY waren vrijwel gelijk aan die
van de Citroën 2CV. De 2CV was bedoeld als
goedkoop vervoersmiddel waarmee je over
slechte wegen en akkers kon rijden, zonder dat
de eieren in je mandje zouden breken. Vering
was dus een belangrijk element. Daarnaast
moest je met de 2CV op zondag naar de kerk
kunnen rijden, met je hoed op. De HY moest
net als de eend over voorwielaandrijving beschikken, weinig brandstof verbruiken (let wel,
volgens voor die tijd geldende maatstaven) en
over een goede wegligging beschikken. Waar
de 2CV al voor de Tweede Oorlog in kleine
aantallen geproduceerd werd om mee te
testen, bleven de blauwdrukken van de HY nog
even liggen. Pas na de Tweede Wereldoorlog
rolde de eerste HY van de band.
De HY bestaat uit een chassis met opbouw,
wat de auto uitermate goed leende voor
ombouw naar andere varianten als de pick-up
en camper. Omdat alle techniek aan de voorzijde van de auto
ligt, zoals de motor, versnellingsbak en aandrijving, kon de HY
makkelijk verlengd worden. Één van deze verlengde exemplaren was te zien op de zorgboerderij aan de Amstelkade, waar
een camper voorzien was van 1,2 meter extra lengte tussen de
assen en 60 centimeter extra lengte aan de achterzijde. Voor
het zwaardere werk bouwde Citroën de HZ.
Interessant is het feit dat de HY ook een tijd in Nederland
werd geproduceerd. Rond 1963 was de vraag naar de Citroën
bestelbus dermate toegenomen dat de productie in België
kampte met capaciteitsproblemen. Bij het gebouw van Citroën
aan het Stadionplein in Amsterdam was kort daarvoor een
tweede pand gebouwd, waardoor men in Gebouw II extra
ruimte had. Op 30 september 1963 startte hier een kleine
montagestraat voor de HY. De HY werd vanuit Parijs als
bouwpakket aangeleverd, waarbij uit economisch oogpunt nog
eens 17% van de toebehoren van Nederlandse leveranciers
werd betrokken. Deze auto’s waren uiteindelijk bestemd
voor de Nederlandse en Belgische markt. De productie telde
ongeveer zeven à acht auto’s per dag. In de hete voorzomer
van 1968 waren er studentenopstanden en revolutionaire
stakingen in Parijs, waardoor de
aanvoer van bouwpakketten stokte
compleet. Een mooi moment om het
Amsterdamse pand hier en daar op te
knappen. Doordat in 1968 de wetgeving in Nederland veranderde, werden ‘suicide doors’ (die naar achteren
openen) verboden. Vandaar dat vanaf
1968 zogenaamde ‘Benelux’-deuren

De eerste Rode Neuzen Rally groot succes
CliniClowns organiseerde zondag jl. voor het eerst de Rode Neuzen
Rally. Vanaf vijf plaatsen in Nederland startten in totaal 183
deelnemers. Een opvallende stoet, want aan rally mocht uitsluitend worden deelgenomen door rode auto's. Bij Hotel Mijdrecht
verschenen de meeste Rode Neuzen Rally-rijders aan de start:
113. Hier vandaan en vanuit Uden, Dwingeloo, Ruurlo en Enschede
voerde de route langs de mooiste plekjes in Nederland. Onder hen
bevond zich collega Rachel Gerards, vormgeefster bij De Groene
Venen, met -uiteraard- een rode auto. Al die rode auto's zorgden
voor lange slierten met een betoverend effect. Bij de finish in
Amersfoort kleurde het terrein van CliniClowns rood en waren de
meest mooie rode auto's te bewonderen, waaronder een MG van
1933! Hans Geels, directeur van Stichting CliniClowns Nederland, was overweldigd door het aantal deelnemers dat zich naar
Amersfoort had genavigeerd. De deelnemers zamelden met elkaar
19.555 euro in voor CliniClowns. Een mooi evenement dat zeker
een vervolg in 2013 gaat krijgen!
foto's rob isaacs en rachel gerards

De start in Mijdrecht

gemonteerd werden. In totaal werden er tussen 1963 en 1970
zo’n 10.000 exemplaren in Nederland gefabriceerd.
Oudere lezers herinneren zich de HY waarschijnlijk nog van
de Amsterdamse brandweer, het mobiele kantoor van de
ANWB (destijds veel te zien op pleinen en markten), of als
Technische Patrouille Wagen van de Rijkspolitie. Jongere
lezers herkennen de HY misschien nog van Sesamstraat. Na
de inzet bij agrariërs, bedrijven, als frietkar, camper, pick-up en
als ambulance werd de HY een cult-symbool en zeer gewild
onder vele mensen. In Nederland rijden er nog zo’n 800 HY’s
rond. Ongeveer 500 liefhebbers hebben zich verzameld in
de Citroën HY Team Holland (één van de twee HY clubs in
Nederland). Een club enthousiastelingen die met regelmaat
afspreken, contact houden, ervaringen uitwisselen en onderdelen veilig stellen voor later.
Vandaag de dag rijden de meeste HY’s op LPG. De 1.9
viercilinder motor (populairder dan de ook geleverde 1.6)
lust een aardige borrel, dus met de huidige benzineprijzen
zijn dit soort LPG-oplossingen zeer gewild. En zo rijden vele
liefhebbers nog flink wat kilometers per jaar. Citroën HY Team
Holland organiseert
met enige regelmaat
bijeenkomsten. Doel is
een gezellig weekend te
hebben met liefhebbers
onder elkaar; gezellig
kampvuurtje maken,
ervaringen uitwisselen,
samen koken en eten
en een tourtocht door
de regio maken. En
natuurlijk, overnachten
in de HY camper. Bram
Okhuijsen uit WaverBram Okhuijsen
veen, zelf trotse bezitter
van een donkergroene HY, nodigde ons uit om de
sfeer te proeven. Terwijl de eerste HY’s het natte
gras opreden van de Zorgboerderij Amstelkade vertelde hij ons de verhalen van de HY’s. En dat is nou
het leuke van de clubs. Ook al ben je geen liefhebber
van auto’s, je wordt automatisch enthousiast. En in
het geval van de HY is dit een stukje (ook Hollandse)
cultuur dat behouden moet blijven.
Meer informatie over Citroën HY Team Holland:

www.citroenhyteam.nl.

Het eindpunt in Amersfoort

22		

DE GROENE VENEN

Het motivatieboek

Nieuw: Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Wil jij het beste uit anderen halen? Zodat ze succesvol worden in werk, opleiding en sport? Wil je mensen
motiveren om te doen wat bij hen past? Het motivatieboek geeft je praktische informatie waarmee je
aan de slag kunt. Zo kun jij anderen motiveren door belangstelling te tonen, zelfvertrouwen te versterken
en vrijheid te bieden. Je kunt een ander helpen om nieuwe inzichten te verkrijgen en een eigen plek in te
nemen waar hij of zij het beste tot z'n recht komt. Het motivatieboek zet je ook aan het denken. Wat motiveert jou? Dat vraagt de Vinkeveense Mineke Vaas haar lezers.

Sinds augustus heeft Rianda Groenendijk een nieuwe praktijk voor
Klassieke Homeopathie gevestigd in Mijdrecht. Zij heeft afgelopen juni
haar zesjarige HBO-opleiding voor Klassiek Homeopaat met goed gevolg
afgerond. De praktijkruimte wordt door Gerda Bocxe (eveneens Klassiek
Homeopaat) ter beschikking gesteld. In de toekomst gaan zich meerdere
disciplines vestigen op de Schatterkerkerweg 1B in Mijdrecht.

“Je kent ze vast, motiverende
mensen. Ik kom ze bijna dagelijks
in De Ronde Venen tegen. Hoe doen
ze dat toch? Ik heb het ze maar
eens gevraagd. Hun antwoorden
deel ik in Het Motivatieboek. Ik wil
niets liever dan anderen motiveren.
Gewoon omdat je meer kan als je
gemotiveerd bent en meer bereikt
als je de mensen om je heen weet
te motiveren."
Een stukje uit het boek:
Mijn dochter las een poosje geleden
het dagboek van Anne Frank en ze
liet me laatst een mooi stukje lezen.
Het kwam er op neer dat je mensen
pas goed leert kennen als je eens
flink ruzie met ze hebt gemaakt. Nu
wil ik, vanaf deze plaats, niemand
aanzetten om onenigheid te veroorzaken, maar ik zou je wel willen
uitnodigen om eens na te denken
over de wijsheid van Anne Frank.

Kort Nieuws
Mijdrecht

Martin Brand in
De Meijert
Zondag 28 oktober a.s. zal in een
dienst van de LEEF! evangelische
gemeente Mijdrecht Martin Brand
spreken en zingen. Martin is een
inspirator in hart en nieren. Zijn
grootste passie is delen van zijn
geloof en zijn leven met God door
persoonlijke liedjes en eerlijke
toespraken. De dienst wordt gehouden in De Meijert in Mijdrecht.
Aanvang 10 uur. Van harte welkom;
neem familie, vrienden en kennissen mee! Er is crèche en voor de
kinderen van 2½ t/m 12 jaar is
tijdens de dienst een eigen samenkomst. Voor meer informatie:
www.waaromleefje.nl. Kijk op
www.martinbrand.nu voor meer
informatie over Martin Brand.

Radio

Behind the Grooves
back to the 70's
op RTV Ronde Venen
Eén keer per jaar, in de maand
oktober, keert het langstlopende
oldschool, rare grooves en underground funk radioprogramma op de
Nederlandse omroepen 'Behind the
Grooves' terug naar de 70's. En dat
is vrijdag 26 oktober weer zo ver.
Een aantal items die je gewend bent
in de reguliere 80's uitzendingen
blijven overeind en een aantal items
zul je deze avond niet horen, omdat
bijvoorbeeld de muziekstroming
nog niet gepasseerd was in de 70's.
Stem in ieder geval vanavond af
vanaf 21.00 uur op RTV Ronde
Venen, 105.6 en 107.6 FM of via
de livestream op www.rtvrondevenen.nl of
www.behindthegrooves.nl.

Wat is jouw ervaring met ruzie?
Wat zie je gebeuren bij de ander
en hoe beoordeel je jouw eigen
reactie?
'Waar twee vechten, hebben
twee schuld.' Ik heb dit altijd een
vervelend gezegde gevonden. Het
suggereert dat er direct iets fout
gaat als er sprake is van ruzie. Alsof
het koste wat kost voorkomen moet
worden dat je het eens ontzettend
oneens bent met elkaar. Alsof het
altijd beter is om in de minne te
schikken. Maar als Anne gelijk
heeft en je elkaar pas goed leert
kennen na een flinke ruzie, dan kun
je het er maar beter op aan laten
komen. Voor je ruimschoots gaat
investeren in een vriendschap of
heel intieme dingen gaat delen, is
het handig om te weten wie je voor
je hebt. Laat je dus even niet van je
beste kant zien, maar laat je ware
aard boven komen. Spring uit je

vel, omdat de ander (weer) te laat
is, (te) veel geld heeft opgemaakt
of (te) weinig interesse toont. Durf
te zeggen waar het op staat, waar
je je al tijden aan ergert of waar je
intens verdriet van hebt. En wacht
het dan eens af.
Bestel het boek via

De praktijk richt zich op het in balans
komen van het individu. Men kan er
voor talrijke klachten terecht, zowel
voor lichamelijke als emotionele
klachten. De homeopathie kijkt naar
de individuele mens, ieder mens is
uniek en daarop wordt de behandeling afgestemd. Als voorbeeld: de ene
patiënt met hoofdpijn of astma krijgt
een heel ander homeopathisch middel
voorgeschreven als een andere patiënt met dezelfde klachten. Er worden
geen symptomen bestreden, maar de
totaliteit word bekeken.
Hoe zit iemand in zijn vel, wat is de
rode draad in iemands leven? Op
welk moment van iemands leven
zijn de klachten ontstaan? Al deze
gegevens leiden tot het meest passende homeopathische middel om de
patiënt weer in balans te brengen en

te houden. Rianda: “Kort samengevat
sporen klassiek homeopathische middelen het lichaam aan om zichzelf te
herstellen. Zelfherstel is iets wat het
lichaam normaal meerdere keren per
dag doet. Soms raakt dit mechanisme
defect en ontstaan er klachten. Door
te werken aan de oorsprong van die
klachten, kan het lichaam zichzelf
vervolgens weer herstellen en verdwijnen de klachten.”
De praktijkgegevens, tijden van het
telefonisch spreekuur en het maken
van een afspraak staan vermeld op

www.homeopathiemijdrecht.nl.
Tevens is Rianda aangesloten bij de
NOKH (www.nokh.nl) een beroepsorganisatie voor homeopaten, waardoor
de consulten gedeeltelijk vergoed
worden afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden.

http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.
aspx?bookId=3343 of via
http://isjetalentalbekend.nl/

Aandacht, concentratie, impulsiviteit of bewegelijkheid

KidsProject zoekt kinderen voor
korte test
Kinderen zijn de toekomst. Is het
niet heerlijk als ze gewoon lekker
in hun vel zitten, zodat ze optimaal
kunnen genieten van hun jeugd?
Met het zogeheten KidzProject
hoopt het bedrijf Natuurlijk–Lekker in je vel een nieuwe methode te
ontwikkelen om gedragsbepalende
factoren bij kinderen inzichtelijk
te krijgen. Vanaf 1 november start
Natuurlijk–Lekker in je vel daarom
een pilotonderzoek naar het gedrag
van kinderen. Hiertoe is de organisatie op zoek naar kinderen in de
leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar
met een hogere of lagere aandacht,
concentratie, impulsiviteit of bewegelijkheid dan gemiddeld. Dit zijn
belangrijke factoren die door de
omgeving worden waargenomen in
relatie tot gedrag.
Uit onderzoek blijkt dat o.a. voeding, spijsvertering, stofwisseling,
hersenactiviteit, hormonale onbalans, hogere gevoeligheid, allergie,
voedsel intolerantie, psycho-emotionele belasting en vaccinatie een
belangrijke invloed kunnen hebben
op gedrag.

Middels het KidzProject willen de
onderzoekers kijken of het mogelijk
is om kindspecifiek de beïnvloedende factoren inzichtelijk te maken.
Indien deze methode van testen
uitsluitsel geeft, betekent dit een
gigantische stap voorwaarts om zo
een laagdrempelige, effectieve, niet
op medicatie gebaseerde oplossingen aan te kunnen reiken.
De test duurt ca. tien minuten per
kind en geschiedt middels een innovatieve, non-invasieve technologie.
Twee sensoren (soort super thermometer) worden gewoon in de hand
gehouden en men kan meekijken op
een beeldscherm.
Aanmelden kan tot 15 november via

www.natuurlijklekkerinjevel.nl/kidzproject/. Wie dit op prijs stelt kan
in een persoonlijke gesprek worden
geïnformeerd over de uitkomsten
bij zijn/haar kind(eren). Voor vragen kan men terecht bij Jacqueline
Terpstra van Natuurlijk-Lekker in
je vel, tel. 06-51396141 of e-mail:
jt@tmef.nl.

Intensieve gezichtsmassage
Massages. Bij het zeggen van het woord, denken de meeste mensen
meteen aan het lichaam. Maar voor het gezicht bestaan er inmiddels
ook veie bijzondere ontspannende of juiste intensieve massages. Eén
daarvan is de passage massage. Alhoewel deze ook bijzonder goed
werkt op het lichaam, wil ik u graag iets over deze massage vertellen
met betrekking tot het gezicht.
Elke huid is uniek en vraagt om
een individuele benadering. De
werking van massages worden
daarin vaak onderschat. De passage massage is een vorm van
bindweefselmassage die zeer effectief is en toepasbaar op vrijwel
alle huidtypen.
Passage Massage is een speciaal
ontwikkelde massagetechniek
van Mardge Pascaud. Het is een
zeer intensieve massagetechniek
die overeenkomsten heeft met o.a
bindweefselmassage en lymfedrainage. De massage wordt in twee
fases uitgevoerd, t.w. Passage =
met nitril handschoenen en een
Massage = zonder handschoenen
met een sterk herstellende crème.
Het is een vorm van massage,
waarbij een mechanische prikkel
aan het onderhuids bindweefsel
wordt gegeven. Deze prikkel heeft
invloed op de wisselwerking tussen
inwendige organen, de huid, spieren, botten e.d. Passage-massage
is een intensieve massagetechniek,
gericht op het herstelvermogen
van de huid. Deze massage wordt
niet toegepast op de spieren maar
op de bindweefsellaag van de
gezichtshuid die zich tussen de
opperhuid en de spieren bevindt.
De doorbloeding in het bindweefsel wordt geactiveerd waardoor
de aanmaak van collagene- en
elastine vezels wordt gestimuleerd. Dit geeft als resultaat dat
de huidcellen vernieuwen en de
huid er jonger en steviger gaat

uit zien. Vooral bij oudere mensen
heeft deze massage een gunstige
invloed. Passage-massage is geschikt voor vrijwel alle huidtypen.
Ook voor de dunne, gevoelige huid.
Het is een specifieke massage die
wat meer vergt van de behandelaar en de klant. Een goede
training voor het correct uitvoeren
van de grepen is essentieel. Het
doel van de Passage Massage is:
• Verbeteren van de doorbloeding van de huid (betere
toevoer van zuurstof en 		
voedingsstoffen),
• Opheffen van verklevingen in
de huid waardoor o.a. littekens
en rimpels minder worden
• Minder spanningen in het
gezicht
• Stimuleren van het bindweefsel
waardoor de huid meer 		
stevigheid opbouwt
• Huidfuncties stimuleren
• Verbeteren afvoer van afvalstoffen
• Verbeteren huidconditie
• Verbeteren huidteint
De Passage kan heel goed als
aparte massage worden toegepast.
Uiteraard is de juiste voor- en
nabehandeling van belang. Het
meest optimale resultaat krijg
je bij een wekelijkse frequentie
gedurende 6 tot 10 keer.

BEAUTY
Périne
Instituut Périne Mijdrecht
info@perine.nl
www.perine.nl
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Verzorgende IG - vaste nachtdienst (25,5 uur)
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen

Functie: Accountmanager Beveiliging B to B
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Teamleider kliniek somatiek
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen

Functie: Accountmanager Binnendienst Externe Zaken
(m/v) Fulltime (38 uur)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Teamleider kleinschalig wonen
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen
Functie: Beveiligers m/v
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Toezichthouder op veiligheid
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Horecamedewerkster Tennishal De Ronde Venen
Organisatie: Tennishal 'De Ronde Venen'
Plaats: Mijdrecht

Functie: jr project controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Telefonische Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Werkvoorbereider / calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround onderhoudsmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Wijkziekenverzorgende Wilnis / Waverveen
Organisatie: Careyn
Plaats: Wilnis
Functie: Zorgmanager Somatiek
Organisatie: Careyn
Plaats: Woerden

Functie: Een plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaarschriften (algemene kamer)
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Service engineer printing
Organisatie: TelfaxAweko
Plaats: Mijdrecht

Functie: Service Delivery Manager
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

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

Woordzoeker week 43

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.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 43

Carre
Cyprus
Edelspar
Eifel
Enzovoort
Exces
Explicatie
Fermentatie
Fysiotherapie
Handelswaar
Innen
Ontzet
Ooglid
Ooliet
Oplage
Parvenu
Poef
Renbaan
Sedan

Slijterij
Spaarbekken
Specie
Stekelig
Terne
Vernedering
Vondst
Voorplecht

1 9 6

3
7 1 5
2
8
1
7
7
3
8 4
3
6
8
5
4
9
6 3
1 9
7
2 5
6 1
4
9

Oplossing puzzels week 42
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week 43
week 43
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oktober 2012

Rabobank Amstel en Vecht
Rabobank Amstel en Vecht

MKB-visie
MKB-visie
Bent u als ondernemer
voorbereid
op de komende
Bent
u als ondernemer
jaren? Weetop
u waar
slimme
voorbereid
de komende
ondernemers
rekening
mee
jaren? Weet u waar slimme
houden? Lees rekening
de MKB-visie;
ondernemers
mee
hierin zet Lees
de Rabobank
de
houden?
de MKB-visie;
zeven
meest
relevante
trends
hierin zet de Rabobank de
in uw bedrijfsomgeving
voor u
zeven
meest relevante trends
opuw
eenbedrijfsomgeving
rij. De visie begintvoor
metu
in
een
indicatie
van
de
macroop een rij. De visie begint met
economische
ontwikkelingen
een
indicatie van
de macrotot en met 2015.
Daarna is er
economische
ontwikkelingen
aandacht
deDaarna
zeven trends.
tot
en metvoor
2015.
is er
De visie eindigt
met
de sectoraandacht
voor de
zeven
trends.
prognoses
2013.met de sectorDe
visie eindigt
prognoses 2013.

Rabobank Ondernemersavond
Rabobank Ondernemersavond

Maandag 5 november is de grote zaal van Schouwburg Amstelveen het
podium voor
een inspirerende
avond
ondernemers.Amstelveen
Het thema van
Maandag
5 november
is de grote
zaal voor
van Schouwburg
het de
Ondernemersavond
is ‘Ontdek de
nieuwe
van het ondernemen’
podium
voor een inspirerende
avond
voortaal
ondernemers.
Het thema. Dit
vanthema
de
haakt
in
op
de
huidige,
snel
veranderende
tijden.
Hoe
kan
een
ondernemer
toch
Ondernemersavond is ‘Ontdek de nieuwe taal van het ondernemen’. Dit thema
mee blijven
komen
in die
veranderende
omgeving
én kan
dichtbij
zichzelf blijven?
Dat
haakt
in op de
huidige,
snel
veranderende
tijden. Hoe
een ondernemer
toch
is
de
vraag
die
centraal
staat
tijdens
de
Ondernemersavond
2012.
mee blijven komen in die veranderende omgeving én dichtbij zichzelf blijven? Dat
is de vraag die centraal staat tijdens de Ondernemersavond 2012.
Onder leiding van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen
komenleiding
de volgende
gastsprekersCharles
aan hetGroenhuijsen
woord
Onder
van dagvoorzitter
om de aanwezige
ondernemers
informeren
en
komen
de volgende
gastsprekersteaan
het woord
inspireren:
Steven van
Belleghem,teWim
Boonstra
om
de aanwezige
ondernemers
informeren
enen
Alexander
Klöpping.
Tot
slot
zorgt
Jörgen
Raymann
inspireren: Steven van Belleghem, Wim Boonstra en
voor een pakkende
van de
avond.
Alexander
Klöpping.afsluiting
Tot slot zorgt
Jörgen
Raymann
Ondernemersavond
bijwonen?
voor een pakkende afsluiting van de avond.
Meld u aan via www.rabobank.nl/amstelenvecht
Ondernemersavond
bijwonen?
Meld u aan via www.rabobank.nl/amstelenvecht

Waar komt u ons
Waar
komt u ons
tegen?
tegen?

Zaterdag 27 oktober ziet u
ons van 13.00
uur totziet
16.00
Zaterdag
27 oktober
u
uur
bij
het
Halloweenfeest
ons van 13.00 uur tot 16.00
in Ouderkerk
aan de Amstel.
uur
bij het Halloweenfeest
Op
het
Sluisplein
een
in Ouderkerk aan staat
de Amstel.
grote
waar voor
kinderen
Op
hettent
Sluisplein
staat
een
verschillende
activiteiten
zijn,
grote
tent waar
voor kinderen
zoals
pompoenen
versieren
verschillende activiteiten zijn,
en schminken.
Iedereen
is van
zoals
pompoenen
versieren
harte
welkom. Iedereen is van
en
schminken.
harte welkom.

Altijd bij uw spaargeld
Altijd bij uw spaargeld
Gebruik Rabo Mobielbankieren om uw spaardoel sneller te bereiken. Via uw
smartphone
u altijd en overal
bijsneller
uw spaargeld
op uw
Gebruik Rabokunt
Mobielbankieren
omgemakkelijk
uw spaardoel
te bereiken.
Viarekening
uw
Rabo
InternetSparen.
Zodra
ziet dat
het mogelijk
is om
wat extra
sparen,
kunt u
smartphone
kunt u altijd
en uoveral
gemakkelijk
bij uw
spaargeld
opteuw
rekening
het
bedrag
overmaken.
En
als
u
even
iets
tekort
komt
op
uw
betaalrekening,
boekt
Rabo InternetSparen. Zodra u ziet dat het mogelijk is om wat extra te sparen, kunt uu
het
zo makkelijk
weer
het net
bedrag
overmaken.
Enterug.
als u even iets tekort komt op uw betaalrekening, boekt u
het net zo makkelijk weer terug.

Uw mening telt!
Uw mening telt!
Denk Mee Met Je Bank is de
online
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Denk Mee
Met Je Bank
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Rabobank.
Ca.
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die
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Uitnodiging voor
Uitnodiging
de
feestelijkevoor
opening
de feestelijke
opening
van
de pinautomaat
van
de pinautomaat
in winkelcentrum
in winkelcentrum
Westwijk
Westwijk
Op zaterdag 27 oktober is de
feestelijke
opening
van de
Op zaterdag
27 oktober
is de
Rabobank
pinautomaat
bij
feestelijke opening van de de
ingang
vanpinautomaat
het winkelcentrum
Rabobank
bij de
Westwijk.
U
bent
van
harte
ingang van het winkelcentrum
uitgenodigd.
Tussen
Westwijk. U bent
van10.00
harteen
14.00
uur is erTussen
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Klanten kiezen samen voor een mooiere buurt. Breng uiterlijk 28 oktober uw stem uit op www.uwstemisgeldwaard.nl
Klanten kiezen samen voor een mooiere buurt. Breng uiterlijk 28 oktober uw stem uit op www.uwstemisgeldwaard.nl
Rabobank Amstel en Vecht www.rabobank.nl/amstelenvecht info@amstelenvecht.rabobank.nl (020) 454 80 00 Twitter: @raboaenv
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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

