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Zwartepietenbende komt naar Mijdrecht
Ofﬁciële Opening
zondag 4 december
11.00 uur

De Zwartepietenbende komt morgen, zaterdag 3 december, weer naar Mijdrecht. Was dit Pietenorkest de afgelopen weken
met de Sint op pad, daags voor pakjesavond komen ze tussen 11.30 en 16.00 uur het Koopcentrum Mijdrecht nog even op
stelten zetten. En hoffotograaf Kiek Piet is er ook dit jaar weer bij. Kiek Piet heeft al duizenden kinderen op de foto en video
gezet, maar zelf staat hij er dit jaar nog niet op. Dus… wie maakt er een mooie foto van Kiek Piet en stuurt deze op naar
kiekpiet@zwartepietenbende.nl? Ze komen dan op www.zwartepietenbende.nl en onder de inzenders wordt een mooie foto
van de Zwartepietenbende verloot.

Recordopbrengst voor Braderie Hakyol
De Turkse stichting Hakyol zette zich zaterdag jl.
in voor de slachtoffers van de aardbeving in OostTurkije. Zowel bij het gebouw van de stichting Hakyol aan Grutto 2b als bij Albert Heijn in de Passage
werden Turkse specialiteiten verkocht, zoals verschillende baklava's, broodjes met spinazie, lahmacun, gevulde aubergines, paprika en druivenbladeren. De actie leverde maar liefst 5330 euro op voor
het Turkse Rode Kruis en was een groot succes.

Schaatsen op het Raadhuisplein
Mijdrecht
zondag 4 december t/m
donderdag 29 december 2011

Agenda en openingstijden op:

www.venen-on-ice.nl

Veel belangstelling voor de stand bij Albert Heijn in Mijdrecht.

De aanloop was enorm en niet alleen door 'vaste klanten'. Ook mensen die door de media waren geattendeerd
op deze actie, kwamen langs. Bij Albert Heijn trokken
de smakelijke hapjes en een opvallende spandoek met
vermelding van de actie het winkelend publiek naar de
stand. Achter de schermen waren vrijwilligers constant
in de weer met bakken en aanvullen van de lekkernijen.
Het bestuur van de Turkse stichting Hakyol is bijzonder
tevreden en wil bij dezen alle vrijwilligers bedanken
voor hun inzet. Zonder hen was deze actie voor het
goede doel niet mogelijk geweest. Een woord van dank
gaat ook naar Albert Heijn in de Passage in Mijdrecht..
Niet alleen kon meer geld worden ingezameld, maar er
is ook meer bekendheid gegeven aan het feit dat...

foto rob isaacs

Lees verder op pagina 3.

Gun uw team
een bedrijfsfeest
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77
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LUTZ OF GIFTS

CADEAUS VANAF 7,90

Bellen
op de fiets
is levens
gevaarlijk

HOU JE OREN EN OGEN OP DE WEG

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Buien en wind
Dit weekend is het vrij nat. We
hebben te maken met een sterke
straalstoom op grote hoogte, en die
neemt steeds weer depressies mee
van de oceaan. Die komen ook met
een sneltreinvaart over ons heen.
We krijgen te maken met veel buien
en elke dag veel wind.
Zaterdag is het zwaar bewolkt en
komen er regelmatig buien over
ons heen. In de middag kan het
langdurig regenen zijn. De wind is
in de ochtend matig en in de middag
een vrij krachtig, uit zuidwestelijke
richting. De maximum temperatuur
ligt tussen de 8 en 10 graden en de
minimum temperatuur rond de 4
graden.
Zondag is het ook zwaar bewolkt
en komen er steeds buien over ons
heen. De maximumtemperatuur zal
tussen de 8 en 10 graden liggen, en
de minimum temperatuur ligt rond
de 5 graden. De wind is matig tot
vrij krachtig en zal uit westelijke
richting komen.
Maandag is het bewolkt en komen
er opnieuw buien over. De maximum temperatuur ligt tussen de 9
en 11 graden zijn, en de minimum
temperatuur ligt rond de 5 graden.
Er staat veel wind, en als we pech
hebben, dan komt er een storing
precies over ons land heen. die dan
een echte stormdag gaat geven.
De dagen daarna blijven ook heel
wisselvallig met heel wat buien en
aardig wat wind.

DE GROENE VENEN IS
24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 3 december 2011
• Zwartepietenbende in het
Koopcentrum Mijdrecht

Zondag 4 december 2011
• Opening Venen on Ice, 		
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Jeugddienst, Dorpskerk,
Abcoude

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

De Ronde Venen maakt subsidies openbaar
De gemeente De Ronde Venen zet binnenkort alle door haar verstrekte
subsidies op de openbare website. Dit is het gevolg van een tijdens de
raadsvergadering van 24 november jl. aangenomen motie van D66. Op
de gemeentelijke website is straks te zien wie er subsidie krijgt, hoeveel dat is en waarvoor het wordt uitgekeerd. Het streven is dat dit nog
voor 1 februari 2012 is gerealiseerd.
Eelco Doorn, lid van de D66 fractie
van De Ronde Venen die de motie inbracht: "D66 staat voor openbaarheid
en transparantie van de overheid. Op
dit moment zijn de bedragen die de
gemeente aan organisaties, verenigingen en stichtingen geeft, niet voor
iedereen makkelijk te vinden in de
begroting. Door ze nu gewoon op de
website te plaatsen kan je zien aan
wie de gemeente geld uitkeert en
waarom."

De motie van D66 werd uiteindelijk
unaniem door de raad aangenomen.
Op dringend verzoek van wethouder
Erika Spil is er iets meer tijd gekomen om de motie uit te voeren. Haar
eigen fractie vond 1 februari 2012
toch wel de deadline en moeten in
ieder geval de subsidies uit het subsidieprogramma 2012 op de website te
vinden zijn.
Cees Houmes, fractievoorzitter D66:
“We hebben tijdens de algemene

Prima kassie

Fractievoorzitter Cees Houmes (D66)
beschouwingen van het college veel
gehoord over transparantie en duidelijkheid. Nu is er de kans om iedereen
te laten zien of dat ook lukt.”

Onderdeel van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Regio biedt voortaan één loket voor werkgevers

Nieuwe wethouder
David Moolenburgh
start maandag
De vorige week benoemde wethouder David Moolenburgh (CDA)
start op 5 december met zijn
werkzaamheden in De Ronde
Venen. Zijn portefeuille bestaat
uit de beleidsterreinen ruimtelijke
ordening, landelijk gebied en groene
hart, volkshuisvesting, bouw- en
woningtoezicht en sport alsmede de
projecten: Meerbadterrein, Winkelbuurt, Stationslocatie Mijdrecht/
Haalbaarheidsonderzoek Rondweg,
Estafetteproject, Westerheul IV,
Marickenland, Marickenzijde en
Structuurvisie Amstelhoek. “Er
liggen forse uitdagingen. Met mijn
kennis en ervaring kan ik een stevige bijdrage leveren aan de verdere
ontwikkeling van de gemeente. Het
zijn geen makkelijke tijden, er zullen
keuzes moeten worden gemaakt.
In deze periode moeten daadkracht
en bescheidenheid samen gaan.
Daarmee zijn de gemeente en haar
inwoners het meest gediend.”
Met de benoeming van David
Moolenburgh als wethouder en de
installatie van burgemeester Maarten Divendal vorige week, is het college van B en W nu weer compleet.

De gemeente De Ronde Venen is een van de deelnemers in het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Met de oprichting van dit samenwerkingsverband is er één aanspreekpunt voor werkgevers in de regio
ontstaan. Daarmee verbetert de dienstverlening aan werkgevers en kan er
beter bemiddeld worden voor werkzoekenden. Doel is om zoveel mogelijk
mensen met een uitkering te laten uitstromen naar betaald werk.
“Deze samenwerkingsverbanden
bieden voordelen aan zowel werkgevers als werkzoekenden,” reageert
wethouder Erika Spil van Sociale
Zaken en Samenleving weten. “Met
een vestiging in Amstelveen is er
voor werkgevers een centraal informatiepunt dichtbij. Daarnaast is het
voor grote arbeidsmarktvraagstukken gunstiger om regionaal vraag en

aanbod op elkaar af te stemmen.”
Het Werkgeversservicepunt GrootAmsterdam is een samenwerkingsverband van de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel,
Uithoorn en UWV WERKbedrijf,
Pantar Amsterdam, AM-Groep.

Vervolg van voorpagina

gaven voor dit goede doel worden
bedankt. De grootste dank gaat
uiteraard uit naar alle mensen die de
hapjes en andere lekkernijen kochten.
Hopelijk tot de volgende braderie in
het voorjaar.

zich in onze gemeente een Turkse
stichting bevindt, die zich hard maakt
voor goede doelen. Ook sponsoren
zoals Van Walraven, EMGA, Sebil
garage en anderen die spontaan geld

De vrijwilligers van de Stichting Hakyol zijn verheugd over het resultaat.
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Ik denk dat ieder huis wel eens
met het verschijnsel ‘zet em zelf
maar in elkaar’ te maken heeft
gehad. Ik ken persoonlijk dan ook
de praktijk ten voeten uit. Met een
aantal dozen in de auto huiswaarts waarna het genoegen kan
losbarsten. Handige gebruiksaanwijzingen, vernuftige gereedschapjes, het tubetje lijm en schroeven
maar. Niet zelden moest ik constateren dat de gebruiksaanwijzing
niet kon kloppen. Maar u raadt het
al, de zooi weer uit elkaar, ik had
iets fout gedaan. Mijn oudste zoon
hielp me regelmatig. Hij leek wel
een beetje op een gebruiksaanwijzing. Deed altijd wel iets verkeerd,
waardoor de zaak weer in elkaar
stortte. Hij heeft destijds nooit
begrepen welk een woede zich van
een mens meester kan maken als
iets niet lukt. Nu, jaren later, snapt
hij het. Naar de meubelgigant,
auto volladen op weg naar drie
hoog in Amsterdam, touw en blok,
hijsen, er achter komen dat er iets
niet klopt, weer opnieuw laten
zakken en terug naar het meubelparadijs om zaken om te ruilen.
Gelukkig waren mijn kleinzonen
toen nog niet geboren. Hetzelfde
lot dat hun vader was overkomen
was hen op dat moment ook ten
deel gevallen.
Nu is er iets dat nòg erger is dan
nieuw aankopen en zelf monteren.
Buur wilde de slaapkamer grondig
opknappen en een slaapkamerkast
moest even uit en in elkaar.
Samen sloopten we deze vierdeurs
slaapkamerkast met legplanken
en handige roedes. Na een week
van kwasten en witten kon de
zaak weer in elkaar en –ik was
er al bang voor– ik en mijn twee
linkerhanden werden gevraagd
een schroevende bijdrage te
leveren. Buur en ik kennen elkaar
al een tijdje. Tijdens onze dagelijkse wandelingen hebben we
een wederzijdse acceptatiegraad
opgebouwd die nogal wat kan hebben. Maar toch.
De kast die toch al elf jaar ervaring heeft te staan en te hangen
zoals het hoort, weigerde zijn geheimen prijs te geven. Wiebelende
achterwanden, net niet meer passende verbindingen en prangende
kwesties zoals ‘hoe zat dat ook al
weer’, stelden ons humeur op de
proef. De vraag waarom ik altijd
net met mijn vingers aan de andere kant van het schot moet zijn
dat door de ander met een hamer
wordt aangetikt heb ik niet kunnen
beantwoorden. Ook niet waarom
dat het bovenstuk van de kast op
weg naar beneden altijd via mijn
hoofd moet gaan. Maar wonder
boven wonder, het lukte. Met
twee bloedblaren op mijn handen
omklemden we het glas dat we op
de goede afloop samen dronken.
Wat heb ik een bewondering voor
mensen die schijnbaar moeiteloos
dit soort klussen uitvoeren.
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over Vrije Wil
en Genade (1)
Op zondag 4 december brengt
Horizon het eerste gedeelte van
een serie van zes uitzendingen
met als thema:
“Vrije wil en genade”. Dit eerste
deel heeft als titel “Zijn wij in
staat te gehoorzamen?” De discussie gaat over vragen als:
Hoe verhoudt zich goed en kwaad
in de schepping? Is de mens tot
iets goeds in staat? Hoe zit het
met de erfzonde?
Het gaat ook over Gods genade en
rechtvaardigheid. Aan de discussie
nemen deel: Peter van Golen (NH
Kerk Vinkeveen); Ernst Graveland
(PKN Vinkeveen en Waverveen);
Ds Gerbram Heek (Veenhartkerk)
en Pastor Tejo van der Meulen
(RK De Hoef).
Gespreksleider is Henk Oudshoorn. Horizon is te beluisteren
van 9 tot 10 uur en van 17 tot 18
uur op Midpoint FM.

Vinkeveen

Kerstfeestmiddag bij
Vrouwenraad
De plaatselijke Vrouwenraad Vinkeveen en Waverveen nodigt alle
bewoners van 55 jaar en ouder
in onze gemeente uit voor de 41e
Kerstfeestmiddag op maandag
12 december 2011. Aanvang om
14.00 uur in dorpshuis De Boei,
Kerklaan te Vinkeveen.
Het programma bestaat uit :
Kerstsamenzang, Declamatie,
Kerstverhaal en muzikale bijdrage
van groep 5 van basisschool De
Schakel uit Vinkeveen. Na de pauze treedt het Hervormd Kerkkoor
uit Baambrugge op, tezamen met
het Ouderenkoor Digna uit Amstelveen en een vrij verhaal wordt
verteld door Elza Vis – Strubbe.
De toegang is gratis, maar in de
pauze wordt gecollecteerd om de
kosten te dekken.
Aanmelden tot 9 december bij
mw. A.C.van Golen-Koster (tel.
0297-261672) en mw. J. Verhoeff-De Haan (0297-261874).

Mijdrecht

Prof. Willem
Ouweneel in
De Meijert
Op zondag 4 december spreekt
prof. Willem Ouweneel in een
dienst van LEEF! evangelische
gemeente Mijdrecht. Ouweneel is
gepromoveerd in de biologie, filosofie en theologie en heeft talloze
boeken geschreven. De dienst zal
gehouden worden in De Meijert,
Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Aanvang 10.00 uur. Men
is van harte welkom. Er is een
crèche en voor de kinderen van 2
½ t/m 12 jaar is tijdens de dienst
een eigen samenkomst. Meer info:
www.waaromleefje.nl

DE GROENE VENEN

Project Kreekrug feestelijk geopend
Aan de Cliffordweg in landelijk Waverveen realiseerde GroenWest het project Kreekrug met rondom veel ruimte en natuur. Maandag jl. vond de oplevering van de 30 nieuwbouwwoningen plaats. Een bordercollie demonstratie met een kudde schapen was onderdeel van het feestelijke programma.

Het project Kreekrug biedt een
volledig woningaanbod voor verschillende doelgroepen: starters,
tweeverdieners, gezinnen en senioren vinden in het project van 21
huurwoningen en 9 koopwoningen
een passende woning.
Tom Burgers, directeur-bestuurder
van GroenWest: “Hiermee ondersteunen we het kleine kernenbeleid.
Zes Waverveense jongeren en twee
Mijdrechtse starters huren acht
betaalbare appartementen. De acht
seniorenappartementen en vijf eengezinswoningen verhuren we aan
bewoners, waarvan het merendeel
afkomstig is uit de directe omgeving. Dit komt de doorstroming op
de woningmarkt weer ten goede.”
Van de negen koopwoningen zijn
nog drie ruime woningen met uit-

zicht over de weilanden te koop (zie
ook www.kreekrug.nl).
Kees Schouten, wethouder Kernenbeleid van de gemeente De Ronde
Venen: “Bij de planvorming heeft
de gemeente samengewerkt met
GroenWest. Het project heeft een
goede mix van huur- en koop gekregen. Bovendien passen de woningen
in de natuurlijke omgeving en bij
het dorpse karakter van Waverveen.
Kopers en huurders zullen hier met
veel plezier wonen.”
Genodigden, waaronder de nieuwe
bewoners en omwonenden kregen
onder leiding van een professionele
trainer van dichtbij een kijkje in de
keuken van de training van een bordercollie met een kudde schapen.
foto ramon van jaarsveld

5000 euro voor speelplein Piusschool
Maandag heeft de Piusschool in
Abcoude een geldbedrag van het
Coöperatieve Fonds van de Rabobank Amstel en Vecht in ontvangst
mogen nemen. De Rabobank
stelt jaarlijks 2,5% van de winst
beschikbaar voor lokale initiatieven.
De ouderraad van de Piusschool
had het fonds benaderd, omdat het
speelplein een grote opknapbeurt
nodig heeft. Er waren negen projecten ingediend en van de 2.000
leden van de bank stemden er
1.050 voor het Piusproject. De kinderen hebben de heren een warm
onthaal gegeven op het schoolplein.

En nadat ze het Piuslied hadden
gezongen, werd het bedrag van
vijfduizend euro bekend gemaakt.
Directie voorzitter Arnold van Eijk
en ledenraadslid Hein Stulenmeijer
van de Rabobank Amstel en Vecht
overhandigden de cheque aan Paul
Hendrikx van de ouderraad. Daarna
maakte directeur Herman Hilhorst
bekend, dat de school hier natuurlijk heel blij mee is en kondigde
meteen de volgende actie aan:
kerstkaarten. Alle kinderen hebben
prachtige kerstkaarten gemaakt en
die ze nu gaan verkopen aan familie
en bekenden.

Onderlinge wedstrijden gym BEO Baambrugge
Afgelopen zaterdag vond in Baambrugge de tweejaarlijkse onderlinge
wedstrijd plaats van de gymnastiekafdeling van BEO.
De middag begon met een pietenschool voor de kleuters. Tot grote
verrassing van iedereen kwam
een echte zwarte piet de kunsten
voordoen. Hierna reikte Piet aan
alle jonge deelnemers een echt pietendiploma uit. Hierna volgden de

Nieuw lesblok bij Club Durven & Doen
De Club Durven & Doen heeft de
-voor dit jaar- laatste les gezellig
afgesloten met het spelen van de
meeste favoriete spelletjes en het
maken van een reclamefilmpje.
Iedereen kreeg een aandenken over
zijn of haar deelname mee naar
huis. Het nieuwe lesblok start op 16
januari en bestaat uit 12 lessen van
een uur. Kinderen uit de groepen
5 t/m 8 die meer zelfvertrouwen
kunnen gebruiken zijn welkom op
maandagavond van 19.00 tot 20.00
uur in het speellokaal van OBS De
Trekvogel in Mijdrecht.
Bij de Club Durven & Doen wordt
toneelspelen gecombineerd met
een sociale vaardigheidstraining.

In de Club behandelen we heel
spelenderwijs allerlei thema’s zoals
stevig staan, duidelijk praten, pesten,
opkomen voor jezelf, ergens bang
voor zijn, enzovoorts. Door toneelspelletjes en speciaal ontwikkelde
oefeningen leert je kind steviger
in zijn schoenen te staan en zich
te uiten. Op laagdrempelige wijze
krijgt je kind zo een steuntje in de
rug. Omdat het toneelspelen centraal
staat, is de cursus ook geschikt voor
kinderen die toneelspelen ‘gewoon
leuk’ vinden! Meer informatie en/
of aanmelden bij de docente Astrid
Millenaar via telefoonnummer
06-40977903 of via de website

www.despeltuin.nl.

wedstrijden voor de verschillende
categorieën. Het werd een zeer
geslaagde en spannende middag.
De grote winnaars van de middag
waren degenen met het hoogste
puntentotaal. Zij gingen met de wisselbeker naar huis. Bij de meisjes
recreanten was dit Myrthe Fleer, bij
de jongens Freek Kamerman. Bij de
keurmeisjes versloeg Maaike Snep
haar grote zus Sabine.

Pietenbezoek op de St. Jozefschool
Ook dit jaar hebben Zwarte Pieten de St. Jozefschool in Vinkeveen bezocht. Met wel zes Pieten kwamen ze aan bij de school, waar ze met veel
gejuich werden ontvangen door de leerlingen. In de mooi versierde kleutergymzaal hebben de Pieten met de groepen 1 t/m 4 feest gevierd.
Er werd gezongen, gedanst en natuurlijk veel gepraat over de geheimzinnige verblijfplaats van Pietje Tigo. Want het lijkt er toch wel erg veel op
dat Pietje Tigo op de Jozefschool logeert... Wat was het weer gezellig met
de Pieten!

DE GROENE VENEN 		
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Kerst- en boekenmarkt in Vinkeveen

Kinderen Antoniusschool trainen Zwarte Pieten

Mijdrecht

Donderdagmiddag ontdekten de
kinderen van de Antoniusschool in
De Hoef drie slapende zwarte Pieten
in de gymzaal. Deze Pieten wilden
alleen maar snoepen en slapen, helemaal niet goed natuurlijk!
De kinderen leerden de Pieten
tijdens de gymles een heleboel leuke
kunstjes en… het hielp! Na een uur
huppelden en sprongen de fitte Pieten
over de dijk op weg naar de kleuters
in school. Daar trokken ze een kar
vol kinderen en deden spelletjes met
de kleuters. Ze waren niet moe te
krijgen! Jammer genoeg moesten de
Pieten weer verder, deze gezellige
middag was veel te snel voorbij!
Op vrijdag 9 december wordt van
15.00 tot 21.00 uur op het kerkplein bij de R.K.Kerk in Vinkeveen
weer de jaarlijkse kerstmarkt
gehouden; deze keer gecombineerd
met een boekenmarkt. Behalve de
bekende koek en zopietent (met
heerlijke snert, glühwein, chocolademelk en een broodje warme
worst) worden er bij diverse kramen nieuwe en gebruikte winterse
artikelen aangeboden, waaronder
schaatsen, kerststallen, kerstballen,
kerstverlichting, diverse kerststukken en nog veel meer. Ook zijn er
gedecoreerde oude leien, afkomstig
van de torenspits, te koop en natuurlijk de traditionele fles (goede)
wijn. Dit jaar wordt ook een groot

Kerstkaartenverkoop
Unicef
Vandaag, vrijdag 2 december is er
weer Unicefverkoop in de bibliotheek van Mijdrecht van 14 tot 17
uur. Voor wie dat net te kort dag is,
is het goed te weten dat de kraam
ook weer bij winkelcentrum De
Lindeboom in Mijdrecht staat en
wel op zaterdag 10 december, van
09.45 tot 16 uur.
Er zijn weer mooie kaarten zowel
kerst als gewone kaarten en cadeau
artikelen. Wie niet in de gelegenheid is om naar de kraam te komen,
kan ook terecht bij Ellen Vergeer in
Wilnis; tel. 0297-273872.

aantal tweedehands boeken aangeboden.
Op het tot fraai kerstdecor omgebouwde kerkplein zijn ook enkele
optredens te bewonderen. Behalve
de traditionele Kerstman zullen
ook kinderkoor de Koorvinken en
jongerenkoor Sp!rit aan de sfeer
bijdragen. Shantykoor de turfschippers zal ’s avonds de kerstmarkt
opvrolijken, waarbij het publiek
kan bepalen welke nummers er
gezongen worden. De fraaie kerk is
tijdens de markt open voor bezichtiging.
De opbrengst van deze dag komt
ten goede komen aan de restauratie, onderhoud en verfraaiing van
de kerk.

Baambrugge

Happy Dance bij BEO

Zwarte Piet op bezoek bij Duimelot

Rondeveense Bikkels winnen stoelhonkbaltoernooi Sport en Spel
Voor de derde keer heeft het Kees
van Ankeren stoelhonkbaltoernooi
plaatsgevonden, dit keer in de kantine
van sv Argon en met hulp van vrijwilligers van Argon en van Spel en Sport
De Ronde Venen. Aan het toernooi
namen teams deel uit o.a. Haarlem,
Uithoorn en De Ronde Venen, waaronder een team met deelnemers van
Inloophuis ’t Anker.
In ’t Anker, dat eveneens gastvrijheid
geniet in de kantine van Argon, is
iedereen welkom die met kanker in
aanraking is gekomen, als patiënt,
ex-patiënt of als familie, nabestaande
of anderszins betrokkene.
Twee teams uit IJmuiden hadden zich
vanwege de dichte mist afgemeld.

Het toernooi is mogelijk gemaakt
door Reurings Onroerend Goed uit De
Ronde Venen. Deze sponsor hecht er
waarde aan dat de oudere inwoners
plezier kunnen hebben na een leven
van werken en zorg. Zodoende konden de spelers voorzien worden van
koffie met wat lekkers , een lunch en
een drankje.
De einduitslag was:
1: De Bikkels uit De Ronde Venen, 2
De Stee-inners uit De Ronde Venen,
3 De Schotermuggen uit Haarlem,
4 De Blue Diamonds uit Uithoorn, 5
De IJsvogels uit Uithoorn en 6 De
Ankermaatjes uit De Ronde Venen.

Na een zeer sportieve en gezellige wedstrijddag werd door Erika
Spil, wethouder van onder andere
ouderenbeleid in de gemeente De
Ronde Venen, de prijzen aan de
teams uitgereikt. Elke deelnemer en
vrijwilliger kreeg een herinneringscertificaat. De wisselbeker werd door
de naamgever Kees van Ankeren voor
het tweede jaar uitgereikt aan het
team De Bikkels uit Wilnis, een team
van Spel en Sport.

www.spelensportdrv.nl.

Kort nieuws

Er was bezoek bij Duimelot en
niet zo maar iemand. Zwarte Piet
kwam langs. Hij was al een keer 's
nachts langs geweest om de laarzen
te vullen, maar nu kwam hij zo
maar binnen lopen en meespelen.
De peutertjes hebben uit volle
borst gezongen, ook met de deur
op een kier zodat Sinterklaas het
misschien zou horen. De peutertjes
hebben laten zien dat ze goed over
de daken kunnen klimmen en een
cadeautje in de schoorsteen kunnen
gooien. Piet was onder de indruk.
Moe van het klimmen konden de

Bezoek voor meer informatie over
stoelhonkbal en andere activiteiten

Pietengym bij Veenland Gymnastiek
Woensdag jl. was er een hele speciale gymles voor de kleuters van gymnastiekvereniging Veenland. Er zouden twee pieten langskomen om te zien
hoe de kinderen van daken afspringen, pakjes door schoorstenen kunnen
gooien en over hobbelige daken kunnen lopen. Na afloop van de les kregen
de kinderen een diploma van de juf en een kadootje en taaitaai van de
pieten. Nog even met z’n allen op de foto en deze spannende dag was weer
voorbij. Zie ook www.veenland.nl

peutertjes samen met Piet genieten
van een heerlijke taart, gebakken
door een van de moeders. Toen de
buikjes vol waren kwam Piet tot
de ontdekking dat hij de cadeautjes
kwijt was. O jee. Gelukkig kunnen
peutertjes goed zoeken en samen
met Piet vonden ze de zak met
cadeautjes terug. Toen iedereen zijn
cadeautje had gekregen telde Piet
tot 3 en toen mochten ze uitpakken. En toen was het alweer tijd
om naar huis te gaan en aan papa
en mama te vertellen van die lieve,
leuke Piet die op bezoek was.

Zin om lekker te dansen op de
woensdag avond? Kom dan kijken
bij de nieuwe activiteit van BEO:
Happy Dance.
Sinds vorige week wordt er in de
sportzaal van 19 tot 20 uur flink
gedanst op vrolijke swingende
muziek. Er is gestart met Merengue en Charleston en elke les komt
er weer een nieuwe dans bij. Er
volgen dit jaar nog twee lessen in
december en bij voldoende animo
gaat men volgend jaar door met de
lessen. Danservaring is niet nodig.
Plezier in het dansen en genieten
van de muziek staan voorop. Ontdek
je favoriete dansen en ontwikkel je
eigen stijl! De eerste keer meedansen is gratis en daarna kosten de
lessen 5 euro per les.
Meer informatie: Jiske Burema,
tel. 0294-795162, jiskeburema@
gmail.com; of Claudia Feenstra, tel.
0294-293813, claudia.feenstra@
upcmail.nl).

Abcoude

Speciale jeugddienst
in de Dorpskerk
Aanstaande zondag 4 december is
er in de dorpskerk van Abcoude een
speciale jeugddienst. Hierin wordt
o.a. aandacht besteed aan het jongerenproject Conquest for Life, één
van de drie projecten in Zuid-Afrika
die de PKN gemeente Abcoude
samen met de PKN gemeente van
Mijdrecht en de gereformeerde
kerk van Wilnis via Kerk in Actie
ondersteunen. De jongeren van de
PKN gemeente Abcoude hebben dit
project geadopteerd en zullen er in
de dienst op ludieke wijze aandacht
aan besteden. Men is van harte welkom om deze speciale jeugddienst
bij te wonen. Aanvang 10.00 uur.
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Vorige week vrijdag was het een drukte bij Gastouderopvang De Ukkepukkies. Het was feest die dag want ze waren uitgenodigd om samen met hun
papa's en mama's en opa's en oma's het Sinterklaasfeest te komen vieren.
Afgelopen weken waren alle kindjes druk geweest met knutselen en met
dansen op de
cd's van Captain
Piet. Het nummer ‘Volg de
pieten!’ was de
favoriet. Omdat
er een dansje bij
hoort hebben de
kindjes dit nog
even geoefend voordat
Sinterklaas zou
komen. Alle
ouders klapten
heel hard mee.
Een nest jonge zwanen in Vinkeveen; niet helemaal uniek voor de tijd van het jaar, maar het
geeft nog wel een beetje lentegevoel in november. De jonge zwaantjes zijn op 8 november uit
het nest gekomen en zwemmen met hun ouders mee om voedsel te zoeken.
foto leo ruhe

Woensdagavond rond kwart voor 10 is de
hoogwerker van de Mijdrechtse brandweer opgeroepen om te assisteren bij het
vervoeren van een patiënt voor de ambulancedienst. De hoogwerker moest door
een aantal smalle straten manoeuvreren
en in twee verschillende bochten is de
hoogwerker tegen geparkeerde personenauto's gebotst. De patiënt was voor
aankomst van de hoogwerker al vervoerd
naar het ziekenhuis. foto's kris baken

In Mijdrecht is de nieuwe winkel van Swaab Juweliers aan de Dorpsstraat
geopend door drie generaties vrouwen. Daarmee zijn vijf jaar voorbereiding
feestelijk afgesloten. Klanten reageren al erg enthousiast en noemen het
een verrijking van het dorpsaanzicht. De winkel is tweeënhalf keer zo groot
geworden, en er is nu voldoende ruimte om de merken in eigen vitrinekasten te tonen. Tevens is de collectie uitgebreid met o.a. Frederique Constant,
Michael Kors, Armani horloges en Elisabeth Landeloos zilveren sieraden. Er
is een uitgebreide trouwringencollectie met gelegenheid tot rustig passen.

In een woonwagenkamp
bij Mijdrecht is dinsdagmorgen een explosie
geweest. Daarna is een
grote brand uitgebroken.
Volgens de politie waren
een man en twee vrouwen
in de woning, maar zijn
die ongedeerd naar buiten
gekomen

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!

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
De Here Jezus heeft gezegd:
“Ik ga heen om u plaats te bereiden”.
Joh. 14 : 2b
Tot op het laatst betrokken bij allen die hem lief waren, is toch nog onverwacht
overleden onze lieve, zorgzame vader, opa en ouwe-opa

Jacob Vellekoop

weduwnaar van Corrie Keijzer
Ö 7 december 1923

g 29 november 2011
Adrie en Olga
Arie en Ellie
Corina en Mark
Joyce, Demi
Bram
Johan en Tineke
Anouk
Jaap en Elly
René
Dennis en Monique

Proostdijerdwarsweg 1
3646 AL Waverveen
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag 3 december van 16.00 tot
17.00 uur in het uitvaartcentrum op de Algemene Begraafplaats aan de Ringdijk 4
(hoek Ir. Enschedeweg) te Wilnis.
De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op maandag 5 december om 11.00 uur
in de Gereformeerde Kerk, Herenweg 253 te Vinkeveen, waarna de teraardebestelling
om ongeveer 12.30 uur zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats de Ronde Venen
te Wilnis.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats.

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

minnie@40
dikke kus
pocahontas
en robina hood
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IVN-lezing over de eekhoorn
Voor dinsdag 6 december heeft IVN De
Ronde Venen & Uithoorn Vilmar Dijkstra uitgenodigd voor een lezing over de eekhoorn.
Deze lezing wordt gegeven in NME-centrum
De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis. De lezing begint om 20 uur en de
toegang is gratis.
De eekhoorn, ook wel gewone of rode
eekhoorn genoemd, is een zoogdier die we
in De Ronde Venen en Uithoorn niet tegenkomen. Toch kent bijna iedereen deze
luchtacrobaat met pluimstaart. Hij komt
voor in naaldbossen, parken en gemengde
bossen. Hij eet dagelijks wel vijf procent van
zijn lichaamsgewicht aan plantaardig voedsel
zoals boomzaden, knoppen en bladeren. Maar
ook insecten, eieren en jonge vogels staan op
zijn menu. Net als veel andere knaagdieren
legt de eekhoorn een wintervoorraad aan.
Tijdens de lezing komen naast voedsel ook
gedrag, voortplanting, levensverwachting en

nestbouw aan de orde. Vilmar Dijkstra is medewerker van de Zoogdiervereniging. Deze
organisatie zet zich in voor onderzoek naar
en bescherming van de Nederlandse zoogdieren. Voor meer informatie kunt u bellen naar
0172-407054.
Zie ook www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

Kerstversieringen maken in NME-centrum De Woudreus
Op woensdag 14 december kunnen kinderen
van 6 t/m 12 jaar kerstversieringen maken
in NME-centrum De Woudreus. De kinderen maken een krans met materialen uit
de natuur. Ook mogen ze met verschillende
technieken kerstkaarsen maken.
De middag begint om 13.30 uur en duurt
ongeveer twee uur. Er is plaats voor 25
kinderen. Wil je meedoen, meld je dan snel
aan, want vol is vol. Aanmelden kan t/m 12
december via tel. 0297-273692. Deelname
kost 2 euro.
Heb je zelf geschikte materialen uit de natuur of de tuin (zoals groene takken, bessen,

dennenappels e.d.), neem ze dan mee. Het
adres van De Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis (achter de Willisstee). De
Woudreus is op 14 december alleen open
voor deelnemers aan deze knutselmiddag.
Het NME-centrum is vanwege de kerstvakantie gesloten van 23 december t/m 4
januari. Lijkt het je leuk om in de kerstvakantie voor een dier te zorgen (een konijn,
cavia, muis, gerbil)? En vinden je ouders het
ook goed? Bel of kom dan op woensdagmiddag naar het NME-centrum om een afspraak
te maken.

Knutselclub Mijdrecht spot zelfgemaakte Sint
Woensdag jl. heeft de Knutselclub ‘kinderen helpen kinderen’ uit Mijdrecht de Sint in de
spotlights gezet. Voor de actie Sintspotting van het Liliane Fonds hebben de kinderen
van de club allerlei Sinterklaasitems geknutseld en die vervolgens op de foto gezet voor
sintspotting.nl. Zo helpen ze kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.
Elke woensdagmiddag kunnen kinderen
vanaf zes jaar knutselen bij knutselclub
‘Kinderen helpen kinderen’ in Mijdrecht. De
kinderen bereiken iets met hun geknutselde
werken. Want alle opbrengsten van de verkoop gaan naar het Liliane Fonds. Bijzonder
feit: de knutselclub bestaat al 20 jaar en
heeft in die tijd zo’n 50.000 euro verdiend
voor het goede doel! Foto's van de kinderen
die zijn geholpen met dit geld zijn te zien in
de knutselruimte in de Schepenenstraat (9),
ingang aan de achterzijde van de flat.
Tot en met 5 december roept het Liliane
Fonds op om de Sint te spotten en de foto te
uploaden op Sintspotting.nl. Sintspotting is dé
manier om het Sinterklaasfeest te delen met
kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Want iedere geuploade foto levert
het Liliane Fonds € 2,50 op. Kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden hebben
wensen, net zoals de kinderen in Nederland,
al staat er iets heel anders op hun verlang-

Officiële opening Repair Café
Op donderdag 8 december vindt om 15.00
uur in De Buurtkamer Mijdrecht de officiële
opening van het Repair Café De Ronde Venen
plaats. Dat gebeurt door Wethouder Schouten.
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand kunnen bewoners van 14 tot 16 uur met kapotte
spullen terecht in het Repair Café in de Buurtkamer Mijdrecht. Ze kunnen daar zelf aan de

De website sintspotting.nl
lijstjes. Zij willen leren lopen, naar school
kunnen gaan en kunnen spelen met vriendjes.

slag met het repareren van hun voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig voor ondersteuning. Reparatiemateriaal is aanwezig maar
onderdelen die eventueel vervangen te moeten
worden, dienen zelf te worden aangeschaft. Er
is een open inloop en koffie of thee is gratis.
Het Repair Café De Ronde Venen sluit aan bij
een landelijk initiatief om de afvalberg te verminderen, kennisoverdracht rond repareren
te organiseren en ontmoeting op buurtniveau
te stimuleren.
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Tegemoetkoming vruchtgebruik-gedupeerden

In het verleden woning overgedragen en vruchtgebruik behouden?

Brandweer post Vinkeveen nam afscheid van
postcommandant

In het verleden kwam het nog al eens voor dat ouders hun huis aan hun kinderen hebben overgedragen. Gebruikelijk was dan dat de ouders bij die overdracht het recht bedongen om in de woning te mogen blijven wonen tot aan het overlijden van de laatste ouder. Dit gebruiksrecht wordt ook wel vruchtgebruik genoemd. De
bedoeling van deze overdracht was vaak het besparen van erfbelasting. De waardestijging van de woning vanaf
het moment van de overdracht zou bij overlijden van de ouders belastingvrij aan de kinderen toekomen.
Sinds 2001 werd het al minder aantrekkelijk gemaakt om een woning
op naam van de kinderen te zetten
aangezien de hypotheekrente voor
ouders dan niet meer in Box I voor
de Inkomstenbelasting aftrekbaar
zou zijn omdat de ouders geen eigenaar van de woning meer zijn. Verder dient sinds die tijd de waarde
van de woning door de kinderen in
Box III voor de inkomstenbelasting
(de zogenaamde Vermogensrendementsheffing) te worden aangegeven, onder aftrek van de waarde
die kan worden toegekend aan het
vruchtgebruik van de ouders.
Indien de ouders bij hun overlijden
nog in de woning wonen, moeten
kinderen over de waarde van de
woning erfbelasting betalen. Door
de herziening van de Successiewet
(per 1 januari 2010) werden erfgenamen die in het verleden gebruik
hadden gemaakt van een door de

fiscus goedgekeurde regeling opeens geconfronteerd met een aanmerkelijk hogere erfbelasting. De
vorige staatssecretaris (de huidige
minister van Financiën) paste de
wet namelijk aan zonder overgangsregeling. Hierdoor gold voor de
berekening van de erfbelasting de
WOZ-waarde ten tijde van het overlijden in plaats van de waarde ten
tijde van de overdracht waardoor
de kinderen over de waardestijging
van de woning erfbelasting moesten
gaan betalen.
Staatssecretaris Weekers van
Financiën heeft in een brief van 18
oktober 2011 aangekondigd dat er
een overgangsregeling komt voor
deze schrijnende gevallen en alsnog
met een overgangsregeling te zullen
komen. Hij wil dat mensen die voor
1 januari 2010 onder de oude regeling vielen hier gebruik van kunnen
blijven maken. De overgangsrege-

ling houdt in dat de waardestijgingen van de betreffende woningen
die zich tussen het moment van verkoop aan de kinderen en 1 januari
2010 hebben voorgedaan, onbelast
blijft. De waardeontwikkeling na 1
januari 2010 wordt dus wel in de
heffing van de erfbelasting betrokken.
Door de overgangsregeling zijn de
scherpe kanten van de wijziging
van de Successie-wet eraf en zal
de waardestijging van de woning
tussen de overdracht en 1 januari 2010 niet worden belast met
erfbelasting.
Meer informatie of vragen? Wij zijn
u graag van dienst.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

Verrassen in december
met Lutz of gifts

Met veel enthousiasme steunt het Schipholfonds al zeventien jaar organisaties en instellingen in de omgeving van Amsterdam Airport Schiphol met
donaties, onder andere voor het realiseren van projecten op het gebied van
cultuur, welzijn en sport. Stichting De Baat kreeg een cheque overhandigd
van 2.600 euro; maar ook de Stichting Spel en Sport De Ronde Venen, de
tennisvereniging Mijdrecht, muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht en de
ijsclub in Abcoude konden een bijdrage van het fonds tegemoet zien.

December is de shopmaand bij
uitstek. Heeft u geen idee hoe u uw
partner op een originele manier kunt
verrassen? One stop shopping is de
oplossing. Wie toch in de winkel is
voor een feestelijke outfit of warm
breisel, kan bij Lutz Fashion meteen
terecht voor de decembercadeaus!
Geen cadeaustress, want voor de
twijfelaars loopt die steevast uit op
last-minute wanhoopsaankopen.

Wereldproduct december: Waaiers
Het product van de maand december is een leuke waaier van
batikstof en palmblad, geheel met
de hand gemaakt en in de kleurstel-

opleiding voor Officier van Dienst. De
combinatie van werk, opleiding en
privé was niet te verenigen.
Chris zal, na het behalen van de opleiding, als Officier van Dienst worden
ingezet in het district Rijn & Venen.
Chris is inmiddels opgevolgd door
Aldo van Kouwen als nieuwe postcommandant. Ook Aldo is begonnen
bij de jeugdbrandweer en opgeklommen tot bevelvoerder bij de post
Vinkeveen. Sinds de aanstelling van
Chris in 2008 als postcommandant
was Aldo al plaatsvervangend postcommandant.

Schipholfonds gul voor De Ronde Venen

‘Wat doen jullie dat leuk’, horen ze
bij Lutz steeds vaker! Want steeds
meer klanten weten Lutz Fashion
aan de Herenweg 45 in Vinkeveen
te vinden voor een
passend cadeau.
Traditiegetrouw ademt de winkel in
de decembermaand sfeer en gezelligheid uit met een groot aantal
cadeaus voor hem en haar. Neem
de sieraden van TOV, de kruik in
een wollen jasje van Gant Home,
de authentieke Visconti balpennen,
of het ultieme cadeau: een mooie
Mulberry tas. En wat te denken van
een modieuze shawl, mooie Wolford panty of leren riem. Naast de
uitgebreide keuze op cadeaugebied,
worden de cadeaus origineel en met
veel creativiteit verpakt; precies
zoals men gewend is.

Chris Huijbreghs heeft zijn taken als
postcommandant van Vinkeveen overgedragen aan Aldo van Kouwen. Chris
begon in 1988 als lid van de jeugdbrandweer bij het toenmalige Vinkeveen en Waverveen. Toen hij 18 jaar
was ging hij door naar de senioren
waar hij van manschap doorgroeide
naar bevelvoerder. Begin 2008 is
hij postcommandant geworden in
Vinkeveen. Chris vervulde meerdere
functies, zo was hij schipper op de
boot, oefenleider en oefencoördinator.
Deze taken heeft hij nu neergelegd
om zich te kunnen richten op de

lingen rood of blauw. Hij is gemaakt
door ondernemers in Indonesië die
er een eerlijke prijs voor krijgen
van importeur Sarana. De onderne-

Laat u verrassen
Lutz Fashion nodigt u van harte
uit een bezoek te brengen aan hun
feestelijke website, www.lutz.nl.
In de decembermaand dé website
voor cadeaus. Wie zich abonneert
op de nieuwsbrief, wordt automatisch op de hoogte gehouden van
het laatste nieuws en de nieuwste
cadeaus.
Verras en laat u verrassen in de
december cadeaumaand.

mers krijgen adviezen bij het ontwerpen, zodat wat ze maken ook bij
ons in de smaak valt. En door aan
een fairtrade importeur te verkopen
zijn ze verzekerd van afname en
kunnen ze hun levensomstandigheden verbeteren.
Voor 3 euro kan men zo’n aardige
waaier aanschaffen bij de wereldwinkels in Abcoude of Mijdrecht.
Kijk dan vooral ook naar al die
schitterende sjaals, sieraden en
schalen. Of naar de mooiste kaarsen
uit Swaziland en kerstkaarten.
Met bekroonde wijnen en werelds
voedsel kan men een eigen kerstpakket samenstellen. Ook daarin
zijn wereldwinkels bijzonder. Ze
zijn te vinden in Abcoude aan de
Brugstraat 9 en in Mijdrecht aan
De Passage 14. Kijk voor verdere
informatie en acties op:
www.wereldwinkel-abcoude.nl en www.

derondevenen.wereldwinkels.nl.

Voorzitter Jos Kooijman (midden) en secretaris Nol Wernert van Sport en Spel nemen
de cheque in ontvangst nemen van Anton Temme (rechts) van het Schipholfonds.
De donatie voor De Baat is bedoeld
voor het project Talentontwikkeling
in het Productiehuis, waar activiteiten worden ontwikkeld, die vooral
zijn gericht op het ontdekken van
talenten, het verder ontwikkelen van
vaardigheden van jongeren en gerelateerd aan de passies van de jongeren
zelf. Binnen dit concept krijgen
jongeren de mogelijkheid inhoud en
vorm te geven aan hun eigen interesses, bijv. graffiti, mode, breakdance,
muziek, toneel etc. Indien nodig
kunnen de jongeren begeleid worden
door professionele en deskundige
begeleiders.
Voor dit project heeft De Baat meerdere fondsen aangeschreven, omdat
de organisatie in het komende jaar
nog meer inhoud wil geven aan het
concept van Productiehuis. Dit heeft
geleid tot toezeggingen van het KF
Hein Fonds (5.000 euro) en de Stichting Zonnige Jeugd (1.500 euro).
Spel en Sport De Ronde Venen
had enkele maanden geleden een

verzoek ingediend voor een donatie
ter vervanging, mede uit veiligheidsoverwegingen, van al vele twintig jaar
oude spelmaterialen en bovendien
om materialen aan te schaffen voor
nieuwe spel en sport activiteiten.
Voorzitter Jos Kooijman en secretaris Nol Wernert van Spel en Sport
werden op Schiphol verrast met een
donatie van 2.541 euro; precies het
bedrag waarom was gevraagd.
Hiermee kan Spel en Sport de
gevraagde materialen aanschaffen en
de doelstelling realiseren: het geven
en verzorgen van sportieve uurtjes
aan de voornamelijk wat oudere
inwoners van De Ronde Venen, die
zich door hun leeftijd of conditie niet
meer willen of kunnen aansluiten bij
reguliere sportverenigingen. Iedereen
is welkom om een van hun activiteiten te komen bekijken of daar aan
deel te nemen.
Kijk voor meer informatie omtrent
activiteiten, tijden, docenten, plaatslocaties en kosten op:

www.spelensportdrv.nl.
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Sponsor een huis of ga zelf mee bouwen: onvergetelijk!
Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Uilskuikens
Een aantal maanden geleden heeft onze vereniging bij het Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gemeld dat er midden in het broedseizoen bomen geveld werden op een bosperceel
waar ogenschijnlijk op dat moment bosuilen zaten te broeden. De
bedoeling was dat de kapwerkzaamheden onmiddellijk (tijdelijk)
gestaakt zouden worden zodat er verder onderzoek naar het nest
kon worden gedaan. Een inspecteur meldde zich vervolgens keurig
bij onze secretaris die toevalligerwijs naast het bosperceel woont.
Op het moment dat de inspecteur
aan het werk ging, was inmiddels
een volle dag op het perceel doorgewerkt. De inspecteur is door onze
secretaris uitvoerig geïnformeerd
over de vermoedelijke locatie van
het uilenpaar dat zij daar al vele
jaren waarneemt. De inspecteur
is vervolgens naar het bosperceel
gegaan maar heeft zijn bezoek niet
tot verdere maatregelen geleid
omdat, aldus de inspecteur, hij geen
overtreding van wet- en regelgeving
heeft kunnen vaststellen.
De volgende dag echter keerde
de inspecteur eigener beweging
terug en heeft hij zijn onderzoek
hervat. Uit zijn rapport daaropvolgend blijkt dat hij toen inderdaad
in de uilenkast vier eieren aantrof.
Alle reden dus om te stellen dat
de inspecteur zijn onderzoek in
eerste instantie niet zorgvuldig
heeft uitgevoerd en dat terwijl de
verstrekte informatie van onze
secretaris uitvoerig genoeg was om
zijn onderzoek wel direct correct te
kunnen uitvoeren.
Vervolgens heeft de inspecteur
bij zijn tweede controle op nietprofessionele wijze vastgesteld
of de aangetroffen eieren van dit
broedseizoen waren of dat ze van
een eerdere leg waren. Volgens zijn
mondelinge mededeling aan de secretaris heeft hij een van de eieren
geopend om vast te stellen of de
eieren van dit broedseizoen waren,
wat inderdaad het geval bleek te
zijn. Een simpel bakje water had de
inspecteur kunnen behoeden voor
deze blunder, want een oud ei drijft
in water en een vers ei zinkt. In
ieder geval is het zo dat de uilen na
al deze onhandige handelingen niet
meer zijn gehoord of gezien.
Overigens heeft de inspecteur alle
eieren in de nestkast achtergelaten.
Onze secretaris heeft ook in de
weken na deze activiteiten in het
bosperceel geen uilen meer waargenomen. In alle redelijkheid mag

worden aangenomen dat het nest
als gevolg van de activiteiten ernstig
is verstoord. Onze vereniging heeft
jaren geleden, in overleg met de
toenmalige eigenaar, een uilenkast
in het bos opgehangen. Wij hadden
al langer het vermoeden dat de
uilen er broedden. De uilen waren
deze winter, net als in eerdere seizoenen, bijna elke avond te horen.
Omdat onze vereniging de belangen behartigt van mens en natuur
heeft onze secretaris een brief
geschreven aan de nieuwe eigenaar
van het bosperceel, om hen uit te
leggen waarom onze vereniging
geprobeerd heeft het kappen van
de bomen (tijdelijk) te laten staken
en om hen van advies te voorzien
voor het behoud van de uilenkasten.
Uiteraard hoopten wij dat de uilen
zouden terugkeren, maar die hoop
lijkt te zijn vervlogen.

Huizenbouwen & reizen door
Cambodja (10 dagen)
Begin dit jaar berichtten we u in De Groene Venen al over de verrichtingen van Marcel Straver die namens
Stichting Toetssteen huizen ging bouwen in Cambodja. Na zijn reis hebben we uitgebreid verslag gedaan
van zijn ervaringen. Marcel ging eind januari, begin februari 2011 mee met een avontuurlijke bouwreis van
de Stichting Toetssteen. Die stichting was toen nog maar net opgericht door twee relaties van Marcel uit de
bouwwereld.
Niet lang daarna heeft Marcel als
communicatie-man zitting genomen
in het bestuur van Stichting Toetssteen en verzorgt sindsdien de promotie waaronder de website, folders en
advertenties. Het meeste gebeurt bij
wijze van sponsoring en de weinige
uitgaven die toch noodzakelijk zijn
(zoals bijvoorbeeld drukwerk) worden door de twee oprichters, Eterno
Terrazzo en Tomaello, uit eigen zak
betaald. De stichting belooft namelijk dat er niets aan de strijkstok
blijft hangen en de volle 100% van
alle giften terecht komt bij diegene
waarvoor wordt ingezameld: de
allerarmsten in Cambodja. Dat land
kampt nog steeds met de desastreuze
gevolgen van het Rode Khmer bewind
van jaren terug, waardoor de bovenlaag uit de bevolking is weggevallen.
Bovendien heeft het land, net als de
buurlanden Thailand en Vietnam,
regelmatig te maken met overstromingen, zoals zeer recent nog in het
nieuws was.
Na die eerste reis, waarin met een
groep enthousiaste ‘bouwers’ 10 huizen op palen zijn gebouwd, zijn er tot
op heden met al het ingezamelde geld

Rechts de originele onderkomens van arme Cambodjanen: een makkelijk doelwit
voor wassend water; links een huis op palen zoals Stichting Toetssteen die bouwt.
verblijfkosten van circa 1.750 euro.
Marcel weet uit eigen ervaring: mee
gaan bouwen is een onvergetelijke
ervaring. Naast de voldoening die
het geeft om de zeer arme bevolking
weer behoorlijk onderdak én een toekomst te geven is er gelukkig ook voldoende ruimte om van de pracht van
het land te genieten. Cambodja heeft
een zeer rijke cultuur, waaronder de
verbijsterende tempelcomplexen van
Angkor Wat.
Wie wel wil bijdragen maar een
huisje teveel geld vindt, kan ook

Wij zijn van mening dat we juist erg
blij zouden moeten zijn met het feit
dat bosuilen dit mooie bosgebiedje
hebben uitgekozen om te broeden.
Wat is er prachtiger dan een nest
jonge uilen in je achtertuin! Wij
hebben er alle begrip voor en,
sterker nog, we waarderen het
zeer dat de nieuwe eigenaar het
parkbos opknapt, want een goede
onderhoudsbeurt kan heel goed in
het belang zijn van het behoud van
natuurelement.
Maar het mooiste zou toch zijn het
terugplaatsen van de uilenbroedkast! In ons bestuur zitten twee
zeer ervaren en betrokken biologen
die beiden ook nog eens in de omgeving van het bosperceel wonen.
Wij hebben de nieuwe eigenaar
aangeboden de uilenkast te inspecteren en schoon te maken, zodat de
uilen in het komende broedseizoen
zouden kunnen terugkeren. Maar
helaas is er geen enkele reactie
gekomen op ons aanbod. Wij vrezen
dan ook dat er een voortijdig einde
is gekomen aan deze stamboom van
Vinkeveense bosuilen.

www.degroenevenen.eu

Het is best zweten bij warme temperaturen, maar het is voor iedereen goed te
doen (wel veel drinken)!
($ 100.000,–!) nog eens 90 huizen
bijgebouwd door andere bouwteams.
Op www.stichtingtoetssteen.nl staat een
overzicht van alle huisjes, compleet
met foto en sponsor-vermelding. Dat
is een fantastisch aantal, bereikt
door alle gulle giften (alle sponsors
en donateurs bedankt!). Voor het
bouwen wordt samengewerkt met
de plaatselijke Tabitha Foundation
van de van oorsprong Nederlandse
Janne Ritskes, een moderne Moeder Theresa die al heel veel goeds
heeft verricht in Cambodja. Plaatselijke bouwbedrijfjes zorgen voor het
voorwerk, zoals de betonnen palen en
het raamwerk; het bouwteam zorgt
voor het afbouwen van de huisjes met
golfplaat e.d.
De bouw vindt telkens plaats in plukjes van 10 huizen door ‘bouwteams”
van maximaal 20 mensen. Bouwervaring is hiervoor beslist niet nodig.
Geld wel: iedereen die mee gaat naar
Cambodja sponsort een huis voor 750
euro en betaalt zijn eigen reis- en

denken aan het sponsoren van een
waterput ter waarde van 200 euro.
Een behoorlijk huis is het begin
van een nieuwe toekomst voor de
allerarmsten, een waterput en waterreservoirs zorgen ervoor dat ook de
gezondheid erop vooruit kan gaan en
dat er bijvoorbeeld meermalen per
jaar geoogst kan worden. Een huis,

een waterput of een deel daarvan:
het is uiteraard allemaal van harte
welkom!
Nieuwe bouwreis
Momenteel wordt door de Stichting
Toetssteen hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor een nieuwe
bouwreis eind januari/begin februari
2012 en ik wil graag weer een oproep doen om mee te gaan bouwen in
Cambodja. Tijdens de tiendaagse reis
wordt twee dagen gebouwd (meer
dagen bouwen is voor de meesten te
zwaar in verband met het klimaat).
Een unieke belevenis tijdens de droge
periode in Cambodja. Bouwervaring
is dus absoluut niet nodig en ook geslacht of leeftijd maakt niet veel uit.
Wel moet u over een goede gezondheid beschikken en moeten er een
aantal inentingen gehaald voordat de
reis aanvangt.
Het is niet eenvoudig om in deze tijd
zo’n succesvolle actie een goed vervolg te geven, maar het zou fantastisch zijn als we weer op ieders gulle
giften zouden kunnen rekenen. Stichting Toetssteen zou graag het succes
van het afgelopen jaar evenaren en in
2012 ook weer 100 huizen bouwen.
Misschien wel meer zelfs?
Wie neemt de uitdaging aan en durft
mee te gaan bouwen in Cambodja?
Kijk op www.stichtingtoetssteen.nl
voor het huizenoverzicht, een video
en meer informatie. Wie wil doneren
kan dit doen via de website. Wie serieus interesse heeft om mee te gaan
kan contact opnemen met Marcel
Straver van TWEED, Achterbos 105
in Vinkeveen, telefoon 0297 262086
of mailen naar marcel@tweed.nl

Een waterput kan veel gezondheidsproblemen voorkomen.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Frans de Vries verzamelt oud gereedschap:

“Al het gereedschap knap ik
eerst zelf op”
Als oud timmerman weet de 78-jarige Vinkevener Frans de Vries hoe je gereedschap moet beetpakken. Inmiddels is Frans al enige jaren met pensioen, toch heeft hij nog vaak boren en schaven in zijn handen. Niet zozeer
voor het klussen, maar vooral voor zijn hobby. Frans verzamelt namelijk oud gereedschap. Frans: “Het grootste
deel van het gereedschap is gemaakt van palmhout. Behalve de schaven, die zijn meestal van beukenhout.”
Van booromslagen tot zettangen
en gerfschaven. Frans heeft allerlei
soorten gereedschap in zijn collectie.
Frans: “Een groot deel van mijn
verzameling heb ik gekregen. Het
begon met het oude gereedschap van
mijn vader. Hij was scheepstimmerman. Zijn gereedschap werd ouder
en uiteindelijk heb ik het gekregen.
Dat heb ik altijd bewaard en door
giften van andere (oud)timmerlieden,
vrienden en nabestaanden van overledenen breidde de verzameling steeds
verder uit. Zo’n twintig jaar geleden
ging ik met pensioen en ben ik actiever in mijn hobby geworden. Toen ben
ik zelf meer gaan verzamelen. Zo heb
ik één en ander op rommelmarkten
gekocht. Samen met mijn zoon, die
ook van alles verzamelt, ging ik op
pad. We gingen allerlei regionale
rommelmarkten en braderieën af. Hij
voor oude boeken en ik voor gereed-

schap. Daar heb ik veel gevonden,
maar nu wordt het steeds moeilijker.
Er ligt steeds minder van goede
kwaliteit. Nog steeds komt er zo nu
en dan wat bij, maar de verzameling
groeit nu niet zo snel meer.”
Vereniging
Frans is ook gek op vissen, een hobby
die hij in gezelschap kan uitvoeren.
Het verzamelen van gereedschap
doet hij echter alleen. Al is hij
wel aangesloten bij een landelijke
vereniging genaamd ‘Ambacht en
gereedschap’. Frans: “Van die vereniging krijg ik regelmatig een nieuw
blad opgestuurd. Daarin lees je het
laatste nieuws binnen de hobby. Al die
nieuwsbrieven heb ik keurig bewaard.
Ik ben nu eenmaal een verzamelaar
en het is altijd handig als naslagwerk.
Daarnaast heb ik ook veel prenten en
boeken over oude gereedschappen,

want de historie van het te verzamelen gereedschap gaat tot wel vier
eeuwen terug. De Nederlandstalige
boeken heb ik gelezen, de Engelstalige gebruik ik vooral om gereedschap in op te zoeken. Want alles
wat ik heb, voorzie ik van naam en
jaartal.” Naast Nederlands gereedschap is er binnen de boeken en de
vereniging ook aandacht voor Duitse
en Engelse gereedschappen. Frans:
“Het Engelse gereedschap is erg fijn
en mooi afgewerkt. Vaak is er naast
het hout ook wat brons gebruikt. Dat
Engelse gereedschap is prachtig, daar
heb ik ook een paar schaven van.
Het Nederlandse gereedschap is ook
mooi. Afgewerkt, maar iets grover
dan het Engelse. Het grootste deel
van mijn verzameling is Nederlands.
Dit gereedschap is vaak gemaakt
van palmhout. Anders dan de naam
doet vermoeden is dit hout niet van

Annemarie van Gaal op 7 december in Mijdrecht
Elk jaar organiseren wij voor onze relaties en bedrijven in de regio
het EDO Eindejaarsseminar waarin onder andere de wijzigingen in de
fiscale regelgeving worden besproken, gevolgd door een presentatie.
Dit jaar zal Annemarie van Gaal – één van de succesvolste en bekendste zakenvrouwen in Nederland – de presentatie verzorgen.
Onderstaand treft u een kleine
selectie aan van de vele wijzigingen die op dit seminar besproken
zullen worden en die wellicht ook
voor u van belang kunnen zijn:
Bij een pensioentekort kunt u
gebruik maken van de aftrek voor
een lijfrentepremie. Wilt u nog in
2011 gebruik maken van deze aftrek dan dient u deze ook in 2011
te betalen. U heeft niet meer de
mogelijkheid om de eventueel vóór
1 april 2012 betaalde lijfrentepremie in 2011 als aftrekpost te
claimen;
Per 1 juli 2012 wordt de wetgeving inzake de bijtelling voor
zuinige (lease)auto’s gewijzigd. Zo
worden o.a. de aan de bijtelling
gekoppelde CO2-waarden verder
aangescherpt. Indien u vóór 1 juli
2012 een zuinige auto aanschaft
dan blijft u in beginsel profiteren
van de lage bijtelling van 14%
of 20%. Indien u na 1 juli 2012
een zuinige auto aanschaft kunt u
gedurende maximaal 60 maanden
profiteren van de lage bijtelling.
Na deze periode van 60 maanden
geldt voor u het bijtellingspercentage volgens de criteria die op dat
moment zullen gelden. Mocht u
van plan zijn om een zuinige auto
van de zaak aan te schaffen dan

De mogelijkheid om verliezen te
compenseren voor ondernemers is

palmbomen maar van buxussen.
Het Duitse gereedschap is niet mijn
favoriet. Dat is nog een stuk grover
dan het Nederlandse. Het is leuk om
even te bekijken, maar dat is niet het
soort dat ik verzamel. Veel mensen in
de vereniging neigen meer naar het
Nederlandse en het Engelse gereedschap. Eén keer per jaar is er in het
najaar ook een bijeenkomst van de
vereniging. Dan komen alle verzamelaars, dat zijn er zo’n 150, bij elkaar.
Ik ga daar ook meestal naartoe. Om
met andere verzamelaars te kletsen,
maar ook voor de veiling. Dat gebeurt
door de zogenaamde ‘boedelcommissie’. Als je hoort wat voor bedragen
daar soms geboden worden, dan
schrik je. Maar er zitten ook goedkopere veilingstukken bij en daar wil ik
dan wel een gokje op wagen.”
Opknappen
Frans verzamelt niet alleen het
gereedschap, hij doet ook zijn best
om het weer in oude staat terug te
brengen. Frans: “Het overgrote deel
van het gereedschap dat hier binnenkomt zit vol met molm en ziet er
eigenlijk niet uit. Urenlang sta ik dan
in mijn schuurtje om de boel weer op

adviseren wij u dit te doen vóór 1
juli 2012;
Op 1 januari 2012 wordt de spaarloonregeling afgeschaft. Indien u
nog niet meedoet met de spaarloonregeling dan kunt hier in 2011
in beginsel nog van profiteren. In
2011 kunt u maximaal
€ 613 bruto inleggen, welk bedrag
u vanaf 2012 weer netto uitbetaald kunt krijgen. Voorwaarden
zijn dat u op 1 januari 2011 in
loondienst was en dat u niet mag
deelnemen aan de levensloopregeling. De werkgever is overigens
wel een zogenaamde eindheffing van 25% over het spaarloon
verschuldigd;
De levensloopregeling komt ook op
1 januari 2012 te vervallen maar
er geldt een overgangsregeling. Iedereen die op 31 december 2012
een levenslooptegoed heeft van €
3.000 of meer kan de levensloopregeling continueren. Vanaf 2012
wordt er echter geen levensloopkorting meer opgebouwd. Indien u
van de levensloopregeling gebruik
wenst te blijven maken, adviseren
wij u er voor te zorgen dat het
levenslooptegoed op 31 december
2011 minimaal € 3.000 bedraagt;

Frans de Vries voor zijn collectie oud gereedschap. Veel gereedschap wordt door
hemzelf opgeknapt.					
foto patrick hesse

vanaf 2007 beperkt. Ondernemers
kunnen verliezen nog gedurende 9
jaren verrekenen met winsten in de
toekomst. Er geldt een overgangsregeling voor nog te verrekenen
verliezen welke zijn gemaakt tot en
met 2002. Deze verliezen kunt u
nog verrekenen met winsten tot en
met 2011. Vanaf 2012 verdampen
de verliezen welke zijn ontstaan in
2002 of oudere jaren. Wij adviseren
u om de mogelijkheden te onderzoeken om deze verliesverdamping
te voorkomen.
Er zijn op dit moment nog enkele
plaatsen voor het seminar beschikbaar. Informeert u even bij ons
secretariaat (0297-519400) als
u belangstelling heeft om hierbij
aanwezig te zijn.

Mr. Frank H. de Jong,
belastingadviseur
f.dejong@edo.nl

www.edo.nl

te knappen. Dat is geen straf hoor, dat
vind ik juist een leuk onderdeel van
mijn hobby. Mijn vrouw vindt het ook
prachtig en laat mij mijn gang gaan.
Dit opknappen doe ik bij mijn eigen
gereedschappen, maar ook voor het
Veenmuseum in Vinkeveen. Voor dat
museum heb ik allerlei oude spullen
bewerkt en geconserveerd. Vooral
hout natuurlijk, want als timmerman
denk ik vooral in hout en minder in
staal en dergelijk. Na mijn verzorging
blijven ze in ieder geval weer jaren
goed. Nog steeds krijg ik af en toe
wat gereedschap van het museum
binnen om op te knappen, maar dat
is lang niet zoveel meer als vroeger.
Laatst kwam er wel weer iemand
van het Veenmuseum op bezoek. Bij
het zien van het gereedschap riep ze:
‘Het lijkt hier wel een museum.’ Een
beetje overdreven natuurlijk, maar ik
ben blij met mijn verzameling. Ik heb
al wel wat aan het museum geschonken, maar het mooiste houd ik nog
even zelf. Misschien dat dit ooit ook
in een museum ligt, maar nu nog niet
hoor.” Met een knipoog: “Daarvoor
ben ik nog te jong. Nu wil ik er zelf
nog naar kijken, alles goed onderhouden én ervan genieten.”

Gouden Podium Cadeaukaart uitgereikt
De Podium Cadeaukaart is dé
landelijke cadeaukaart voor theater, concert en festival. Bijna alle
theaters, concertzalen en festivals
in Nederland accepteren de Podium
Cadeaukaart als geldig betaalmiddel.
De maand november is uitgeroepen
tot de Gouden Podium Maand en in
veel theaters werd deze maand een
bezoeker verrast met een Gouden
Podium Cadeaukaart. In Schouwburg
Amstelveen reikten niemand minder
dan Sinterklaas en Jochem van
Gelder de kaart uit tijdens de jeugdvoorstelling Het Grote Sinterview.
De heer Hirschfeld, zijn kinderen en
twee vriendjes waren de gelukkige
winnaars, want een van de kinderen

zat op de gouden stoel. Op de gewonnen Podium Cadeaukaart stond een
bedrag van 75 euro, dat besteed kan
worden aan een theatervoorstelling
naar keuze.
De Podium Cadeaukaart is niet
alleen leuk om te krijgen, maar ook
heel leuk om te geven, bijvoorbeeld
voor de feestdagen. De kaart is te
koop bij de kassa van schouwburgen
en theaters of online via
www.podiumcadeaukaart.nl.
Men kan de kaart een waarde meegeven tussen de 10 en 150 euro. De
kaart is ook te koop bij Albert Heijn,
echter alleen met een waarde van
25 euro.
foto bernadette out
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Zaterdag 17 december in
Vinkeveense H. Hartkerk

Deep River Quartet &
Koor Eigen Wijs
‘Christmas in Concert:
Kerstconcert van
het Jaar
Zaterdag 17 december wordt in
Vinkeveen hét kerstconcert van
het jaar gehouden door het Deep
River Quartet en het jubilerende
Vinkeveense koor Eigen Wijs.
Voor wie nog op zoek is naar een
aardig sinterklaascadeau is een
toegangskaart voor ‘Christmas in
Concert’ wellicht een aanrader…
Tijdens deze muzikale avond in de
H. Hartkerk aan de Kerklaan in
Vinkeveen komt het hele palet aan
emoties voorbij: van ontroerend
tot uitbundig en van verstild tot
opzwepend. Niet alleen als Eigen
Wijs of het Deep River Quartet
hun eigen repertoire ten gehore
brengen, maar zeker ook tijdens
hun gezamenlijke optredens, zowel
voor als na de pauze.
Tijdloze kerstklassiekers met respect voor de traditie worden door
de vier zangers van het Deep River
Quartet - Sy Finck, Dick Rietveld,
Brian Sporkslede en Ace Vincent
- afgewisseld met meer populaire
kerstliedjes. Maar dat gebeurt natuurlijk wel op z’n Deep Rivers, wat
betekent dat ze voorzien zijn van
een prachtig arrangement en met
veel enthousiasme worden gebracht.
Dit is zeker geen kerstconcert dat
alleen maar wordt gegeven omdat
het toevallig kersttijd is!
Ook de dertig leden van Eigen Wijs
uit Vinkeveen vertolken een breed
repertoire. Modern, klassiek, Nederlands-, Engels-, Frans- of Duitstalige liederen, Eigen Wijs draait
er de hand niet voor om. Het koor
verzorgt regelmatig kerkdiensten,
maar treedt ook op tijdens korenfestivals en op grote evenementen
die het koor zelf organiseert met de
medewerking van diverse gastzangers uit de regio. Het tienjarig
bestaan viert het koor onder meer
met dit zeer speciale concert samen
met het Deep River Quartet.
Tijdens ‘Christmas in Concert’ wordt
men een avond lang verleid door het
onweerstaanbare enthousiasme van
het Deep River Quartet en Eigen
Wijs om de zaal na afloop met een
ongekende dosis nieuwe energie te
verlaten.

Videofestival De Ronde Venen Open
Voor de twaalfde keer wordt op zondag 11 december het jaarlijkse Videofestival De Ronde Venen Open gehouden in Vinkeveen. Diverse filmmakers uit Nederland en België doen aan dit festival mee en hebben een
film ingestuurd.
Gestreden wordt om de Gouden,
Zilveren en Bronzen Turfsteker, een
beeldje uit het museum De Ronde
Venen, in decategorieën ‘Speelfilms’
en ‘Overige films’. De films, waarvan
sommige in HD kwaliteit, zullen op
groot scherm worden geprojecteerd.
Verder bepaalt het publiek wie de
Publieksprijs mee naar huis mag
nemen.

Laureaat wordt uitgereikt aan de
beste film van het festival.
Dit jaar worden, naast de bekende
Turfstekers en Verchroomde Apenstaartjes, een een Rabo Filmtalentprijs en een Jeugdprijs uitgereikt
door een jongerenjury, bestaande uit
jonge filmers die hun sporen in de
filmwereld hebben verdiend. Verder
in deze jongerenjury een vertegen-

woordigster van de Jongerenraad van
de Rabobank.
Bezoekers zijn 11 december van
harte welkom. U kunt het festival de
gehele dag bezoeken of een morgen
of middag. Het festival wordt gehouden in het Cultureel Centrum De
Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Er is
ruime parkeergelegenheid.

Aanvang festival 10.15 uur (zaal open
09.45 uur) tot ca. 18.30. Entree 5
euro p.p. Programmaboekjes zijn aan
de kassa verkrijgbaar. De zaal is in
feestelijke kerstsfeer ingericht. De
organisatie is in handen van Videoclub
De Ronde Venen, die volgend jaar het
40-jarig jubileum viert.
Info: www.videoclub-derondevenen.nl.

Toegangskaarten à €12,50 (inclusief koffie of thee) zijn verkrijgbaar
via www.cultura-drv.nl, bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht, Drogisterij De Bree in Vinkeveen én bij de
leden van Eigen Wijs. Het concert
begint om 20.30 uur, maar de kerk
is al om 19.45 uur open.
Omdat de slagerij van Bob van
der Spruijt twaalf en een half jaar
gevestigd is aan de Herenweg 171
in Vinkeveen geeft hij, via een
speciale spaaractie, 100 kaarten
weg voor ’Christmas in Concert’.
Meedoen mag zo vaak men wil,
maar op = op.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Popgitarist Anne Soldaat

In de rubriek ERELOGE ontmoet popmuziek liefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die
in onze regio in de poppodia te zien zijn. Deze week gitarist Anne Soldaat, die eind jaren tachtig mede oprichter was van de legendarische Nederlandse rockband Darryl-Ann, soloplaten maakte en nu in de band van
Tim Knol speelt.

‘Leuk dat ik mag meegenieten in het succes
van Tim Knol’
In mei 2008 heb je voor het eerst met
Tim Knol gespeeld.
“Ferry Rosenboom van Excelsior Records (platenmaatschappij Tim Knol,
red.) heeft ons met elkaar in contact
gebracht. Tim hield veel van wat ik
eerder als muzikant deed en zag zelfs
een beetje tegen me op. Tim was
toen letterlijk een broekie. Hij moest
wat schroom overwinnen om mij te
vragen of ik ‘misschien alsjeblieft’
gitaar wilde spelen in zijn band en op
zijn cd.”

Tim Knol brak met zijn eerste cd (januari 2010, red.) meteen door.
“Zijn stem viel me meteen op, voor
een jongen van destijds 18 jaar was
dit heel bijzonder. Hij wist ongelofelijk veel muziek, daar viel mijn mond
wel van open. Deze bagage heeft hij
meegekregen dankzij de platenkast
van zijn vader.”

Veel mensen vergelijken Knol met Neil
Young.
“Ik heb dit gevoel niet. Young is een
totaal andere zanger dan Tim. Ik zie
wel vergelijkingen met de oude soulmuziek, veel meer dan de Westcoast
muziek.”

Je had eerder veel succes met DarrylAnn. Voel je nu weer dat plezier om in
een band te spelen, naast je soloplaten?
“Ja, het gaat inderdaad om het

plezier van het spelen, zonder dat ik
meteen frontman ben. Ik ben gitarist
en kan een beetje koortjes zingen
in een fantastische band. Het is leuk
dat ik mag meegenieten in het grote
succes van Tim. Darryl-Ann was meer
een cultband voor fijnproevers, wij
hebben niet de populariteit en platenverkoop van Tim Knol bereikt.”

In de nummers ‘Lies’ en ‘Gonna get
there’ (van het tweede album ‘Days’,
red.) speel je gitaarriffs zoals Keith
Richards van The Rolling Stones.
“Ik ben eigenlijk een Beatlesman.
Dankzij Matthijs ben ik bijgeschoold
in de geschiedenis van de Stones en
Faces. Die riffs zijn hier het gevolg
van.”
nieuwe soloplaat. Daar word ik heel
blij van, we gaan het kunstje nog een
keer flikken. Ik blijf voorlopig spelen
bij Tim Knol. Op dit moment spelen
we een najaarstour in de poppodia,
in maart 2012 doen we een theatertour.”

Tim Knol is 15 december te zien in het
poppodium P60 in Amstelveen.
www.timknol.nl
www.annesoldaat.com
www.p60.nl

foto andreas terlaak

Bant brengt Misa Criolla
Vocal Group BANT brengt op 10
december a.s. in De Kwakel een
intiem concert, waarin zij de Misa
Criolla centraal stelt. Hierin neemt
de Mijdrechtse Adriana KegleyStokkel de solo voor haar rekening.
Authenticiteit is wat deze mis
verbindt met de vijftien zangers van
de Amsterdamse vocale groep. Begeleid door drie Zuid-Amerikaanse
muzikanten die de passie en tradities in hun hart meedragen. Met
liefde verpanden ze hun hart en hun
pure stemmen aan de bijzondere
Argentijnse klanken van de Misa
Criolla. Hier omheen bouwt BANT
een afwisselend programma met
muziek vanuit de hele wereld.

Een muzikale kerst
met De Rovenians
en Immanuël

Iedereen is druk bezig met Sinterklaas en Zwarte Piet, maar De
Rovenians en Immanuël bereiden
zich al voor op kerst. De afgelopen
week hebben de koren samen
geoefend voor het aankomende
kerstconcert, volgende week
vrijdag 9 december. Het beloofd
een bijzonder avond te worden. De
kerk wordt prachtig versierd door
tuincentrum Rijdes en nummers als
‘It’s birthday’, ‘Op u mijn Heiland’,
‘Mary did you know’ zullen uit de
Janskerk te horen zijn. Kaarten
zijn verkrijgbaar via Janny van
Oudenaarden (tel. 0297 – 288624)
en Ans Hardsteen (tel. 0172 538744).

Vissers op de foto

“Deze rol is heel bescheiden. Het
is wel gaaf dat de liedjes op de cd’s
staan. Maar Tim en Matthijs van
Duivenbode (toetsenist, red.) zijn de
songschrijvers. Ze hebben mij wat dat
betreft niet echt nodig.”

“Ik wil je graag als nieuws vertellen
dat ik half januari naar Los Angeles
ga om samen met Jason Falkner
weer samen te werken aan een

Mijdrecht

Mijdrecht

Je hebt ook meegeschreven aan liedjes
(‘Shallowwater’ en ‘Only Days’) op de
twee cd’s van Knol.

In april 2009 verscheen je prachtige
soloplaat ‘In Another Life’. Werk je aan
een nieuw album?

Cultuur

In een bootje, langs een slootje,
close-up of van veraf.
Vissers in actie zijn de gehele
maand december bij de expositie
van fotoworkshop De Ronde Venen
in gezondheidscentrum Croonstadt
te zien. Fotograferen en vissen
hebben een overeenkomst: geconcentreerd wachten en op het juiste
moment aan de haak slaan of op de
knop drukken. En dan maar hopen
dat het wachten wordt beloond
in de vorm van een mooie foto of
een grote vis. Voor meer foto’s en
informatie: www.fotoworkshop.nl
foto wim van der zwan

Kerstgroepen Expositie in De Hoef

Vocal Group Bant en de muzikanten
Adriana (foto links) heeft het zingen
met de paplepel binnen gekregen: als
kind zong zij bij diverse kerkkoren in
De Kwakel. De laatste jaren verzorgt
zij zelf theaterprogramma’s en deelt
ze haar ervaringen als zangcoach.
Daarvoor soleerde ze regelmatig bij
Da Capo’s Popkoor en was leadzangeres bij de Uithoornse coverband
Mixed. En ze zingt met veel plezier
in Vocal Group BANT.
De Spaanstalige Misa Criolla van
de Argentijnse Ariel Ramírez was in

1964 één van de eerste missen die in
een moderne taal geschreven werd:
vóór die tijd mocht alleen Latijn
gebruikt worden in de liturgie. Door
de eigen landstaal werd de viering
dichter dan ooit bij de gelovigen
gebracht. Ramírez' mis bouwt voort
op de lokale muzikale tradities,
met ritmes en instrumenten uit het
Andesgebergte, zoals de bombo en de
charango. Typisch voor de Argentijnse ritmes is o.a. dat de maat vaak
wisselt, iets wat we in Europa niet
zo gewend zijn. Het resultaat is een
meeslepende mis.

Tijdens de kerstmarkt in De Hoef op
zondag 11 december is een bijzondere expositie te zien van Kerstgroepen. Inwoners van De Ronde Venen
en in het bijzonder van De Hoef en
omliggende regio kunnen hier aan
mee doen. Initiatiefnemer is Fons
Stolwijk uit De Hoef, zelf een verzamelaar van kerstgroepen groot
en klein. Ook uw
eigen Kerstgroep
kan zo onderdeel
zijn van deze
tentoonstelling
en door de vele
bezoekers van
deze gezellige intieme kerstmarkt
worden bewonderd. Heeft u een

mooie, grote, kleine of bijzondere
kerststal, meld u zich dan aan bij
Fons Stolwijk, tel: 0297 – 593501 of
stuur een e-mail naar: fonsstolwijk@
zonnet.nl. Hij kan u meer vertellen
over deelname aan deze tentoonstelling, die plaats vindt van ’s morgens
11.00 uur tot ’s middags 17.00 uur.

Locatie: RK Kerk St. Jans Geboorte
in De Kwakel. Aanvang 20.30 uur.
Kaarten reserveren via info@vocalgroupbant.nl of tel. 0297-241136.
Voorverkoop E-markt Schalkwijk
(De Kwakel) en secretariaat van de

kerk St. Jans Geboorte. Kaartprijs 13
euro (voorverkoop) of 15 euro (aan
de kerk).
Kijk voor meer informatie op:

www.vocalgroupbant.nl.
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Amstelhoek
Kerklaan 10
Vrijstaande nieuwbouw woning, leuk gelegen naast de (voormalige) kerk in Amstelhoek.
•
•
•
•
•
•

Op loopafstand van voorzieningen in centrum Uithoorn
Hoogwaardige isolatie, onder andere HR++ glas
Kunststof kozijnen en ramen met rolluiken
Badkamer en toilet worden voorzien van tegelwerk en sanitair
Twee eigen parkeerplaatsen en een berging
Verdere afwerking in overleg met de aannemer

Koopsom € 475.000,- v.o.n.
EKZ | Informatiecentrum
Dorpsstraat 17
1421 AR Uithoorn
Tel: 0297 567 863
nieuwbouw@ekz.nl

_EKZ_Kerklaan 10 adv 130x193mm.indd 1

29-11-11 11:39

Voorheen “De Wakende Haan”
Kerkplein 7/9 - 1391 GJ Abcoude
Telefoon 0294 281271 - www.delachendedraeck.nl

ZEVEN
GANGEN
KERSTDINER
VOOR:

€ 58,-

Laat u tijdens de kerstdagen verwennen
in restaurant De Lachende Draeck
Geniet van ons speciale kerstmenu
en proef de kerstsfeer in het vernieuwde restaurant.
Aanvang tussen 18.00 uur en 19.00 uur
KERSTAVOND 24 december
EERSTE KERSTDAG 25 december
TWEEDE KERSTDAG 26 december
Welkom’s aperitif Cava brut
Amuse
Ragout van parelhoen met geraspte truffel
Bouillon van wild
Carpaccio van heilbot met coquille en kaviaar
Bramen champagne spoom
Herten medaillons
met saus van Jagersbitter

of

Petit grand dessert

of

(assortiment van nagerechten)

Tarbotfilet
met mosterd limoensaus
koffie compleet

(koffie met zoete zaligheden)

Ook kunt u een wijnarrangement nemen dat speciaal is samengesteld voor dit kerstdiner.

Reserveer op tijd !
Inschrijven voor het kerstdiner kan telefonisch via
0294 - 281271 of mail naar info@delachendedraeck.nl.
U kunt zich natuurlijk ook bij onze receptie melden.
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IN VOL BEDRIJF

De online specialisten
Door Piet van Buul

Quaron Cleaning Systems

Reinigen met een groene kijk op hygiëne
Bij Quaron Cleaning Systems in Mijdrecht worden professionele reinigingsproducten ontwikkeld voor de grootkeuken, bedrijven en instellingen, voor winkels en voor tankstations, auto en vrachtwagenwasinstallaties. Omdat er met chemische producten gewerkt wordt, voelt
men een extra maatschappelijke verplichting aan het milieu. Directeur
eigenaar Harry Vernooij is er trots op dat zijn bedrijf het EU Ecolabel
mag voeren. “Wij hebben een uitgesproken opvatting over milieuvriendelijk ondernemen,” zegt Harry.
De roots van Harry Vernooij liggen
bij Johnson SC in Mijdrecht. “We
zijn in 1996 met het bedrijf gestart.
We ontwikkelen professionele
hygiëne producten voor de zakelijke markten. Daarbij gaat het om
schoonmaak- en reinigingsmiddelen
die in bedrijven gebruikt worden.
Onze producten zijn niet bestemd
voor de consumentenmarkt, maar
worden gebruikt in keukens. En
dan moet je denken aan de grote
keukens van restaurants, van instellingen als verzorgingshuizen
of conferentieoorden en aan de
cateringbedrijven. Optimale hygiëne
is een belangrijk criterium voor het
waarborgen van voedselveiligheid.
Als producent van professionele
reinigingsmiddelen hebben wij een
veelzijdig pakket aan producten,
systemen en diensten in huis. We
hebben producten voor het reinigen van vloeroppervlakken in de
bedrijfsruimte. Maar ook voor het
reinigen van keukenapparatuur en
gereedschappen. Speciale aandacht is er ook voor het reinigen en
desinfecteren van opslagruimten,
koelcellen en dergelijke en reinigingsmiddelen voor de vaatwassers
en de spoelmachines.”
Een tweede belangrijke sector,
waar Quaron reinigingsmiddelen
voor ontwikkelt, is de ‘automotive’
lijn zoals Harry dat noemt. Het gaat
hierbij dus om reiniging en hygiëne
in en om de benzinepompstations
en om de autowasstraten. “Bijna
elke shop heeft wel een keukentje

en toiletten. We kijken daarbij
ook naar het buitenterrein,”zegt
Harry. “We hebben contracten met
bedrijven als BP en Texaco. Daarbij
gaat het om honderden shops en wij
zoeken samen met de klant naar totaal oplossingen. Wij ontzorgen op
hygiënegebied, kun je wel stellen.”
Productontwikkeling
Quaron houdt zich voornamelijk
bezig met de productontwikkeling.
“In een laboratoriumomgeving
werken wij aan de verbetering van
onze producten en het ontwikkelen
van nieuwe producten. Wij stellen
de receptuur samen en besteden de
productie uit aan andere bedrijven.
Zo is het Mijdrechtse Multifill
bijvoorbeeld een partner waar
reinigingsproducten worden gemaakt en verpakt. Transportbedrijf
Brouwer zorgt dan vervolgens voor
de opslag en voor de distributie
naar de klanten. Naast de ontwikkeling van de producten houden wij
ons hier verder bezig met verkoop
en acquisitie.”
Op het gebied van de machinale
vaatwas heeft Quaron een nieuw
en uniek systeem ontwikkeld, het
Relavit Compact Systeem. Uitgangspunt is dat je bij een hooggeconcentreerd reinigingsmiddel met
een lagere dosering kunt volstaan.
Bij het Relavit Compact systeem
leveren we de middelen in speciale
doseerverpakking zodat men bij gebruik de exacte hoeveelheid in een
zo gunstig mogelijke dosering kan

Harry Vernooij is trots op het EU Ecolabel dat zijn bedrijf mag voeren. 			
						
foto patrick hesse
regelen. Bovendien is het eenvoudig
en prettig in verbruik en levert het
minder verpakkingsmateriaal op.”
Het groene EU Ecolabel
Harry is bijzonder trots op het EU
Ecolabel. “Om de aarde op een
goede manier aan onze kinderen
te kunnen overdragen moeten we
er met z’n allen voor zorgen dat er
zorgvuldig met het milieu wordt
omgegaan. Wij werken nu eenmaal
met chemische producten. En dat
betekent dus dat je extra zorgvuldig moet zijn. Wij zijn daarom
gebonden aan tal van wettelijke
voorschriften en regels. Lang niet
alle reinigingsmiddelen in de
professionele sector kunnen van
een keurmerk worden voorzien. Wij
maken echter bij voorkeur gebruik
van die producten waarvoor wel
criteria voor duurzamer ontwikkelen, produceren, verpakken en
gebruiken bestaan. Door ons hier
op te richten is het ons gelukt het
Eco reinigingsconcept Rela Green
te ontwikkelen en daarvoor het
EU Ecolabel te bemachtigen. Dat
betekent dus ook voor onze klanten

dat ze ecologisch goed bezig zijn
wanneer ze onze producten gebruiken. En we blijven verder gaan op
de weg van de ontwikkeling van
duurzame concepten.”
Nieuwe naam
Met ingang van 1 januari 2012
gaat Quaron de bedrijfsnaam
veranderen. Harry: “We vonden
het tijd worden om eens goed naar
onze bedrijfsnaam en onze ‘uitstraling’ te kijken en kwamen tot de
conclusie dat het tijd werd voor een
opfrisbeurt. Er is een nieuw logo
ontwikkeld en de nieuwe naam
wordt ‘Qlean-Tec’. De combinatie
van de nieuwe naam en het nieuwe
logo is fris, duurzaam eigentijd en
helder. Hij sluit ook goed aan bij
de merknamen die we al voeren
zoals A-Clean, R-Clean, S-Clean en
Relavit.”

Quaron Cleaning Systems (straks
Qlean-tec) is gevestigd aan de Groot
Mijdrechtstraat 52 in Mijdrecht. Tel.
0297 274390. Meer info op
www.quaron-cs.com.

Aquafix Milieu genomineerd voor Ondernemersprijs Midden-Nederland
Het Mijdrechtse bedrijf Aquafix
Milieu, producent en handelaar in
vetafscheiders, is één van de elf
genomineerden die in de race zijn
voor de Ondernemersprijs MiddenNederland.
Deze onderscheiding, een initiatief
van de kamer van Koophandel, wordt
jaarlijks uitgereikt aan een onderneming of organisatie die een aansprekende prestatie heeft geleverd met

een meetbare uitstraling voor de
regio Midden-Nederland. Een jury
selecteert uit deze 11 genomineerde
bedrijven drie finalisten. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt
door algemeen directeur Liesbeth
Karsten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de KvK op 4 januari a.s.
in Utrecht.
“We zijn erg blij met deze nomina-

tie. Het is toch de kroon op je werk
als een extern bedrijf bevestigt dat
je goed bezig bent. Het is een pluim
voor iedereen die zich inzet bij
Aquafix”, reageert Eeric van Inge,
verkoopleider buitendienst, enthoiusiast.
Behalve Aquafix Milieu zijn de
volgende bedrijven genomineerd:
ALT Technologies in Utrecht,
Dirict in Utrecht, Flection Group in

Culemborg, GPI in Lopik, Hotelkamerveiling in Veenendaal, Lifeguard
in Utrecht, Me-doc in Utrecht, Nico
Sluis Vleeswaren in Maarssen, De
Rooy Transport in ’t Goy en Van den
Pol Elektrotechniek in Montfoort.
De Nieuwjaarsbijeenkomst van de
KvK Midden-Nederland vindt plaats
op 4 januari. Aanmelden:
www.kvk.nl/nieuwjaar2012.

A-side media staat aan de vooravond van grote veranderingen.
Behalve een nieuw bedrijfspand
ondergaat het bedrijf een metamorfose.
A-side media is in de regio en
ver daarbuiten bekend vanwege
activiteiten op het gebied van
zowel websites als drukwerk. Om
de markt beter te bedienen worden
deze twee activiteiten nu gescheiden. “In de tien jaar dat het bedrijf
actief is, heeft het zich ontwikkeld
tot een specialist op internetgebied.
Van website tot webshop, van complexe online applicatie tot hosting,
van zoekmachineoptimalisatie tot
online marketing, A-side media is
thuis op alle gebieden,” aldus eigenaar en oprichter Youri Lieberton.
Reden om de focus 100 procent te
richten op de online branche. En
daar hoort een nieuwe slogan bij:
‘de online specialisten’.

Drukwerk blijft echter ook een
belangrijke activiteit. Waar A-side
media zich richt op de online markt,
wordt de kennis die het bedrijf
heeft opgebouwd op het gebied van
drukwerk ondergebracht in dochteronderneming Punt 4. Punt 4 is
een creatief productiebureau waar
men terecht kan voor alle ontwerpwerkzaamheden op het gebied van
logo, huisstijl en drukwerk. Ook de
productie van drukwerk wordt door
Punt 4 uitgevoerd. Meer informatie
is te vinden op www.punt4.nl.

In het eerste kwartaal van 2012
zullen A-side media en Punt 4
verhuizen naar Dock15, een nieuw
pand aan de Industrieweg 15 in
Mijdrecht. Hier krijgen ook SolidQ
IT, De Groene Venen, Roadworks en
PRWORKS de ruimte om zich verder te ontplooien. Het nieuwe pand
beschikt onder meer over prachtige
vergaderruimtes, een grote ruimte
voor seminars en presentaties en
een grote studio voor (product)
fotografie en filmopnames. Vorderingen van de bouw kunt u volgen
op de website

www.industrieweg15.nl.

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

Nu:
romantische kerstsfeer
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

1

Titel: Dodemansrit
Auteur: Peter James
“Als liefhebber van een goede
thriller kon ik de nieuwe Peter
James natuurlijk niet laten liggen en hij was weer geweldig
goed.’
Deze zevende 'Roy Grace’ thriller begint met een ernstig ongeluk met een fietser, waarbij drie
automobilisten betrokken zijn.
Het slachtoffer blijkt familie te
zijn van een maffiabaas in New
York, die alledrie de automobilisten verantwoordelijk houdt
voor de dood van de jongen. De
familie van de jongen wacht niet
de onderzoeksresultaten van de
politie af maar is van plan de
kwestie op geheel eigen wijze te
regelen.
Dodemansrit is een spannende
thriller met een verrassend
einde, waarin je ook weer een
stukje meekrijgt van het priveleven van Roy Grace.
gelezen door hetty blom

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

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

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

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

Choco Loco
Ik heb mijn snoepmomentjes een
beetje verschoven naar de toetjes…
chocoladetaartje hier, puddinkje
daar of gewoon een lekkere bak
Ben & Jerry’s ijs! Maakt eigenlijk
niet uit wat, als er maar lekker veel
chocolade in zit.
Van chocolade is het bekend dat
het niet het makkelijkste product is
om te combineren met wijn, tenzij
het een versterkte wijn (een wijn

Advertentie50x63.indd 1

Erfenis 			
Danielle Steel
Wanneer
Brigitte
Nicholson
zonder
baan
komt te
zitten, haar
vriend het
uitmaakt
en dat allemaal bin-

waarbij extra alcohol is toegevoegd)
is. Een van de beste wijnen die de
ontzettend aanwezige smaak en
textuur van chocolade aankan is –en
nu niet lachen– sherry. En nee, niet
zo maar een huis-tuin-en-keuken
sherry, maar een mooie PX oftewel
Pedro Ximenez.

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

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Gestolen onschuld 		
Corban Addison
Twee
zusjes
raken alles
kwijt na de
tsunami in
India, ook
elkaar...
Kunnen zij
elkaar terugvinden?
Gestolen
onschuld is
voor iedereen die heeft genoten van
De vliegeraar van Khaled Hosseini.
Ahalya van zeventien en Sita van
vijftien raken tijdens de tsunami
in 2004 hun hele familie kwijt. Op
zoek naar hulp worden ze door
een tussenhandelaar verkocht aan
een pooier in de sloppenwijken van
het Indiase Mumbai. In Amerika is
het huwelijk van advocaat Thomas
Clarke op de klippen gelopen. Zijn
vrouw is naar haar ouders in Mumbai vertrokken. En ook op zijn werk
zijn grote problemen. Dan neemt hij
een rigoureus besluit. Hij reist haar
achterna en gaat pro Deo werken
voor CASE, Coalition Against Sexual
Exploitation. Samen met CASE
weet hij Ahalya te bevrijden, maar
haar zusje is spoorloos verdwenen.
Thomas bijt zich vast in de zaak en
is vastbesloten Sita te vinden. Maar
wint hij daarmee ook het hart van
zijn vrouw terug?

2

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

Boeken Tip 5...

22-7-09 19:21

Sherry is een Spaanse versterkte
wijnsoort, die afkomstig is uit de
streek Jerez de la Frontera in het
uiterste zuiden van Andalusië. Alleen de sherry die uit deze streek
komt mag zich ook daadwerkelijk
sherry noemen. De sherrydruif
groeit in een klimaat met droge,
hete zomers en zachte winters. Als
de druiven zijn geoogst worden ze
24 uur op matten gelegd. Het vocht
verdampt dan en het suikergehalte
wordt hoger. Dan worden ze geperst
en het sap wordt in vaten gedaan.
Tijdens het rijpen van de wijn
ontstaat er een zachte korst op de
wijn, de flor del vino. Deze korst

nen twee dagen tijd, zoekt ze haar
toevlucht bij haar moeder in New
York. Die is op dat moment bezig
met een onderzoek naar hun stamboom. Brigitte kan wel wat afleiding
gebruiken en besluit haar moeder
te helpen. Wie schetst Brigittes verbazing als blijkt dat ze afstamt van
de indiaanse Wachiwi, die helemaal
naar Frankrijk is gereisd, verbleven
heeft aan het hof van Lodewijk XVI
en ook nog eens met een markies is
getrouwd?

3

Mijn ontvoering		
Elle van Rijn

Op 27 november 1982 werd Nederland opgeschrikt door de ontvoering
van Toos van der Valk, de vrouw
van Gerrit van der Valk. Toos is op
dat moment 52 jaar oud, moeder
van zeven kinderen en oma van vijf
kleinkinderen. Samen met haar man
runde zij het eerste hotel-restaurant
van Van der Valk in hun woonplaats
Nuland. Ze werd uit haar woning
ontvoerd door vier Italiaanse mannen, terwijl haar man boven lag te
slapen, en meegenomen naar een flat
in België, waar ze ruim drie weken
in een tentje werd vastgehouden.
Na betaling van 13 miljoen gulden
losgeld werd Toos in de buurt van
Eindhoven vrijgelaten.
Toos van der Valk was de eerste
bekende vrouw die ontvoerd werd in
Nederland. Nog altijd is het een van
de meest geruchtmakende ontvoeringszaken, die het land weken in zijn
ban hield. Nu, bijna dertig jaar later,
vertelt Toos voor het eerst haar hele

geeft de wijn een typische smaak.
Dan duurt het nog een tijd voordat
je kunt spreken van Sherry. Na de
eerste gisting wordt de jonge wijn
in nieuwe vaten gedaan en er wordt
alcohol aan toegevoegd, waardoor
de flor wordt vernietigd. Daarna
worden de oudere met jongere
wijnen worden vermengd. Sherry is
een mengeling van wijnen uit verschillende jaren, er staat dus nooit
een jaartal op het etiket. Om dat te
bereiken liggen de vaten met sherry
opgestapeld in een kelder. In de
bovenste vaten zit de jongste wijn,
in de onderste vaten is de sherry
klaar om gebotteld te worden. De
vaten zijn met elkaar verbonden.
Als de onderste vaten gedeeltelijk
geleegd worden, worden ze door
het vat erboven bijgevuld, en dat vat
wordt weer bijgevuld door het vat
daarboven. Een systeem dat nergens anders in de wijnbouw wordt
gebruikt! Daarna kan een sherry
wel 3 maar ook nog 30 jaar op

verhaal aan Elle van Rijn, die er een
spannend en uitermate aangrijpend
boek over heeft geschreven.

4

Hof van Eden 		
James Rollins
Dr. Lorna
Polk is
dierenarts
en onderzoeker aan een
high-tech
instituut dat
bedreigde
diersoorten
beschermt.
Als er een
vastgelopen vissersboot met een
curieuze lading wordt gesignaleerd,
roept de grenspolitie haar hulp in. De
bemanning wordt vermist, maar aan
boord zitten talloze exotische dieren
in kooien. Zo is er een papegaai
zonder veren, een jaguarjong met
het gebit van een sabeltandtijger en
bovenmaatse vampiervleermuizen.
Al deze dieren hebben iets gemeen:
een verontrustend hoge mate van
intelligentie. Lorna ontdekt een afschuwelijk geheim dat zijn oorsprong
vindt in het prilste begin van de beschaving. Iets wat het voortbestaan
van de mens bedreigt...

5

Je tweede jeugd begint nu
Ard Schenk & 		
Edwin van den Dungen
Hoe blijf je een leven lang actief,
dynamisch en vrij? Gezond en fit
blijven tot op hoge leeftijd is in de
21e eeuw geen vanzelfsprekendheid. Terwijl artsen beter dan ooit in
staat zijn ons leven eindeloos op te
rekken, leeft het gros van de mensen
ongezonder dan ooit tevoren. Het
probleem zit hem in onze leefstijl:
we bewegen te weinig en eten vaak
te veel. De oplossing is een structurele verandering; een andere manier
van leven waarbinnen bewegen een
geïntegreerd onderdeel van ons
bestaan is, en gezonde voeding een
uitgangspunt. Kortom, een leefstijl
die uitzicht biedt op een lang en
actief leven.

vat rijpen waardoor je duidelijk
smaakverschillen krijgt.
Toen ik las hoe sherry gemaakt
werd, kreeg ik een ander beeld van
dit drankje en had het niets meer
met een stoffig glaasje wijn te
maken. Het werd opeens partner in
crime met meneer chocolade en die
combinatie is gevaarlijk lekker!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Brassica oleracea– De koolfamilie

www.davidhague.nl				

door david hague en patrick hesse			

Deze week zijn we weer in de Kweektuin-keuken voor wat ouderwets goed kookwerk. Patrick ontmoet me hier voor een spoedcursus kool. Rond deze tijd van het jaar staat de kas vol met leden
van de koolfamilie. Er zijn spruitjes, rode- en wittekool, maar ook
boerenkool, paksoi en natuurlijk broccoli. Dus omdat er nu volop
kool beschikbaar is in boerderijwinkels, marktstalletjes of biologische winkels, is het zaak hier volop van te profiteren en onze
harten open te stellen voor deze plaatselijke helden.
De vele koolsoorten kunnen heel uiteenlopend zijn, maar de meesten
hebben een korte, brede stronk en bladeren en bloemen die een compact hoofd vormen. De meest voorkomende koolsoorten zijn groeneen rodekool, koolraap, broccoli, spruitjes, bloemkool en boerenkool.
Ze zitten boordevol vitamine C, vezels en kanker werende stoffen.
Probeer, waar mogelijk, biologisch gekweekte groenten te vinden.
Veel van de in de winkels beschikbare kool komt uit China, waar
ze 36 miljoen ton per jaar produceren. De soorten die zij kweken
zien eruit als kool, maar daar is ook alles mee gezegd. De kool komt
oorspronkelijk uit Europa, om precies te zijn uit het gebied rondom de
Middellandse zee met haar leistenen kustlijn. Vermaard gemaakt door
de Romeinen en de oude Grieken als voedsel maar ook als medicijn,
maakt hij deel uit van ons culinaire erfgoed, en daarom moet hij met
respect behandeld worden en zoveel mogelijk gegeten worden in het
juiste seizoen. Nu dus.

vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

tip
David’s

Insalata di verza e bresaola
(Savooiekoolsalade)
(4 personen)
Ingrediënten:
1 biologische savooiekool
1 biologische citroen
Parmezaanse kaas
Italiaanse Bresaola (een soort van gezouten Italiaans rundvlees) of
Parmaham
Olijfolie (extra Virgine)
Balsamicoazijn
Zeezout en versgemalen zwarte peper

Bereidingswijze:
Haal de donkergroene bladeren
van de kool (bewaar deze voor
een recept met een andere
bereidingswijze) tot je bij het
harde, geelachtige hart komt.
Halveer de kool, en verwijder
het dikke, witte binnenste deel.
Snijd de kool in dunne reepjes
(‘Julienne’). Snijd de plakjes
Bresaola of Parmaham ook in
dunne reepjes. Voeg aan de kool
toe. Pers de citroen en voeg het
sap aan het koolmengsel toe,
samen met scheutjes balsamicoazijn en olijfolie.
Breng op smaak met de zout en
peper en met wat versgeraspte
Parmezaanse kaas.
Meng alles luchtig door elkaar
en serveren maar!

De meeste mensen associëren kool met een sterk riekende kooklucht
en winderigheid die het eten van kool als gevolg kan hebben. Om flatulentie te voorkomen, kookt men de kool vaak te gaar. Dit heeft een
bittere smaak als gevolg, waardoor kinderen meestal hun leven lang
geen kool meer lusten.
Ik wil je vandaag laten zien dat kool een belangrijke voedingsbron
is en niet over het hoofd gezien mag worden. Kool bevat een hoge
concentratie riboflavine en het is bekend dat kool kankerwerend is
en vol met vitamine C zit. Kool is het hoofdingrediënt van coleslaw
(koolsalade), en kan uitstekend voor soepen gebruikt worden. De
bladeren kunnen worden gevuld met rund- of varkensgehakt en, mits
goed bereid, is in boter gesmoorde kool een heerlijk gerecht. Daarnaast leent de hele koolfamilie zich uitstekend tot roerbakken. Om
winderigheid te voorkomen, moet u het binnenste witte gedeelte en
de dikke nerf van de bladeren niet meekoken. Ik adviseer de kool niet
te lang te koken (beetgaar) en voeg een beetje suiker of citroenschil
aan het water toe. Dit geeft smaak en zorgt ervoor dat de heldere
kleur van de kool behouden blijft.

Carolien van 10
schrijft eigen boek
Het komt niet vaak voor dat een 10
jarig meisje een boek schrijft, maar
Carolien Dierickx uit Mijdrecht heeft
dit wel gedaan! Carolien vindt verhalen schrijven erg leuk om te doen en
maakte in de mei vakantie van groep
3 al samen met een vriendinnetje
haar eerste zelf geschreven en zelf
getekende prentenboek! Voor de 8e
verjaardag van haar broertje bedacht
ze dat een zelfgeschreven verhaal misschien wel een leuk kado was.
Toen hij dit zo leuk vond, bedacht ze
dat andere kinderen het misschien
ook wel leuk zouden vinden. Samen
met haar moeder is ze op zoek gegaan
naar een uitgeverij voor kinderen en
die heeft ze gevonden via
www.boekscout-yo.nl.
Het basisverhaal was goed genoeg
voor publicatie maar Carolien moest
nog wel wat aanpassen. Een aantal
momenten in het boek waren niet
logisch en er moest flink gelet worden

Feestelijk begin 100-jarig jubileum
Ontmoetingskerk
De ontmoetingskerk Wilnis is zondag jl. het jaar van
het 100-jarig jubileum van haar kerkgebouw feestelijk
begonnen met een eredienst ter gelegenheid van de
ingebruikname van het hernieuwde liturgisch centrum.

op interpunctie. Het redigeren van het
boek was best een zware klus voor
een meisje van 10 maar ze liet zich
niet uit het veld slaan. Vol trots mocht
ze vorige week het eerste exemplaar
in ontvangst nemen. Carolien vindt dat
de illustraties van Angélique Boter het
boek echt helemaal compleet maken.
Ze vindt het dan ook super dat het
boek ook bij Mondria te Mijdrecht in
de winkel ligt. Lois en de draak is een
echte aanrader!

Voor de dienst waren alle gemeenteleden, die verhuisd zijn
in de tijd dat het oude liturgisch centrum bestond, uitgenodigd. Ook de voorgangers uit deze tijd
waren uitgenodigd. Dit zorgde voor
een extra feestelijk tintje aan de
dienst en een blij weerzien bij het
Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
koffie drinken na de dienst. De verorganische en biologische producten.
nieuwing van het liturgisch centrum
YOUR PERSONAL COOK
is geheel uitgevoerd door vrijwilligers die natuurlijk in het zonnetje
• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist.
gezet werden. Het nieuwe meubilair
is geheel vervaardigd uit niet meer
• Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.
gebruikte kerkbanken en heeft een
moderne en strakke uitstraling. De
ontmoetingskerk kan weer een flink
aantal jaren vooruit met dit nieuwe
liturgisch centrum. En de aanblik is
verbluffend voor een 100 jarige.
Advertentie 130x94.indd 1
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Kort nieuws
Abcoude/Baambrugge

Brandweerhistorie te
boek gesteld
Op welke manier is de brandweer
van Abcoude in 1936 ontstaan? Hoe
ging men te werk bij een brandspuitoefening in Baambrugge? Waarom
kunnen we nu nog steeds genieten
van het mooie Abcouder fort? Wat is
een TS bij de brandweer? Waarom
heeft Abcoude ooit duikers laten
opleiden? Wat hield de functie van
lapzak in? Welke factoren zorgen er
eigenlijk voor dat er brand ontstaat?
Op deze vragen en vele andere heeft
Anton Schrikenberg, lid van de
brandweer Abcoude, een antwoord.
Hij schreef ze op en ze werden
gebundeld en zo is luchtig beschreven wat de Abcouder brandweer zoal
heeft meegemaakt vanaf 1936 tot
aan heden. Maar ook een aantal feiten over het brandweren in Abcoude
en Baambrugge van voor 1936 zijn
beschreven, alsmede anekdotes van
brandweermannen van toen en nu.
Er is een boek met een oplage van
600 stuks van gemaakt, met 180
pagina’s tekst, krantenknipsels, uitleg
over materialen die de brandweer
gebruikt en natuurlijk ook foto’s
geheel in het zwart-wit in een
oplage van 600 stuks. Het boek is
verkrijgbaar voor € 11,50 bij de
twee boekhandels in Abcoude en bij
de supermarkt in Baambrugge. De
eerste reacties zijn overweldigend.
Er komen ook een aantal reacties
vanuit Mijdrecht en Vinkeveen. Nu
is het ook mogelijk, wanneer men
hiervoor interesse heeft, om ook in
de andere woongemeentes van de
Ronde Venen aan een exemplaar te
komen. Via een e-mail aan aschrikenberg@online.nl of een telefoontje
aan 0294-284803 of 06-10107986
is het mogelijk om in het bezit te
gaan komen van dit unieke boek vol
historisch materiaal over ‘Het Brandweren in Abcoude en Baambrugge
door de jaren heen’.

Vinkeveen

Moeten er bomen
weg op de
Reigerstraat?
Die vraag stelt InVinkeveen aan de
inwoners van deze deelgemeente.
Ten aanzien van de bomenkap op de
Reigerstraat meldt de gemeente dat
het plan is om de bomen om en om
te kappen, zodat er enige uitdunning is. InVinkeveen heeft uw stem
nodig. Wat vindt u, moeten er bomen
weg of toch niet? Uw argumenten
zijn hard nodig, welke voor- en/of
nadelen ziet u? Men kan zijn mening
kwijt op www.invinkeveen.nl bij de
stelling: Moeten er bomen weg op de
Reigerstraat?

DE GROENE VENEN

Het Vida Appartementen Event op 10 december

Gelijkvloers wonen
Ineens is er dat gevoel. De kinderen zijn of gaan het huis uit. Lekker
al die ruimte in huis en eindelijk die kamer vrij voor de hobby of het
kleinkind dat komt logeren of waar u misschien zelfs wel wekelijks
op past. Tegelijkertijd realiseert u zich ook dat het toch wel veel zorg,
onderhoud en tijd opslokt om het huis en niet te vergeten de tuin er
goed verzorgd bij te laten staan. Is dit niet het moment om eens na te
denken over een volgende stap in uw wooncarrière?
Zou het niet heel praktisch en
plezierig zijn om alle vertrekken
gelijkvloers te hebben? Niet meer
de zorg voor bijvoorbeeld het
schilderwerk aan het huis en het
onderhoud van de tuin. Een appartement zou dan nu misschien de
ideale stap zijn. Waar zou dat appartement dan moeten staan, in de
buurt waar u gewend bent te wonen
of juist dichter bij de voorzieningen
zoals winkels en misschien ook wel
openbaar vervoer.
Wanneer is nu het moment om die
stap te gaan zetten en wat betekent

het wonen in een appartement nu
eigenlijk en waar krijg ik mee te
maken want je ben tenslotte geen
baas meer over uw eigen woning.
Het is belangrijk om op tijd na te
denken over wonen in een appartement. Regelmatig spreken we
mensen die op tijd, misschien voor
hun gevoel soms toch een beetje
te vroeg, de stap gezet hebben en
verhuisd zijn naar een appartement.
Enerzijds voor het gemak en comfort maar anderzijds ook een stukje
veiligheid. Tenslotte is het plezierig

te weten dat niet iedereen zomaar
aan u deur staat. Een andere
belangrijke reden is dat in deze tijd
waarin we ouder worden en langer
mobiel zijn we zien dat steeds meer
mensen gaan reizen. Het blijft toch
vervelend als u de buren of familie
alsmaar moet vragen of ze de tuin
bij willen houden. Zij hebben tenslotte ook hun eigen dingen te doen.
Starters op de woningmarkt zijn
druk met hun eerste baan en het
opbouwen van een carrière, hun sociale leven, sporten en noem maar
op. Er is behoefte aan een comfortabele woonplek waar ook nog een
goede buitenruimte bij is zodat er
gezellig met vrienden en/of familie
bijgekletst kan worden. Dan heeft
u geen tijd of zin om te zorgen voor
het onderhoud van een huis met
tuin. Ook voor u is een appartement
dan ideaal!
Wij kunnen ons voorstellen dat u
met vragen rondloopt en nooit eerder de stap heeft gezet om op die
vragen een interessant antwoord te
krijgen.

Dat is nu precies de reden dat
Vida makelaars og op zaterdag 10
december het Vida appartementen
Event organiseert!
Professionals die dagelijks bezig
zijn met appartementen en allerhande zaken die daarbij om de
hoek komen kijken laten we aan
het woord en uiteraard kunt u al uw
vragen stellen. Tijdens het Vida appartementen Event zijn alle te koop
staande appartementen te bezoeken, zodat u ook direct vrijblijvend
binnen kunt kijken. En geeft u de
voorkeur aan een nieuwbouwappartement dan zijn daar ook alle
mogelijkheden voor. Een kijkje op
de bouwplaats nemen? Geregeld!
Het Vida appartementen Event
vindt plaats op zaterdag 10 december a.s.
Om 11.00 uur is de kick off met
koffie en wat lekkers bij Vida aan
de Dorpsstraat 14 te Mijdrecht.
Kijk voor het gehele programma op
www.vidamakelaars.nl of bel met
0297-212987.

Verstopte vuurpijlen in De Ronde Venen leveren Kickoff nieuwjaarsduik 2012
vuurwerk op
Houd de komende weken je omgeving goed in de gaten, want misschien
sta jij wel oog in oog met een vuurpijl die verstopt is door tuincentrum De
Huifkar. De gelukkige vinders van deze (uiteraard) nepvuurpijlen melden
zich bij het tuincentrum en ontvangen siervuurwerk. Iedere week worden
weer nieuwe vuurpijlen op allerlei
plekken in de gemeente verstopt,
dus blijf alert!
Volg vuurwerk De Ronde Venen
op Facebook (vuurwerkDRV) en
Twitter (@vuurwerkDRV) voor het
laatste vuurwerknieuws en hints
voor verstopplaatsen en -tijden.
Kijk voor de spelregels op

www.dehuifkar.com/vuurpijlenactie.

10 december: Open Dag bij Wellness
Beautysalon Josine in Abcoude
Op zaterdag 10 december houdt Wellness Beautysalon Josine in Abcoude een open huis van 13 tot 17 uur. Een mooie aanleiding voor een
gesprekje met eigenaresse Josine Spanjer.

Waarin onderscheid zich jouw
schoonheidssalon?
Josine: “Ik geef een heerlijke
ontspannende behandeling,
maar ga voor huidverbetering. Na een behandeling is
er direct resultaat en je komt
lekker ontspannen de stoel uit.
Ik behandel met kwalitatief
zeer hoogwaardige producten.
De schoonheidssalon is ruim
en sfeervol. Ik neem rustig de
tijd en er is tussendoor geen
storende winkelverkoop en
telefoontjes. Hygiëne is zeer
belangrijk.”

Met welke producten wordt er
gewerkt?
“Het Italiaanse huidverzorgingsmerk Osaine, natuurproducten gebaseerd op zeewater en algen. Ook
behandel ik met natuurlijke aromatherapie. Alle producten worden ook
in de schoonheidssalon verkocht.
Verder geef ik professioneel advies
voor thuisverzorging.”

Waarvoor kunnen klanten bij jou
terecht?

“Heb je even? Korte en uitgebreide
gezichtsbehandelingen; lichaamsbehandelingen, zoals massage, scrub
en pakkingen; we doen pedicure
en manicure; Energy facemassage;
Japanse facelift massage, ook als
kuur; de bekende hot/coldstone
massage voor gezicht en lichaam
en kruidenstempelmassage voor
gezicht en lichaam. Daarnaast ook
peeling, het verven van wimpers en/

Zondag vond de aftrap plaats van
de Nieuwjaarsduik 2012, een door
Unox geïnitieerde dag waarop de
vrijwillige organisatoren van de
Nieuwjaarsduiken in Scheveningen bijeen kwamen om de laatste
voorbereidingen te treffen voor 1
januari. Op de eerste dag van het
nieuwe jaar worden naar verwachting maar liefst 85 duiken in
Nederland georganiseerd. Dankzij
de vrijwillige organisatoren van
deze duiken gaan dit jaar naar alle
waarschijnlijkheid 36.000 duikhelden te water, een recordaantal.
Ook in Vinkeveen vindt een

Nieuwjaarsduik plaats en Norbert
Aarsman en Arnold de Groot vertegenwoordigden de Nieuwjaarsduik
Vinkeveen, die plaats vindt op Eiland één op 1 januari om 13:00 uur.
Normaliter wordt er bij de kickoff
ook in de Noordzee proefgedoken, maar helaas was er door de
harde wind teveel stroming om dit
verantwoord te laten plaatsvinden.
Erben Wennemars gaf een peptalk
voor alle organisatoren, zodat ze
nog gemotiveerder hun duik gaan
voorbereiden.
Op www.nieuwjaarsduikvinkeveen.nl is
de inschrijving inmiddels geopend.

of wenkbrauwen en diverse harsbehandelingen.”

balans wilt komen. Ik kan het van
harte aanbevelen.”

Welke mogelijkheden zijn er voor antiaging?

Welk onderdeel van de behandelingen
vind je zelf het leukst?

“De Japanse facelift massage, collageenmaskers, peelings, het insluizen
van ampullen met hyaluronzuur of
collageen met ultra sound. Daarnaast zijn onze nieuwe producten
met stamcellen uit zeeplanten zeer
resultaatgericht!”

“De massage, vanwege de ontspanning. De meeste mensen hebben
toch wel een gestresst leven en ik
vind het fijn om ze dan goed te laten
ontspannen. Als iemand nekklachten, schouder- of rugklachten heeft,
is het fijn om daar verlichting in te
geven. Of soms helemaal van de pijn
af te krijgen. Maar een mooiere
huid blijft natuurlijk mijn ultieme
doel!”

Welke behandeling is het populairst?
“De detox-antiaging gezichtsbehandeling, inclusief voetenbehandeling
en de Japanse Facelift massage met
een massage van 50 minuten. Goed
als anti-aging, maar voor iedereen
heerlijk als je er een keer extra
goed uit wilt zien of weer lekker in

Wellness Beautysalon Josine, Kuyerpad
20, Abcoude. Tel: 0294-283707 e-mail:
josinespanjer@xs4all.nl.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Dirk de Groot, Ijsclub Baambrugge

Baambrugge is blij met de landijsbaan
In Baambrugge zijn ze er weer helemaal klaar voor. De vorst kan komen. IJsclub Baambrugge heeft de beschikking over een prachtige accommodatie. Een professioneel aangelegde landijsbaan en een fraai clubhuis. De
vereniging is opgericht op 29 november 1908 en bestaat dus precies 103 jaar. Voorzitter Dirk de Groot vertelt
over de plaats die zijn vereniging inneemt in de dorpsgemeenschap van Baambrugge. De activiteiten beperken
zich niet tot het schaatsseizoen. In de zomer kan men er skeeleren en er wordt ook gefietst en hard gelopen.
Met de aanleg van de landijsbaan
is een langgekoesterde wens in
vervulling gegaan. Dirk: “Toen de
vereniging ruim honderd jaar geleden
werd opgericht, werd er geschaatst
op de Angstel. Pas in 1938 werd op
de Angstel langs de Binnenweg de
eerste verlichte baan aangelegd. In
de strenge winter van 1963 zijn daar
ook wedstrijden gehouden. Er is toen
ook een radioverslag van de Elfstedentocht rechtstreeks via luidsprekers
te horen geweest. In 1968 werd er
om het voormalige voetbalveld een
dijk gelegd en kon het terrein bij vorst
onder water gezet worden. Probleem
was echter dat het water via het
drainagesysteem van het voetbalveld
weglekte. Er werd een laag water
opgespoten die men liet bevriezen.
Vervolgens weer een laag en dat dan
een keer of tien. In drie dagen had je
dan een stevige ijsvloer die door zijn
gewicht ook de lekkage afdichtte. Het
systeem werkte wel goed en wij hadden in de regio Utrecht meestal als
eerste goed en sterk ijs. Vanaf 1980
kwam er een andere bestemming en
moest de landijsbaan verhuizen omdat
er op den duur woningen gebouwd
moesten worden. Bij ons honderdjarig
bestaan in 2008 was net de oude
baan gesloopt en was de nieuwe nog
niet klaar. Die is in mei 2010 officieel

geopend. Nu hebben we een baan die
aan al onze wensen voldoet. Voor het
schaatsen wordt het hele terrein onder water gezet. En wanneer er geen
ijs is, hebben we een mooie skeelerbaan van tweehonderd meter.”
Een actieve club
De ijsclub Baambrugge kan zich
verheugen in een grote aanhang.
Dirk: “Er zijn 325 gezinsleden. Dat
is wel veel voor zo’n klein dorp. Niet
iedereen schaatst even fanatiek. We
hebben een trainingsgroep van dertig
schaatsers, veertig jeugdleden en
vijfentwintig actieve senioren.” Dirk
is zelf van kindsbeen af een enthousiast schaatser. Wanneer er vroeger
natuurijs was, werd er geschaatst.
“We gingen naar Vios in Vinkeveen,
naar de Portengense Brug of naar
de locatie Voorbij in Wilnis. Ik ben
de laatste die in 1997 de seniorenkampioenschappen kortebaan op de
Angstel gewonnen heeft. Omdat we
die niet meer organiseren blijf ik dus
in de boeken staan als kampioen,”
stelt Dirk glimlachend vast. Dirk werd
al in 1989 lid van het bestuur van de
ijsclub en bij het jubileum in 2008
nam hij de voorzittershamer over.
“Maar je doet zoiets natuurlijk niet
alleen. We hebben veel actieve leden
op wie we een beroep kunnen doen.

Want je hebt flink wat vrijwilligers
nodig om er voor te zorgen dat alles
soepel verloopt, dat de baan goed
bijgehouden wordt en dat de kantine
op orde is.”
365-dagen club
De leden van de IJsclub willen
schaatsen. Dat doen ze op kunstijs op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam en
dat doen ze op hun eigen natuurijs in
Baambrugge wanneer het voldoende
gevroren heeft. Veel leden nemen
ook deel aan de vele toertochten die
overal gehouden worden. Maar dat
wil niet zeggen dat men de rest van
het jaar niets doet. Dirk: “We zijn een
365 dagen club. We organiseren ook
tal van andere sportieve activiteiten.
In 1980 zijn we begonnen met een
familiefietstocht op Hemelvaartsdag. In 1989 ging voor het eerst de
Baambrugse Dorpsloop van start. Die
wordt eind augustus gelopen op de
vrijdag voorafgaande aan de Abcouder Feestweek. We hebben ook een
groot aantal jaren twee fietstijdritten
georganiseerd langs het Amsterdam
Rijnkanaal. In juni was dat een rit van
14 kilometer en in september werd er
27 kilometer gereden. Die septemberrit hebben we geschrapt omdat er dan
al volop geschaatst wordt. Afgelopen
jaar hadden we 130 fietsers en aan

Van voorzitter Dirk de Groot van IJsclub Baambrugge mag de vorst toeslaan.
“Sinds 2010 hebben we een baan die aan al onze wensen voldoet.”
						
foto patrick hesse
de dorpsloop deden rond de 300
lopers mee. Door dit soort activiteiten hebben we wel een goede naam
opgebouwd. Dat betekent dat ook
de groten uit onze schaatssport hier
graag komen. Afgelopen januari
waren de toppers uit het skeelerpeloton hier op onze baan te gast. Het
is een mooie trainingsaccommodatie.
Op vrijdagavond trainen de senioren
en op zaterdagmiddag de jeugd. Ook
Christine Aaftink, oud inwoonster van
Baambrugge komt hier regelmatig.”
Talenten ontwikkelen
Dirk is ook voorzitter van de samenwerkende ijsclubs in de regio. Hij is
voorstander van een bundeling van
krachten. “We hebben veel schaatspower in onze regio. We zijn samen

met de ijsclubs Gein e.o., Diemen en
Abcoude een project gestart om jonge
schaatstalenten op te leiden. Het is de
bedoeling dat de leden van deze trainingsgroep langzaam toegroeien naar
het landelijke niveau. Na Christine
Aaftink en Sicco Janmaat zullen er
vast en zeker nog wel meer talenten op staan in onze regio. En het
bijzondere aan deze trainingsgroep
is het feit dat degenen die toegelaten
worden zich ook voor sociale doelen
moeten inzetten. Ze werken bijvoorbeeld mee bij de organisatie van de
verschillende evenementen die we
organiseren.” Voor meer informatie
over de IJsclub Baambrugge kan men
terecht op www.ijsclubbaambrugge.nl.

Kleinkoor geeft kerstconcert in Abcoude Vlinderbos schaatst voor Serious Request
Op zaterdag 17 december geeft Collegium Vocale Consonant een
kerstconcert in Franse sfeer. In de mooie Dorpskerk van Abcoude zal
vanaf 20.00 uur muziek van Charpentier tot Berlioz en van Poulenc
tot Langlais klinken.
Deze vier componisten woonden en werkten in Parijs, maar in andere
tijden. De oudste en tegelijkertijd heel eigentijds aandoende muziek is
van Charpentier. Zijn muziek wordt vaak uitgevoerd en gebruikt in tunes
zoals die voor het Eurovisie songfestival. Van hem zingt het koor de Messe
de Minuit. De vrolijkste muziek, ´Noël populaires anciens´ is van Jean
Langlais, een componist-organist die je vaak op de zondagmiddagconcerten
in de Parijse Notre Dame kon horen. Collegium Vocale Consonant voert vijf
door hem bewerkte volkskerstliedjes uit. En het meest vertrouwde werk
tijdens dit kerstconcert is ongetwijfeld het Adieu des Bergers van Berlioz.
Dat is de uitsmijter, want daarvan raakt iedereen echt in kerststemming.
Het concert bestaat niet alleen uit koorklanken. Een strijkersensemble,
de solerende violiste Runa ´t Hart en de organist Peter Ouwerkerk zorgen
voor afwisseling. Er zal bijvoorbeeld goed gekozen instrumentale
muziek klinken van eigentijdse
componisten als Arvo Pärt, soms ijl
en mysterieus, dan weer helder als
kristal.
Het geheel staat onder inspirerende
leiding van Bert ´t Hart.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
koorleden en voor aanvang vanaf
19.30 uur aan de zaal, Dorpskerk
Abcoude.
Entree is 15 euro (kinderen t/m 12
jaar gratis).

Jenaplanbasisschool Vlinderbos in
Wilnis wil dit jaar een bijdrage leveren aan Serious Request van 3fm.
Zij richten zich dit jaar op moeders
(en hun gezin) die moeten vechten tegen de gevolgen van oorlog.
Moeders alleen, die moeten zorgen
voor de kinderen, zonder huis en
geld. De dj’s van 3fm voeren enkele
dagen actie in het glazen huis. De
kinderen van de school willen daar
graag aan deelnemen en zullen in
de tijd voorafgaand aan Kerst op
school aan de slag gaan met het
inzamelen van geld. De organisatie
van Venen on Ice steunt de inzameling van geld: ze gaan namelijk

sponsorschaatsen. Ieder kind heeft
zo de kans om door zoveel mogelijk
rondjes te schaatsen geld te verdienen voor het goede doel. Daarmee
heeft deze inzameling wel een heel
winters tintje gekregen!
Op maandag 12 december tussen
10.00-10.30 en tussen 11.3012.00 en op dinsdag 13 december
tussen 13.30-14.00 uur vindt het
sponsorschaatsen plaats. Iedereen
is welkom om de kinderen aan te
komen moedigen en om nog een
eventuele bijdrage te leveren aan
het goede doel.

Schuttingen
Bij het plaatsen van een schutting zien
we vaak dat mensen de hardhouten palen waar de schuttingdelen tussen worden geplaatst niet voorboren. Hierdoor
kunnen de schroeven afbreken. Het is tevens handig om de schroeven
in te vetten, dan gaan ze er makkelijker in. Dit kan ook met boter.
Deze tip wordt u aangeboden door de duizendpoot
van De Ronde Venen.
Vermogenweg 1, Mijdrecht, t: 0297 25 38 00, www.ronaldvaneijk.nl

20		

DE GROENE VENEN

MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

BMW R1100S Boxer Cup

Beierse Bom
Toen ik een paar weken geleden
bij Best Buy Bikes in Mijdrecht
op visite was, raakte ik behoorlijk
verkikkerd op de okergele BMW
die ook in deze rubriek heeft gestaan. Wanneer ik met eigenaar
Ed Heining aan de koffie zit, refereer ik nog even aan deze schoonheid, waarop Ed meldt: “dan heb
ik nog wel wat moois voor in de
krant, zeg maar een overtreffende
trap. De BMW R100 Boxer cup.”
Even verslik ik me bijna in de koffie... Dát is gaaf!
De BMW Boxer Cup startte in 1998
en was een initiatief van de Belgische BMW-importeur. Op basis van
de R 1100 S werden racemachines
gebouwd en geleverd via het normale
dealernetwerk. Zo ontstond een laagdrempelige raceklasse, waarbij elke
coureur op basis van afspraken met
zijn dealer de racer zo duur kon maken als hij zelf wilde. De BoxerCup
races werden gekoppeld aan andere
wedstrijden, zoals bijvoorbeeld het
Open Nederlands Kampioenschap
wegracen. Ze vormden daar een
populaire klasse. De BMW's hadden
geen eigen pits, maar werden onderhouden in een grote tent door monteurs van BMW Belgium. De kosten
voor reparaties gingen dan naar de

dealer van de betreffende coureur.
De BMW's werden aan de coureurs
verkocht voor de catalogusprijs (in
Nederland zónder BPM) en daarbij
ongeveer 6.000 oude guldens voor de
ombouwkit, bestaande uit het Laseruitlaatsysteem, aangepaste vering
voor en achter, tophalf (zonder koplamp), carbonfiber kleppendeksels,
een stuurdemper, bredere achtervelg
en band en met staal omvlochten
remleidingen. De BMW fabriek pakte
het initiatief op en zette bekende
namen in deze klasse in. Een van die
bekende coureurs was publiekslieveling Randy Mamola (een soort Valentino Rossi uit de jaren 80) en nog
steeds ongekend populair.
Voor mij persoonlijk al voldoende reden om de fiets te willen rijden, maar
helaas speelt het weer niet mee en
is de BMW smetteloos gepoetst dus
besluiten we de fiets voorzichtig naar
buiten te rijden en zal ik het moeten
doen met een visuele inspectie van
deze wonderschone Duitser. Wanneer
we de fiets naar buiten duwen baal ik
stevig, deze had ik wel graag willen
bijschrijven op mijn lijstje zeg. Zoals
ik de vorige keer al meldde, ligt de
tijd dat BMW alleen maar suffe vutters motorfietsen maakte ver achter
ons. Op dit moment maakt BMW

met K1300 R en S1000RR enorme
vette sportfietsen voor op de weg en
is het verre van een suf merk. Als de
Boxer klaar staat voor de foto’s loop
ik er omheen. Wat een schoonheid en
ook nog functioneel ook, met allerlei
exclusieve carbon-onderdelen, zoals
voor- en achterspatbord en de dikke
Sebring-uitlaten die onder het kontje
vandaan komen (lekker racey).
Speciale remmen, speciaal veersysteem en een mooie cover voor de
passagierszit en dan de schitterende
kleurstelling en gave cupstickers,
de eenarmige achterwielophang en

het geweldige paralever cardansysteem. De fiets is met heel veel liefde
bereden, gezien de smetteloze staat
waarin hij verkeert en 54 000 kilometer is voor een BMW werkelijk
een lachertje. “Net ingereden” zou
de gemiddelde BMW-rijder zeggen.
De 1085 boxertwin levert 98 pk en
weegt 229 kilogram.
Meer dan genoeg om lekker mee te
boenderen. Best een superfiets met al
die exclusieve materialen, gebouwd
door mijns inziens de beste motorbouwer ter wereld. Als je de fiets lang

houdt, zou het ook zo maar een collectorsitem kunnen worden, want zo
veel zijn er niet verkocht. De BMW
kost 5.500 euro, inclusief 6 maanden
garantie. Voor dat geld koop je iets
bijzonders en zullen begeerlijke blikken jouw deel zijn.

Best Buy Bikes
Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
0297 255076
www.bestbuybikes.nl

Tuinieren met Hilda Visser: Tuin en kind
Vaak hoor ik jonge ouders zeggen
dat de tuin wel opgeknapt gaat
worden als de kinderen groter
zijn. Natuurlijk vind ook ik dat je
rekening met (kleine) kinderen
moet houden bij het ontwerpen
van je tuin. Een vijver is dan ook
niet de meest logische keus als
kinderen nog jong zijn. Maar er
zijn originele oplossingen die
zorgen voor een mooie groene en
toch kindvriendelijke tuin. Veiligheid staat daarin voorop, dus een
goed afsluitbare erfafscheiding
en echt nog even wachten met die
vijver. Wat overigens helemaal
niet betekent dat er geen water
in de tuin kan. Er zijn prachtige
natte speelplekken te maken die
veilig en leuk voor kinderen zijn
maar wat tevens als fraai decoratief element in de tuin kan dienen.

Nog een stukje veiligheid is een
speelplek uit de volle zon. Een terras of grasveldje onder ‘dakbomen’
of onder een begroeide pergola
biedt al gauw een prima oplossing.
Maak gebruik van de elementen die
er al zijn. Zomaar nog wat suggesties:
• Een speelhuis op hoge poten
met daaronder lekker hoog gras
of zeer sterke beplanting is een
speel/klauter- en verstopplek in
één.
• Door een krijtbord te bevestigen
op schuur of schutting is er ook
buiten een plek om te tekenen en
schrijven.
• Een pad van bijvoorbeeld grote
stapstenen is uitdagend om van
steen naar steen te springen.
• Misschien is er zelfs plek voor

een konijnenhok (ook graag in
de schaduw).
• Beplanting en zeker een moestuintje maakt kinderen veel
bewuster van alles wat groeit
en bloeit.
Puntje van aandacht is de keuze
van de beplanting. Kies voor
sterke beplanting op plaatsen
waar het moet en voor gras wat
tegen een stootje kan. Sommige
planten zijn giftig zoals bijvoorbeeld de Taxus en het vingerhoedskruid (Digitalis). Gaan we
die nu juist weren om te voorkomen dat kinderen ziek worden als
ze uit de tuin ‘snoepen’, of zorgen
we dat kinderen daar mee om
leren gaan. Zelf ben ik voorstander van het laatste. Stel je hebt
alle enigszins giftige planten uit je

tuin verbannen, zoon of dochterlief
gaat ergens anders spelen waar
de ouders andere keuzes hebben
gemaakt en net een prachtige hoek
Digitalis hebben ingeplant. Kortom,
ik pleit voor een groene stijlvolle
familietuin die in de eerste plaats
veilig is, waar wat te beleven is en

te ontdekken valt voor kinderen
maar waarin de ouders zichzelf
zeker niet hebben vergeten. Er
zijn prima ideeën om zo’n tuin
te realiseren.

Groene Hart groeten,
Hilda Visser
www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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Door Michael Reuling

Tokyo Motor Show

Deze week vindt in Japan de Tokyo Motor Show plaats. Een beurs met
een hoop nieuws uit het land van de rijzende zon. Uiteraard met veel
nieuws van de Japanse autobouwers. Een greep uit het nieuws.
Honda

Het merk toont op de beurs de nieuwe CR-V, de vierde generatie inmiddels. Uiteraard is de auto voorzien van Eco-modus, waardoor je lekker
zuinig kunt rijden. Dit is overigens de eerste zevenzits SUV voor het
merk. Wanneer het model naar Nederland komt is nog niet bekend.
Vorige week hadden we de Honda Civic op deze pagina en konden we
melden dat er een superzuinige 1.6 diesel aankomt. Deze viercilinder
levert 120 pk en 300 Nm en is de vervanger voor de Civic Hybrid. Of de
diesel een 20 of 14% bijteller wordt, is nog niet bekend.

Suzuki
De Q-Concept is een elektrische
auto van 2,5 meter lang, die volgens
de makers bedoeld is voor ritten
van minder dan tien kilometer. Een
ultieme boodschappenauto dus,
ideaal voor woon-werk-verkeer;
wendbaar en makkelijk te parkeren.
Met name bedoeld voor de Japanse
steden, waar alles vrij dicht bij
elkaar ligt.
Toyota
Een hoop nieuws bij Toyota, waaronder de nieuwe Avensis die vrij binnenkort ook in Nederland staat. Erg leuk
nieuws is er in de vorm van de kleine sportauto, de GT86, opvolger van de legendarische 2000GT. Voorin ligt
een 2.0 boxermotor met 200 pk
en 205 Nm, gekoppeld aan een
handgeschakelde zesbak of automaat (met flippers). Al het vermogen gaat naar de achterwielen,
wat van deze GT86 waarschijnlijk
een leuke driftauto maakt. Door
de boxermotor heeft de auto een
laag zwaartepunt, wat de handling extra ten goede komt. Door
een laag gewicht en bescheiden
emissies, zal de GT86 naar alle
waarschijnlijkheid aantrekkelijk
worden geprijsd in Nederland.

Subaru

Mazda
Wil je een voorproefje van de nieuwe Mazda6, kijk dan eens naar de
Takeri, een conceptcar in stijl van Mazda’s nieuwe Kodo-designtaal. Onder
de motorkap is de auto voorzien van nieuwe brandstofbesparende technologie, een remsysteem dat energie omzet in elektriciteit voor alle gadgets
aan boord en jawel, start-stop-systeem. Geen hybride dus. De onthulling
van de nieuwe 6 staat waarschijnlijk volgend jaar op de planning.

Op de beurs staat de BRZ, Subaru’s variant van Toyota’s GT86. Maar ook de nieuwe Impreza is aanwezig.
Deze komt het einde van het derde kwartaal 2012 naar Nederland met een 1.6 en 2.0 benzinemotor. Ook zal
er een diesel verkrijgbaar worden. Of de sedan terugkeert is nog onbekend.

Nieuw in Mijdrecht
Punt 4 is een creatief productie bureau waar u terecht kunt
voor al uw drukwerk, van logo tot huisstijl, van brochure tot
spandoek. Onze creatieve specialisten denken met u mee en

Bel 0297 - 38 52 56 of mail naar

komen met betaalbare maatoplossingen. Naast het ontwerp en de

info@punt4.nl voor een vrijblijvende

opmaak van al uw reclame uitingen, begeleiden en verzorgen we

afspraak of offerte.

natuurlijk ook uw drukwerk.

www.punt4 .nl

Punt 4 is een onderdeel van A-side media
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Qristmas Dance Party
17 December 2011
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Aanvang 21.30 uur
Min.leeftijd 21 jaar
Entree € 12,50
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 48

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.

ZweedsHet
raadsel
week 48 kerstfeest van 2011!
leukste

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.

Vrijdag 9 & Zaterdag 10 december
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Oplossing puzzels week 47
..
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Een heerlijk diner
© Puzzelland & entertainment
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€ 42,50 p.p.
www.meijert.nl
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Functie: Wellnesscoach (parttime/
fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.
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Functie: Jr. verkoopadviseur ijzerwarenwinkel
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Hulpkracht wasstraat
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager/verkoper
planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel (32-36 uur) - Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Accountmanager buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Coördinator Zorgafdeling
Somatiek (28-36 uur) - Woerden
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Woerden

Functie: Zorgmanager Psychogeriatrie (32-36 uur) - Maarssen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Haarstylisten M/V fulltime/
parttime
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel Administratief
Medewerker
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Systeembeheerder/netwerkbeheerder
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: All-round CV monteur
Organisatie: Installatiebedrijf van
Walraven b.v.
Plaats: Uithoorn

Functie: Kiemlaborant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commercieel medewerker
binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Sales
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Horeca Manager
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: medewerker warehouse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Netwerk Specialist /
Consultant
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: ICT Service Desk medewerker (Senior)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures

Functie: Allround bandenmonteur/
verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker polisadministratie (fulltime)
Organisatie: NIVO Uitvaartverzekeringen N.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Ziekenverzorgende
Terminale Nachtzorg (16-32 uur of
oproep)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Utrecht

Functie: Distributiechauffeur
vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en
Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commerciële technische
medewerker binnendienst
Organisatie: Aquafix Milieu bv
Plaats: Mijdrecht

Functie: Gastvrouw bij Van Kouwen
Aalsmeer, Mijdrecht en Hoofddorp
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost

Functie: Coördinator Zorgafdeling
Somatiek (32-36 uur) - Maarssen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Telefoniste/Gastvrouw bij
Van Kouwen Amsterdam Zuidoost
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost

Functie: Verpleegkundige in de wijk
(6-28 uur) - Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Medewerker Personeel &
Organisatie m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/
Installatiematerialen
Plaats: MIJDRECHT

Functie: Lasser CO2
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek
Medewerker
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Inpakker-Bijrijder
Organisatie: HubHub
Plaats: Amstelveen
Functie: Part-time verkoopster
slagerij Uithoorn
Organisatie: Keurslagerij Bader
UITHOORN
Plaats: Uithoorn

Functie: Revalidatie Verpleegkundige (24-32 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Verpleegkundige Terminale
Nachtzorg (16-32 uur of oproep)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Utrecht

Functie: Binnendienstmedewerker
Organisatie: H. de Vos Elektrotechniek Mijdrecht b.v.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Inkoper Grondstoffen
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht

Functie: oproep chauffeur
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht
Functie: Magazijnmedewerker
(oproep)
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Visual Merchandise
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Stagiair(e) Marketing
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Stagiair(e) Assistent
creative director
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: (junior) Accountmanager
Infratechniek
Organisatie: Van Walraven Bouw/
Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
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Van gospel-sing-inn tot tweedehandskerstspullenmarkt

Veel verrassingen op zesde Kerstmarkt in De Hoef
Zondag 11 december wordt rond de kerk in De Hoef voor de zesde maal de Kerstmarkt
gehouden. Op de markt, die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de drukst bezochte evenementen in de regio, is weer van alles te beleven.

zelf gemaakte kerstkaarten en een parcours met oud-hollandse spelletjes. De opbrengst gaat
voor een groot gedeelte naar het goede doel van Buiske Boone, oud-leerling van de Antoniusschool, die in Ghana vrijwilligerswerk gaat doen.

De Kerstmarkt wordt door wethouder Erika Spil geopend, aansluitend aan de oecumenische viering die vanaf 10.00 uur in de kerk wordt gehouden. Nieuw is dit jaar de tweedehandskerstspullenmarkt, die tussen twaalf en twee uur in een tent op het kerkplein wordt
gehouden. Wie dat wil, kan daar zijn oude kerstdecoraties zoals ballen, stallen, beelden etc.
verhandelen. De kosten per tafel zijn €2,50, handelaren worden geweerd.
In de pastorie is de expositie ‘Een kind ons geboren in De Hoef’ te zien, die is samengesteld
door Fons Stolwijk, zelf verzamelaar van kerstgroepen en -stallen. Bijzonder is dat alle
groepen en stallen afkomstig zijn van inwoners uit De Ronde Venen. Ook kunstenaar Andre
van Buuren uit Nieuwveen stelt zijn werk ten toon in de pastorie.
De schilderworkshop, vorig jaar een groot succes, wordt ook ditmaal weer gehouden in een
van de tenten onder leiding van Nico van Oosten en Meikie van Suchtelen, twee kunstenaars
uit De Hoef. Deelname is gratis.
Ook de Antoniusschool is weer van de partij. Met onder meer prachtige, door de leerlingen

In de kerk zelf staat de hele dag muziek centraal. Met onder meer optredens van De Beverwijkse Harmoniekapel, The Bridges uit De Kwakel, het Mispagekoor uit Nieuwveen en de
Vinkeveense accordeonvereniging Con Amore. Buiten de kerk treden kinderkoor Het Kwetternest uit De Hoef en trekharmonicagroep De Veenlandtrekkers op.
In de kerk wordt tevens een gospel-workshop gehouden, waarvoor belangstellenden zich
kunnen opgeven via info@kerstmarktdehoef.nl. Deelname kost €7,50 per persoon. De workshop eindigt met een grootse sing-inn, waaraan alle bezoekers kunnen meedoen en waarmee
de Kerstmarkt wordt afgesloten.
Parkeren kan op het terrein van Slagerij Wouters aan de Oude Spoorbaan. Het Rabootje van
zorgboerderij Amstelkade pendelt tussen de Hoefse brug en de steiger bij De Strooppot om
bezoekers over het water naar de Kerstmarkt te brengen. Meer informatie is te vinden op

www.kerstmarktdehoef.nl.

