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GEOPEND 12-16 uur!

Rondeveense zakenvrouwen
BEURS lanceren eigen glossy
WINTERSPORT

28/29&30
ski’s*
v.a. 59,skijacks
v.a. 50,skischoenen*
v.a. 29,skibroeken
v.a. 25,snowboards*
v.a. 75,snowboardboots* v.a. 29,-

Junior en volwassen.
*nieuw en gebruikt

oktober

Vinkenkade 31
Vinkeveen

Tel. 0294-29 18 12
www.topsurf.nl

voor websites met cms
www.stichtingtoetssteen.nl
bijvoorbeeld

meer voorbeelden en info op:

HarryRammers.pdf
26-10-2011
www.pprzz.nl
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hans winter brillen

Maandag jl. is in Hampshire Hotel Mijdrecht Marickenland een speciale glossy ten doop gehouden, waarin 36 zakenvrouwen
uit Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis en omgeving staan geportretteerd met hun succesverhaal. Het stijlvolle tijdschrift
is een idee van Lillian van der Schaaf, eigenaar van een lingeriezaak Bonne Nuit in Mijdrecht. Samen met vriendin Betty Okkerse nam zij het initiatief om De Ronde Venen eens op een totaal andere manier op de kaart te zetten. Het resultaat werd
onder grote belangstelling geïntroduceerd door Toine van Peperstraten. Mariska van Kolck, die zelf een aantal jaren in de
regio woonde, kreeg het eerste exemplaar overhandigd. Zij liet zich in lovende superlatieven uit over de zakenvrouwen: “Een
goede ontwikkeling, dat meer en meer vrouwen in De Ronde Venen kiezen voor een eigen zaak.”
foto rodi media

Maarten Divendal voorgedragen
als burgemeester De Ronde Venen
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft dinsdag jl. unaniem besloten Maarten Divendal (52) bij de minister van Binnenlandse Zaken
voor te dragen als nieuwe burgemeester van De Ronde Venen. Daarmee
volgt de gemeenteraad het advies dat door de vertrouwenscommissie
is uitgebracht. De benoeming van Maarten Divendal als burgemeester
van De Ronde Venen staat gepland voor 22 november 2011.
Maarten Divendal voldoet volgens
de vertrouwenscommissie (die
bestaat uit de fractievoorzitters
in de gemeenteraad) uitstekend
aan de opgestelde profielschets.
De commissie, onder voorzitterschap van Piet Kooijman, is ervan
overtuigd dat hij een belangrijke
14:48:22
verbindende rol zal kunnen spelen

tussen inwoners, overheden en
instellingen en beschikt hij over de
gewenste sociale bewogenheid. De
commissie karakteriseert hem als
daadkrachtig en als iemand met een
sterk analytisch vermogen, die in
een korte tijd een probleem helder
kan neerzetten,

Lees verder op pagina 3.
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LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

OPEN HUIS IN MEERKIKKER 15 (GEBOUW ALBA) IN LEGMEER WEST

Oplevering op korte termijn

Wat vindt u

luxe

waard?
Doe een bod op het
laatste appartement!

VRAAGPRIJS € 565.000,– v.o.n.

Een bijzonder nieuwbouwproject, zo kun je de luxe villa-appartementen aan Meerkikker in Uithoorn
gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks
te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

riante woonkamer/keuken variërend van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■

inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

OPEN HUIS OP ZATERDAG 29 OKTOBER A.S. VAN 11:00 TOT 13:00 UUR
Route: Randhoornweg, Vogellaan, Rugstreeppad, Faunalaan, Meerkikker

Als u op deze dag verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T. (0297) 567 863
nieuwbouw@ekz.nl
www.ekz.nl

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Redelijk weekend
Door een hogedrukgebied boven
West-Europa verloopt het einde van
de maand redelijk rustig. We krijgen
in het weekend aardig wat zon en
een redelijke temperatuur overdag.
In de nacht naar het weekend en de
nachten in het weekend kan er heel
gemakkelijk mist ontstaan doordat
de wind wegvalt en de luchtvochtigheid vrij hoog is.
Zaterdag wordt een rustige dag met
redelijk wat zon, er komen wel wat
wolken overdrijven. De maximum
temperatuur zal tussen de 14 en
16 graden liggen en de minimum
temperatuur ligt rond de 3 graden.
Overdag staat er een matige wind
uit zuidoostelijke richting; in de
nacht gaat de wind liggen en kan er
mist ontstaan.
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Vervolg van voorpagina.
een oplossingsrichting kan aangeven en knopen kan doorhakken. Piet Kooijman gaf tegenover
Peter Schavemaker aan dat de
vertrouwenscommissie onder de
indruk was over zijn visie op het
kernenbeleid en over zijn voorgestelde aanpak met betrekking tot
het DHV-rapport. Die zijn volgens
Divendal niet uniek. “Ik neem de
ervaring mee uit een grote stad,
waar ook regelmatig wat aan de
hand is,” vertelde hij tegenover AD
Groene Hart.
Maarten Divendal is op 11 november 1958 geboren in Heemstede.
Na zijn middelbare school was hij

achtereenvolgens werkzaam als
sociaal-cultureel werker,
PR-functionaris bij respectievelijk Provinciale Kruisvereniging
Noord-Holland en het Kruiswerk in
Zaandam, senior persvoorlichter/
woordvoerder en plaatsvervangend
directeur Communicatie bij het
ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen en hoofd van
de afdeling Communicatie bij de
gemeente Haarlemmermeer. In de
periode 2004 tot april 2010 was
hij wethouder (PvdA) en locoburgemeester van de gemeente
Haarlem. Als wethouder was hij
verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, jeugd en sport,
beheer en onderhoud openbare

Woningcorporaties samen verder
als GroenWest
De woningcorporaties GroenrandWonen, SWW en Westhoek Wonen
gaan samen verder onder een nieuwe vlag: GroenWest. De nieuwe organisatie is actief in de gemeenten Utrecht (Vleuten-De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn), Woerden, Montfoort en De Ronde Venen. Op dit
moment huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest.

Zondag wordt een wisselend
bewolkte dag, de zon zien we regelmatig tussen de dikkere wolken
door komen. De maximum temperatuur bedraagt ca. 14 - 16 graden
en de minimum temperatuur ligt
rond de 7 graden. De wind komt uit
zuidwestelijke richting en zal matig
van kracht zijn.
Maandag is er vrij veel bewolking,
maar de zon zal best een paar gaten
vinden om er doorheen te komen.
De maximum temperatuur zal tussen de 13 en 15 graden liggen, en
de minimum temperatuur ligt rond
de 8 graden. Er staat een matige
wind uit zuidelijke richting.
De dagen daarna zien er wisselvallig uit. Zoals het er nu naar uitziet,
gaat er een groot lagedrukgebied
ontstaan boven de Atlantische Oceaan. En dat gaat dan een zuidelijke
stroming veroorzaken met iets
hogere temperaturen, maar wel
wisselvallig.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

Door de fusie ontstaat een natuurlijk werkgebied dat een groot deel
van het Groene Hart bestrijkt.
Hierdoor kan de klant een gedifferentieerder woonaanbod worden
geboden. Immers het woningaanbod is veel groter geworden. Een
andere manier om de keuzevrijheid van de klant te vergroten, is
doorstroming te stimuleren. Dit wil
GroenWest onder andere bereiken
door huurders te stimuleren een
stap te maken in hun wooncarrière met de koop of huur van een
passende woning. Door vergroting
van het werkgebied kan daarnaast
op een meer geïntegreerde wijze
gekeken worden naar de leefbaarheid van de kernen.
GroenWest wil ook in de toekomst

Zaterdag 29 oktober 2011
• Herfst Fair, Zuwe Maria-Oord, Vinkeveen
• Running Bridge, div. locaties centrum
Mijdrecht
• Laatste dag Museum De Ronde Venen,
Vinkeveen
• Wintersportbeurs Topsurf, Vinkeveen
• Argon - WKE, sportpark Argon, Mijdrecht
• 70's & 80's The Party, De Meijert,
Mijdrecht

Zondag 30 oktober 2011
• Wintersportbeurs Topsurf, Vinkeveen

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

dicht bij de klant staan. Huurders
en woningzoekenden in Mijdrecht
en Vleuten kunnen GroenWest dan
ook bezoeken op de vertrouwde
adressen. Het bezoekadres voor
inwoners van Woerden en Montfoort is wel veranderd: huurders en
woningzoekenden uit deze gemeenten kunnen terecht op de Bierbrouwersweg 10 in Woerden.
Aan de Oslolaan in Woerden wordt
momenteel de laatste hand gelegd
aan de verbouwing van het hoofdkantoor. Eind dit jaar zet GroenWest haar deuren open. Klanten en
relaties zijn dan van harte welkom
om kennis te maken met de nieuwe
organisatie. Kijk voor meer informatie op: www.groenwest.nl.

ruimte. Naast zijn werkzaamheden
is Maarten Divendal lid geweest
van de gemeenteraden in Haarlem
en Heemstede, voorzitter van de
Stedelijke Stichting Kinderopvang
Haarlem en lid van de Kennemerraad, gewest Zuid-Kennemerland.
Hij is getrouwd en heeft twee
kinderen.

Connexxion:
strenge controles op
zwartrijden in de bus
Connexxion gaat zwartrijden hard
aanpakken. Tot eind november voert
Connexxion landelijk een campagne
tegen zwartrijden. Extra controles
worden uitgevoerd om de campagne kracht bij te zetten. Reizigers
zonder geldig vervoerbewijs krijgen
een boete. Tijdens de campagneperiode zijn er extra controleteams
actief, die reizigers informeren over
de vervoerbewijzen én controleren
of er betaald is. Een reiziger die
tijdens een controle geen geldig vervoerbewijs kan laten zien, krijgt een
boete van 35 euro én moet alsnog
de ritprijs betalen.
Het doel van de informatie- en
controlecampagne is het terugdringen van zwartrijden én het bewust
maken van de noodzaak om te
betalen. Jaarlijks loopt Connexxion
inkomsten mis omdat mensen niet
of te weinig betalen voor de busreis.
Inkomsten die nodig zijn om de
dienstverlening optimaal te kunnen
houden en de passagiers goed te
kunnen bedienen.
Het thema van de campagne is “We
gaan meer controleren op zwartrijden, meer boetes en meer sociale
controle.”
Kortom gewoon even in- en uitchecken dus, daar doet men iedereen
een plezier mee.

Wintertijd!
De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag, precies om 3 uur 's
nachts, een uurtje terug.
Dat betekent dat zondag een uur
langer duurt, de dag heeft dan namelijk 25 uur. Ook zorgt het ervoor
dat het 's morgens een uur langer
licht is, maar 's avonds kunnen een
uur eerder de kaarsen weer aan.
Gezellig toch! Nederland is niet het
enige land dat de klok verzet. In
nog 70 andere landen verzetten de
mensen twee keer per jaar de klok.
Op 25 maart 2012 begint de zomertijd.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
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www.degroenevenen.nl
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Luistervink
Jammer
Eind jaren zestig lag heel Nederland plat. Ik herinner me nog
dat complete gezinnen te bed
lagen en het gesteun en gekreun
niet van de lucht was. Scholen
sloten de deuren, allen die niet
te bed lagen genoten intens van
hun vrijheid. Maar dat waren er
niet veel. De overheid moet toen
hebben gedacht dat deze drinkbeker de natie voorbij hoorde
te gaan. Naarstig werd gezocht
naar een middel dat kwetsbaren
en ouderen uit de wind zou gaan
houden. Massaal werd de prik
der prikken uitgedeeld en men
voer er wel bij. Op verjaardagen
hoorde je niet zelden: “Heb
jij hem al gehad”, waarna de
discussie losbarstte. Sommigen
wisten te melden dat ze er juist
ziek van werden, anderen vertelden dat het niet uitmaakte of
ze hem wel of niet kregen. En er
was ook een groep die in de volle
overtuiging leefde dat de prik
der prikken hen juist had behoed
voor veel ellende.
Tijdens de jaren dat gezondheid
voor mij persoonlijk vanzelfsprekend was, behoorde ik tot
de groep die er van uit ging dat
een goede griep zo z’n nut had.
Stiekem was ik jaloers op een
ieder die een weekje onder de
vette lappen doorbracht. Een
grokkie, een asperientje en een
goed boek. Mij viel dit nooit
ten deel. Terwijl anderen geveld
waren, kon ik dubbel zo hard
aan de slag omdat alles toch
gewoon moest doorgaan. Nu ik
tot de doelgroep behoor smaak
ik het genoegen per brief een
uitnodiging te ontvangen voor de
meest preventieve gebeurtenis
aller tijden. In lange rijen sluiten
we aan, de rechtermouw opgestroopt en stoer rondkijken of
er nog slappe figuren zijn, die er
tegenop zien. Dokter zelf staat
met de spuit in de hand en de
assistentes prikken lustig mee.
Niemand die ook maar een zucht
van au durft te geven en met z’n
allen verlaten we de dokterspost.
Het ontbreek er maar aan dat
we weddenschappen afsluiten
wie hem ondanks dat wel of niet
voor z’n kiezen gaat krijgen.
“De prikarm kan even pijn gaan
doen”, maar ook dat genoegen
heb ik nooit mogen smaken.
Vorige week werd een rapport
openbaar dat bruut stelde dat
de griepprik totaal geen effect
lijkt te hebben. Vijfentwintig jaar
hoop de grond in geboord. Een
mijlpaal in de gezondheidszorg
gaat hiermee ter ziele. Ik heb
inmiddels de uitnodiging alweer
ontvangen. Ik ga gewoon, al is
het maar voor de gezelligheid en
de aanvullende gesprekstof. Het
erge vind ik dat er een ijkpunt in
rook is opgegaan. Jammer toch?
Luistervink
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Feest bij Kinderen Helpen Kinderen

De Ronde Venen

Oproep om uniek event te steunen

Vera en John Melkman gaan voor Wheels of Love
Net als vorig jaar zetten Vera en
John Melkman uit Abcoude zich in
voor het Alyn-kinderziekenhuis in
Jeruzalem, een non-profit kinderziekenhuis dat lichamelijk gehandicapte kinderen van alle gezindten
behandelt en revalideert, zonder
uitzondering van politieke of etnische achtergrond. John: “Elk kind
krijgt de verzorging en begeleiding
die het nodig heeft; hiermee wordt
getracht hen een zelfstandige, onafhankelijke plek in de maatschappij
te geven.” John is raadslid voor de
SVAB in de gemeenteraad van De
Ronde Venen. Hij geeft deze keer
prioriteit aan de sponsorfietstocht,
de Wheels of Love. Samen met zijn
vrouw Vera bereidt hij zich voor op
deze zware vijfdaagse fietstocht,
die start in het heuvelachtige noordelijke gedeelte van Israël, Galilea,
en eindigt bij het ziekenhuis in
Jeruzalem. “Deze zomer hebben
wij gefietst vanaf Abcoude tot de
Middellandse Zee. Een zware tocht,

Horizon over
Bonaventura
In het drieluik over de Serafijnse
leraar Bonaventura komt zondag
30 oktober het derde deel aan de
orde: Het herstellend beginsel.
Stelling: Omdat God alles gemaakt heeft macht, wijsheid en
hoogste goedheid of welwillendheid, was het passend dat hij dit
alles herstelde op zulk een wijze
dat hij daarin Zijn macht, wijsheid
en welwillendheid liet blijken. Aan
de discussie nemen deel: Peter
van Golen (NH Vinkeveen); Dorien
Kuylenburg (RK Mijdrecht); Jan
Verboom (PKN Mijdrecht) en
Wim Vernooij (RK Vinkeveen).
Gespreksleider en programmamaker: Henk Oudshoorn.
Horizonis te beluisteren zondagen
van 9 tot 10 uur en van 17 tot 18
uur op MidpointFM.

Vinkeveen

met vele heuvels in de Ardennen
en een echte col van ruim 1.100
meter in de Ardèche. En veel regen
onderweg. Wij zijn er klaar voor,”
vertelt Vera, in het dagelijks leven
directeur van de OBS Piet Mondriaan te Abcoude, Beiden vinden hun
deelname aan dit unieke evenement
belangrijk. De Alyn-fietstocht vindt
plaats van 6 – 10 november en Vera
en John roepen lezers van deze
krant op hen te sponsoren. “Elke
sponsorbijdrage, elke cent komt
volledig ten goede aan de kids van
Alyn,” zegt John. Alle onkosten betalen Vera en John zelf. Help Vera
en John met uw extra sponsoring
voor dit goede doel. Vera: “Wij
danken de gevers bij voorbaat.”
Donaties aan: Stichting Vrienden
van het Alyn-Hospital te Soest –
bankrekening 60.82.47.529 – met
vermelding ‘sponsor Vera/John
Melkman’. De stichting is ANBI
geregistreerd. Kijk voor meer informatie www.alynride.org.

Togashow:
Kerk op de catwalk
Op dinsdag 8 november vindt
in PKN De Morgenster aan de
Herenweg 253 te Vinkeveen de
Togashow plaats: een tocht door
de geschiedenis in woord en show,
vanaf de reformatie (in de 16e
eeuw) tot heden. Je vraagt je af,
wat is er zo bijzonder aan toga’s?
Antwoord: het bijzondere is dat
vanaf de reformatie predikanten
helemaal géén toga's droegen.
Hoe kleedden ze zich dan wel?
Dát gaan we zien! De kleding van
de 16e, 17e en 18e eeuw is nagemaakt aan de hand van afbeeldingen uit die tijd. Lady speaker:
Carla Zuidema, die in 2005 de
catwalk heeft opgezet. De 12
dressmen en 1 dresswoman zijn
gerekruteerd uit eigen gelederen
in Vinkeveen.
Alle aanwezigen kunnen elkaar
na afloop onder het genot van een
glaasje/hapje ontmoeten. Aanvang
20 uur; toegang vrij. Zie ook

Een cake versieren? Workshop
zeepketting maken? Wil je veranderen in een prinses of stoere leeuw?
Het kan allemaal op zaterdag 29
oktober vanaf 12.00 uur! Knutselclub
Kinderen Helpen Kinderen bestaat
20 jaar en viert feest. Dit feest is niet
alleen belangrijk voor de kinderen in
De Ronde Venen maar ook voor de
kinderen in de ontwikkelingslanden!
In de afgelopen 20 jaar hebben de
kinderen van de club enorme hoeveelheden mooie werkjes gemaakt
en deze voor kleine prijsjes verkocht.
Met dit geld hebben zij mee geholpen

via het Lilianefonds om hulp te bieden aan kinderen met een beperking
in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. Deze
kinderen krijgen revalidatie aangeboden op een kleinschalige, persoonsgerichte directe manier. Op zaterdag
29 oktober wordt getoond hoe er
gewerkt wordt bij Kinderen Helpen
Kinderen. Op www.meedoen.nl van het
Lilianefonds kunt u alvast een filmpje
bekijken over onze activiteiten. Kom
zoveel mogelijk lopend of met de
fiets, want er is weinig parkeermogelijkheid. Adres: Schepenenstraat 9,
Mijdrecht.

Bløf nieuwe ambassadeur Stichting Haarwensen

www.morgenstervinkeveen.nl.

Mijdrecht

Spiritualiteit, riten en
symbolen
Op dinsdagavond 8 november a.s.
zal pastoor Henk Schoon van de
Oud-Katholieke kerk een lezing
geven over de betekenis van riten
en symbolen in de katholieke
traditie. Hij vertelt over de betekenisvolle rol die katholieke gebruiken kunnen spelen in het leven
van katholieken. De lezing is een
pleidooi voor de herontdekking
van de betekenis van katholieke
gebruiken voor mensen in een
geseculariseerde samenleving.
De avond wordt georganiseerd
door Katholiek Alternatief De
Ronde Venen en wordt gehouden
in de Molenlandschool, Molenwiek 48 te Mijdrecht. Aanvang
20 uur; toegang gratis. Voor meer
informatie: Mariëtte Fakkeldij,
tel: 0297-281905. Zie ook:

http://derondevenen.okkn.nl.

foto bart heemskerk

De populaire Zeeuwse formatie Bløf is de nieuwe ambassadeur van
Stichting Haarwensen uit Mijdrecht. De stichting helpt kinderen t/m
18 jaar, die door medische behandelingen of een vorm van alopecia
kaal zijn of worden, gratis aan een prachtige pruik van echt haar.
Paskal Jakobsen van Bløf; “We willen onze bekendheid graag inzetten
om mensen te wijzen op Stichting
Haarwensen en op het belangrijke
werk dat de stichting verricht. Ze zorgen ervoor dat het leven van een ziek
kind een stuk leuker kan worden!”
Wie Haarwensen een warm hart toedraagt, kan de stichting op verschillende manieren steunen: bijvoorbeeld
door je lange lokken af te knippen,
een gelddonatie of door een pruik te
adopteren. Initiatiefneemster Yvonne
de Boer: “Pruiken of haarwerken

zijn erg duur en worden door de
verzekering vaak maar voor een
klein gedeelte vergoed. Daarom heb
ik Stichting Haarwensen opgericht.
De pruiken worden in Azië gemaakt,
waar vrouwen een week werken
aan één exemplaar: arbeidsintensief
en kostbaar. Komt de pruik terug in
Nederland, dan wordt deze op het
hoofd van het kind door ons in model
gebracht. Daarna moet de pruik ook
worden onderhouden. De draagster
kan daarvoor elke twee weken bij de
kapsalon terecht.” Meer info op:

www.haarwensen.nl.

Geslaagde 28e Argon Herfsttrainingsweek
Ongeveer 120 kinderen hebben in
de afgelopen vakantieweek weer
enthousiast deelgenomen aan de 28e
herfsttrainingsweek bij s.v. Argon.
De opzet dit jaar was iets gewijzigd,
omdat FC Utrecht verhinderd was.
Al jaren lang verzorgen zij belangeloos de techniektraining op dinsdag.
Vanwege een lopende reorganisatie
was dat dit jaar helaas niet mogelijk.
Op maandag en dinsdag stonden de
onderdelen op het veld op het programma. Positiespelletjes, afwerkvormen, keepersclinic, hooghouden
en penaltyking kwamen aan de orde.
Dit jaar aangevuld met gatschieten
op een door Bouwbedrijf Gebr. Van

Scheppingen ter beschikking gesteld
gatenbord. De activiteiten op maandag vonden plaats onder een fraai
herfstzonnetje. Op dinsdag was het
allemaal wat minder, maar gelukkig
viel de meeste regen voor aanvang
van de activiteiten. Woensdag was
sporthal De Phoenix afgehuurd en
gelet op het weer in de middag was
dat achteraf gezien een zeer gelukkige keuze. In de sporthal kregen de
kinderen allerlei verschillende spelen sportonderdelen aangeboden. Van
touwklimmen en –slingeren, korf- en
kegelschieten tot een partijtje zaalvoetbal. Dit nieuwe onderdeel in de
HTW viel goed in de smaak.
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Volleybal Vereniging Atalante start
Scholenproject
Vanaf aanstaande maandag 31 oktober start de marathonserie van
maar liefst 8 dagen volleyballessen op drie Vinkeveense basisscholen:
De Pijlstaart, De Schakel en de Jozefschool. Een trainer van de Nederlandse Volleybalbond komt naar Vinkeveen om de kinderen van groep
3 t/m 8 volleyballes te geven in De Boei. De lessen worden mogelijk
gemaakt door Albert Heijn Vinkeveen.

Geslaagde tentoonstelling Langoren
De tentoonstelling van de kleindiervereniging Onze Langoren was zeer
geslaagd. Vrijdagavond was het
gezellig druk en zaterdag kwamen
de hele dag door mensen binnen
lopen. De kinderen gingen na het
rond kijken even de knuffelhoek in
om met een konijntje te spelen.
Verder heeft het bestuur van de
vereniging besloten om Mevr. K.
de Haan uit Wilnis erelid te maken
vanwege haar jarenlange inzet voor
de vereniging. De heer W. Plasmeijer uit Uithoorn ontving een plaquette met inscriptie van de KLN
(Kleindier Liefhebbers Nederland)
vanwege zijn jarenlange inzet voor
het in stand houden, verbeteren en

verspreiden van de Thrianta en zijn
bestuurlijke functies.
Het fraaiste konijn, een witte
Nieuw Zeelander, van de tentoonstelling was van de heer
B. Ratterman uit Uithoorn.

Dhr. B. Ratterman met het winnende
konijn

Meisjes CSW MF1 doen het goed in
jongenscompetitie
Iedere groep krijgt twee keer les
en per groep wordt op verschillende niveaus gespeeld. De jongste
kinderen van groep 3 en 4 spelen
met serveren, vangen en gooien.
Het middenniveau (groep 5-6)
leert het onderhands en bovenhands
spelen erbij doordat ze de eerste
bal niet vangen, maar spelen naar
een teamgenootje. Deze gooit de
bal vervolgens over het net en dan
draaien ze weer een plekje door.
Voor groep 7 en 8 lijkt het spelletje
al heel veel op het normale volleybal. Ze spelen netjes in drieën,
maar de tweede bal mag nog
gevangen worden. De kinderen
hoeven bij dit niveau niet meer door
te draaien en alleen door als een
team samen te spelen kun je punten
verdienen.

Na 2 weken van lessen volgt het
befaamde Aparts Scholentoernooi.
Dit jaar alweer voor de negende
keer! Naast Aparts krijgen we ook
financiële steun van de gemeente
en de NeVoBo; zonder deze partijen zou het niet mogelijk zijn een
dergelijk evenement op te zetten.
De eerste paar jaar werd het toernooi gespeeld op één woensdagmiddag, inmiddels is het uitgegroeid tot
een grote gezellige happening en
wordt het op 2 woensdagmiddagen
na elkaar gespeeld. Dit jaar op 16
en 23 november, vanaf 13:00 uur.
Ouders, familie en vrienden zijn
natuurlijk van harte welkom om te
komen kijken en aanmoedigen in
De Boei!

Nadat het vorige week uit bij Victoria in de regen niet lukte, scheen
zaterdag de zon weer heerlijk op
het CSW terrein. De meisjes van
CSW MF1 waren al aan het intrappen toen de tegenstander, jongens
van Wasmeer F4 uit Hilversum,
aantraden. Die dachten de CSW

meiden wel even te verslaan, maar
met een welverdiende 3-1 overwinning werd CSW MF1 de winnaar.
Namens de toeschouwers die deze
week weer hebben genoten: top
gedaan meisjes, jullie houden prima
stand in deze jongenscompetitie!

Zie voor meer info:

Varen en luisteren op de Vinkeveense Plassen
Sponsors zitten goed bij TVM
Vanuit een nieuw sponsorbeleid
organiseerde de nieuwe sponsorcommissie van Tennisvereniging
Mijdrecht een eerste sponsordag.
Deelnemers werden verdeeld over
enerzijds de clinic van Tennisschool Tennis Actief, anderzijds
konden de meer geoefende spelers
zichzelf testen met behulp van de
servicemeter. Daarna kon er in
twee sessies van elk een half uur
onderlinge wedstrijden worden
gespeeld. Enthousiaste vrijwilligers
voorzagen iedereen van drankjes en
smakelijke tussendoortjes, terwijl
medewerkers van De Meijert een
Italiaans buffet verzorgden. Hans

gen, kregen een drankje en toen
gingen we varen. Elza de Verhalenvertelster bracht erg leuke verhalen. Onderweg kregen we soep,
broodjes, plus koffie en thee. Onze
gastvrouw en gastheer waren heel
gezellige mensen. Al met al hebben
wij en onze vrienden erg genoten.
Het was bovendien prachtig weer.”

Abcoude

Biljarten in de
Angstelborgh
In de ontmoetingsruimte van
de Angstelborgh, Dorpszicht 22
te Abcoude, staat een mooie
biljarttafel. Ook bestaat er een
biljartclub (het Geintje) die op
vrijdagmiddag vanaf 14 uur in
een rustige, gemoedelijke sfeer
samenkomt om in competitieverband te biljarten. Tevens speelt de
biljartclub enkele malen per jaar
tegen biljarters uit andere dorpen
uit de omgeving. Men is dringend
op zoek naar enkele nieuwe leden.
Belangstellenden zijn welkom om
vrijblijvend te komen kijken op
de vrijdagmiddag. Deze oproep
geldt uiteraard voor mannen én
vrouwen. Nadere informatie krijgt
men van voorzitter Roel Mollema,
tel. 0294 - 284214, of Annemarie
Keja, Sociaal-cultureel werker
van Stichting Tympaan, tel. 0294 –
284824. Zie ook

www.stichtingtympaan.nl.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

http://www.vv-atalante.nl/.

Na het vaarseizoen zijn de
Vinkeveense
Plassen een
oase van rust.
Het bracht
Annie van
Gelder van
Ark de Triomf
op het idee
om gasten aan
boord te laten
luisteren naar
een verwarmend verhaal
van verhalenvertelster
Elza Vis van
BinnensteBuiten op het
luxe motorjacht ‘Neptunus’.
Aangekleed met muziek, stoere
schipperssoep, diverse broodjes,
warme koffie, thee en natuurlijk
diverse drankjes beleeft men een
unieke tocht in herfstsfeer. Ad en
Elly Middelkoop uit Mijdrecht
maakten een van de drie vaartochten mee. Elly vertelt: “We hadden met z'n zevenen geboekt en
aanboord waren nog vier andere
gasten. We werden hartelijk ontvan-

Kort nieuws

Slagboom presenteerde de huidige
visie van het bestuur en gaf daarbij
aan welke kant het op moet met
TVM voor nu en de toekomst.
Robert Groot, een van de vijf leden
van de sponsorcommissie van TVM,
schetste de visie van de commissie,
waarbij sleutelwoorden duurzaamheid en relatiebeheer centraal
stonden. Onder het motto ‘een
goede sfeer bindt en verbindt leden’
wil de commissie gezamenlijk met
alle sponsors TVM naar een ander
niveau te brengen. Kijk voor meer
informatie op www.tvm-mijdrecht.
nl of mail naar sponsorcommissie@
tvm-mijdrecht.nl.

Op vrijdag 4 november is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in
Café de Merel, Arkenpark MUR
43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn
om 20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 starten met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. Er worden vier
maal zestien giffies gespeeld. De
punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend. Ook is er op deze avond
een grote tombola.
Verdere data voor dit seizoen zijn
18 november, 2 en 16 december,
6 en 20 januari 2012, 3 en 17
februari, 2, 16 en 30 maart, 13 en
27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22
juni en 6 juli.

Wilnis

Schaken voor jong en
oud
Per direct start een schaaktraining in Wilnis. De doelgroep
zijn volwassenen (18 - 88 lentes
jong) die meer over schaken
willen weten. Zowel beginners
als ook gevorderden zijn welkom.
De bijeenkomsten vinden plaats
in café Stee-Inn bij De Willisstee in Wilnis op woensdag- en
donderdagavond. De deelname
aan de training is geheel gratis.
Bel Freddy Weinhandl, tel.0297
272297.
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Van 31 oktober t/m 11 december in Abcoude & Baambrugge:

Doe mee met de winkeliersactie
an de Ondernemersvereniging
van
Abcoude/Baambrugge
en win prachtige prijzen
zoals een elektrische ﬁets,
2 x Samsung Galaxy tab, citytrip,
gratis winkelen, Eftelingkaartjes,
cadeaubonnen, giftcards en
nog heel veel meer!
Hoe werkt het?

Verzamel bij 8 deelnemende winkeliers een kassabon. Stop deze 8 kassabonnen in een envelop, voorzien van naam,
adres, woonplaats en telefoonnummer. Gooi de enveloppe in de daartoe neergezette bussen. Na 11 december worden de
bussen geleegd en de inhoud van de enveloppen gecontroleerd, onder toeziend oog van de notaris. Elke envelop die is
goedgekeurd wordt in een ton gedaan en uit die ton worden onder toeziend oog van de notaris de winnaars getrokken.
De grote prijsuitreiking is tijdens de kerstmarkt in Abcoude op 18 december.
De deelnemende winkeliers, ook herkenbaar aan de poster, in Abcoude en Baambrugge:

SNACKBAR VAN SCHAICK

STOLZ OPTIEK

Met dank aan
deze sponsors!

DE WEEK IN BEELD
CA
NV
AS
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In het Zuidafrikaanse Bloemfontein, kan het in de winter ’s avonds erg koud zijn. Daarom
hebben de dames van de Welfare van het Rode Kruis afdeling De Ronde Venen op verzoek
voor een heel voetbalelftal fraaie mutsen en sjaals gebreid. Met veel plezier showen de
breidames de mutsen en sjaals op de foto. Iedere donderdagochtend om 9.30 uur zijn ze er
weer: de leden van de Handwerkgroep. Wie ook interesse heeft voor deze gezellige groep,
is welkom op een donderdagochtend vanaf 9.30. Voor vragen kan men ook bellen met
Jolanda Engel tel. 06-10581268.

De brandweer
wist in de nacht
van maandag
24 op dinsdag
25 oktober te
voorkomen
dat een autobrand oversloeg naar een woning. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.
Rond 02.10 uur kregen de brandweer en politie de melding dat een auto op een oprit van een
woning aan de Parel in Mijdrecht in brand stond. Beide hulpdiensten gingen ter plaatse en de
brandweer kon ternauwernood voorkomen dat het rieten dak van de woning in brand vloog.
De auto liep zware brandschade op. Gezien de aangetroffen sporen heeft de politie een sterk
vermoeden van brandstichting. Aan getuigen van de vermoedelijke brandstichting en aan
mensen die tussen 01.30 uur en 02.30 iets verdachts op of in de omgeving van de Parel hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Rijn & Venen op
telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.
foto peter bakker

Burgemeester Albertine van Vliet
van De Ronde Venen heeft gisterochtend het echtpaar De Koff-Standaar
in Mijdrecht bezocht. De heer en
mevrouw De Koff werden hartelijk
gefeliciteerd met het feit dat zij 60
jaar geleden in het huwelijk traden.

Zaterdag jl. vond de jaarlijkse terugkommiddag van de Vakantie Bijbel Week
in Wilnis plaats. Er was alsnog een verrassing voor Isa Groenendaal, die de
ballonnenwedstrijd heeft gewonnen. Bovendien mag ze binnenkort deze
foto afgedrukt op canvas komen ophalen bij de redactie! Gefeliciteerd!

Bert Sessink, directeur van Garage Abcoude, heeft afgelopen maandag de sleutels voor de nieuwe Volkswagen Transporter overhandigd
aan Leo Both van Bakkerij Both, de luxe brood en banketbakker van
Abcoude en Loenen aan de Vecht. Opvallend aan de auto is de sticker
van het Smileybroodje, een initiatief van mede-eigenaar Cor Both.
Het Smileybroodje oogt als een wit broodje maar heeft de voedingswaarde van bruinbrood. Van elke zak verkochte Smileybroodjes
doneert bakkerij Both 50 eurocent aan het Lilianefonds voor een project in Bangladesh, waarbij kinderen voorzien worden van medische
hulp en een vakopleiding krijgen. Ter gelegenheid van de levering van
de nieuwe bestelwagen en omdat Garage Abcoude de doelstellingen
van het project in Bangladesh ondersteunt heeft ook Garage Abcoude
een donatie gedaan aan het Liliane fonds.

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!
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

Donderdag 20 oktober j.l. kregen wij het zeer droeve bericht dat Sjaak de Graaff,
één van onze recreanten, op bijna 60-jarige leeftijd is overleden.
Sjaak was behalve een fanatieke recreant ook organisator van verschillende wedstrijden
en toernooien met volleybalverenigingen uit de buurt.
Wij zullen hem missen.
Op deze plaats willen wij de familie van Sjaak heel veel sterkte wensen
met het verwerken van dit intense verdriet.
Namens het bestuur,
Volleybalvereniging Unitas

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

Dag van de Mantelzorg op 10 november
‘Opgroeien met zorg’. Dat is op donderdag 10
november het centrale thema van de veertiende landelijke Dag van de Mantelzorg. In
De Ronde Venen kunnen mantelzorgers in het
Veenlanden College Mijdrecht deelnemen
aan een ontspannen activiteit. Wethouder
Erika Spil zal de activiteit openen. Dit
jaar staat de Dag van de Mantelzorg in het
teken van de jonge mantelzorger. 1 op de
4 jongeren groeit op met zorg, zo blijkt uit
recent onderzoek. Voor de omgeving van de
jongere is dit echter niet altijd zichtbaar. Het
landelijke motto van deze dag is daarom:

Opgroeien met zorg.
Stichting De Baat organiseert deze dag
voor alle mantelzorgers (jong en oud) uit
De Ronde Venen van 16.00 – 20.00 uur een
programma gevuld met workshops, muziek
en lekker eten in het Veenlanden College te
Mijdrecht, dat onder begeleiding van vrijwilligers van Stichting De Baat, wordt verzorgd
door leerlingen van het Veenlanden College.
Deelname aan deze dag is kosteloos. Meer
weten? Kijk dan op

www.stichtingdebaat.nl/steunpunt-mantelzorg.
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Veenhartkerk geeft cursus
over het christelijk geloof

Beweegcursus voor chronisch
zieken

De Veenhartkerk in Mijdrecht biedt in
november een cursus aan over het christelijk geloof. Ontdek! is interessant voor
iedereen die wil weten wat het christelijk
geloof inhoudt. Tijdens de cursus kom je
meer te weten over wie God is en wat hij in
jou leven kan betekenen. Voor wie nieuwsgierig is naar het christelijk geloof is deze
cursus een goede manier om meer hierover
te ontdekken. Er is geen enkele voorkennis vereist. Alle vragen zijn welkom en ook
voor twijfel is ruimte. Ontdek! begint in
de eerste week van november (avond in
overleg). In totaal bestaat de cursus uit 8
bijeenkomsten. Het is altijd mogelijk om
halverwege te stoppen. Tussentijds instappen is lastiger. Als je meer informatie wilt
over Ontdek!, of je wilt je aanmelden, neem
dan contact op met Gerbram Heek, tel.
0297-284711 of bezoek de website

In de Week Chronisch Zieken, van 5 tot 12
november, start in Mijdrecht een beweegcursus
voor mensen met een chronische aandoening.
In het Veenweidebad kunnen zij kennismaken
met een zwemactiviteit in verwarmd water.
De activiteit is op dinsdag van 12.00 uur tot
13.00 uur en bestaat uit vier kennismakingslessen voor 25 euro. Voor meer informatie
en aanmeldingen voor deze lessen kan men
terecht bij Leon van Fraeijenhoven, bereikbaar
via telefoonnummer 030 751 38 40.
De zwemactiviteit is voor mensen die het wat
rustiger aan moeten of willen doen. De cursus
is geschikt voor mensen met bijvoorbeeld MS,
Fybromyalgie, een longaandoening of een
andere chronische aandoening. Mensen die
last hebben van vermoeidheid of futloosheid, of
mensen die weinig energie hebben, kunnen ook
meedoen. Iedereen kan meedoen op het eigen
niveau. De lessen worden gegeven door een
ervaren zwemdocente.

www.veenhartkerk.nl.

Cursussen De Paraplu
Eind oktober en begin november zijn er nog mogelijkheden bij de Stichting 'Paraplu' om
deel te nemen aan enkele cursussen die voor het eerst in De Ronde Venen plaatsvinden
en zeer in de belangstelling en in de actualiteit staan. Zeker nu de avonden weer langer
worden is het een genot om aan deze activiteiten deel te nemen.
Communicatietraining
Communicatievaardigheden zijn onmisbaar
en komen elke dag van pas bij iedere gelegenheid waarin je in gesprek of contact bent
met andere mensen, zowel persoonlijk als
zakelijk en ook tijdens een voordracht of presentatie. De Stichting 'Paraplu' biedt daarom
de mogelijkheid aan om zich hierin vanaf 31
oktober in een zesdelige cursus te trainen en
te verbeteren.

Kerstdecoratie beplakt met decopatch
papier
Deze eendaagse workshop wordt tweemaal
georganiseerd, namelijk op donderdag 10
en 24 november en wordt verzorgt door
de bekende creatieve kunstenares Ans van
Kerkwijk. Na afloop is men in staat om ten
behoeve van de huisversiering tijdens de
Kerstdagen zelf allerlei mooie en sfeervolle
effecten te creëeren

Cursus ‘Het maken van een weblog’
In deze workshop van 2 avonden leren de
deelnemers hun uw eigen weblog te maken, een website waarop men persoonlijke
verhalen en foto's kan delen met familie en
vrienden.
Voor deze workshop is een goede basiskennis van de computer en het internet vereist.
De cursus vindt plaats op de maandagen 31
oktober en 14 november.

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

Welzijnsstichtingen De Baat, Tympaan en SWMD samen
De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse
Vecht starten samen met welzijnsstichtingen
De Baat, Tympaan en SWMD een traject om
tot twee welzijnsorganisaties te komen. Om het
niveau van dienstverlening en het aanbod van
producten en diensten in alle kernen gelijk te
houden, is het wenselijk om per gemeente met
één welzijnsstichting te werken.
Sinds de herindeling hebben beide gemeenten te maken met twee welzijnsorganisaties;
Stichting De Baat, die actief is in de voormalige
gemeente De Ronde Venen; Stichting Tympaan
die actief is de voormalige gemeenten Abcoude,
Breukelen en Loenen, en Stichting Welzijn en

Maatschappelijke Dienstverlening (SWMD) in
de voormalige gemeente Maarssen. De huidige
situatie met twee welzijnsinstellingen per
gemeente, wordt als onwenselijk beschouwd. Op
dit moment werken de gemeenten en directies
van de welzijnsstichtingen aan de uitwerking
van dit traject en worden onderwerpen als
werkvisies, doelstellingen, organisatiestructuur
en zorg voor het zittende personeel nader uitgewerkt. Ook wordt er gekeken naar de borging
van activiteiten en het mogelijk toekomstige
aanbod van producten en diensten.
In de loop van 2012 gaan de organisaties
formeel samen.

Herfst Fair in Zuwe Maria-Oord

Dienstenveiling bij Hervormde Kerk

Morgen, zaterdag 29 oktober, vindt er van 10 tot 16 uur in de recreatiezaal van Zuwe
Maria-Oord en Vinkenoord in Vinkeveen een Herfst Fair plaats. Er is een groot aanbod van
kramen waarbij men verschillende herfstproducten kan kopen. Te denken valt aan: pompoenen en lelies van ‘Rechtstreeks van het land’, appels en peren van ‘Firma Ruizendaal’ en
sappen, jams en kaasproducten van landwinkel ‘De Lindenhorst’. Maar ook (herfst)kaarten,
foto’s, parfums, aloë vera producten, woondecoraties, cadeauartikelen etc. zijn te koop. Ook
aan iets lekkers is gedacht! Zo is in Vinkenoord bijvoorbeeld koffie met gebak verkrijgbaar
en in Zuwe Maria-Oord kan je terecht voor poffertjes & kniepertjes. Ook de kinderen
worden niet vergeten; voor hen is er een sjoelbaan en een grabbelton.
Van 10.30 – 11.30 uur treeft Dweilorkest ‘Dorst’ op en van 14 tot 16 uur is er een wijnproeverij. Adres: Zorgcentra Zuwe Maria-Oord, Herenweg 59 in Vinkeveen.

Geen doorsnee collecte of verkoopactie, maar een dienstenveiling. Op deze manier zamelde
de Hervormde Kerk van Wilnis zaterdag jl. geld in voor het goede doel: UMOJA. Diverse
gemeenteleden boden hun diensten aan, die vervolgens onder de aanwezigen werden geveild.
Hier volgt een kleine greep uit de diverse diensten: op een zomerse zaterdag een rit achterop
de motor, oppas in het weekend, naaicursus, boom omhakken en zelfs een klassieke massage
stond op de veilinglijst. Door het grote aanbod konden niet alle diensten geveild worden. Dat
de actie een groot succes was, mag dus duidelijk zijn. De opbrengst voor UMOJA, dat hulp
biedt hulp aan gezinnen in de krottenwijken van Nairobi, bedroeg maar liefst 3.310 euro.
Vanaf januari 2012 gaat de Hervormde Gemeente van Wilnis een relatie van drie jaar aan
met de Redeemed Gospel Church in Nairobi, Kenia. Kijk voor meer informatie op
www.hervormdwilnis.nl.
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Samen sterk voor recreatie en toerisme

Recreatieondernemers slaan de handen ineen
Een aantal recreatieondernemers in de gemeente De Ronde Venen heeft het initiatief genomen om de
krachten te bundelen. Daartoe is de ‘Stichting Recreatieondernemers van Gein tot Venen’ opgericht. De
stichting heeft tot doel om de recreatie en het toerisme in de gemeente te bevorderen. Om dit te bereiken
wil de stichting samen met de aangesloten ondernemers plannen en ideeën ontwikkelen en deze inbrengen
in het overleg met de gemeente, de provincie en andere relevante instanties.
door piet van buul

“We wonen en leven hier in een
uniek recreatiegebied,” zegt Kees
Jan Stegerhoek, een van de initiatiefnemers en voorzitter van de
Stichting. De andere bestuursleden
zijn Jan Bon, Dineke de Haan, Bob
Brouwer en Raymond de Rijk. “Er
gebeurt hier ook van alles op het
terrein van recreatie en toerisme,”
licht Kees Jan toe. “Maar het is allemaal te incidenteel. Er is nauwelijks
sprake van een gedegen aanpak en
van echt beleid. Dat moet volgens
ons dus stukken beter kunnen. Maar
dan moeten we het wel gezamenlijk
aanpakken. We hebben gekozen voor
een stichting. De recreatiebedrijven
en de horecaondernemers kunnen
zich bij ons aansluiten door donateur
van de stichting te worden. Dat geldt
ook voor de bedrijven uit de sector
agrotoerisme. Er komen in ons gebied
steeds meer bedrijven in de vorm van
boerencampings en bed & breakfastadressen. Ook deze ondernemers
rekenen wij nadrukkelijk tot onze
doelgroep. Als donateur verwerven de
ondernemers ook het recht om mee
te praten en hun inbreng te hebben in
de activiteiten van de stichting. Omdat

we ook het gebied rondom Abcoude
er nadrukkelijk bij willen betrekken
hebben we gekozen voor de naam
‘Van Gein tot Venen’. We bestrijken
dus het hele gebied van De Ronde
Venen tussen de Kromme Mijdrecht,
de Amstel en de Angstel en het Gein.”
Gesprekspartner van de gemeente
Het nieuwe gemeentebestuur heeft
als een van de speerpunten van beleid
gekozen voor een aanpak waarbij de
inwoners een belangrijke rol is toebedeeld. Onder het motto ‘Kernachtig
Verbinden’ wil men de kennis die bij
de bevolking aanwezig is ook benutten om tot een gezamenlijke aanpak
te komen. “Dat komt dan mooi uit,”
vinden ze bij de nieuwe stichting.
“Voor deze aanpak heeft men wel
gesprekspartners nodig. In de wijken
vinden ze die bij de buurtcomités en
de wijkraden. Vanuit de gemeente is
ons gevraagd om als gesprekspartner
voor de sector toerisme en recreatie
op te treden. We willen dat wel doen
mits er ook naar ons geluisterd wordt
en er iets met de inbreng gedaan
wordt. Er moet wel resultaat geboekt
worden.”

Sterke punten
De recreatieondernemers zijn van
mening dat het gebied rond de
Vinkeveense Plassen en het Gein een
toeristische trekpleister van grote
betekenis kan worden. Daarvoor zal
structureel beleid moeten worden
ontwikkeld, zowel met de gemeente
als ook met de provincie en andere
organisaties die hier actief zijn. “We
willen ons in de promotie van ons
gebied ook meer richten op de regio
Amsterdam, omdat daar een groot
potentieel van toeristen en recreanten aanwezig is. De recreatie en
het toerisme hebben ook een groot
economisch belang. Denk daarbij
aan de werkgelegenheid in de sector.
Het gebied moet ook beter op de
kaart gezet worden. Het is opvallend
hoeveel mensen er in een straal van
tien kilometer rond de Vinkeveense
Plassen wonen, die dit gebied nog
nauwelijks bezocht hebben.”
Speerpunten
Er kan al veel verbeterd worden zonder dat er veel geld voor nodig is. De
toegankelijkheid kan aanzienlijk beter door de aanleg van fiets-, wandel-

Mooie prijzen te winnen met bonnenactie vanaf 31 oktober

Ondernemers Abcoude & Baambrugge pakken uit
De Ondernemersvereniging Abcoude & Baambrugge (OV-AB) houdt vanaf 31 oktober een speciale actie
waarmee ze alle klanten wil bedanken voor de klandizie in het afgelopen jaar.

door anja verbiest

Aan de bonnenactie, die vorig jaar
voor de eerste maal werd gehouden,
doen 26 winkeliers in zowel Abcoude
als Baambrugge mee. Ilona Reuter,
lid van de Commissie Activiteiten
van de OV-AB en eigenaresse van
Jamie & Joëlle in de Stationsstraat,
vertelt: “Vorig jaar hebben we hier in
Abcoude lange tijd te maken gehad
met opgebroken straten, waardoor
het voor onze klanten niet echt makkelijk was om ons te bereiken. Mede
daarom besloten we toen om aan het
eind van het jaar hen met een speciale
actie, waarbij mooie prijzen waren te
winnen, te bedanken voor hun trouwe
klandizie. Dat werd zo’n succes, dat
we hebben besloten om die actie dit
jaar te herhalen. En ditmaal doen er
zelfs nog meer ondernemers mee dan
vorig jaar!”
De prijzen die men kan winnen met
de bonnenactie van de OV-AB worden
uitgereikt tijdens de Kerstmarkt,
die op zondag 18 december op ’t
Markvelt in Abcoude wordt gehouden.
Ilona Reuter: “Vorig jaar moesten we

die markt helaas op het allerlaatste
moment afgelasten vanwege de grote
hoeveelheid sneeuw die er gevallen
was, maar dit jaar gaat het hoe dan
ook allemaal door. Door eventuele
sneeuwval laten we ons dit jaar niet
tegenhouden. Dus zorg dat je erbij
bent in het meest knusse dorp van De
Ronde Venen!”
Het principe van de eindejaarsactie
2011 is vrij eenvoudig. Het is de
bedoeling dat iedereen acht kassabonnen verzamelt van acht verschillende,
aan de actie deelnemende winkeliers
in Abcoude en/of Baambrugge. Het
maakt niet uit voor welk bedrag men
iets gekocht heeft, het gaat om de bon.
Ilona: “Die acht bonnen stop je in een
envelop, samen met een briefje met
daarop gegevens zoals naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres. En
die envelop steek je vervolgens in een
van de twee bussen, die bij Plus Koot
supermarkt en bij Jamie & Joëlle
staan. Dat kan tot en met zaterdag 10
december, zo vaak als je wilt.”
Prijzen die met de bonnenactie in
Abcoude en Baambrugge gewonnen
kunnen worden, zijn onder meer een

v.l.n.r. Jan Bon, Bob Brouwer, Kees Jan Stegerhoek, Dineke de Haan en Raymond de Rijk.
en speciale vaarroutes. Zo is de pas
aangelegde wandelroute in Botshol
al een goede verbetering. Probleem
is dan wel dat men er gedurende
het broedseizoen niet in mag. De
bestuursleden van de stichting vinden
ook dat de bewegwijzering naar de
verschillende recreatie en horeca
gelegenheden beter zou kunnen.
“Eén van onze punten is ook een harmonisatie van de bruggelden,” zegt
Jan Bon. “In Mijdrecht en Vinkeveen
zijn die afgeschaft, maar in Abcoude
moet er nog wel betaald worden.
Verder vinden wij dat de openingstijden veranderd moeten worden. Op
dit moment zijn de bruggen vanaf
16 oktober tot 16 april gesloten. Wij
willen graag dat de bruggen al vanaf
1 april weer open gaan. Dat zou al
een flink stuk schelen. En zo zijn er
nog wel een aantal verbeterpunten
aan te wijzen.”
Aanpak
Ondernemers in de sector kunnen
zich bij de stichting aansluiten door
donateur te worden. “We hebben de
website www.geintotvenen.nl ontwikkeld,” legt secretaris Dineke de Haan
uit. “Daar kan men alle informatie
over de stichting terugvinden. Maar
het moet een interactieve site worden, waarop onze donateurs ook de

kans krijgen om punten van belang
naar voren te brengen. Bovendien
kan elke ondernemer die donateur
van de stichting is, ook over een eigen
pagina op de site beschikken, waarin
hij zijn eigen activiteiten kan promoten. Door ook de evenementen en
activiteiten in dit gebied te vermelden
kan de site ook voor de inwoners en
recreanten een belangrijke bron van
informatie worden.”
“Er hebben zich inmiddels al ongeveer dertig ondernemers als donateur
aangemeld,” vult Kees Jan Stegerhoek aan. “Die brengen met z’n allen
ook flink wat kennis in. Die willen we
ook gaan benutten door werkgroepjes
te formeren die zich met bepaalde
onderwerpen gaan bezig houden.”
Voor wat betreft de overlegstructuren
zijn Kees Jan en zijn medebestuursleden duidelijk. “We willen graag met
iedereen overleggen. Maar het moet
geen vergadercircuit worden waar
eindeloos gepraat wordt en dikke
nota’s geproduceerd worden. Wij zijn
ondernemers en wij willen resultaten
zien. Geen oeverloze discussies, maar
constructief overleg en snelle beslissingen.”

elektrische fiets, een stedentrip, een
Samsung Galaxy tab (2x), een digitale
spiegelreflexcamera, een metamorfose (kleding en kapsel), een arrangement van La Carte (overnachting
in luxe suite plus diner en ontbijt voor
twee personen), 1 minuut winkelen
bij Albert
Heijn, diverse
cadeaubonnen,
entreebewijzen
voor De Efteling,
wijnpakketten,
waardebonnen voor gratis
winkelen, geschenkmanden,
gereedschap
(doppendoos) en
nog veel meer…
Notaris Jan
Derkman ziet
er op toe dat de
Onze Uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen
toekenning van
beschikken over alle faciliteiten om een begrafenis of
de prijzen eerlijk
crematie geheel naar uw wensen te verzorgen.
verloopt en alle
prijswinnaars
worden daarna
persoonlijk
gebeld.

Uitvaartverzorging Finnema

Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 325 865

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

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

Door Valérie Sambrink Sanderink

Gerrit Verweij (Het Rechthuis, Mijdrecht):

“De serie Brand relatiepullen is al compleet”
Al bijna 25 jaar runt hij het café Het Rechthuis in de Dorpsstraat van Mijdrecht en als kroegbaas weet Gerrit
Verweij het goede bier wel te vinden. De bierpullen boven de bar, de vele flesjes in de koelkast en de grote tap
verraden zijn favoriete merk. Lachend: “Nee, dit heb ik niet van huis uit meegekregen. Dit heb ik ondervonden
door zelf te proeven. In de kroeg heb ik ook Amstel en Heineken in de tap. Maar Brand bier dat is míjn bier. ”
Een lekkere smaak en een mooie
uitstraling, dat zijn de eigenschappen van een goed biertje, zo vindt
Gerrit. De kroegbaas vertelt:
“Brand is een krachtig biertje. Het
ziet er mooi uit en heeft karakter. Een biertje met veel hop! De
brouwerij is gevestigd in het ZuidLimburgse Wylre en is de oudste
in Nederland. Ik denk dat Brand
haar goede smaak onder andere
te danken heeft aan het water dat
gebruikt wordt. Naast gerst, gist en
hop is dit een belangrijk bestanddeel. Het zuivere mineraalwater afkomstig uit de Ardennen en de Eifel
is van goede kwaliteit en dat proef
je. Ik heb ik mijn leven al heel wat
biermerken geproefd, maar Brand
bier is en blijft voor mij het lekkerste bier. Met nieuwe brouwers
ga ik dan ook niet snel in zee. Alle
biersoorten als amberbier, witbier
en alcoholvrij bier zijn nu wel ontdekt, het gaat nu alleen nog maar
om het merk bij de soorten. Daarbij
probeer ik wat te variëren, maar
Brand blijft een groot deel van de
bierkaart uitmaken. Ik ben immers
ook een officieel Brandproeflokaal,
dus dan moet je ook wel verschillende soorten in huis hebben.
Brand maakt onderscheid tussen

de standaardbieren, speciaalbieren
en seizoensbieren. Voorbeelden van
speciaalbieren zijn de Pilsener met
veel hop en de fruitige, lichtblonde
Brand Up. Seizoensbieren zijn
onder andere de Lentebock en de
Sylvester, een echt winterbiertje.
Vaak houd ik van elk biertje een
paar flesjes achter de hand zodat
alle soorten ook buiten het seizoen
gedronken kunnen worden. Mijn favoriet? Voor een lekker Brand Upje
mag je mij wel wakker maken.”
Bierpullen
Wie naar de wanden van het café
kijkt, ziet karikaturen van de
stamgasten, maar wie boven de bar
kijkt, ziet een enorme rij bierpullen.
Allemaal van Brand, uiteraard. Het
begon met de relatiegeschenken
van Brand. Gerrit: “Elk jaar krijg
ik met nieuwjaar een bierpul van
Brand. Ik ben niet direct hevig gaan
verzamelen, maar vond ze meteen
wel leuk en bewaarde ze netjes.
Zo’n acht jaar geleden bedacht ik
dat het wel mooi zou zijn als ik al
die relatiepullen zou hebben. Toen
ben ik actief gaan verzamelen.
Eerst alleen de relatiepullen, maar
al snel ook andere pullen die Brand
heeft uitgebracht. In het begin

deed ik veel zelf, maar nu heb ik
een netwerk. Vooral een jongen in
Limburg heeft goede contacten.
Elke keer als hij wat voor me heeft,
krijg ik een mailtje. ‘Heb je deze
al?’ vraagt hij dan. Zo ja, dan moet
hij hem aan iemand anders proberen te slijten. Maar heb ik hem nog
niet, dan raakt hij hem vaak aan
mij kwijt. Op die manier kom ik ook
aan de bijzondere, zeldzame pullen.
Ik heb pullen met bedrukkingen
over het Brandkoor, evenementen
en het 100-jarig jubileum van
Brand. Daarnaast heb ik ze met
een Oud-Hollandse uitstraling en
zelf hele oude pullen waarvan de
bedrukking begint te slijten. Daaruit
is in die tijd waarschijnlijk ook echt
gedronken. Een zeldzaam exemplaar is een pul met het wapen van
Prins Bernhard. Hiervan heb ik de
Engelse en de Franstalige versie.
Alle pullen zijn stevig gemonteerd
aan de bar. Zo kunnen de gasten er
ook naar kijken. De serie relatiepullen is inmiddels compleet. Hoeveel
pullen ik nog moet vinden om de
gehele verzameling compleet te
krijgen is mij nog niet bekend, maar
zodra ik er weer één ontdek die
ik nog niet heb is deze voor mij.
Soms worden ze alleen in series

De bierpullencollectie van Gerrit Verweij bevat allemaal unieke exemplaren,
waaronder vele zeldzame. “Dubbele komen mijn kroeg niet in!”
						
aangeboden. Dan komt het wel eens
voor dat er erg mooie pullen bij
zitten die ik niet heb, maar ook een
paar die al wel in de kroeg hangen.
Mochten ze echt niet los te koop
zijn, dan koop ik toch maar de hele
serie.”
Thuis
Inmiddels heeft Gerrit dan ook een
aantal dubbele. Gerrit: “Die sla ik
op in de loods. Ik doe er eigenlijk
weinig mee, maar ik wil ze ook niet
weggooien. Misschien komen ze
nog eens van pas. Als de eerste in
de kroeg sneuvelt, heb ik nog een
vervanger. Eerder niet, want dubbele komen mijn kroeg niet in. Het
zijn allemaal unieke exemplaren.
Bierglazen en andere Brandproducten verzamel ik niet, daar zijn

Lotgenotencontact staat voorop

Inloophuis ’t Anker wil met nieuwe Ankerplaats (nog meer) warmte bieden
Midden in het Groene Hart biedt Inloophuis ’t Anker een regionale ontmoetingsplaats aan iedereen die met de ziekte kanker in aanraking is
gekomen. Of je nu patiënt bent, ex-patiënt, naaste of nabestaande, in ’t
Anker vind je afleiding en ontspanning met bijvoorbeeld yoga, schilderen of zingen in het smartlappenkoor. Daar kun je praten met mensen
die écht begrijpen waar je het over hebt. Dat gevoel van herkenning
heb je immers alleen met lotgenoten...
Met de verhuizing naar en de gastvrije ontvangst in de accommodatie
van sv Argon in Mijdrecht vorig jaar,
werd voor ’t Anker een belangrijke
stap gezet naar een eigen ruimte.
Na maanden van denken, plannen en
werken, en met de onvermoeibare
inzet van vrijwilligers van Inloophuis
’t Anker èn van Argon, van instellingen en bedrijven, vindt aanstaande
dinsdag 1 november de officiële
opening plaats van de ‘Ankerplaats’,
huiskamer van het Inloophuis.
Wens in vervulling
“Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling,” vertelt
Ruud van Herpt, voorzitter van de
werkgroep die de afgelopen twee
jaar heeft gezocht naar passende(r)
ruimte voor ’t Anker. “Nadat we de
eerste jaren te gast waren in het
AJOC-gebouw ontstond de behoefte
naar een eigen ruimte. Aanvankelijk
is gekeken naar een eigen pand,
maar dat is financieel geen haalbare
kaart. Wij zijn volledig afhankelijk

van donateurs en sponsors en dan
worden de risico's te groot, zeker
in deze tijd.” De oplossing bleek
uiteindelijk te komen van één van
die sponsors: Argon. Eerder hadden
de spelers zich al eens bijzonder succesvol ingezet voor een fondsenwerfactie ten bate van het Inloophuis, nu
mocht het Inloophuis gebruikmaken
van de kantine en de bestuurskamer
van de Mijdrechtse sportvereniging.
Ruud: “Een mooi en uniek aanbod,
waar we graag gebruik van hebben
willen maken. Vorig jaar september
vond de verhuizing plaats en de
samenwerking over en weer verloopt
uitstekend.” Eén ding ontbrak nog:
een ruimte waar je rustig 1-op-1
gesprekken kunt voeren, of in kleine
groepjes bijeen kunt komen voor
rondetafel-gesprekken. “Mensen denken vaak dat het hier één
tranendal is, terwijl het voor velen
een enorme afleiding vormt en er
ook veel wordt gelachen. Maar een
diepgaand of vertrouwelijk gesprek
met een gast voeren terwijl er ach-

Ruud van Herpt bij de verhuizing naar het Argon-terrein vorig jaar.

foto rob isaacs

ter je aan tafel wordt geklaverjast, is
natuurlijk verre van ideaal.”

dinsdag, is het plaatje voor ons compleet,” stelt Ruud van Herpt.

Volwaardige ruimte
Met steun van -opnieuw- Argon en
de gemeente die voor de nodige
vergunningen zorgde, mocht het Inloophuis drie Portacabins bijplaatsen
op het terras, naast die van Argon.
“Dankzij de hulp en inzet van vele
vrijwilligers, zowel van het Inloophuis als van Argon, hebben we deze
kunnen inrichten tot een volwaardige ruimte, die geschikt is voor
gesprekken, groepsbijeenkomsten
en vergaderingen. Met de officiële
ingebruikname hiervan, aanstaande

Mede vanwege de nieuwe huisvesting en de groei van het aantal
activiteiten dienen zich weer nieuwe
wensen aan: 't Anker is op zoek naar
extra vrijwilligers, die op donderdagen als gastvrouw en -heer klaar
staan om activiteiten te begeleiden.
Wie belangstelling heeft, kan het
profiel bekijken op:
http://a-url.nl/zi7Y, of bellen met
coördinator Bert Schaap van Inloophuis ’t Anker, tel. 0297 – 565 172.
Kijk voor meer info over de activiteiten op www.inloophuishetanker.nl.

foto patrick hesse

er veel te veel van. De pullen zijn
bijzonder. Het is echt een uitdaging
om die te krijgen en dat maakt het
leuk. Bovendien heb ik zo een leuke
versiering voor de kroeg. Al moet ik
bij de volgende pullen wel even bedenken waar ik die ga laten, want
de rand boven de bar zit al propvol.”
Thuis is in ieder geval geen optie.
Gerrit neemt zo min mogelijk van
het kroegleven naar huis. Gerrit:
“Ik ben veel in de kroeg te vinden,
maar thuis is echt thuis. Daar komt
nog geen Brandpul in. Al heb ik
thuis natuurlijk ook wel een koud
biertje in de koelkast staan. Het zal
je vast niet verbazen dat dat een
Brandje is.”

Laatste dag Museum
De Ronde Venen
Op zaterdag 29 oktober sluit
Museum De Ronde Venen haar
deuren. Ieder jaar sluit het museum van november tot april voor
het winterseizoen, maar of het
museum volgend jaar in april weer
opent is nog maar de vraag…
Deze winter wordt het spannend
voor de medewerkers en ruim
50 vrijwilligers van het museum.
Maar ook voor de inwoners van
De Ronde Venen, de honderden
basisschoolleerlingen en middelbare scholieren die ieder jaar het
museum weer bezoeken. Hebben
zij volgend jaar een plek om naar
toe te gaan om te leren over de
bijzondere geschiedenis van De
Ronde Venen? En de veensteekmachine, wat gaat er gebeuren
met dit industriële icoon van Vinkeveen? Het museum werkt hard
aan nieuwe plannen, maar is wel
afhankelijk van de gemeente en
of zij haar beloftes zal nakomen
het museum te helpen een nieuw
onderkomen te realiseren. Mocht
dit niet lukken, dan is aanstaande
zaterdag waarschijnlijk echt de allerlaatste kans om het museum te
bezoeken. De veensteekmachine
zal deze middag ook winterklaar
gemaakt worden. Dit betekent dat
de technische medewerkers op de
veensteekmachine aan het werk
zijn en demonstraties geven.
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Dr. Beeker

Tröpfchenkrankheit!
Het stukje van de vorige keer heeft nogal wat losgemaakt,
ik heb er in ieder geval veel reacties op gehad. Een enkele
lezer meende dat huisartsen toch ook wel geld verdienen
aan het voorschrijven van medicijnen. Dat is natuurlijk
niet zo, de medicijnen die wij voorschrijven worden door
de apotheek geleverd. Vroeger verdienden apotheken
daar goed aan, ze kochten de medicijnen goedkoop
in en konden daardoor inkoopwinsten maken. Tegenwoordig is het verhaal als volgt: de huisartsen
schrijven al sinds meerdere jaren op stofnaam
voor (dus niet op merknaam), de apotheek wordt
door de zorgverzekeraar verplicht om een bepaald
merk af te leveren. Dit merk is door de zorgverzekeraar goedkoop ingekocht. De winsten die daarbij
gemaakt worden vloeien naar de zorgverzekeraar. De
apotheek krijgt een vergoeding voor het afleveren
van de medicijnen. Protesteren tegen het merk medicijnen dat wordt afgeleverd heeft dus geen zin meer,
u kunt wel van zorgverzekeraar veranderen.
Zorgverzekeraars
zijn ook maar
bedrijven en bedrijven worden
verondersteld
winst te maken,
gemiddeld wordt van zo’n bedrijf
een rendement van zo’n 7-10%
verwacht en dat kan dankzij dit
soort maatregelen. Het verschil
tussen een merkloos en een merkmedicijn ziet u nu terug in prachtige kantoorpanden, hulpvaardige
beleidsmedewerkers en natuurlijk
reclameblokken op de televisie.
Veel lezers vonden dat huisartsen
best genoeg verdienen en dat ook
zij hun steentje zouden moeten
bijdragen aan de besparingen.
Daar zit wat in; of huisartsen genoeg verdienen weet ik niet, ik ken
geen ander beroep waarbij de hele
dag door voor €12 per uur het onderscheid tussen leven en dood, of
tussen gezondheid en ziekte wordt
gemaakt en waarbij die risico’s door
één man/vrouw worden gedragen.
Maar ik denk dat huisartsen ook
wel een steentje bij kunnen dragen

aan de bezuinigingen. En om dat
te bewerkstelligen stel ik voor de
huisartsenzorg uit te breiden: laten
we alle onzinpoli’s (Hoofdpijn-poli,
mannen-poli, vrouwen-poli en krullen in je haar-poli) afschaffen en
alles weer door de huisarts laten
oplossen, de kostenreductie zal
gigantisch zijn.
Genoeg hierover, laten we het over
Tröpfchenkrankheit hebben! Wat
een fantastisch woord is dat! Vorige
week gelezen in een toilet langs
de Duitse Autobahn. Ik kende het
woord nog niet, maar het is eigenlijk druppeltjes-ziekte en op het
bijbehorende plaatje stond een handenwassende persoon. De gedachte
is dat veel virusziektes door middel
van druppeltjes worden doorgegeven. Dat gaat zo; veel virusziektes
van de bovenste luchtwegen (zoals
griep) geven hoestklachten, dat
hoesten doen we dan nog net met
onze hand voor de mond en daarna
lopen we de spreekkamer binnen
en geven we de dokter een hand. Ja
serieus, zo werkt dat! Je kunt als

dokter dan weer moeilijk geen hand
geven, want dat is niet aardig.
Of ze hoesten in hun handen en
lopen de wc uit, maar nu zitten de
virusdeeltjes aan de deurkruk. De
volgende die naar de wc gaat, grijpt
met zijn hand de deurkruk, kriebelt
langs zijn oog, neus of mond, en
hòp: weer een zieke. En zo gaat het
echt! Ik weet niet of u toen die aflevering hebt gezien van Mythbusters,
waarbij de ene buster een slangetje
met kunstslijm langs zijn neus liet
lopen (dat slijm kleurde onder een
blauwe lamp rood) en vervolgens
tijdens een diner de resterende
acht personen van onder tot boven
wist onder te smeren (zo bleek bij
kleuring).
Tröpfchenkrankheiten worden dus
via besmetting van de handen voortgebracht en uit voorgaand verhaal
zou u kunnen afleiden dat de meest
gevaarlijke plek een huisartsenpraktijk is. Dat is ook zo.
Maar in het ziekenhuis gaat het
natuurlijk net zo en dat is de reden
waarom men in ziekenhuizen graag
ook het personeel vaccineert tegen
de griep. Word je gevaccineerd dan
word je minder snel ziek en kan
je het dus ook niet overdragen op
anderen.
Tot zover eigenlijk logisch, maar
nu verschijnt het Geneesmiddel
Bulletin met een grote analyse naar
de effectiviteit van de jaarlijkse
griepvaccinatie en op het eerste
gezicht zijn de resultaten niet mals!
Een zinsnede uit de conclusie: “Er
is weinig betrouwbaar bewijs over
influenzavaccinatie, maar er is wel
bewijs van grootschalige manipulatie van conclusies en verdachte
onderzoeken.” Tja, daar sta je dan,
aan de vooravond van de griepcampagne.
Hoe moeten we dit onderzoek
plaatsen?
De onderzoekers hebben meerdere
grote studies met betrekking tot de
effectiviteit van influenza vaccinatie

Werkt die crème
echt?
Werkt die crème echt? Dat is
een vraag die wij wel eens in de
praktijk horen. Uiteraard zou
het antwoord: “Ja” het meest
makkelijke zijn. Maar enige
uitleg is wel van belang. En ook
ik vraag mijzelf regelmatig af,
kan dit echt werken? Dus heb ik
inmiddels een aantal ingrediëntentrainingen gevolgd, die mij
meer inzicht hebben gegeven
in het hoe en wat betreffende
werk(zame)stoffen en het lezen
van de INCI-lijst.
Cosmetische werkstoffen zijn stoffen die door de opperhuid kunnen
worden opgenomen. De bedoeling
van deze stoffen is het gunstig
beïnvloeden van de natuurlijke
processen in de levende cellagen.
Cosmetische werkzame stoffen
blijven daarentegen op het huidoppervlak en dringen dus niet (diep)
in de huid. Binnen de huidverzorging worden over het algemeen
meer werkzame stoffen gebruikt
en binnen de huidverbetering ligt
de nadruk uiteraard op de werk-

BEAUTYSALON

met elkaar vergeleken, allereerst
viel op dat er sprak is van veel
oudere studies. Verder bleek dat in
veel studies een rol was weggelegd
voor de fabrikant van het vaccin.
De volgende problemen dienen zich
aan.
- Hoe beoordeel je de effectiviteit?
Je kunt kijken naar mortaliteit
(sterfte) of morbiditeit (ziekte).
Niet alle studies hebben dezelfde
eindpunten en kan je dus onderling geen vergelijkingen maken.
- Maar hoe toon je aan dat de
mortaliteit of morbiditeit worden
veroorzaakt door de seizoensgriep? Je zou dan bij iedere zieke
moeten kweken, een ondoenlijke
zaak en dan nog zijn oorzaak en
gevolg niet zeker. Veel ouderen
hebben een rollator (vergelijk
griepvirus) maar dat betekent
niet dat de rollator de oorzaak is
van hun slechte lopen.
- Om de effectiviteit te kunnen
beoordelen zou je een grote
groep mensen moeten vaccineren
en een vergelijkbare grote groep
niet, om dan te kijken hoeveel
mensen er ziek worden in de ene
of andere groep. Lastig, en heden
ten dage zou zo’n onderzoek door
de ethische commissie niet meer
worden goedgekeurd.
- Afhankelijk van de onderliggende
ziekte bij de gevaccineerde mensen moet je een oordeel vellen
over de winst in levensverwachting bij vaccinatie maar juist bij
de mensen met een hoog sterfte
risico (zeker dus geïndiceerd voor
de griepprik) levert de griepvaccinatie procentueel maar een
kleine verbetering op. Daar is het
eigenlijk water naar de zee dragen, maar betekent dat dan ook
dat je de individuele patiënt een
langer leven zou moeten ontzeggen?
- Veel onderzoeken zijn gedaan
naar de vermindering van het
aantal ziektedagen na vaccinatie.
Er is dan strikt genomen geen
sprake van gezondheidswinst
maar van economische winst, de
kosten worden afgezet tegen de
baten. In Nederland worden mensen niet gevaccineerd op economisch gronden maar op medische
gronden.

SALON VOOR PROFESSIONELE HUIDVERBETERING

stoffen.
Zoals waarschijnlijk bekend, is
onze praktijk gespecialiseerd in
huidverbetering en anti-ageing.
Dat wil zeggen dat de behandelingen die wij geven, hoogwaardig in
werkstoffen zijn. Het is voor ons
dus van belang om te weten wat de
voorgeschiedenis van een huid is,
voordat we een eerste behandeling
kunnen geven. Het is absoluut niet
raadzaam om zomaar op een huid
te gaan “werken”, zonder dat de
huid is voorbereid. Ten eerste kan
de huid daar negatief op reageren
(in één keer te veel activiteit) en
ten tweede sluiten de werkstoffen van de behandeling niet aan
bij hetgeen de huid gewend is. De
voorbehandeling begint dus thuis.

ook wel de belangrijkste stap bij
de verzorging van de huid. Er zijn
veel soorten reinigende producten.
Goede, maar helaas ook een aantal
die echt slecht voor de huid zijn.
Het is belangrijk dat het reinigingsproduct het opnamevermogen van
de huid niet belemmert. Water en
zeep zijn uit den boze!
Na de juiste reiniging en (indien
nodig) een serum/werkstofcomplex, kunt u de crème op uw huid
aanbrengen.
En of deze werkt? In onze praktijk
meten wij de huid met speciale
huidsensoren. Hierdoor kunnen
wij goed de vooruitgang van de
huid bekijken. Maar heeft de huid
een tekort aan bepaalde stoffen,
of een zogenoemde minerale olie
verslaving, dan kan het in eerste
instantie langer duren voordat je
het gewenste resultaat krijgt. Maar
met de juiste samenwerking tussen
ons en de cliënt, kan men echt
resultaat verwachten.

BEAUTY
Om een zo optimaal mogelijk
resultaat van een crème te krijgen,
moet de huid eerst gereinigd worden. Dit is de eerste en misschien

Samengevat kun je stellen dat de
onderzoeken die in het verleden
zijn gedaan, weinig uitsluitsel geven
over de effectiviteit op eindpunten die toen niet zijn opgesteld.
Door sterke individualisatie van
onze maatschappij stellen we nu
andere eindpunten dan vroeger, was
vroeger de grote groep belangrijk
in termen van gezondheidswinst, nu
kijken we ook naar het belang van
het individu. Om iemand een behandeling te ontzeggen, die voor de
grote groep niet bewezen effectief
is maar voor het individu wel het
verschil kan maken, dat zou op dit
moment niet worden geaccepteerd.
Dus dóór met de griepprik! Ik neem
hem zeker, want ik ben al drie jaar
niet meer ziek sinds ik ben begonnen mezelf te vaccineren.

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

Kort Nieuws
Vinkeveen

Transsiberië Express
bij PCOB afd.
De Ronde Venen
Op donderdag 3 november a.s.
hoopt de PCOB afd. De Ronde
Venen weer bij elkaar te komen;
dit keer in het Hervormd verenigingsgebouw aan de Herenweg
207 in Vinkeveen. Mevrouw Riet
Brugman-Schouten uit Zwijndrecht wil belangstellenden dan
‘meenemen’ op de Transsiberië
Express. Deze middag belooft
weer heel spannend te worden.
Alle leden zijn uiteraard van harte
welkom en wie nog geen lid is,
kan gerust een keer een kijkje
komen nemen. Aanvang 14.30 uur.
Kijk voor nadere informatie op
www.PCOB.nl, dan regio Utrecht
en daarna naar De Ronde Venen.

Mijdrecht

Inzameling SAM's
Kledingactie
Op zaterdag 5 november vindt in
Mijdrecht de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. Van 12
tot 14 uur kan men goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij H. Johannes
de Doper Kerk, Driehuisplein 1 te
Mijdrecht/Wilnis. De opbrengst
van de ingezamelde kleding gaat
naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Al 2,5 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. Echter de situatie in
de Hoorn van Afrika is dermate
verslechterd dat de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) de
noodklok luiden.
Kijk voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op
www.samskledingactie.nl.

Amstelhoek

Marathonklaverjassen op 12 november
De Buurtvereniging Amstelhoek
houdt op zaterdag 12 november
haar klaverjasmarathon; er wordt
gekaart van 10 uur ’s ochtends tot
10 uur ’s avonds, waarbij mooie
prijzen zijn te winnen; de zaal is
open vanaf ca. 9.30 uur. Ook vindt
er een verloting plaats met allerlei
leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7 euro.
Aanmelden voor deze dag kan tot
uiterlijk donderdag 10 november
bij Martine Baltus- Hijman, tel:
0297-214543; e-mail: martinehijman@hotmail.com Wacht niet
te lang, want vol = vol! Adres:
Engellaan 3a Amstelhoek.
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Jos van Wijk, voorzitter Stichting Venen on Ice:

It giet oan!
Of de spreuk 'it giet oan', de komende winter gebruikt kan worden om
Friese Elfstedentocht aan te kondigen, is nog afwachten, maar op Venen on Ice is 'het gaat door' in elk geval wél van toepassing. Voorzitter
Jos van Wijk van de Stichting Venen on Ice kondigde deze week aan
dat er dit jaar van 4 t/m 29 december voor het derde achtereenvolgende jaar kan worden geschaatst op het Raadhuisplein in Mijdrecht.

door rob isaacs

De organisatie van het evenement
is alleen mogelijk dankzij de enorme inzet van vrijwilligers van de
schaatsverenigingen Vios en Voorwaarts uit Vinkeveen, Hou Streek
uit De Hoef en Nooit Gedacht uit
Wilnis. Daarnaast vormt een groot
aantal sponsors de basis onder het
evenement, hetzij in financiële, dan
wel in materiële zin. Hoe verklaart
Jos van Wijk (foto links) het succes

van Venen on Ice?
“Dat zit 'm in combinatie van enerzijds schoolschaatsen, vrij schaatsen
èn activiteiten en demonstraties.
Dat maakt het aantrekkelijk, zowel
om zelf mee te doen, maar ook om
te komen kijken. Het is elk jaar
weer een geweldige sfeer op het
Raadhuisplein. Dankzij het Rabo
Dichtbijfonds en de gediplomeerde
schaatstrainers van IJsvereniging
Nooit Gedacht kunnen we de
schooljeugd van de groepen 4 t/m
8 weer schaatsclinics aanbieden.
Op dit moment zijn we de agenda
verder aan het invullen, maar vast
staat in elk geval dat de opening
op 4 december wordt verricht door
Sint Nicolaas en de beoogde nieuwe

burgemeester Maarten Divendal
en dat ook Midpoint FM en TV
weer aanwezig is met het glazen
huis voor Serious Request. Ook is
er weer kinderdisco op de vrijdagmiddag met Frank Tulp en wordt
het evenement afgesloten met het
inmiddels traditionele priksleeën.
Of de modeshow Fashion on Ice dit
jaar doorgaat kan ik op dit moment
nog niet bevestigen.”
Via de website www.venen-on-ice.nl
krijgt men een actueel beeld van
de programma-onderdelen/happenings.
Openingstijden en prijzen
Gedurende de door de weekse
dagen is de baan overdag van 9 tot

15.30 uur gereserveerd voor het
schoolschaatsen (op de woensdag
en vrijdag van 9 tot 12 uur) Buiten
deze tijden kan men vrij schaatsen (activiteiten en evenementen
voorbehouden, zie hiervoor de
agenda op de website). Op zaterdag
en zondag is de baan om 10 uur
open. De baan is 's avonds tot 21
uur geopend, op vrijdag en zaterdag
tot 22 uur.
De entreeprijs bedraagt 5 euro
voor de hele dag (er wordt met
een stempelsysteem gewerkt); een
passepartout voor 10 dagen kost
35 euro, voor 20 dagen 60 euro.
Prijzen zijn inclusief schaatshuur.
Tweeps (oftewel twitteraars -Red.)
kunnen Venen On Ice volgen via:
@VenenOnIce, maar ook voor wie
(nog) niet twittert zijn de tweetjes
te bekijken via:
www.twitter.com/VenenOnIce.
Zie ook www.venen-on-ice.nl.

Ook G-schaatsen bij Venen on Ice gaat weer van start
Voor het derde jaar gaat IJsclub
Nooitgedacht Wilnis weer G-schaatsers begeleiden. G-schaatsers staat
voor een categorie schaatsers die net
even meer aandacht nodig hebben,
dingen net even duidelijker en anders
uitgelegd moeten krijgen. Bijvoorbeeld: mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking, mensen

met een motorische achterstand en
ADHD. Er is aangepast materiaal en
veel enthousiaste begeleiders, zodat
ieder op zijn/haar eigen niveau kan
leren schaatsen. Mede dankzij Venen
on Ice heeft IJsclub Nooitgedacht
een G-schaatsgroep die elke zaterdagmorgen op de Jaap Eden baan
oefent. Deze groep wordt gesponsord

vriend v Word
an
en maa Venen on Ice
k kans
Fiat 50 op een
0

JA, ik word vriend van de ijsbaan!

Oproep:

Ik speel mee voor Venen on Ice in Mijdrecht en neem deel met .....
lot(en) à € 5,50 per lot per kwartaaltrekkiing. Per kalenderjaar zijn er
vier trekkingen. Deze machtiging geldt tot wederopzegging.
Voornaam: 					
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bankrekeningnummer:
E-mailadres* 		
Telefoonnummer:
Datum:
Handtekening

door het bedrijf Dukdalf en is dit
jaar in nieuwe kleding gestoken.
Vorig jaar stonden er maar liefst 35
G-schaatsers op de Venen-on-Ice
ijsbaan op het Raadhuisplein, die
er allen veel plezier aan beleefden!
Daarbij was ook wereldkampioen
Barbara de Loor aanwezig. Ook dit
jaar wordt het weer een spektakel!
De G-schaatsers komen in actie op:
10 december van 8.30 tot 10.30 uur;
17 december van 8.30 tot 10.30 uur
en 22 december van 17.00 tot 19.00
uur. Belangstellenden die (weer)
willen komen schaatsen kunnen zich
aanmelden bij Annike van Kouwen,
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl.

M

V

*U krijgt een bevestiging per e-mail gestuurd

Hierbij machtig ik de Support Actie voor het automatisch incasseren van
het bedrag aan loten voor elke trekking waaraan ik deelneem. Er gaat
direct 80% van mijn inleg naar onze ijsbaan.

Verzekerd van ijspret en kans op een prijs!
Bekijk het actuele prijzenpakket op www.supportactie.nl
Uw lotnummer staat op uw bankafschrift.
Als u wint krijgt u automatisch uw prijs overgemaakt of uitgereikt.
Aan de Stichting Support Actie is op 7 december 2009 een vergunning verleend
door het Ministerie van Justitie voor de uitvoering van de Support Actie onder
nummer 5631620/09DSP.
De Groene Venen is niet aansprakelijk voor afgegeven machtigingen.

Kijk op www.supportactie.nl voor meer informatie

Word ook vriend van de ijsbaan!
Het is ook dit jaar gelukt om de tijdelijke ijsbaan te realiseren op het Raadhuisplein, maar het zijn geen makkelijke tijden om sponsors van het evenement te vinden. Daarom is de Stichting Venen on Ice op zoek naar
mensen die voor de ijsbaan een warm plekje in hun hart hebben. Het gaat om het plezier van veel kinderen,
maar ook van volwassenen die zelf schaatsen of kijken naar de verrichtingen van de kinderen met hun van
inspanning blozende wangen. We weten dat veel ouders, opa's en oma's graag het voortbestaan van de ijsbaan
willen steunen.
Hoe kunt u helpen?
Door vriend te worden van Venen On Ice! Als vriend van onze ijsbaan neemt u deel aan de Support Actie. Van
uw inleg gaat 80% rechtstreeks naar onze ijsbaan. Tegelijk maakt u elk kwartaal kans op prachtige prijzen,
zoals een Fiat 500!
Vriend worden is eenvoudig!
U machtigt de Support Actie om per kwartaal € 5,50 van uw rekening af te schrijven. Op uw bankafschrift
komt uw lotnummer te staan. Vier keer per jaar doet u mee aan de trekking, in maart, juni, september en
december. U mag zo vaak meedoen als u wilt en ontvangt automatisch bericht als u een prijs hebt gewonnen.
Dankzij uw deelname kan de Stichting Venen on Ice een spaarpotje maken om ook volgend jaar de ijsbaan op
te bouwen. Vul onderstaande bon in, stop hem in een envelop en lever hem in in de daarvoor bestemde bussen
op de volgende adressen:
Vinkeveen: Jumbo Supermarkt, Plevierenlaan 7
Wilnis: C1000, Molmlaan 2
Mijdrecht: Gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 en winkelcentrum De Lindeboom
En natuurlijk bij de ijsbaan.
Ook kan men deelnemen via de website www.supportactie.nl onder de naam Venen on Ice.
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Ingrid Lambregts: 'Er was onvoldoende vertrouwen'
Bijna tien jaar lang speelde ze een belangrijke rol in de gemeentelijke politiek in De Ronde Venen. Ze was
raadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker voor het CDA. En ze was wethouder. Toen verscheen het onderzoeksrapport naar een aantal gemeentelijke projecten. In de hectiek die daarna ontstond legde ze haar
functie neer. ‘Besturen doe je op basis van vertrouwen dat men in je heeft. Ik stelde vast dat er op dat
moment onvoldoende vertrouwen meer was. Dan rest er in de politiek maar één mogelijkheid.’ Gistermiddag
nam ze als wethouder officieel afscheid van de politieke arena tijdens een receptie op het gemeentehuis.
We kijken met haar terug op tien jaar wel en wee in de gemeentepolitiek.
door piet van buul

Na haar opleiding bedrijfskunde
kwam Ingrid Lambregts midden jaren tachtig in de computerindustrie
terecht. “Ik heb daar vijftien jaar
lang commerciële en managementfuncties vervuld. Daarna ben ik voor
mezelf begonnen. Ik gaf trainingen,
deed coaching en interim management. In 2001 werd mij gevraagd
me kandidaat te stellen voor de
gemeenteraad. Dat heb ik gedaan
en vanaf 2002 was ik raadslid voor
het CDA.”
Ze viel met de neus in de boter. Er
was volop gedoe. De raad verwierf
landelijke bekendheid door de
verkiezing van André Hazes als
raadslid. Haar eigen fractievoorzitter Plonia Pieper stapte al snel uit
de raad. Ingrid: “Gerard Verlaan
nam het tijdelijk van haar over en
vervolgens kreeg ik het verzoek om
fractievoorzitter te worden. Door het
vertrek van wethouder Dick
Brouwer van de CristenUnie
zaten we als CDA en VVD met een
minderheidscollege. Dat was dus
behoedzaam manoeuvreren. Ik heb
toen wel snel heel veel geleerd.”
In 2005 brak een zwarte periode
aan voor Ingrid en haar familie. Ze
werden door een of andere onverlaat
bedreigd. “Dat had zo’n impact op
mij en mijn gezin dat ik toen uit de
raad ben gestapt. Gelukkig is de
bedreiger opgepakt en veroordeeld.
Hij bleek achteraf geen politieke
motieven te hebben. Het was toen
wel een heel nare periode. Ik kreeg
veel bemoedigende steun. Dat gaf
me op enig moment ook weer de
energie om weer politiek actief te
worden.”
Veel in gang gezet
In 2006 werd ze opnieuw gekozen
en werd ze wethouder. “Ik werd de

eerste vrouwelijke wethouder in
De Ronde Venen. En meteen met
een stevige portefeuille: financiën,
grondzaken, sport, het landelijk
gebied, communicatie, dienstverlening en bestuurlijke vernieuwing.
In de periode van 2006 tot 2010
hebben we heel veel ingewikkelde
zaken aan de orde gehad en ook veel
in gang kunnen zetten,” stelt Ingrid
vast. “Ik denk aan de problemen
rond de polder Groot Mijdrecht
Noord. Persoonlijk was ik erg
betrokken bij het bestemmingsplan
Marickenland. Bram Rosendaal
deed het woningdeel Marickenzijde
en ik het natuur- en recreatiedeel.
Voor Groot-Wilnis Vinkeveen kwam
er een mooi convenant. De bestuurlijke vernieuwing leverde onder
meer een nieuwe vergaderstructuur
op met meer inspraakmogelijkheden voor de inwoners. En niet te
vergeten onze innovatieve aanpak
van de gemeentelijke dienstverlening met de servicenormen, waar we
nog een prijs voor hebben gekregen.
Het initiatief van de Kinderraad
leverde een leuke fietscrossbaan op.
De voetbalclubs waren blij met hun
kunstgrasvelden en de sportverkiezingen werden geprofessionaliseerd.
Ik heb wel ervaren dat er veel
goede ideeën bij de inwoners leven.
Maar het succes wordt bepaald of
het ook binnen redelijke termijn
gerealiseerd kan worden. Je moet
het momentum vast kunnen houden
anders haken mensen weer af.”
Niet van een leien dakje
Ingrid heeft aan die eerste periode
als wethouder een positief gevoel
overgehouden. Ondanks het feit
dat het niet altijd even makkelijk
was. Persoonlijk kwam ze in een
lastig parket, toen bleek dat bij een

grondverkoop aan de Mijdrechtse
Dwarsweg fouten waren gemaakt bij
de vaststelling van de juiste perceelgrootte. “Ik heb er wel van geleerd
dat mensen van alles van je kunnen
vinden, maar dat je toch je eigen
keuzes moet maken en je eigen plan
moet trekken. Het belangrijkste is
dat je jezelf in de spiegel recht aan
kunt blijven kijken.”
De besprekingen over de polder
Groot Mijdrecht Noord verliepen
ook niet altijd even makkelijk. “De
betrokken bewoners hebben zich stevig geroerd. Men verwachtte steun
van de gemeente in de discussie met
de provincie. Formeel waren wij als
gemeente geen partij, maar je komt
op voor de belangen van je inwoners.
Uiteindelijk is er toch een goed resultaat geboekt. Er is in die periode
veel energie gestoken in de herindeling. “We waren er helemaal klaar
voor om per 1 januari 2010 een
nieuwe gemeente te gaan vormen
met Breukelen, Loenen en Abcoude.
In een laat stadium werden die plannen afgeblazen. Dat leverde een jaar
uitstel op. Daardoor kwamen we een
jaar lang in een soort niemandsland
terecht, wat ook zijn weerslag had
op de gemeentelijke organisatie
en het gemeentebestuur. Het bleek
lastiger dan ik gedacht had om de
energie op te blijven brengen.”
Moeilijke tijden
In de loop van 2010 kreeg de
herindeling met Abcoude zijn beslag.
Ingrid heeft intensief campagne
gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als ‘gezicht’ van het
CDA slaagde ze er, samen met haar
campagneteam, in om als grootste
partij in de raad te komen. Dat was
opmerkelijk, omdat het CDA overal
steeds meer aanhang verloor. Per 1

Kerstkaarten uit Vinkeveen bij De Vinken
Net als de afgelopen jaren verkopen de leden van korfbalvereniging De Vinken morgen, zaterdag 29 oktober,
in Vinkeveen en Waverveen huis-aan-huis kerstkaarten. Geen gewone kerstkaarten, maar kerstkaarten met
typisch Vinkeveense wintertaferelen.
Ook dit jaar zijn het bijzondere
plaatjes van o.a. de Ringdijk en de Ter
Aase Zuwe. Maar ook het idyllische
Donkereind en het rustige Botshol
laten zien dat de inwoners van Vinkeveen niet alleen in de zomer, maar ook
in de winter trots kunnen zijn op hun

omgeving. Bijzonder is dat de productie grotendeels door De Vinken zelf
verzorgd is. De foto's zijn genomen
door Bert Lommers en Ingrid Hagenaars. De vormgeving en het drukwerk
is geregeld door Jaco Kroon. De zes
verschillende kerstkaarten vormen

een unieke set. Voor vijf euro komt
men in het bezit van zo'n prachtige
set kaarten. Daarmee steunt men ook
De Vinken, dat de opbrengst goed kan
gebruiken bij het onderhoud van haar
clubgebouw. De kaarten zijn te zien en
te bestellen op www.de-vinken.nl.

“Ik heb geleerd dat mensen van alles van je kunnen vinden, maar dat je toch je
eigen keuzes moet maken en je eigen plan moet trekken. Het belangrijkste is dat
je jezelf in de spiegel recht aan kunt blijven kijken.”
foto patrick hesse
januari 2011 trad een nieuw college
aan met Ingrid als enige wethouder
uit de vorige periode. De economische en financiële problemen,
waar inmiddels het hele land mee
worstelt, gingen ook aan De Ronde
Venen niet voorbij. Het nieuwe college startte met een flinke bezuinigingsdoelstelling. In dat kader
werden alle dossiers uitgekamd om
te bezien waar bezuinigd kon worden. “Daarnaast keken we natuurlijk
ook naar de projectenportefeuille,”
zegt Ingrid. “Ik had zelf vorig jaar al
het gevoel dat een aantal projecten
bleven ‘hangen’ en dat we onvoldoende bestuurlijk inzicht hadden. Maar
ik kreeg er de vingers niet achter.
Achteraf verwijt ik mezelf dat ik
toen al niet steviger heb doorgepakt.
Toen een en ander begin dit jaar te
lang ging duren, besloten we uiteindelijk DHV de zaak te laten onderzoeken. En dat rapport leverde,
zoals bekend veel commotie op,
hetgeen uiteindelijk leidde tot het
vertrek van burgemeester Marianne
Burgman en van mijzelf.”
Afwegingen
Nu ze zich heeft teruggetrokken
uit de politieke arena, wil ze niet
te zeer ingaan op de wijze waarop
de problemen nu moeten worden
opgelost. “Het rapport ligt er en de
overige collegeleden en de raad hebben afgesproken dat ze het samen
verder gaan oppakken. Het rapport
biedt mijns inziens voldoende aanknopingspunten om verder te gaan.
Die ingeschatte verliezen zouden er
komen als we niks zouden doen. We
zijn dus nog op tijd om bij te sturen.
Daar had ik graag, samen met mijn
collega’s, aan willen werken. We
hadden een goed team en het had,
wat mij betreft, ook gekund. Maar

het liep anders. Het is kennelijk
onvermijdelijk in de politiek dat de
discussie onmiddellijk in de richting
van de politieke verantwoordelijkheid wordt gebogen. En daarmee
bedoelt men dat er koppen moeten
rollen. Het is wel een beetje bizar,
dat het onderzoek, waar ik zelf
op heb aangedrongen, uiteindelijk
heeft geleid tot mijn aftreden. Maar
tijdens de besprekingen na het
verschijnen van het rapport en zeker
op de avond, dat het rapport op de
agenda van de raad stond en burgemeester Marianne Burgman haar
ontslag aankondigde, werd me wel
heel duidelijk dat ook ik op onvoldoende steun kon rekenen. Natuurlijk weet ik dat het zo kan gaan in de
politiek. Dat weet je wanneer je er
aan begint en daar doe ik ook niet
moeilijk over. Maar dat neemt niet
weg dat het pijn doet om er zo uit te
moeten stappen. Die pijn is inmiddels wel gezakt. Wat rest is de herinnering aan een heel boeiende tijd. Ik
kijk tevreden en dankbaar terug op
een periode waarin ik heb kunnen
bijdragen aan het tot stand brengen
van een aantal belangrijke zaken.
Het gaat tenslotte niet om mij, maar
om de inwoners van de gemeente en
om die zaken die je voor hen kunt
regelen. Daarbij wens ik het college,
de nieuwe burgemeester, de raad en
de gemeentelijke organisatie alle
succes toe.”
Ingrid Lambregts is er het type niet
naar, om bij de pakken neer te gaan
zitten. Ze heeft nog geen concrete
plannen. Maar gezien het enthousiasme waarmee ze haar werk in het
openbaar bestuur heeft uitgevoerd,
zou het best kunnen dat ze wel weer
ergens in een openbare functie
opduikt.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Kom
gerust binnen
en bekijk ons
assortiment.

Vanaf 31 oktober geopend
Boots apotheek Vinkeveen
• Professioneel apotheekteam
• Zorgvuldige controle van uw recepten
• Deskundig advies
• Ruim assortiment zelfzorggeneesmiddelen
• Unieke Boots producten
• Op zaterdag geopend

cadeau
t.w.v.
*
€ 40,–
Maak kennis met het grootste cosmeticamerk in Engeland!
*

Bij besteding van minimaal € 15,– aan
producten.
1 per transactie en zolang de voorraad strekt.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.
En op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Boots apotheek Vinkeveen, Herenweg 57, 3645 DG Vinkeveen
tel. 0297 – 26 20 33

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

TelfaxAweko, Printing & Imaging

Bedrijven gaan digitaal archiveren
Van oudsher is het archiveren voor bedrijven een lastige klus. Grote pakken documenten, afschriften en verslagen verdwijnen in hangmappen in
de archiefkasten. Vervolgens gaan de stukken in dozen naar het archief.
Om de stukken terug te kunnen vinden is een sluitende administratie vereist. En het geheel kost veel papier en een enorm ruimtebeslag. Dat kan
anders en veel beter, stelt Harro Soet van TelfaxAweko.
Harro Soet ging in 1986 van start
met zijn bedrijf Telfax. Aanvankelijk richtte hij zich volledig op het
leveren van faxapparatuur met de
bijbehorende service. Later kwamen
daar printers en kopieermachines bij.
Hij kwam in contact met Philip de
Jong, die eigenaar was van Aweko in
Wormerveer, een gelijksoortig bedrijf
als dat van Harro. De twee besloten
samen te gaan werken en vanaf 2003
opereren ze onder de naam TelfaxAweko. “We zijn een verkooporganisatie, die zich toelegt op de verkoop
van multifunctionele machines op het
gebied van printen, faxen en scannen,” vertelt Harro. “We richten ons
vooral op ZZP-ers en op de bedrijven
in de sector Midden- en Klein Bedrijf
(MKB). We zijn dealer van enkele
grote merken zoals Ricoh, OKI en
Develop. De laatste komt voort uit
het oude Minolta.” Harro wijst er op
dat zijn bedrijf verder gaat dan het leveren van apparatuur. “Een kastje kopen kun je overal,” zegt Harro. “Maar
het gaat om de bijbehorende service.
En daar blinken wij in uit. Wanneer

je aan service denkt dan is dat meer
dan het verhelpen van een storing of
de nalevering van nieuwe toner. We
zorgen voor preventief onderhoud van
de apparatuur. En in geval van een
storing zijn we binnen een paar uur
ter plaatse om de zaak weer op gang
te krijgen. Daarvoor hebben we twee
zeer ervaren technici in dienst.”
Modernisering bedrijfsadministratie
Waar bedrijven vroeger gebruik
maakten van printers voor het
afdrukken van documenten en
faxmachines voor de communicatie
met klanten, is het machinepark
dat daarvoor nodig was grotendeels
vervangen door moderne multifunctionele apparaten. Harro: “Door de
opkomst van het e-mail verkeer is
het faxverkeer al grotendeels naar
de achtergrond verdrongen. Met de
ontwikkeling van de scanners is de
mogelijkheid ontstaan om documenten te kopiëren, op te slaan en per
e-mail te verzenden. Er zijn overigens
nog wel sectoren waar de fax een

rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de
notaris- en administratiekantoren,
waar het om getekende of gewaarmerkte documenten gaat. De fax was
eigenlijk een tussenoplossing tussen
de telex en de e-mail. Tegenwoordig
verloopt het meeste verkeer dus via
e-mail. Maar vervolgens kom je op
het probleem van de archivering. Elk
bedrijf heeft wel belangrijke stukken
die een zekere tijd bewaard moeten
worden. Bij notariskantoren en in
de financiële dienstverlening bestaat
zelfs een wettelijk voorgeschreven
bewaarplicht van minimaal zeven
jaar. Dat levert grote archiefkasten
op met een enorm ruimtebeslag.
Bovendien draagt al dat papier ook
niet bij aan de milieudoelstellingen.
De oplossing daarvoor biedt het
scannen. Door het digitaliseren van
de documenten, die bewaard moeten
worden, voorkom je de aangroei
van de papiermassa en boek je een
enorme ruimtewinst.”
Scannen en archiveren
Met de huidige apparatuur is scannen op zich geen probleem. Dan is
het document opgeslagen, maar het
moet ook weer terug te vinden zijn.
“Daarvoor bieden wij ‘document
solutions’, zegt Harro. “Daarmee
bedoelen we dat we naast de apparatuur, de hardware dus, en de service,

Toneelgroep ‘De Opregte Amateur’ uit De Hoef met nieuwe voorstelling
Op 4 en 5 november gaat de Hoefse
toneelvereniging in de voorstelling
opnieuw kamperen.
Het stuk ‘Elk vogeltje zingt zoals het
gebekt is’ gaat over een bedrijf dat
een teambuildingsweekend beleeft
op een camping. Kees Mulder nadert
zijn pensioen en wil zijn opvolger
inwerken, maar wie gaat hem opvolgen? Hij huurt een professional in om
hem te helpen. Als de groep echter
op de camping belandt, loopt het alle-

maal niet zo als Kees had gedacht. Er
blijken dubbele agenda’s te zijn, de
hoogbejaarde campinggast ArendJan
van Slingeren protesteert tegen de
herrie, de leiding van de camping
raakt betrokken, een vogelaar zoekt
ondertussen een uil en een werkloze
bouwvakker komt ook nog even
‘helpen’. Hoe moet de arme Kees uit
deze warboel komen?
De voorstellingen worden gegeven
op vrijdag 4 en zaterdag 5 november

om 20 uur in theater De Springbok,
Oostzijde 61a in De Hoef. Zaal open
vanaf 19 uur en na afloop blijft uiteraard de bar voldoende lang open,
om het stuk na te bespreken met
de spelers en andere leden van de
vereniging. Gezien de belangstelling
is het raadzaam te reserveren. Dat
kan via de website
www.opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman
(0297 – 593291).

Agenten van politie Utrecht, het KLPD en de Koninklijke Marechaussee en buitengewoon opsporingsambtenaren van de Belastingdienst voerden in de afgelopen weken op diverse locaties in de districten
Lekstroom en Rijn &Venen verkeerscontroles uit. De controleplaatsen, dagen en tijdstippen zijn gekozen
aan de hand van het criminaliteitsbeeld. Hieronder de resultaten van de controles.

Gedurende de controles stuitten
de agenten op een aantal auto's
met daarin vrouwen, een meisje en
mannen afkomstig uit Bulgarije. Het
vermoeden bestond dat het meisje en
de vrouwen werkzaam waren in de
prostitutie, waarop de afdeling Zeden
werd ingeschakeld, die een nader
onderzoek instelde.
In weer een andere auto, ook
voorzien van een Bulgaars kenteken, zaten drie mannen. Het drietal
verklaarde vakantie te vieren in
Nederland. Uit onderzoek bleek

ook een software oplossing bieden. In
samenwerking met de ICT-afdeling
van de klant of met degene die voor
het systeembeheer verantwoordelijk
is, kunnen wij een programma installeren, waarmee ook de archivering
wordt geautomatiseerd. Dat betekent
ook dat storingen, die niet altijd
veroorzaakt worden door de machine,
maar netwerkgerelateerd zijn, sneller
te traceren zijn. Wij onderhouden
daarom een lijntje met de systemen
die wij bij bedrijven installeren.
Dat maakt het mogelijk om bij een
storingsmelding al van hieruit in het
systeem te kijken waar het probleem
zit. Storingen komen altijd op een
ongelukkig moment en dan moet je
snel kunnen reageren.” Doordat de
machines die geleverd zijn in contact
staan met het bedrijf van Harro, biedt
dat nog een extra voordeel. “Met
onze ‘remote care’ kunnen we ook op
afstand de zaak in de gaten houden.
Machines melden ons bijvoorbeeld uit
zichzelf wanneer de toner bijna op is.
Wij weten dat dus vaak eerder dan de
klant.”

Regionale markt
Als vestigingsplaats werd indertijd
gekozen voor Mijdrecht. “We betrokken een pand aan de Communicatieweg, dat al snel te klein bleek te
zijn,” zegt Harro. “We hadden daar
honderdveertig vierkante meter ter
beschikking. Een paar maanden geleden hebben we een nieuwe vestiging
betrokken waar we in totaal vierhonderdtachtig vierkante meter hebben.
Daarmee kunnen we een grotere
voorraad machines, onderdelen en
supplies aanhouden hetgeen weer
snelle levering mogelijk maakt. We
komen weliswaar door het hele land,
maar de laatste jaren richten we ons
toch vooral op de regionale markt.
We hebben hier nu ook de ruimte
voor een professionele showroom,
waar we klanten kunnen ontvangen
en onze apparatuur kunnen demonstreren.”

TelfaxAweko is gevestigd aan de
Vermogenweg 211 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 26 34 16 website
www.telfaxaweko.nl.

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

Grootschalige verkeerscontrole

Gescande voertuigen - 99322
Hits gescande voertuigen - 679
Uitgebreide gecontroleerde voertuigen - 330
Overtreding snelheid - 1107
Beslaglegging voertuigen belasting - 45
Betaald aan belasting - € 69549,-

Harro Soet: “Door documenten te digitaliseren voorkom je de aangroei van
papiermassa en boek je een enorme ruimtewinst.”
foto patrick hesse

Personen openstaande boetes betalen - € 7571,71
Aanhouding Wetboek van Strafrecht - 3
Aanhouding gezochte personen - 5
Gedragingen wet Mulder - 84
Processen-verbaal Strafrecht - 1
Processen-verbaal Wegenverkeerswet 1994 - 6

echter, dat de bestuurder al in 2008
werd gecontroleerd in de omgeving
van het Zandpad in Utrecht. Bovendien beschikte hij over een adres
in Nederland. Op grond van deze
informatie werd de auto en de kleding
onderzocht. De drie bleken grote
geldbedragen bij zich te hebben. Bij 1
man werd zelfs een bedrag van 5000,
- euro aangetroffen. De Financiële
Economische Recherche stelt hier
een nader onderzoek in.
Het hoofddoel van de controles is,
om na analyse van het criminaliteits-

beeld, door middel van intensieve samenwerking met diverse opsporingsdiensten, gericht verkeerstoezicht te
houden op - voor mobiel banditisme
- nodale punten, met focus op dadergroep verantwoordelijk voor woning-,
bedrijfsinbraken en autokraken. Daarnaast wil de politie door het zichtbaar
aanwezig te zijn op verschillende locaties het veiligheidsgevoel verhogen,
het aanhouden van gesignaleerden
en ongewenste vreemdelingen en het
innen van openstaande geldboetes en
naheffingen.

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
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

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

Nederland leest...
Titel: Het leven is vurrukkulluk
Auteur: Remco Campert
'Het leven is vurrukkulluk'
(1961) van Remco Campert
is het boek dat centraal staat
tijdens Nederland Leest 2011.
Nederland Leest, de grootste
leescampagne die ons land kent,
plaatst het boek opnieuw in de
belangstelling. Het boek wordt
tijdens de campagneperiode van
vrijdag 21 oktober tot en met
vrijdag 18 november door de
openbare bibliotheken gratis aan
hun leden verstrekt. Een mooie
luxe gebonden editie van 'Het
leven is vurrukkulluk' mét dvd is
voor € 10,- te koop bij boekhandel Mondria.
Remco Campert beschrijft een
dag uit het leven van twee vrienden, Mees en Boelie, die beiden
verliefd zijn op het zestienjarige
meisje Panda. Zij steelt geld van
een oude man en samen organiseren ze een groot feest waarna
niets meer is wat het lijkt, in een
wereld van vrije liefde en marihuana. De roman werd zeer positief ontvangen door de literaire
critici en gewaardeerd om zijn
lichte en ironische verteltrant.
Nederland Leest wordt in 2011
voor de zesde keer georganiseerd. Vorig jaar stond 'De
grote zaal' van Jacoba van Velde
centraal. Daarvoor waren dat
'Oeroeg' van Hella S. Haasse
(2009), 'Twee vrouwen' van
Harry Mulisch (2008), 'De
gelukkige
klas' van
Theo Thijssen (2007)
en 'Dubbelspel' van
Frank Martinus Arion
(2006).

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

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 953
Deze week in
2ThePoint,
Rondeveense
Businessvrouwen, Onze Langoren,
Start renovatie Vinkeveense
Kerk, opening Ankerplaats,
nominaties Vrijwilligersprijzen,
bekendmaking beoogde Burgemeesterskandidaat.
Elk heel uur op Midpoint TV.
Let op: met ingang van 1 november is Midpoint te zien op
kanaal 41 bij Ziggo!

Boeken Tip 5...

When wine meets
Businesswomen!
Afgelopen maandagavond was het
tijd voor een beetje glamour in
Mijdrecht, want zo wil ik de lancering van de glossy Zakenvrouwen
van De Ronde Venen wel noemen.
Er waren tientallen opgedofte
zakenvrouwen, die de eerste exemplaren van de glossy in ontvangst
mochten nemen, en dan ook nog

1

naar licht, van chaos naar vrede.
Harvey Sachs beschrijft niet alleen
de ontstaansgeschiedenis van dit
magistrale muziekstuk maar plaatst
die ook in de politiek-historische
context. Hij brengt het Europa van
het jaar 1824 – de tijd na de Franse
Revolutie – op een schitterende
manier tot leven.

De verdovers		
Anna Enquist
Wanneer
psychotherapeut Drik de
Jong na een
periode van
rouw – zijn
vrouw overleed na een
lang ziekbed
– een nieuw
begin maakt
met zijn professionele werkzaamheden, krijgt
hij al snel te maken met een jonge
patiënt, de student psychiatrie Allard Schuurman, op wie hij totaal
geen grip krijgt. De relatie wordt
nog gecompliceerder wanneer
Schuurman hem vertelt dat hij met
zijn studie stopt en anesthesiologie
gaat doen. Uit wat hij verder te
horen krijgt, kan hij opmaken dat
Schuurman onder de vleugels komt
van anesthesiologe Suzan, Driks
zus, getrouwd met zijn beste vriend
Peter. Drik verzuimt Allard van
deze verstrengeling op de hoogte
te brengen. Met alle noodlottige
gevolgen van dien.

De geseling van Cádiz
Arturo Pérez-Reverte
Cádiz, 1811. Spanje en Amerika
zijn verwikkeld in een strijd om
hun onafhankelijkheid. In de
straten van de meest liberale stad
van Europa wordt tegelijkertijd
een andere strijd geleverd; in
Cádiz duiken lichamen op van
jonge meisjes van wie de huid
met zweepslagen is opengereten.
Op elke plek is, vlak voordat het
lichaam gevonden wordt, een
Franse mortier ingeslagen. Op
de plattegrond van de stad wordt
zo een luguber en huiveringwekkend patroon uitgetekend van een
spannende schaakpartij, waarbij
een onzichtbare hand stukken
verplaatst die het lot van de personages beïnvloedt en met elkaar
verbindt. Rogelio Tizón wordt
belast met de zaak en zet de achtervolging in op de mysterieuze en
gewelddadige moordenaar, iemand
met wie hij vreemd genoeg nauwer
verbonden is dan hij denkt...

2

De negende			
Harvey Sachs
Op 7 mei 1824 klonk in Wenen voor
het eerst de symfonie waarvan het
manuscript in december 2002 door
de Unesco werd uitgeroepen tot ‘werelderfgoed’: Beethovens Negende
Symfonie. De uitvoering in 1824 was
de belangrijkste artistieke gebeurtenis van het jaar, maar niemand kon
die avond in Wenen bevroeden dat
de ‘Ode an die Freude’ wereldwijd
symbool zou gaan staan voor vrijheid
en universeel broederschap. De
Negende Symfonie was Beethovens
laatste, hij componeerde haar toen
hij al volledig doof was. Het was
een verwoede poging de mensheid
vooruit te helpen, haar te helpen
haar weg te vinden van duisternis

4

uit de handen van die leuke Toine
van Peperstraten!
Zelf mocht ik ook op dit leuke
feestje aanwezig zijn, niet als geportretteerde zakenvrouw (hopelijk
komt er over een paar jaar nog een
editie) maar gewoon voor de leuk!
Als je op deze avond vrouwen in
mantelpakjes verwachtte, dan zat
je fout; iedereen zag er mooi en
chique uit. Een avond met stijl en
een goed glas wijn.

derne wijnconsument en de (zaken)
vrouw in het bijzonder om het thuisgebruik van bag-in-box een extra
impuls te geven. Het tapkraantje
zorgt voor eenvoudig schenkgemak
en de wijn blijft lang in conditie. De
Vernissage wijn is eigenlijk een hele
leuke bag in box, of eigenlijk gezegd
een bag in bag.

Ook deze vrouwen verdienen wel
eens een presentje en laat ik weer
een leuke gadget gevonden hebben
die precies in het straatje van de
zakenvrouw past: Vernissage wijn,
3 liter wijn in een verpakking die
het unieke design heeft van een
handtas. ‘When wine meets style’ is
onze slogan en de verpakking doet
hier niet aan onder! Je zou er zo
mee weglopen.
Het idee achter Vernissage is een
speelse benadering richting de mo-

3

Dodemansrit 		
Peter James
Carly Chase
is nog in
shock,
tien dagen
nadat ze
betrokken
was bij een
verkeersongeval
waarbij een
student van
Brighton
University om het leven kwam. Dan
krijgt ze een bericht waardoor haar
leven in een nachtmerrie zal veranderen: het slachtoffer blijkt familie
van een Amerikaanse maffiabaas te
zijn, en de bestuurders van de an-

Waar bestaan de wijnen uit? De
witte Vernissage bestaat uit Chardonnay en Viognier en heeft een
jonge, frisse en aromatische geur
met hints van fruit zoals appels,
citrusvruchten, ananas en vanille.
De smaak is droog, bloemig en
fruitig. Deze wijn is een uitstekend
aperitief, maar gaat ook heel goed
samen met smaakvolle gerechten
met vis en schaaldieren en Oosterse
invloeden. Voor de zakenvrouwen
met pit dus!
Vernissage Syrah/Cabernet
Sauvignon is een donkerrode wijn.
Uitnodigende fruitige geur met

dere twee voertuigen die betrokken
waren bij het ongeluk zijn gemarteld en vermoord teruggevonden.
Inspecteur Roy Grace geeft Carly
het advies onder te duiken en haar
identiteit te veranderen; zij zou wel
eens het volgende slachtoffer kunnen zijn. Carly weigert dit; ze weet
dat de maffia haar prooi toch wel
vindt, en als de politie niet in staat
is hen te stoppen, dan zal ze dit zelf
moeten doen. Maar de moordenaar
is haar een stap voor...

5

Vintage verliefd		
Petra Drenth
Nikki
heeft nog
nooit enige
moeite gedaan om een
opleiding
te volgen,
een baan
te zoeken
of zelf haar
belastingformulieren in te vullen. Daar hoeft ze
haar mooie hoofdje niet over te breken, vindt haar succesvolle vriend
Raymond. Zij regelt het huishouden
en hun uitgebreide sociale leven,
en verder heeft ze alle tijd om te
shoppen. En dat zorgeloze leventje
bevalt haar prima... tot Raymond
haar van de ene op de andere dag
inruilt voor de ambitieuze en veel
te perfecte Tatjana. Nikki staat op
straat, met haar geweldige collectie
vintagekleding, maar zonder enig
benul hoe ze haar leven op de rit
moet krijgen. Met vallen en opstaan
leert Nikki voor zichzelf te zorgen.
Het wordt er alleen niet makkelijker op als blijkt dat Raymond en
Tatjana samen een liefdesnestje
hebben gekocht - recht tegenover
haar huis...

noten en kruiden, tonen van rijpe
zwarte bessen, bramen, chocolade
en vanille van het hout. De wijn
gaat goed samen met rood en wit
vlees, pasta, gevogelte en belegen
kaas. En willen we niet geloven dat
wijn uit een zak ook goed is? Door
ons vakblad Perswijn is de wijn met
4 van de 5 sterren bekroond en dat
is heel goed.
De sterke vrouwen van De Ronde
Venen zijn op de kaart gezet, en ik
hoop de Versnissage wijn binnenkort ook!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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In de herfst is de Demmerik in
Vinkeveen misschien wel de
mooiste weg in de hele Ronde
Venen. Met haar oude bomen
vol duiven en rijk aan bont gekleurde bladeren, met als bonus
hun prachtige reflectie in het
rustige water van de omliggende
sloten. En met haar karakteristieke huizen met rondstruinende
fazanten in de tuin. Tegen de tijd
dat ik op nummer 110 aankom,
ben ik in een volledige herfststemming.
Voor de meeste koks is de herfst
de meest sensationele tijd van het
jaar. De temperatuur daalt en de
eetlust neemt toe. Een goede reden dus om te koken en daarnaast
is er een overvloed aan vleessoorten waaruit gekozen kan worden.
Volop wild aanwezig
De herfst is het beste seizoen om
wild te eten. De dieren zijn weldoorvoed doordat ze zich de hele
zomer te goed hebben gedaan aan
het overdadig beschikbare voedsel. Dit is omgezet in een smakelijk laagje vet, zodat ze reserves
hebben om de winterperiode,
wanneer er minder makkelijk
aan eten te komen is, te kunnen
doorstaan. We mogen blij zijn dat
in Europa het wild in z’n natuurlijke omgeving nog steeds zo
ruimschoots beschikbaar is, en dus
een biologisch product zonder de
toevoeging van o.a. antibiotica is.
Dit is wel anders in de Verenigde
Staten waar wild ‘uit het wild’
niet commercieel verkocht mag
worden. Slechts geïnspecteerd
vlees of vlees van kweekboerde-

Wild uit het wild
door david hague en patrick hesse			

rijen is toegestaan, maar deze
dieren hebben in hun leven nooit
één besje van een boom gegeten.
Voor een gepassioneerd kok en
liefhebber van biologische streekproducten zoals ik, is het daarom
een genot om de winkel van Nico
de Haan te bezoeken. De toonbank ligt vol met heerlijkheden
zoals huisgemaakte worst, streekkaas, biologische eieren en ga zo
maar door. En vanaf half oktober
tot de kerst, houdt hij een glazen
koeler gevuld met allerlei soorten
wild. Wat een aardige man!
Faisondage
Veel huis- en beginnende koks
zijn bang om met gevogelte en
wild te koken omdat er nogal wat
misopvattingen hierover bestaan.
De meest voorkomende is wel dat
men vreest dat het vlees een te
sterke smaak heeft. In het verleden kreeg het vlees door ‘faisondage’ (het besterven van gevogelte en wild, waardoor het vlees
malser wordt) inderdaad een
sterke smaak. Met deze traditie
is echter gebroken. De smaak van
het wild moet vol en een reflectie
van het gezonde dieet van het dier
zijn, maar zeker niet sterk.
Een andere reden is dat men gewoonweg niet weet hoe het bereid
moet worden, en dat men vreest
ziek te worden van niet goed
gegaard vlees. Waardoor men het
vlees vaak te gaar laat worden
waardoor het droog wordt, terwijl
het juist sappig, mals en delicaat
zou moeten zijn. En bij voorkeur
geserveerd met bijpassende wijnen en gecombineerd met andere
herfstspecialiteiten, zoals bessen

vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

en paddenstoelen. Als u iets
nieuws wilt uitproberen maar u
weet niet waar te beginnen, vraag
Nico of iemand van z’n team dan
om advies.
Een paar handige tips voor het
bereiden van wild en gevogelte:
Deze dieren zijn altijd vrij actief
geweest en hun vlees bevat
daardoor minder vet dan dat van
de luie boerderijdieren. Hierdoor
wordt hitte beter geleid waardoor
het vlees snel uitdroogt wanneer
het of te lang, of zonder bescherming wordt bereid. Daarom wordt
het vlees vaak omwikkeld met
plakjes spek voordat het geroosterd wordt. Dit voegt smaak toe
maar vertraagt ook het kookproces. Behandel het vlees ferm
maar voorzichtig wanneer je het
in de pan bakt, voel het vlees
terwijl het bakt en laat het daarna
goed rusten.
Wilt u rustig aan beginnen,
probeer dan eens hertenbiefstuk.
De bereiding hiervan is namelijk
bijna gelijk aan de bereiding van
runderbiefstuk, dus dat zal best
lukken. En terwijl u bij de poelier
wegrijdt, stelt u zich voor dat u
hertenjagend op een paard door
middeleeuwse herfstbossen galoppeert. Tegen de tijd dat u thuis
bent, bent u zeker toe aan een
goed glas rode wijn!

Poeliersbedrijf N. de Haan & Zn.
Demmerik 110
3645 EG Vinkeveen

tip
David’s
Wilde paddenstoelensaus
Dit is dé tijd voor wilde paddenstoelen. Nederland is lang de nummer 1 producent van champignons geweest, hoewel ik denk dat
Polen momenteel nét een paar tonnen meer produceert. De vraag
naar bospaddenstoelen is slechts 1%, en dat vind ik best vreemd
want voor mij is dat de soort met de meeste smaak. Koop een
zak gemengde paddenstoelen van Nico’s buurman Leo, en serveer
onderstaande saus bij de hertenbiefstuk. Klassieke sauzen vragen
vaak om een zgn. ‘demi-glace’, maar vanwege ruimtegebrek ga ik
daar in dit stukje niet dieper op in. Onderstaand recept is voor een
saus die veel makkelijker is, maar die wel opgepimpt moet worden
als je echt indruk wilt maken!
Ingrediënten
500 g gehakte wilde gemengde paddenstoelen
3 fijngehakte sjalotjes
200 ml room
125 ml witte wijn
30 g boter
1 teentje knoflook, geperst
Vers gesneden peterselie
Zout en peper
Bereidingswijze
Laat de boter langzaam smelten
in een koekenpan. Voeg de sjalotjes toe en bak deze 3-4 minuten.
Voeg de knoflook toe en laat deze
2 minuten zachtjes meebakken
(let op dat deze niet verbrandt).
Doe de paddenstoelen erbij en
voeg wat peper en zout toe.
Roer alles door elkaar en laat
het geheel zachtjes bakken tot de
champignons zacht en verkleurd

zijn. Zet het vuur op hoog en voeg
de witte wijn toe. Blijf roeren en
laat de witte wijn tot 2/3 inkoken. Zet het vuur laag en voeg
de room toe. (Tip: een scheutje
cognac of een theelepel truffelolie). Voeg een handvol gesneden
peterselie toe.
Proef de saus en voeg evt. meer
zout en peper naar smaak toe.
Serveer warm.
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Verschil mag er zijn

De Volvo V70 en XC70 Limited Edition.
MET O.A.
- LEDEREN BEKLEDING MET VERWARMBARE VOORSTOELEN
- CITY SAFETY
- DUAL XENON KOPLAMPEN MET ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING
- RTI HARD-DISK NAVIGATIESYSTEEM MET NEDERLANDSE STEMBEDIENING
- PARK ASSIST ACHTER
- 17” LICHTMETALEN WIELEN
- ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP

VOLVO V70 VANAF ¤ 41.495

C

VOLVO XC70 VANAF ¤ 48.995

Volvo V70 & XC70 Limited Edition v.a. € 41.495 incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 785 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.

Gem. verbruik: 5,2 - 7,5 l/100 km (19,2 - 13,3 km/l), gem. CO2 -uitstoot resp. 137 - 175 g/km.

DE VOLVO V70 & XC70 LIMITED EDITION

volvocars.nl

Volvo. for life
BANGARAGE B.V.
GRUTTERIJ 7-9
TRANSFORMATORWEG 29A
KOLLENBERGWEG 15
COMMUNICATIEWEG 9

AMSTELVEEN
AMSTERDAM WEST
AMSTERDAM ZUIDOOST
MIJDRECHT

TEL: 020-3472626
TEL: 020-5849900
TEL: 020-4522020
TEL: 0297-281495

WWW.BANGARAGE.NL
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De Club van…

Door Piet van Buul

Juul Rotshuizen en Jan van Koeverden Brouwer

Kerkelijke koortraditie bij Vocaal Ensemble Octava
Ongeveer drie jaar geleden besloot een aantal zangers van verschillende koren een nieuw ensemble te vormen. Ze
hadden elkaar ontmoet tijdens de uitvoering van de Matthäus Passion in Bodegraven. Omdat ze het zingen zo leuk
vinden en omdat ze het ook wel een uitdaging vonden om naast het zingen in een groter koor ook in een kleiner
ensemble samen te zingen, vormden ze met elkaar een dubbelkwartet.
Voor de traditionele uitvoering van
de Matthäus Passion in Bodegraven
nodigt dirigent Dirk Jan Warnaar
musici en zangers van verschillende
koren in de regio uit. In 2008 was
daar ook een clubje van een zevental
zangers uit Mijdrecht bij betrokken.
“Dat optreden was een geweldig
succes. Na afloop ontstond het idee
om samen door te gaan en een eigen
ensemble op te richten,” vertelt Jan
van Koeverden Brouwer. “We zochten
er nog iemand bij en zo ontstond een
dubbelkwartet, waarbij we voor elke
stem precies twee mensen hadden. De
stemmen bleken wonderwel bij elkaar
te passen.”
De twee sopranen zijn Hanny
Witteveen en Nora van Koeverden
Brouwer, Juul Rothuizen en Ans Heikens zijn de alten. Jan van Koeverden
Brouwer en Gerard Verwer zingen de
tenorpartijen en Kees Burger en Arie
Verweij vormen de bassen. Het Vocaal
Ensemble Octava was geboren. Juul:
“We hebben gekozen voor een klassiek repertoire dat sterke wortels
heeft in de kerkmuziek. De Engelse
kerkmuziek kent een rijke traditie.
En we zingen ook liederen uit de
Russisch Orthodoxe Kerk. Daarnaast

zingen we ook wereldse muziek. We
beschikken dus over een gevarieerd
en breed repertoire.”
Dirigent
De acht leden van Octava hebben
allemaal een jarenlange koor en
leservaring. Jan: “We komen uit verschillende koren en de meesten van
ons zingen daar ook nog steeds. Het
dubbelkwartet komt daar dus bij. We
zijn amateurs, maar door onze ervaring kunnen we een hoog niveau aan.
En we leren nog steeds bij. Niet in de
laatste plaats door onze dirigent Eric
Jan Joosse. Hij is erg muzikaal en
professioneel en hij geeft uitstekend
les. Er is tijdens de repetities altijd
een heel plezierige sfeer. Wanneer je
er eens een keertje naast zit dan laat
hij dat wel merken, maar hij laat je altijd in je waarde. Zingen in zo’n klein
ensemble vraagt een extra inspanning.
In een groot koor kun je je als enkeling nog wel eens ‘verstoppen’. Maar
in een klein ensemble valt het meteen
op wanneer iemand een nootje mist.
Maar dat maakt het ook wel weer erg
enerverend en leuk.”
Dirigent Eric Jan woont in Ouderkerk
aan de Amstel, waar hij gebruik kan

maken van een oefenruimte. “We
gaan dus elke week met z’n allen naar
Ouderkerk om daar te repeteren,”
zegt Juul. “We doen dat op vrijdag
aan het eind van de middag, zodat
ook de leden die nog werken, mee
kunnen doen. En naast de wekelijkse
gezamenlijke repetities moet iedereen natuurlijk ook thuis goed oefenen.
Met één gezamenlijke repetitie in de
week red je het niet.”

Juul Rotshuizen en Jan van Koeverden Brouwer
Optreden
Lekker samen repeteren en zingen
is voor de rechtgeaarde zanger en
zangeres de perfecte invulling van een
hobby, waar ze dan ook veel plezier
aan beleven. Maar wanneer er dan
lang gestudeerd is, dan wil je van tijd
tot tijd ook wel aan anderen laten
horen wat je bereikt hebt. Jan: “ je
werkt met de repetities ergens naar
toe. Dat betekent dat we ook graag
concerten geven. De eerste keer dat
we als ensemble optraden was bij
een trouwplechtigheid. We waren
uitgenodigd om aan de dienst mee te
werken op verzoek van het bruidspaar.
Daarna hebben we nog een paar keer
muzikale medewerking verleend bij
kerkdiensten. Je moet bij dit soort

dingen toch vaak afwachten of je
uitgenodigd wordt. En we bestaan nog
niet zo lang, dus onze naamsbekendheid moet nog wat groeien.”
Nu heeft het koor zelf het initiatief
genomen om een concert te organiseren. Dat gaat gebeuren op zondag
30 oktober a.s. in Kerkelijk Centrum
De Rank aan de Prins Bernhardlaan in Mijdrecht. “Er is een leuk
programma samengesteld onder de
titel ‘Klein Muzikaal Matinee’,” zegt
Juul. “Medewerking wordt verleend
door de bekende Mijdrechtse fluitiste
Suzanne Arends. Zij zal samen met
Eric Jan Joosse op piano een sonate
van Bach ten gehore brengen. Dan

foto patrick hesse

zal verder ook het Strijkkwartet
Neveu onder leiding van Mirjam Vos
een bijdrage leveren aan het concert.
Mirjam komt ook uit Mijdrecht en de
musici studeren nog aan het conservatorium. En uiteraard zingen wij zelf
ook een aantal liederen. Dat zullen
waarschijnlijk een viertal Engelse
stukken en vier Russische stukken
worden. Het concert begint om 15.00
uur duurt ongeveer vijf kwartier.
Daarna is er nog tijd om even na te
praten met de uitvoerenden. En mooiere besteding van de zondagmiddag
is nauwelijks denkbaar,” besluiten de
beide enthousiaste zangers.

Date4Business: nieuwe klanten werven op grootste netwerkevenement in de regio
Op donderdag 24 november organiseert Rabobank Rijn en Veenstromen voor de tweede keer Date4Business,
het grootste netwerkevenement in de regio Mijdrecht-Woerden-Bodegraven. Deelnemende bedrijven komen
in één middag alles te weten over het werven van nieuwe klanten en ontmoeten gegarandeerd tientallen
andere bedrijven uit de regio.
Tijdens het middagprogramma worden verschillende aspecten van het
werven van nieuwe klanten behandeld. Zo zijn er presentaties over
effectief netwerken en acquireren
en wordt uitgelegd hoe LinkedIn
praktisch ingezet kan worden
bij het werven van klanten. Er is
uitleg over hoe meer uit bestaande
klanten kan worden gehaald. En
ook het verzamelen van zakelijke
leads staat op het programma. Alle
sessies worden gepresenteerd door
professionele en ervaren sprekers.
Het evenement vindt plaats in
een inspirerende omgeving: Fort
Wierickerschans in Bodegraven. De
bijzondere sfeer van deze locatie maakt deze bij uitstek geschikt
voor dit evenement.
Na deze sessies, waarvan deelnemers er twee kunnen kiezen, start
het speeddaten. In 90 minuten tijd
ontmoeten de deelnemende bedrijven gegarandeerd minimaal 30
nieuwe relaties! Aansluitend is er
de mogelijkheid om verder te gaan
met daten tijdens de afsluitende
netwerkborrel.
”Vorig jaar is dit evenement voor
de eerste keer georganiseerd en

zeer positief beoordeeld door de
deelnemers met gemiddeld een 8,"
aldus Bas Geerdink, directeur Bedrijven van Rabobank Rijn en Veenstromen, de bank die Date4Business
presenteert. "Kennis delen met onze
klanten, en het onderlinge contact
tussen hen stimuleren, plus het
feit dat het economische klimaat
nog steeds om actie vraagt, zijn
voldoende redenen om het evenement ook dit jaar weer te laten
plaatsingen. Bedrijven moeten meer
omzet halen om weer te kunnen
groeien. En die moet voor een deel
van nieuwe klanten komen. Dit plat-

form vormt daarvoor een prachtige
kans. We hebben Stichting4Life
weer gevraagd het evenement voor
ons te organiseren. Daarmee krijgt
het een neutralere uitstraling, want
vanzelfsprekend zijn ook bedrijven
die niet bij ons bankieren van harte
welkom om aan Date4Business
mee te doen. Ook tonen we hiermee
onze maatschappelijke betrokkenheid, want de opbrengst gaat naar
een lagere school in de sloppenwijk
Kibera in Nairobi."
Meer informatie of direct inschrijven?
Kijk op www.date4business.nl.

Fort Wierickerschans in Bodegraven: stijlvolle locatie van de tweede
Date4Business

20		

DE GROENE VENEN

MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rijimpressie Triumph ThunderStorm

“Once you go black you never go...”
In tegenstelling tot wat de dreigende naam doet vermoeden is het schitterend weer. Ik lach me gek: het is eind
oktober en ik zit nog gewoon op de motor zonder mijn lange geitenwollen onderbroek aan en met zomerhandschoenen! Dus geniet ik er met volle teugen van.
Ik ben op stap met de giga stoere
Black ThunderStorm, een gelimiteerde uitvoering van de Triumph Thunder.
Volgens Triumph het onbesuisde neefje
van de Thunderbird. Deze cruiser
van Triumph werd toen hij in 2009
uitkwam onmiddellijk een bestseller.
Vooral in Amerika een schitterend
alternatief voor de Harley Davidson
(ook een stuk goedkoper). Maar
de Thunderbird vond ik een beetje
braaf. Dit moeten de ontwerpers van
Triumph ook gedacht hebben. Vandaar
dat vorig jaar Triumph besloot een special te maken; het werden slechts 150
stuks, erg exclusief dus. En niet alleen
exclusief, maar ook nog een spetterde
motor. Verkrijgbaar in alle denkbare
kleuren, zolang het maar zwart is. Wat
een vette fiets zeg. Vorig jaar kon ik
hem al aanschouwen in de showroom,
maar vandaag kan ik er een straatje
mee om. Roké motors heeft namelijk
een demofiets te koop staan met
slechts 4.900 kilometer op de teller en
2 jaar volledige fabrieksgarantie!

De fiets is werkelijk smetteloos en
op enkele kleine onderdelen na
helemaal diep glimmend zwart.
Het meest in het oog springend is
het vet-stoere cruiser stuur en de
enorme dikke tank. Als fan van de
Amerikaanse tegenhanger van deze
Triumph bekijk ik hem met argusogen
om te zien waarin hij onderdoet voor
mijn Harley. Deze Powercruiser perst
zonder problemen fluitend 98 PK uit
zijn 1699cc vloeistof gekoelde line
twin met enorme 107 mm zuigers,
en een bullig koppel van 156 Nm bij
slechts 2950 toeren. De brute cruiser
is ook voorzien van de karakteristieke dubbele koplampen, die al cultstatus verkregen op de Speed Triple
en Rocket III. En uiteraard voorzien
van het beproefde ABS systeem. De
zit is helemaal top en voel ik me al
veel stoerder dan ik ben, met turbineachtige geluiden doorkruis ik onze
gemeente en lijkt de fiets op mijn
maat gemaakt. Wat mij enorm opvalt
is dat ondanks zijn gewicht van 339

kilogram schoon aan de haak, hij veel
lichter aanvoelt . Mede door de lage
zit heb ik het gevoel op geen enkel
moment controle te verliezen. En rij
ik al vrij snel als of ik dagelijks met
de ThunderStorm op pad ben, hulde
aan de bouwers! Af en toe het gas
erop en de aimabele goedzak ontpopt
zich als een regelrechte kruisraket en
voel ik mijn armen zich bijna scheiden van de rest van mijn lichaam.
Goedemorgen, wat een power!
Tja, wat kan je nog afdingen op een
absolute nieuwe fiets die zo uit de
krat lijkt te komen? De minimalistische uitvoering spreekt mij enorm
aan, toch kun je de fiets rijkelijk aankleden met een waslijst aan origineel
Triumph accessoires. Na een lekkere
lange toerrit breng ik hem weer
retour bij Roké motors te Mijdrecht.
Het is een geweldige cruiser, die
karrenvrachten aan vermogen heeft,
een mooi uitgebalanceerd frame
en er ook nog eens super uitziet en

nooit teleur zal stellen. Met een
totaal ander karakter dan de Harley.
Heerlijk zoals Triumph niet klakkeloos kopieert, maar zijn eigen variant
op een thema maakt. En dan de kleur,
hè.... Ik heb een vriend die helemaal
gek is van donkere vrouwen. Zijn
lijfspreuk is dan ook: “once you go
black: you never go back!”. Dat zou
ook zomaar voor deze ThunderStorm
kunnen gelden...

De Triumph ThunderStorm kost
15.950 euro en dat is dik 2.000 euro
onder de adviesprijs met gewoon 2
jaar fabrieksgarantie!

Roké motors
Ondernemingsweg 9
Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl

Nieuw in
Waverveen
enbanden
omstreken
Uw leverancier
voor
alle betere
merken
Uw banden en velgen specialist

Winterbanden actie
•
•
•
•
•
•
•

13 inch vanaf
14 inch vanaf
15 inch vanaf
16 inch vanaf
17 inch vanaf
18 inch vanaf
19 inch vanaf

€ 49
€ 59
€ 69
€ 79
€ 89
€ 99
€ 199

p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st

Deze aanbieding is inclusief balanceren en monteren. Wij hebben een
groot assortiment bedrijfswagenbanden. Tevens kunt u bij ons terecht voor
velgen en APK klaar terwijl u wacht zonder afspraak.

Quick Tyres
Botsholsedwarsweg 4
3646 AK Waverveen

TEL: 0297 - 56 73 75
B.G.G.: 06 - 43 04 18 06
www.quicktyres.nl
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Door Michael Reuling

Toyota Verso S

De auto voor nuchter Nederland?
Een paar maanden geleden zagen we met regelmaat de commercial
van Toyota voorbij komen op televisie. Een huiskamer met verjaardagsvisite, gezellig druk, met mensen die elkaar de tips geven over verzekeringen, vroegboekkortingen, last minute tickets, Marktplaats koopjes
en andere trucs die ervoor zorgen dat er meer geld in de portemonnee
blijft zitten voor leuke dingen. Voor de deur staat de hele straat vol
met Verso S'en. De auto voor 'ons bin zuunig' Nederlanders?
Op het eerste oogopslag zou je
bijna volmondig antwoorden met
'ja'. Toyota is immers altijd al een
verstandig merk geweest. Een merk
dat bekend staat om zijn betrouwbaarheid, laag verbruik, veiligheid
en hoge restwaarde. Met de nieuwe
Verso S mikken de Japanners op
jonge gezinnen die veel ruimte
zoeken, maar geen vermogen kwijt
willen zijn aan een ruime auto. De
andere doelgroep zijn de 60 plussers, die iets hoger willen zitten,
goed zicht rondom willen hebben en
de kleinkinderen en makkelijk veel
bagage mee willen nemen. Uiteraard is de Verso S daarom voorzien van handige snufjes als een
CVT-automaat, handig touchscreen
navigatiesysteem met achteruitrijdcamera en in de kofferbak simpele
hendels die er voor zorgen dat de
banken in een handomdraai neergeklapt worden (in ongelijke delen).
Je vergroot daarmee de ruimte van
336 naar 1388 liter. Daarnaast is
de laadvloer in hoogte verstelbaar,
waardoor er nog meer laadruimte
is. En genieten doe je natuurlijk
met het optionele panoramadak dat

voor extra lichtinval zorgt. Instappen? Dat kan met de sleutel op zak
(optioneel). Kortom; een auto met
veel mogelijkheden.
Van de styling van de Verso S word
ik eerlijk gezegd niet heel warm.
Ik vind dat de ontwerpers bij de
Yaris beter werk hebben afgeleverd.
Persoonlijk vind ik de Ford C-Max
en Opel Meriva eleganter gelijnd.
Wellicht komt het grotendeels ook
door de kleur van de demonstratieauto. Op de website van Van Ekris
is een klantervaring te lezen van de
trotse eigenaar van een witte Verso
S, met zwarte velgen. En dan is het
alweer een compleet andere auto,
veel stoerder. Maar gelukkig; smaken verschillen. In ieder geval sluit
het design goed aan bij de weg die
Toyota is ingeslagen, waarbij een
wat meer hoekig ontwerp wordt
afgeleverd. Het interieur steekt
verder tip top in elkaar. Ook hier
geen verrassingen. De stoelen zitten
goed, hoewel ze iets meer steun
zouden mogen geven. Het navigatiesysteem werkt zeer prettig en
intuïtief. Uiteraard met bluetooth

foto's patrick hesse

en iPod connectiviteit. Ik blijf het
zeggen; touchscreen blijft eigenlijk
de beste manier voor navigatiesystemen. Het handschoenkastje biedt
niet veel ruimte, maar daarom krijg
je er van Toyota twee, boven en
onder, zodat je toch nog wat spullen
uit het zicht kunt opbergen.
Ten opzichte van zijn voorganger,
de Verso, is de Verso S iets gekrompen. Met een gewicht van ongeveer
1000 kilo is de auto alles behalve
zwaar te noemen, helemaal voor dit
formaat. In combinatie met de CVTtransmissie die wij mee hadden, ligt
het verbruik volgens de fabrieksopgave rond de 1 op 20,0. Met de
handgeschakelde versnellingsbak
ligt het verbruik rond de 1 op 18,5.
Alle uitvoeringen worden standaard
geleverd met, jawel daar is ie weer,
start-stop-systeem, dat er mede
voor zorgt dat het verbruik lekker
laag ligt. De uitvoeringen met de
CVT hebben een A-label (enige mini-MPV met automaat en A-label in
Nederland) waardoor je iets minder
BPM betaalt. Voor de lease maakt
dat niet veel uit, alle modellen kennen slechts 20% bijtelling. De 1.3

VVT-i benzinemotor met 99 pk ligt
overigens ook in de Urban Cruiser
en nieuwe Yaris. De CVT-automaat
doet zijn werk trouwens goed. Ten
opzichte van de vorige generaties
CVT-bakken die Toyota gebruikte,
werkt deze een stuk soepeler. Bij de
'oude' CVT moest je nog wel eens
het gas liften om comfortabel van
krachtoverbrenging te wisselen, bij
de huidige CVT merk je nauwelijks
dat de CVT van verhouding wisselt.
Verder rijdt de auto degelijk, je
kunt de auto volledig vertrouwen.
Het stuurwerk voelt iets afstandelijk aan, prima voor in de stad, maar
op de snelweg mag het iets directer
reageren. Maak je geen zorgen
dat er geen andere motorisering
leverbaar is voor de Verso S, de 1.3
is pittig genoeg, zeker in combinatie
met de CVT. In andere landen is
een 1.4 diesel motor leverbaar, die
wellicht in een later stadium ook
nog naar Nederland komt.
Met de Verso S rijd je een degelijke
en betrouwbare Toyota. Voor een
zeer nette prijs. En ben je toe aan
een andere auto, dan kent de Verso S

Toyota Verso S
Gereden versie: Toyota Verso S
1.3 VVT-i Aspiration
Vermogen: 99 pk
0-100: 13,7 s
Top: 165 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 20,0 /
5,0 l/100km
Prijs gereden model:
€ 19.770,Alternatieven:
Citroën C3 Picasso, Ford C-Max,
Hyundai ix20, Kia Venga, Opel
Meriva

ook nog een hoge inruilwaarde. En is
de auto helemaal op na zoveel jaar,
dan is de auto voor maar liefst 95%
recyclebaar. Staat binnenkort bij jou
ook de straat vol met Verso S’en?

Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters
te zien zijn. Deze week acteur Helmert Woudenberg, die in zijn twaalfde solo programma Übermensch in het theater brengt over het leven van
Adolf Hitler.

Helmert Woudenberg

‘Ik kruip absoluut niet in de huid van Hitler’
Voor veel lezers is dit denk ik een
beladen onderwerp.

Kunt u een voorbeeld geven waardoor
de voorstelling actueel is?

“Ik vind het in deze tijd een belangrijk en actueel onderwerp. Het
thema van deze voorstelling is met
name de zoektocht naar gebeurtenissen in de jeugd van Hitler,
vooral in het ingewikkelde contact
met zijn ouders en zijn moeilijke
jeugd, wat mogelijk de kiem heeft
gelegd voor het latere uitgesproken
politieke, maatschappelijke optreden. In 2006 heb ik een dergelijke
voorstelling gemaakt over de jeugd
van Pim Fortuyn. Het thema van
deze voorstelling is de wisselwerking en vroege beïnvloeding tussen
kinderen en ouders, die zo bepalend
is voor de rest van je leven.”

“Ik zeg bijvoorbeeld: ‘Het volk
verkiest een leider die helder maar
onverzettelijk zijn eigen wil doordrijft, boven de leider die meegaand
is en ruimte laat om te kiezen’. Dit
is duidelijk naar het nu te halen om
de relatie tussen Wilders en Cohen
te duiden. Ik probeer als acteur,
door het spelen van dit verhaal en
deze rol, een bijdrage te leveren
aan een actuele maatschappelijke
discussie. Ik ben geen historicus of
journalist. Zonder te oordelen leg
ik zaken niet uit of expliceer, maar
maak ze invoelbaar.”

De tekst van deze voorstelling is gebaseerd op onderzoeken van de publicisten Alice Miller en Sebastian Haffner.
“Dat klopt. Miller heeft bijvoorbeeld onthuld dat de grootvader van
Hitler een Joodse man was, Hitler
heeft later sporen hiervan uitgewist. Dat is interessant in relatie
tot zijn latere uitspraken over
antisemitisme. Iemand wees me
op de boeken van Haffner die heel
genuanceerd over Hitler schrijft.
Bijvoorbeeld dat Hitler ook is gedemoniseerd, alsof hij de waarlijke
duivel zou zijn, terwijl het ook een
mens was zoals u en ik. Ik vond
deze nuance interessant.”

Laatste show van magisch taalkunstenaar met dodelijke one-liners in Theater Piet
Mondriaan Abcoude

Zaterdag 5 november: Kees Torn met ‘Loze kreten’

U heeft als voorbereiding Mein Kampf
gelezen.
“Ik vond het een heel vervelend
boek, het is niet om door te komen.
Het boek is rancuneus en natuurlijk
racistisch en xenofoob. Ik heb als
vorm voor de voorstelling gekozen om ideeën en passages uit dit
boek, zonder dat ik oordeel, voor
te schotelen aan het publiek die
gisteren geschreven zouden kunnen
zijn. Ik maak onderwerpen bijvoorbeeld algemeen door de Joden ‘ze’
te noemen, verder laat ik een man
–zonder dat ik zeg wie het is– een
mening vertolken over land, volk en
leiderschap. Ik typeer de man ook
niet als leider. Ik kruip absoluut niet
in de huid van Hitler. Ik probeer

geen portret van de persoon Hitler
te maken, maar laat zien dat een
gedachtegoed en mentaliteit verband houdt met gebeurtenissen in
zijn vroege jeugd.”

Übermensch is 12 november te zien in
Schouwburg Amstelveen.
www.helmertwoudenberg.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

Nu de bladeren vallen…

Herfstconcert Regiokoor De Ronde Venen

Wat u bij Torn kunt verwachten? Minstens twintig hoogwaardige liedjes, die technisch onberispelijk in
elkaar zitten. Ogenschijnlijk terloopse leuterkoek, met krenten van inzicht die de goede luisteraar aan het
wankelen brengen. Voetstoots aangenomen waarheden die worden tegengesproken. Vastgeroest gewoontedenken, op subtiele wijze losgedrild.
Torns drijfveren zijn ergernis,
onbegrip, verlangen naar schoonheid,
waarheid, luchtigheid, ongevaarlijke ongehoorzaamheid. Hij deelt
geen woeste mokerslagen uit, maar

besteedt subtiel aandacht aan de
wonderen die niet iedereen opmerkt.
Hij drukt zonder bravoure zorgvuldig
uitgekozen pianotoetsen in, combineert lettergrepen, geeft knipogen
en heft wenkbrauwen. De loze kreten
van de buitenwereld worden weggelachen en áls er bij Kees Torn sprake
is van loze kreten, valt het te hopen
dat die zijn belofte betreffen dat dit
zijn laatste programma is. Negen is
volgens hem genoeg: ‘De negende
is mijn laatste. Net zoveel als de
symfonieën van Beethoven. Het is
welletjes. Ik stop ermee.’ Rare man.
De pers over Loze Kreten: NRC
Handelsblad: ‘Op zijn best blijft
Torn de zingende puntdichter van
gepolijste liedjes die volop profiteren
van een onuitputtelijke woordkeus.
Werd het Nederlands altijd maar
zo mooi gebruikt. Liedjes met een

Marion Bloem op Venen Literair
Venen Literair heeft voor haar tweede literaire avond dit seizoen de
schrijfster Marion Bloem uitgenodigd. Vrijdag 11 november komt de
schrijfster naar De Boei in Vinkeveen. Hier zal zij vertellen over haar
schrijverschap, vragen beantwoorden en boeken signeren.
Als kind van naar Nederland gekomen Indische ouders werd Marion
Bloem in 1952 geboren. Als klinisch
psychologe studeerde zij in 1972 af.
Zij schreef toen al leesboekjes voor
kinderen en leesteksten voor lesprogramma’s op scholen. Marion Bloem
is een zeer productieve schrijfster op
velerlei gebied, romans voor zowel de
jeugd als voor volwassenen, maar ook
novelles, verhalen en poëzie versche-

nen van haar hand. In 1993 kreeg
zij voor haar gehele oeuvre de E. du
Perronprijs. Een ander talent van
Bloem is schilderen en aquarelleren
waarmee zij exposeerde.
In 2010 verscheen ‘Als je man
verandert’ waarin zij partners van
prostaatkankerpatiënten interviewt.
Zij werkte daarbij samen met uroloog
Paul Kil. Dit jaar verscheen de roman
‘Meer dan mannelijk’ waarin een

gave verteltrant, onverwachte rijmschema’s en een verassende frappe.’
Parool: ‘Absoluut hoogtepunt van
Loze Kreten is een geniale variant op
Annie M.G. Schmidts Vluchten kan
niet meer, dat hij en passant nog even
ontleedt en afserveert als ‘prutswerk’.
Dat mag hij zeggen, want op zijn best
is Torn nog altijd een meesterlijke
tekstdichter die een vrolijk liedje
prachtig kan laten ontsporen in de
lulligste lulligheid.’ Zeeuwse Courant:
‘De woordkunstenaar. De eeuwige
student. De zwartkijker. De erfgenaam van Kees Stip, Drs. P en Hans
Dorrestijn. De man van het ouderwetse cabaret. De liedjeskunstenaar’.

Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 17,00 / CJP € 16,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

man vertelt hoe hij op jonge leeftijd
gebiologeerd werd door een acht
jaar oudere vrouw die in hem zijn
seksualiteit liet ontwaken. Geen van
de vrouwen met wie hij in de loop
van zijn leven soms de meest gepassioneerde affaires beleeft, kan zich
meten met zijn eerste ervaring.
Locatie: De Boei, Kerklaan 32 in
Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. De
toegangskaarten zijn vanaf vandaag
uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar bij de Openbare Bibliotheken in
Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis en
bij boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Read Shop in Vinkeveen en
kosten € 7,50.

Nu de dagen korter en meestal ook
grijzer worden, biedt het Regiokoor De Ronde Venen een kleurrijk
herfstconcert aan op zondagmiddag
6 november 15.00 uur in het Kerkelijk Centrum De Rank aan de Prins
Bernhardlaan te Mijdrecht.
Op het programma staan werken van onder andere Schubert,
Brahms, Boyce en Jenkins. Het
zangprogramma wordt afgewisseld
met enkele instrumentale nummers,
die worden vertolkd door de gasten
van deze middag: Floor de Wijspiano/ orgel en Suzanne Arendsdwarsfluit.

Fototentoonstelling
Natuurvereniging de
Ruige Hof
Natuurvereniging de Ruige Hof bezit een bijzondere fotocollectie van
inheemse planten en dieren. Onder
de foto’s zijn juweeltjes te bewonderen, zoals de prachtige ijsvogel
van de bekende natuurfotograaf
Martijn de Jonge.

Dat wordt genieten, vooral omdat
het zo’n gevarieerd programma is.
Het geheel staat onder leiding van
Gert J.Hans.
Kaarten à 8 euro zijn te verkrijgen
bij Drogisterij Nagtegaal te Wilnis,
The Read Shop en De Bree in Vinkeveen, bij Boekhandel Mondria in
Mijdrecht, bij de koorleden en vóór
aanvang van het concert. Zaal open
14.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een
drankje, wat na te praten over een
ongetwijfeld heerlijk muziekuurtje.
foto henk butink

De tentoonstelling van deze collectie is tot 28 november te bewonderen bij Stichting Tympaan in het
ontmoetingscentrum Angstelborgh,
gevestigd op Dorpszicht 22 in Abcoude. De Angstelborgh is open van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur, op zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur en op zondag van
12.00 tot 17.00 uur. De tentoongestelde foto’s zijn alle opnamen die
in de natuurterreinen Klarenbeek
en de Riethoek gemaakt zijn.
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Passionkoor zoekt mannen met stem!

Verzamelaarsmarkt in De Meijert

Gratis workshop Rawhide op 14 november
Wereldmuziekkoor Passion uit deze regio organiseert op maandagavond 14 november
speciaal voor mannen een gratis zangworkshop Rawhide, uit de film The Blues Brothers.
Samen met de mannen uit het koor Passion wordt dit uitdagende nummer ingestudeerd.
Passion daagt mannen uit
Rawhide is een uitdaging, maar dirigent
Rutger van Leyden heeft wel voor hetere
vuren gestaan. Als je van zingen houdt, onder
de douche, in de auto, of als je al ervaring
hebt, ben je welkom. Het is niet noodzakelijk
om noten te kunnen lezen. Als afsluiting van
de workshop brengt het voltallige Passion
enkele liederen uit het repertoire ten gehore.
Passion is een regionaal gemengd koor met
28 leden in alle leeftijden. Passion brengt
nummers uit alle delen van de wereld.
Stampende Afrikaanse nummers, melancholische nummers uit Oost-Europa, swingende
Latijns-Amerikaanse nummers, nummers met
Arabische klanken en Aboriginalmuziek uit
Australië. Plezier in het zingen staat voorop.
Meer informatie en aanmelden
De workshop start om 20.00 uur, met inloop
vanaf 19.45 uur, in basisschool het Startnest,
Arthur van Schendellaan 100 c in Uithoorn.

Als je hebt deelgenomen aan de workshop
mag je vier keer gratis tijdens repetities
komen meezingen om te kijken of je lid wilt
worden.

Morgen, zaterdag 29 oktober, vindt in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht de Verzamelaarsmarkt plaats van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen. Verzamelaars kunnen tussen
10.00 en 15.00 uur hun hart ophalen en proberen hun verzameling nog completer te maken.
Er zijn handelaren aanwezig met postzegels,
munten, bankbiljetten, ansichtkaarten, streekboeken en KLM-huisjes. Duur hoeft u het niet
te maken, want er zijn ook ruiltafels met zogenoemde "stuiverboeken", waaruit je postzegels
kan kopen van 5 cent per stuk. Verder is er een
tentoonstelling van onze leden met ‘geen-gehoor’ stickers, motiefpostzegels, zoals motoren,
vuurtorens, zomerzegels en speciale afstempelingen. Daarnaast zijn er verzamelingen van
winkelwagenmuntjes, wikkels van theezakjes en
markclips. De toegang is gratis.
Meer info: www.verzamelaarsrondevenen.nl
of bel naar tel.nr. 0297 - 289322.

Kijk op de site www.passionkoor.nl of de
Facebookpagina van passionkoor. Meld je
nu meteen aan of vraag informatie bij Arent
Muller via arentmuller@gmail.com of
06-22436997.

Winterexpositie in Zuwe Gezondheidscentrum
De winterexpositie van Atelier de Kromme Mijdrecht is tot en
met 24 februari 2012 te zien in het Gezondheidscentrum aan de
Hoofdweg in Mijdrecht. De werken van Joke Reurings-Otto en
Harry Vodegel staan daarin centraal. Zij tonen elk 15 werken.
Joke Reurings-Otto exposeert een overzicht van haar werk van
de laatste jaren. Harry Vodegel een serie aquarellen over (Friese) zeilschepen. Werken van Wilma van Schaik, Dicky Oudshoorn,
Joke van der Pouw Kraan en Ria Wester vullen deze fraaie
expositie aan. Ook deze keer is de kwaliteit van de expositie en
de werken weer hoog en de moeite waard voor een bezoek. Het
gezondheidscentrum ligt op slechts een paar minuten lopen van
het winkelhart van 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.

Kruiswoordpuzzel week 43
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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61
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12

41
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2

38

HORIZONTAAL:
1. Soort weefsel; 5. ernstig; 10. lieden; 11.
masker; 12. zuidvrucht; 14. muskus; 16. salonheld; 18. zeurkous; 20. sappig en zacht;
22. boom; 23. kielwater; 24. hoogste punt;
25. bemanning; 27. melkwijn; 29. verbond
(It.); 30. voetpunt; 32. noodzakelijk; 34.
vaatwerk; 35. kolenemmer; 37. deel van de
rug; 39. deel van het bestek; 42. doctrine;
44. bij elkaar; 46. rolschaatsbaan; 48.
vreemde munt; 49. tweewielige disselwagen; 50. praatvogel; 51. lusthof; 53. Engels
zilver; 55. wortel; 56. volk; 58. opstandeling; 60. muzieknoot; 61. vordering; 62. tijd
wanneer dag en nacht elk 12 uur lang
duren; 63. terugtrekking.
VERTICAAL:
1. Kopie van een kunstwerk; 2. Schotse familie-stam; 3. op leeftijd; 4. oevergewas; 6.
Arabische titel; 7. paard; 8. hoofd van een
moskee; 9. juspan; 12. dompelen; 13. abonnee; 14. aanvang; 15. tamelijk; 17. Europeaan; 19. handwarmer; 21. plomp; 26.
wachtpost; 27. seniel; 28. dampen; 29. inhoudsmaat; 31. judograad; 33. mentaal dalletje; 36. misere; 37. bestaan; 38. gouden
tiendollarstuk; 39. armee; 40. netvleugelig
insect; 41. giftige plant; 43. gelofte; 45.
Chinese deegwaar; 47. ontkenning; 52. Indonesisch gerecht; 53. soort stof; 54. vrouwelijk dier; 55. vreemde munt; 57. gewicht;
59. ijzeren mondstuk.

Sudoku 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.
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Oplossing puzzels week 42
S
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week 43
week 43

oktober
2011
oktober 2011

Rabobank Amstel en Vecht
Rabobank Amstel en Vecht

Welk idee wint
Welk
idee wint
een bijdrage?
een
bijdrage?
Eind oktober
gaan de verkiezingen
van
Rabobank
Eindhet
oktober
gaan Coöperatief
de verkiezingen
Fonds
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start.
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ideeën van
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u
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