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Topsurf
30 jaar!

Dat vieren wij met hapjes en drankjes

& KNALAANBIEDINGEN

25, 26 & 27 november

Atomic D2
Variflex 75
Incl. binding.
Van 599,-

Skull Light
Helm. Made
by POC.
Van 159,-

NU 99-

NU 299-

Ziektekostenverzekering

Burton
Process
Flying V
Excl.
bindingen.
Van 400,- Peak Maroon Jacket.
NU 279- Van 299,- NU 199-

www.topsurf.nl

30 jaar
Vinkenkade 31, Vinkeveen
Tel. 0294 - 29 18 12

zondag

open

Openingstijden: di wo & do 12-18 uur,
vrij. 10-21 uur, za. 10-17 uur
12-16 uur.
zondag open 12-16 uur.
*Aanbiedingen gelden alleen op 25 t/m 27 november ‘11

JA
SOCIAL MEDIA

MAAR HOE?

Bel A-side media
0297 - 38 52 52
w w w.a-side.nl

Scherp geprijsd!
De Ronde Venen verwelkomt burgemeestersgezin Divendal
Het was een bijzondere plechtigheid. In aanwezigheid van Commissaris van de Koningin in Utrecht Roel Robbertsen, burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem, waarnemend burgemeester Albertine van Vliet, oud-burgemeesters Marianne Burgman, Dick
Boogaard en Jan Streng, wethouders, gemeenteraadsleden, politici, oud-collega's en familie is Maarten Divendal dinsdagmiddag
tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel geïnstalleerd als burgemeester van De Ronde Venen op het gemeentehuis in
Mijdrecht. Divendal was in gezelschap van zijn echtgenote Judith en zijn kinderen Jet en Job. Hij hoopt zich spoedig in onze
gemeente te kunnen vestigen. Meer over de installatie van Maarten Divendal op pag. 3.		
foto rob isaacs

Karwei Mijdrecht benoemd tot Beste van Nederland
De bouwmarkt van Karwei in Mijdrecht is deze week benoemd tot de
‘Beste Karwei van Nederland’. Dat
gebeurde dinsdag jl. in Urk, waar de
drie finalisten Karwei Assen, Karwei
Eibergen en Karwei Mijdrecht met
het voltallige personeel de verkiezing
bijwoonden. Na een spetterende
finale konden de medewerkers van

Karwei Mijdrecht de prijs in ontvangst nemen. Zij gingen naar huis
met een grote wisselbeker (zie foto)
en mogen volgend jaar een dagje uit
met het hele personeel. De winkel
wordt dan voor één dag overgenomen
door collega’s van het hoofdkantoor
en van andere vestigingen.
Een jaar lang ondergingen alle 130

Karwei-vestigingen in Nederland
tests op het gebied van klantgerichtheid, presentatie, voorraad en uitstraling. In 1996 werd een vestiging
in Mijdrecht geopend. Twee jaar
geleden onderging Karwei een grote
verbouwing, waarbij de winkeloppervlakte werd uitgebreid tot ruim
5500 m2. Lees verder op pag. 9.
ontwerp | drukwerk | websites

hofleverancier voor
sinterklaas

sponsor een huis of
ga zelf mee huizen bouwen in

cambodja
(eind januari 2012)

sint winter brillen
winteroptiek.nl

kijk voor meer informatie op
www.stichtingtoetssteen.nl

Vraag naar de voorwaarden

ascol.nl
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Ontdek

Boots apotheek Vinkeveen

Afslanken met het Prodimed proteïnedieet
voor hem en haar

• Professioneel apotheekteam
• Zorgvuldige controle van uw recepten
• Deskundig advies
• Ruim assortiment zelfzorggeneesmiddelen
• Unieke Boots producten
• Op zaterdag geopend

•
•
•
•
•
•
•

Lift & Luminate set

Protect &
Perfect Intense set

€ 17,90G

0
€ 21,9 G

voor maar €

49,95.

Deze set bevat een Lift
& Luminate dag-,
nacht- en oogcrème.
*

KORTIN

Nu van € 81,85
voor maar €

Protect &
Perfect Intense set

0
€ 25,4 G

KORTIN

Nu van € 67,85

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Persoonlijke begeleiding
Medisch onderbouwd
Gegarandeerd resultaat
Geen hongergevoel
Energiek en fit

Martine Hoogendijk, gewichtsconsulente
Praktijk: Abcoude en Blaricum

Superaanbieding*

KORTIN

“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”

Kom
gerust binnen
en bekijk ons
assortiment.

59,95.

Deze set bevat een
Protect & Perfect
Intense dag-, nachten oogcrème.

Nu van € 85,35
voor maar €

59,95.

Deze set bevat een
Protect & Perfect
Intense dag- en nachtcrème en beauty serum.

Deze actie is geldig t/m 31 december 2011. Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van
prijswijzigingen. Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.

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

www.dietsolutions.nl, tel. 06-52437598
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Opnieuw wisselvallig
Het weekend ziet er wisselvallig
uit. Vanaf de Noordzee komt er een
oceaandepressie over ons heen. Dat
betekent dat de kou nu echt bij ons
weg is en er meer kans is op buien.
Zaterdag is de beste dag van het
weekend, al is de neerslag kans
tegen de avond best groot. Zondag
hebben we de hele dag kans op
buitjes en bovendien ook een aardig
windje boven ons land.
Zaterdag is er vrij veel bewolking en
een groot deel van de dag verloopt
droog. Pas tegen het einde van de
dag gaan we buitjes krijgen. De
maximum temperatuur ligt tussen
de 9 en 11 graden, en de minimum
temperatuur rond de 4 graden. De
wind zullen we ook best voelen: die
is namelijk matig tot vrij krachtig en
zal uit zuidwestelijke richting komen.
Zondag is het goed bewolkt en
beginnen we met buitjes die regen of
motregen bevatten. De rest van de
dag blijft bewolkt en verspreiden de
buitjes zich. De maximum temperatuur zal tussen de 9 en 11 graden
zijn, en de minimum temperatuur ligt
rond de 5 graden. De wind komt uit
zuidwestelijke richting en zal matig
tot vrij krachtig zijn.
Maandag is er vrij veel bewolking
met in de middag de meeste kans op
een paar buitjes. De maximum temperatuur liggen tussen de 7 en 10
graden; de minima rond de 4 graden.
De wind is matig van kracht en komt
uit zuidwestelijke richting.
Ook de dagen daarna blijven wisselvallig met zachte temperaturen.

KIJK OOK OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
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De verwachtingen zijn hooggespannen

Burgemeester Maarten Divendal
officieel geïnstalleerd
Op dinsdag 22 november jl. is Maarten Divendal geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente De Ronde
Venen. Dat gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering, waarin hij door de Commissaris van de
Koningin Roel Robbertsen officieel werd beëdigd. In zijn hoedanigheid als vicevoorzitter van de raad hing
Piet Kooijman de nieuwe burgemeester de ambtsketen om. Tijdens de gebruikelijke toespraken werd Divendal afgeschilderd als het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten. Daarmee is de lat meteen erg hoog
gelegd en zijn de verwachtingen over zijn functioneren hooggespannen.
door piet van buul

Commissaris Robbertsen feliciteerde
de nieuwe burgemeester met zijn
benoeming in De Ronde Venen, die
hij een bijzondere gemeente binnen
de provincie noemde. Mooie natuur,
acht levendige kernen en een actieve
bevolking. Hij had Divendal tijdens de
selectieprocedure leren kennen als
een ‘echte verbinder’. Dat past mooi
bij het coalitiebeleid van ‘Kernachtig
Verbinden’. Ook Piet Kooijman vond
dat de vertrouwenscommissie van
de raad goed werk had geleverd.
“Achteraf kijkend naar de profielschets die we hadden opgesteld moet
ik vaststellen dat we eigenlijk wel
erg hoog hebben ingezet en dat we
in feite een schaap met vijf poten
verlangden. En het ziet er naar uit
dat we die ook hebben gevonden.”
Burgemeester Bernd Schneiders van
Haarlem schetste in een amusante
speech een beeld van Divendal, zoals
hij zich als wethouder van Haarlem
heeft doen kennen. “Een bevlogen
bestuurder, hard werkend, scherp
analyserend en besluitvaardig. En
ook wel een beetje ijdel. Hij kan goed
luisteren, maar gaat ingrijpende en
soms pijnlijke beslissingen niet uit de
weg. Hij is iemand die in staat is om
in moeilijke omstandigheden zijn rug
recht te houden,” aldus Schneiders.
Hij feliciteerde zowel de nieuwe
burgemeester met zijn benoeming als

CDA zet in op herstel
busverbinding met
Utrecht
Drie jaar geleden werd de rechtstreekse busverbinding tussen
Uithoorn via De Ronde Venen en
Utrecht opgeheven en omgezet in
een tijdrovender en kostbaarder
verbinding via station Breukelen,
waar overgestapt moet worden op de
trein. Daarover ontstond behoorlijk
wat commotie. Ondanks inspanningen van het toenmalige College, is

Zaterdag 26 november 2011
• Braderie Hakyol, locaties
Grutto en AH Passage,
Mijdrecht
• Opening Koeleman Electro
World, Mijdrecht
• 30 jaar Topsurf, Vinkeveen
• Donateursconcert Con
Amore, De Boei, Vinkeveen
• Toneel: WIK speelt Celien
slaat toe, Oude Parochiehuis,
Mijdrecht

Zondag 27 november 2011
• 30 jaar Topsurf, Vinkeveen

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

- foto's rob isaacs

ook de gemeente met zo’n
burgemeester.
Maarten
Divendal bracht
in zijn toespraak
tot uiting dat
hij erg ingenomen is met zijn
benoeming. Hij
ziet het als een
belangrijke taak
om de relatie
tussen het gemeentebestuur en de
inwoners te verbeteren. “We staan
als gemeentebestuur voor een aantal
belangrijke en
ingrijpende
ontwikkelingen,
waar we voorvarend mee aan
de slag moeten.”
Hij vindt het
cruciaal dat inwoners intensief
bij dat proces
betrokken moeten worden.”
Maarten Divendal (PvdA, geboren in 1958) heeft
er duidelijk zin in. Met de installatie
van wethouder David Moolenburgh
(CDA) donderdag jl. is het college
weer compleet.

het niet gelukt om de rechtstreekse
verbinding met Utrecht weer op de
agenda te krijgen bij de vervoerder
en de Provincie Utrecht. Door een
contract tussen Provincie en NS is
het niet mogelijk om een bus te laten
rijden parallel aan het treintraject.
In de praktijk blijkt echter van alles
mogelijk; buslijn 120 is inmiddels ook
weer rechtstreeks naar Utrecht CS
gaan rijden.
Ook nu ontvangen raadsleden nog
steeds klachten over de slechte
verbinding met Utrecht, van zowel inwoners van Uithoorn als De
Ronde Venen. Hoewel Connexxion

Maarten Divendal wordt na het ondertekenen van de akte gefeliciteerd door
Commissaris van de Koningin Robbertsen.

Maarten Divendal kreeg de ambtsketen
van De Ronde Venen uitgereikt van Piet
Kooijman, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Divendal ontving ook een
ambtsketen van de voormalige gemeenten Abcoude en Baambrugge.
en de Provincie Utrecht er alles aan
doen om de overstap op de trein in
Breukelen zo soepel mogelijk te laten
verlopen, blijft de verbinding verre
van ideaal. Uit cijfers en ervaringen
van Connexxion en chauffeurs blijkt
dat steeds meer reizigers (forenzen,
scholieren, dagjesmensen) Utrecht
mijden en kiezen voor Amsterdam.
Reden voor de raadsfracties van
CDA en VVD (De Ronde Venen) en
CDA, Gemeentebelangen en VVD
(Uithoorn) om een motie in te dienen
met het doel de rechtstreekse busverbinding met Utrecht opnieuw op de
politieke agenda te zetten.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
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Luistervink
Toen was geluk….
Ik mag, onbeschaamd, zeggen dat
we het vroeger thuis niet breed
hadden. Begin jaren ’50, een gezin
met vier kinderen, een kolenkachel in de huiskamer, een voorraad
kolen waar voor gespaard moest
worden, de gasmunt (geen geld
om er een te kopen betekende
geen gas), de tweede boterham
belegd met tevredenheid. Het
avondmaal, bestaand uit rapen en
bonen, was de brandstof waarmee
we het moesten doen. Jaren later
werd het beter, maar eten werd
niet weggegooid. Moeders, die een
aantal jaren in het Jappenkamp
had doorgebracht, werd furieus
als je met lange tanden iets at of
maar met de gedachte speelde
iets weg te gooien. Met Pasen
kregen we een eitje, met Kerst
een boekje van de zondagsschool
(W.G. van der Hulst) en tijdens
de jaarwisseling bouwden we een
Buisman busje om tot carbidbus.
Carbid haalde je toen nog bij de
smid. Een klodder spuug er op
waarna het goedje begon te roken
en een lucifer was genoeg om de
deksel van het blikje er af te laten
knallen. Sinterklaas was in die tijd
een waar feest. In de winkelstraat
keken we ademloos naar de vaak
bewegende Sinterklazen en Pieterbazen die door vrijwel iedere
zich zelf respecterende winkelier
in de etalage werden gezet. De
Sint en zijn met roede getooide
knecht was destijds een aardig
hulpmiddel bij de opvoeding van
het gelovige kroost. Een aantal
weken hield je je beslist gedeisd.
Pakjesavond was er een van
intense vreugde. Wollen wanten,
gebreide borstrokken met een
koordje, warme sokken en nieuwe
klompen waren veelal ons deel.
Maar er was ook suikergoed waar
je je behoorlijk aan kon vertillen
met als gevolg buikpijn en schroeiende tanden en kiezen.
Er is sinds die tijd heel wat
veranderd. Pakjesavond met onze
kinderen was al een stuk luxer
dan ik zelf als gelovig kind had
mee mogen maken. In plaats van
suikergoed vertilde ik mijzelf overigens een keer aan de bisschopswijn die zo heerlijk wegdronk dat
ik de voor- en achterzijde van de
gedichten niet waarlijk meer van
elkaar kon onderscheiden. Vandaag de dag zie ik, al wandelend
langs de Rondeveense wegen, een
keur van lunchpakketjes die achteloos worden weggesmeten. De
kroket en het pak gevulde koeken
zijn kennelijk veel lekkerder dan
de door moeders klaargemaakte
boterhammen. Het jongvolk per
fiets of scooter onderweg belt en
twittert er op los. De meest grote
onzin wordt via dure abonnementen uitgewisseld. Zonder blikken
of blozen worden er in de kroeg
dure rondjes Baco weggegeven.
Merkkleding kan niet duur genoeg
worden aangeschaft.
Terugdenkend aan de tijd van weleer stoort me dit gedrag. Terecht
of ben ik een oude narrige kerel
aan het worden?
Luistervink
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Het is al even december in Abcoude

De Ronde Venen

Horizon praat met
PCOB en ds. Heek
Op zondag 27 november brengt
Horizon twee onderwerpen.
Er is een gesprek met bestuursleden Cor Bakker en Jan Steenbergen van de PCOB over het 20-jarig
bestaan van de Protestants Christelijke Ouderen Bond.
Met Ds Gerbram Heek en enkele
cursisten wordt vervolgens gesproken over “Bronnen van het zelf”.
Vragen komen aan de orde als:
Kan je in je eentje zelf worden,of
gebeurt dit binnen ‘netwerken van
gesprek’. Gespreksleider is bij
beide gesprekken Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren van 9 tot
10 uur en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Ds Jonkman te gast
in De Wegwijzer

Twee keer je schoen zetten bij de Vlinderbos

foto paul bosman

Afgelopen maandagavond was het
tijd zich naar Boutique des Fleurs
in Abcoude te spoeden en kennis
te maken met tal van zaken die de
grauwe decembermaand op kunnen
opfleuren. Boutique des Fleurs liet
een keur van fraai getinte bloemen
zien en gaf een voorproefje van de
kerststukken die de tafels straks
zullen sieren. Onder het genot van
een hapje, geserveerd door S@S
Catering kon het in groten getale
opgekomen publiek tevens een

voorproefje nemen op het kerstbrood en gebak dat Bakkerij Both
de komende maand presenteert.
Velen lieten zich de wijnen, ter
tafel gebracht door Wijnhandel de
Wakende Haan, goed smaken. De
crew van BDF was speciaal voor
deze gelegenheid extra feestelijk
aangekleed door Jami Joelle Fashion. De kapsels werden verzorgd
door Christiaan Coifures. Alle
betrokkenen wensen u op voorhand
een warme decembermaand toe.

In de Christelijke Gereformeerde
Kerk De Wegwijzer aan de Koningin Julianalaan 22, staat voor
zondag 27 november dominee
J.Jonkman op het preekrooster
voor beide diensten. In de morgendienst, die om tien uur begint,
zullen er twee gedeelten uit de
Bijbel gelezen worden. De eerste
lezing is Exodus 12:1-14, over
de instelling van het Pascha, dat
vervuld wordt in Lucas 22:14-21
(de tweede lezing). De dominee
zal specifiek ingaan op de achtergronden van Jezus’ woorden, over
wat het gedenken in dit verband
inhoudt en hoe hierin het Avondmaal functioneert. De middagdienst, die om vijf uur begint, zal
in het teken van advent staan, het
is zondag de eerste adventszondag. Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Kijk voor andere
informatie op de website van de
kerk: www.cgkmijdrecht.nl.

Wat nu? Een boot vol Pieten zonder Sint?

Abcoude

Sintocht De Hoef viel bijna in het water...

Opbrengst naar Zorgboerderij Bruintjes
De opbrengst van de tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs
Voor Elkaar! is overhandigd aan
Ewout Griffioen van Zorgboerderij
Bruintjes. Deze zorgboerderij in
Abcoude biedt dagbesteding aan
kinderen en (jong)volwassenen
met een beperking. In het weekend
vangen zij ook kinderen op voor een
logeerpartij zodat het thuisfront
even op adem kan komen. Op de
zorgboerderij brengen de activiteiten rust en ontspanning, maar ook
krijgen ze structuur aangeboden.
Op alle fronten ontstaat er een winwinsituatie. De kinderen varen er
wel bij en de boerderijtaken worden
netjes uitgevoerd door de hulpvaardige kinderen. Het geschonken bedrag wordt besteed aan buitenspeelgoed zoals een skelter en fietsjes.
Kijk voor meer informatie op:

www.zorgboerderijbruintjes.nl

Maandag jl. hebben de kinderen
van Jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis hun schoenen gezet.
De schoenen waren gevuld met
tekeningen voor Sinterklaas en hooi
en appeltjes voor het paard. Ze hebben de Sinterklaasvlag gehesen en
hard gezongen. Alles precies zoals
het hoort, maar ’s nachts toen de
kinderen lief lagen te slapen, ging
het toch de mist in. Door de storm
waaide de vlag weg, konden de
pieten de school niet vinden en dus
de schoenen niet vullen. Wat vonden
de kinderen dat jammer! De vlag
werd gelukkig wel teruggevonden.
Hij hing helemaal aan de achterkant van de school in de struiken!

Dinsdagavond mochten de kinderen
van groep 1 t/m 4 in hun pyjama
terugkomen naar school om het
nog eens te proberen. De schoenen
stonden er mooi bij in de gezellig
versierde hal en de vlag hing veilig
binnen bij de schoenen. Onder
begeleiding van een muzikale vader
die prachtig piano speelde hebben de kinderen liedjes gezongen,
limonade gedronken, iets lekkers
gegeten en naar een Sinterklaasverhaaltje geluisterd. De volgende
ochtend vonden de kinderen allemaal heerlijke chocolademuntjes in
hun schoen en waren allemaal weer
blij! Lieve Sinterklaas en Zwarte
Piet, dank u wel!

Beatrixschool en Vlinderbos
lezen Duimelot voor

Afgelopen zaterdag arriveerde
Sinterklaas in De Hoef. Ouders,
opa's en oma's met hun opgewonden kinderen en kleinkinderen en
andere belangstellenden verzamelden zich op het zonovergoten
kerkplein. Veel kinderen hadden
zich prachtig verkleed als Pietje of
als Sinterklaas. Op het kerkplein
stond ook een gezellige kraam van
de Antoniusschool in De Hoef. Daar
deelden ze heerlijke warme chocolademelk met strooigoed uit. Alle
kinderen kregen een heliumballon
met opdruk van de school.
Toen de langverwachte Pakjesboot
eenmaal was afgemeerd, bleek
Sinterklaas niet aan boord! De
hoofdpiet wist niet waar de grote
kindervriend was gebleven. Opeens
kwam er een speedboot vol gas
langsvaren met Sinterklaas aan
boord. De Pieten waren zonder
hem weggevaren.
Het rijtuig stond al klaar om de Sint
met zijn toch wel ietwat onoplettende Pieten naar de sporthal de

Afgelopen week zijn de peuters van
Duimelot op bezoek geweest bij de
Beatrixschool (boven) en de Vlinderbosschool in Wilnis. Ze werden
voorgelezen door groep 7 en 8. Voor
de peuters best een spannend uitje.
Samen met de juffen en de hulpmoeders liepen de peuters keurig
met hun hand aan een touw naar de
school. Eenmaal binnen werden ze
gekoppeld aan de kinderen van de
basisschool. Samen lezen is heel erg
leuk. Dat vonden zowel de peutertjes
van Duimelot als de kinderen van de
basisschool. Als dank hebben de peutertjes nog een liedje gezongen voor
hun voorlezers. En toen was het tijd
om weer netjes aan het touw terug
te gaan naar de peuterspeelzaal.

Springbok te brengen. Daar barstte
het echte feest van Sinterklaas los
en werd er flink gedanst door klein
en groot. Tot slot kreeg elk kind
nog een pakje mee naar huis van
de Sint.

Dankzij een snelle speedboot is Sint toch
op tijd!

25 jaar Zonnebloem in Vinkeveen/Waverveen
Op 19 november jl. vierde de afdeling Vinkeveen/Waverveen haar
25-jarig bestaan. Voor die gelegenheid waren alle ingeschreven gasten
van de Zonnebloem uitgenodigd in
De Boei. Ruim 100 gasten kregen
een feestelijke middag aangeboden door de vrijwilligers van de
Zonnebloemafdeling. De voorzitter
opende de middag met een korte
terugblik over de afgelopen 25 jaar.
Hij memoreerde daarin o.a. dat
de inmiddels afgetreden bestuursleden mevr. Waayman en mevr.
Van Leeuwen een belangrijke rol
gespeeld hebben in de afgelopen
periode. Daarnaast bedankte hij
alle vrijwilligers van de Zonnebloem voor hun inzet. De voorzitter
van de regio Rondom de Venen van
de Zonnebloem, mevr. L. Koppenhol
feliciteerde de afdeling met dit
jubileum. Ook de voorzitter van de
provinciale afdeling van de Zonnebloem, mevr. D. Scheffer, maakte
een deel van de middag mee. Na de
toespraakjes trad de groep VOCAL

op. Tijdens en na hun optreden werd
een high tea geserveerd. De gasten
lieten zich de lekkere hapjes goed
smaken. De gezellige sfeer werd
nog versterkt door het optreden
van de groep BRAK uit Vinkeveen.
Bij het vertrek kregen alle gasten
een aandenken aan deze bijzondere
middag. Dit feest was mede mogelijk gemaakt door o.a. de Rikistichting en de Rabobank.
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Donatie aan Tennisvereniging Mijdrecht vanuit
Schipholfonds

Fondswerving is niet zomaar een
briefje insturen met de vraag om
een bijdrage, want dan kun je het
net zo goed laten. Het vergt een
serieuzere aanpak en een dosis
geduld.
Tennisvereniging Mijdrecht zette
fondswerving in ten behoeve van
een projectplan dat staat als een
(club)huis. Het Schipholfonds werd
hiervoor als eerste aangeschreven.
Dat het zijn vruchten af kan werpen
is gebleken want op donderdag 17
november vond de uitreiking plaats
waar TVM, overigens niet als enige
vereniging uit Mijdrecht, voor werd
uitgenodigd.

De hoogte van het bedrag dat de
tennisvereniging in ontvangst mocht
nemen, bleef tot die dag onbekend.
Blije gezichten bij de sponsorcommissie van de tennisclub, want het
Schipholfonds wilde hen met het
projectplan graag ondersteunen met
een waardecheque van maar liefst
5000 euro. Een prachtige bijdrage
voor vernieuwingen in het clubhuis.
Met deze bijdrage zijn de eerste
stappen gezet naar een vernieuwde
inrichting.
Bedankt!
Meer informatie over TVM op

Teamwork Antoniusschool en Antoniuskerk
voor Schoenmaatjes
De actie Schoenmaatjes (voorheen
actie Schoenendoos) is een najaarsactie van Edukans en Actie4Kids
waarbij kinderen uit Nederland een
schoenendoos met schoolspullen en
speelgoed vullen voor kinderen uit
arme landen in Afrika en Oost Europa. Ieder jaar doen tienduizenden
schoolkinderen uit Nederland met
deze actie mee.
De kinderen van de Antoniusschool
uit De Hoef brachten in een lange
rij de goed gevulde dozen naar hun
Antoniuskerk. Daar werden ze hoog
opgestapeld. De kleuters konden
hun dozen niet dragen, zo zwaar
waren ze. Ze hadden een grote
speelkar volgeladen en versierd
met ballonnen. De kar mocht zelfs
blijven staan tot zondag. Want op

zondag 19 november was er in de
kerk van De Hoef een gezinsviering,
waarbij de actie extra aandacht
kreeg. De werkgroep Jeugd en
Jongeren zorgt hierna verder voor
het vervoer van de schoenendozen
naar de inleverpunten. Voor het
vervoer naar de verre landen is veel
geld nodig. De kinderen brachten
356 euro mee in hun enveloppen.
Onder de parochianen werd tot nu
toe nog eens 225 euro op gehaald.
Voorlopige stand: 581 euro!
Deze zeer goede samenwerking tussen kerk en school zorgt straks voor
vele blije kinderen. De feestelijke
schoenendoos is vaak hun eerste
en soms hun enige cadeautje. De
kinderen hier leerden dat geven een
feestje is en dat delen blij maakt.

Stempels
Het project begon tien weken
geleden. Alle kinderen op de Fit4Kidsscholen kregen een Fit4Kidspaspoort, waarin stempels werden
verzameld door gezond te eten en
veel te bewegen. Ook door sportief
naar school te gaan, bijvoorbeeld
op de fiets, lopend of op de skeelers, hebben de kinderen stempels
verzameld.

Kinderen sluiten spetterend af met
mascotte Sprinter Fit4Kids in het
Veenweidebad.

Tijdens de Kerstmarkt op zondag 11
december in De Hoef wordt tussen
12.00 en 14.00 uur op het kerkplein
ook een markt voor tweedehands
kerstspullen gehouden. Hier kan men
oude kerstdecoraties, zoals ballen,
stallen, beelden etc. verkopen. De
markt is niet bedoeld voor handelaren en er mogen uitsluitend kerstartikelen worden verhandeld. Hierop
zal de marktmeester toezien.
Op de Kerstmarkt wordt een tent
ingericht met tafels, waar de
deelnemers hun spullen kunnen
uitstallen. Wie het leuk vindt om op
de tweedehandskerstspullenmarkt te
staan, kan zich opgeven bij Adriaan
de Horde: 0297-593391. Kosten per
tafel € 2,50.

Onderdeel van de Zilveren Turf-loop
is de businessloop. Leek dit jaar
in eerste instantie HVR-Bouw uit
Mijdrecht de winnaar, na uitvoerige
bestudering van de tijden bleek Ons
Tweede Thuis de échte winnaar.
Om dat recht te zetten is de organisatie van de Zilveren Turfloop zaterdag 19 november naar Uithoorn
getogen om de winnaars alsnog te
huldigen. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst werd hen een prachtige beker overhandigd. Een beker
die ze blijvend in de prijzenkast
mogen plaatsen. Daarnaast is ze
beloofd dat Ons Tweede Thuis in
de statistieken naast HVR Bouw
als winnaar vermeld staat. Dat betekent dat ook zij bij drie keer winnen
achter elkaar recht hebben op de
wisselbeker. Ons Tweede Thuis heeft
toegezegd dat zij de wisselbeker
volgend jaar gaan verdedigen.
De organisatie van de businessloop
heeft op haar beurt toegezegd dat
volgend jaar in één keer de juiste
winnaar huldigen!

Leerlingen van basisscholen Driehuis, Koningin Julianaschool, Proosdijschool en Willespoort hebben op woensdag 16 november het project
Fit4Kids spetterend afgesloten. In totaal hebben 110 kinderen die hun
paspoortje van dit project vol hadden een gratis plons gemaakt in het
Veenweidebad. Na afloop kregen zij hun welverdiende sportieve verrassing. En natuurlijk bracht mascotte Sprinter ook een bezoekje.

Spelmiddag Phoenix
Op woensdag 23 november vond de
afsluiting plaats voor kinderen uit
groepen 1 tot en met 3 van de vier
basisscholen. Dat gebeurde in Sporthal de Phoenix met een spelmiddag.

Geef uw kerstspullen
een tweede leven

Échte winnaar nu wel
bekend!

www.tvm-mijdrecht.nl.

Fit4Kids
Fit4Kids is een project waarin extra
aandacht wordt gegeven aan meer
bewegen en gezonde voeding bij
kinderen. Fit4Kids wordt in opdracht
van gemeente De Ronde Venen uitgevoerd door Sport in De Ronde Venen
samen met GGD Midden Nederland.

De Hoef

Zilveren Turfloop (3)

Fit4Kids spetterend afgesloten

Spetterend slot
Kinderen van de vier deelnemende
Fit4Kidsscholen hebben naast vrij
zwemmen meegedaan aan verschillende activiteiten, zoals waterpolo georganiseerd door De Amstel en reddend
zwemmen door ZDRV. Kinderen die
hun paspoortje vol hadden, kregen een
tas met daarin gezonde en sportieve
verrassingen die door verschillende
bedrijven mogelijk werden gemaakt.
Zo kregen alle kinderen van Albert
Heijn de Passage een appel en een
vruchtendrank, stopte de Hema een
stuiterbal en jojo in het tasje en van
het Veenweidebad kregen de kinderen
een gratis zwemkaartje.

Kort nieuws

foto paul bosman

Abcoude

Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar
Dinsdag jl. was het op de kop af zestig jaar geleden dat het echtpaar
Leeflang in het huwelijk trad. Voor waarnemend burgemeester Albertine van Vliet van De Ronde Venen een reden om het diamanten
bruidspaar met een bezoek te vereren. Onder het genot van een kopje koffie, natuurlijk vergezeld van een overheerlijk gebakje, keken zij
terug op zestig jaar lief en leed.
Janny, 82 jaar jong, en Dirk van 85
kijken terug op een mooie tijd. In
1951 gaven ze elkaar het jawoord.
Ze vonden een stek in de toenmalige nieuwbouw van Mijdrecht:
de Wilhelminalaan. Via de Van
Stoutenborchstraat belandden
ze uiteindelijk in ‘De Kom’, waar
ze alweer ruim zes jaar van het
fraaie uitzicht over de Kerkvaart
genieten. “We kijken tot de Pondskoekersluis, mooi als je net als ik
van vissen hebt gehouden,” vertelt
Dirk, die maar liefst 47 jaar werkzaam was bij drukkerij Verweij
in Mijdrecht. Maar ook Janny

stak haar handen uit de mouwen.
Ruim zesentwintig jaar was ze
werkzaam als interieurverzorgster in het Mijdrechtse postkantoor. Genieten deden ze van hun
vakantiehuis in Schoorl. Samen
met de kinderen, een zoon en twee
dochters die samen goed waren
voor vier kleinkinderen. Janny
bestiert nog geheel zelfstandig
haar huishouden. Koken, stofzuigen en ramen lappen doet ze nog
met heel veel plezier. Graag willen
we de familie van harte feliciteren
met deze mijlpaal!

Sinterklaasactie bij
Scouting Abcoude
Elk jaar organiseert Scouting Abcoude huisbezoekjes van Sinterklaas.
Wilt u ook dat de Sint u een bezoek
brengt? Dat kan! Zij verzorgen bezoeken van de Sint en zijn Pieten in
Abcoude en Baambrugge. Elk huisbezoek duurt circa 20 minuten. Het
is ook mogelijk om een bezoek van
40 minuten te boeken. Over andere
wensen kan gesproken worden. Dit
jaar legt Sinterklaas zijn huisbezoeken af op afspraak op zaterdag
3 dec., zondag 4 dec. en maandag
5 december. Bel of mail snel, want
vol=vol! Een deel van de opbrengst
gaat naar Scouting Abcoude. Hiervan
wordt nieuw spelmateriaal aangeschaft. Meer informatie? Bel dan
met de hoofdpiet: 06 23109797 of
mail naar:
welpen@scoutingabcoude.nl
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KERST BIJ GRAND CAFÉ DE EENDRACHT

Maatwerk in Haarwerk

• Voor ons is haarverlies geen bijzaak

Menu € 47,50
***

Krokant eidooiertje met truffelmayonaise,
bitterbal van kabbeljauw en Pata Negra

***

• Dames en heren pruiken

Gerookte eendenborst met roomkaas, pruim en balsamico vinaigrette
en zongedroogde tomaat

***

Romige aardappelsoep met spek en bosui

***

• Garantie voor een goed geknipt haarwerk
door stylisten en kappers

Hertenbiefstuk met rodekool, gepofte paprika, polenta,
bloedworst en saus Jagermeister

***

Stoofperen met vanilleroom, crumble en kaneelroomijs

***

Huisgemaakte bonbons, boterkoek, turksfruit, kletskop en maccaron

• Begeleiding van haarverlies tot terugkomst

• Meer dan 20 jaar ervaring

26 december serveren wij alleen het kerstmenu.
Er is voor de kinderen een speciaal kinderkerstmenu voor € 23,75
Openingstijden van de Eendracht tijdens de feestdagen:
Kerstavond 24 december om 18.00 uur gesloten
1e Kerstdag 25 december gesloten
2e Kerstdag 26 december geopend vanaf 17.00 uur voor het Kerstmenu
31 december om 18.00 uur gesloten
1 januari vanaf 12.00 uur geopend

Hairtrends Haarwerk
Academisch Medisch Centum (AMC)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
tel: 020 566 43 43
info@hairtrendshaarwerk.nl
Hoogstraat 37 I 1391 BR Abcoude I T 0294 28 72 11 I www.deeendracht-abcoude.nl

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Afgelopen weekend is hard gewerkt om het groen op en rond het terrein van
de Sint Jozefschool in Vinkeveen winterklaar te maken. Een aantal ouders
en leerkrachten van deze school kwam zaterdag samen om al het onkruid en
mos van de pleinen te verwijderen. Ook werden struiken en heggen gesnoeid.
De gemeente De Ronde Venen was bereid grijpstokken uit te lenen. Daarmee
haalden de meegekomen kinderen flink wat zwerfvuil uit de plantsoenen naast
het schoolterrein. De school en haar directe omgeving zien er weer piekfijn uit
en de schoolpleinen zijn winterklaar. Laat de vrieskou nu maar komen...

Zideris Mijdrecht (voorheen Molenhoek) is een wooncentrum voor 45 volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in kleinschalige groepen. Ook
zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking worden door
de medewerkers van Zideris Mijdrecht begeleid. De plaatselijke middenstand
sponsorde een nieuwe Fiat Doblo voor Zideris ten behoeve van het vervoer van
de bewoners. Deze werd vrijdag jl. officieel overgedragen tijdens een gezellige
receptie bij autobedrijf Kooyman, de Fiat dealer in Vinkeveen. Zo'n 30 sponsors
en bewoners waren onder het genot van een hapje en een drankje getuige hoe
de bestikkerde reclameauto de showroom uit werd gereden. De bewoners waren erg blij met deze mooie nieuwe auto en lieten dat ook enthousiast blijken.
Bedankt sponsors!
Woensdagmiddag rond 14.30 uur reed
de bestuurder van een bestelauto het
terrein van een bedrijf af. Net op dat
moment fietste daar een 87-jarige vrouw
uit Mijdrecht. De vrouw werd aangetikt
door de auto, verloor haar evenwicht en
kwam ten val. Daarbij raakte zij gewond
aan haar gezicht. Zij werd per ambulance
naar het AMC in Amsterdam gebracht.
foto thijs van uden

Leerlingen van groep 8 en groep 3 van de St Jozefschool in Vinkeveen
hebben de afgelopen tijd hard geoefend voor het open podium. Deze vindt
eens in de zoveel tijd plaats op school. Er waren verschillende optredens
uit de groepen. Van een goocheltruc tot hiphopdansen, van 2 stoere zangers tot een mooi blokfluitoptreden. Een aantal optredens zijn vervolgens
ook vertoond in Zuwe Maria-Oord.

Veel belangstelling zondagmiddag bij de najaarsproeverij van Prinselijk Proeven, die dit keer werd gehouden in Hotel Mijdrecht. Aan zeven
verschillende tafels stonden keurig gegroepeerd ruim 70 verschillende
wijnen, champagnes en voor het eerst ook sherry's klaar om geproefd en
beoordeeld te worden. Restaurant Boven Water verzorgde voortreffelijke
gerechtjes en verse oesters. Een geslaagde middag!
foto's rob isaacs

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

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

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

Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je
weet, hij redt het niet. Veertien jaar heb je
gestreden. Je streelt zijn wangen, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet. Toch ben je
dankbaar voor zijn einde dat na zoveel moedig
strijden zijn leven en ook zijn lijden overnam.
Nooit meer je humor, nooit meer je lach, nooit meer moppen tappen, nooit meer........
maar onze herinneringen blijven bestaan.
Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze broer, zwager en
neef

Theodorus Maria Bernulfus Aarsman

* Vinkeveen, 14 november 1934

"Theo"

† Wilnis, 21 november 2011
Mien Aarsman - Kok

				
Broer en zussen
				
Zwagers en schoonzussen
				
Neven en nichten
Zr. den Hertoglaan 29
3641 KT Mijdrecht
Theo is overgebracht naar aula De Ronde Venen, Ringdijk
4 te Wilnis, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren op vrijdag 25 november van 19.00 tot 20.00 uur.
De gezongen uitvaartmis wordt gehouden op maandag 28
november om 10.30 uur in de Parochiekerk van de H.
Johannes de Doper, Driehuisplein 1 te Mijdrecht, waarna
de crematieplechtigheid om 12.30 uur zal plaatsvinden in
het crematorium aan de Noorddammerweg 40 te Uithoorn
(De Kwakel).
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.
In plaats van bloemen graag een gift in de daarvoor
bestemde collectebus t.b.v. het Hospitium te Wilnis.
Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op:
WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL. U logt in met de
naam: AARSMAN en met toegangscode: B6N887 Tevens
kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

DE GROENE VENEN

Zuwe Zorg en Aveant bezorgen ouderen een gezellige kerst
Veel ouderen voelen zich extra eenzaam
rondom de kerstdagen. Om ouderen juist een
fijne kerst te bezorgen, organiseren zorgorganisaties Zuwe Zorg en Aveant allerlei
leuke activiteiten. Gezelligheid samen met
anderen staat hierbij centraal. De zorgcentra organiseren volop kerstactiviteiten voor
bewoners en familieleden, maar daarnaast
zijn er bijvoorbeeld ook kerstdiners waar
iedereen van harte welkom is. Voor wie zin
heeft in een dagje uit is er zelfs een kerst-

dagtocht, inclusief professionele begeleiding.
De activiteiten zijn betaalbaar voor iedereen.
Juist mensen die alleen zijn, worden opgeroepen om zich aan te melden. Er is altijd wel
iemand in het gezelschap met wie het klikt.
Gewoon doen, want iedereen verdient een
gezellige kerst!
Op 23 december verzorgt Zorgcentra Zuwe
Maria–Oord (Vinkeveen) een kerstconcert
om 14.00 uur. Inlichtingen tel. 0297-21 93
19 en op www.aveant.nl en www.zuwezorg.nl.

Variatie aan cursussen bij 'De Paraplu’
Eind november en begin december starten bij de Stichting 'Paraplu' nog een aantal interessante en zeer leerzame cursussen, die er een bijdrage aan kunnen leveren om de lange winteravonden op een zinvolle, creatieve, gezellige wijze door te komen.
Bridge cursus vervolg op beginners
Deze cursus herhaalt sommige belangrijke
onderdelen uit de bridge-beginnerscursus, maar
gaat ook verder zodat de volgende elementen
behandeld worden: uitdiepen van biedingen,
vaste slagen tellen, werkkleur ontwikkelen,
tegenspel, fit zoeken, spelplan, op naar slemcontract etc.
Het lesmateriaal dat voor deze cursus wordt
gebruikt is volgens het ACOL-systeem.
Mevrouw Sonja Dillions, specialist op het gebied
van bridge, verzorgt deze cursus, die plaatsvindt
op de maandagavonden van 19.30-22.30 uur,
van 28 november a.s. tot en met 27 februari
2012. De cursuskosten voor deze 10 dagdelen
bedragen € 80,00.
Kerstdecoratie beplakt met decopatch papier
Deze eendaagse workshop vindt plaats op maandag 12 december van 09.30-11.30 uur en wordt
verzorgt door de bekende creatieve docente
Ans van Kerkwijk. Desgevraagd licht zij toe: "De
deelnemers werken met decopatch papier met
een geschilderd effect, wat gescheurd wordt in
verschillende tinten. Dit wordt op hout, steen
of ander materiaal geplakt met een speciale
lijm, waarna het afwasbaar is. Er zijn diverse
voorbeelden beschikbaar, zoals een kerstboom,
kandelaar in stervorm of ovaal. Na afloop is
men in staat om ten behoeve van de huisversiering tijdens de Kersdagen zelf allerlei mooie
en sfeervolle effecten te creëeren.” De aan te
schaffen materiaalkosten bedragen € 10,00, aan
de docente te voldoen. De cursusprijs bedraagt
slechts € 8,00.
Zo leuk kan "het Netwerken" zijn.
Facebook, Linkedin, Hyves en Twitter…. U heeft
er vast een keer van gehoord? Of misschien bent
u zelf wel actief op een van de sociale netwerksites. Maar wat is het en wat kun je ermee?
"Tijdens de twee cursusavonden leert men meer
over het gebruik en het doel van deze media
tools, die niet meer weg te denken zijn uit onze
huidige maatschappij. Aan het eind van de cursus
weet men niet alleen wat men er mee kan doen,

maar ook of men iets ermee wil doen en waar
het voor dient.” Aan het woord is mevrouw Ula
Rusin, de docente die deze cursus verzorgt en
zelf zeer deskundig is met het gebruik van de
diverse siciale media.
De cursus vindt plaats op de maandagen 5 en 12
december a.s. van 20.00 tot 22.00 uur.
De cursusprijs bedraagt € 20,00.
Workshop Manicure (verplaatst)
De Workshop Manicure die gepland stond voor
woensdag 16 november is vanwege persoonlijke
omstandigheden van de docente verplaatst.
De workshop wordt nu gehouden op woensdag
13 december van 19.30 - 21.30 uur.
Een tweede Workshop Manicure is gepland op
maandag 13 februari van 19.30 - 21.30 uur.
Deze workshop is bedoeld voor vrouwen én mannen die het belangrijk vinden om hun handen
en nagels te verzorgen. Daarnaast ontvangen
deelnemers extra informatie over hoe het verzorgen van de nagelriemen en het vijlen van de
nagels, maar ook over de producten voor de
handen en over de soorten nagellak.
De houdbaarheid van de nagellak speelt hierbij een grote rol, want hoe kan men zo lang
mogelijk van de nagellak genieten!
De kosten van het te gebruiken materiaal
bedraagt € 9,50, dat aan de docent voldaan
wordt tijdens de workshop.
De cursus wordt verzorgd door Mevrouw B.
Schaap, zeer deskundig en ervaren op dit
gebied. De kosten voor deze workshop bedragen slechts € 8,00.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in het
programmaboekje - af te halen bij de 'Paraplu' en op de website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier worden ingeleverd
dat kan worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan
28 te Wilnis.

Antoniusschool sponsort Buiske Boone op kerstmarkt in De Hoef

WELKOM THUIS!

akker
Peter B ITEERD!
LIC
GEFE

De Antoniusschool is met een kraam op de kerstmarkt in De Hoef vertegenwoordigd.
Onder het motto: Antoniusschool; Een dijk van een school!, kan men hier boeiende en leuke informatie over de school vinden. De leerlingen hebben enthousiast aan prachtige kerstkaarten gewerkt,
die op de kerstmarkt te koop zullen zijn. Wacht u dus nog even met het kopen van kerstkaarten,
want deze unieke kunstwerkjes zijn te mooi om niet verstuurd te worden.
Voor de kinderen zet de school een parcours uit met oud hollandse spelletjes. Tegen een kleine
vergoeding krijgen de kinderen een kaartje met hun naam erop, waarmee ze bij 5 spelletjes hun
behendigheid kunnen testen. Aan het eind van de dag worden drie kaartjes getrokken en voor die
kinderen ligt er een prijsje klaar. Vergeet dus niet je kaartje in te leveren!
De opbrengst van zowel de kerstkaarten als de spelletjes gaat voor een groot gedeelte naar
het goede doel in Ghana van Buiske Boone (oud-leerling van de Antoniusschool), waarover u
op de website
www.kerstmarktdehoef.nl informatie kunt vinden. Buiske zal zelf ook bij de kraam van school
aanwezig zijn met allerlei materiaal over Ghana en om met de kinderen iets te knutselen voor
in de kerstboom.
De Antoniusschool hoopt u te zien op de kerstmarkt!
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Karwei Mijdrecht benoemd tot Beste van Nederland
vervolg van voorpagina

Ingericht volgens de nieuwste formule is een vestiging opgebouwd
waar mensen uit de hele regio naar toe komen. Bouwmarktmanager
Marco Kruse (foto links) is geweldig trots op de prestatie van zijn
team en vertelt over het 'geheim' van zijn winkel: “Wat je klant in de
winkel beleeft, daar gaat het om. Dat moet je goed doen. En daar zijn
we ook op beoordeeld. Er wordt op veel punten gemeten, niet alleen
in de winkel, maar ook daarbuiten. Klanten van wie we een e-mailadres hebben zijn benaderd met een enquête en we zijn ook diverse
keren bezocht door zogeheten ‘mystery shoppers’, onderzoekers die
zich voordoen als klant, maar in feite alles beoordelen wat ze in je
winkel meemaken. Des te mooier is het resultaat. Zeker in deze tijd,
waarin we het allemaal wat moeilijker hebben, is deze klantwaardering bijzonder welkom. Temeer, omdat we dit jaar voor het eerst als
concern de ING retail jaarprijs, een belangrijke publieksonderscheiding in ontvangst mochten nemen voor de ‘Beste Bouwmarktketen’
Een mooie opsteker!” 			
foto paul bosman

Prijsklaverjassen in De Merel
Op vrijdag 2 december is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café de Merel, Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen, tel. 0297-263562. Aanvang 20.00 uur stipt en uiterlijk om 20.15
starten met kaarten, dit op veelvuldig verzoek. Er worden vier maal zestien giffies gespeeld,
de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze
avond een grote tombola.
De volgende data is er ook prijsklaverjassen: 16 december, 6 en 20 januari, 3 en 17 februari,
2,16 en 30 maart, 13 en 27 april 11 en 25 mei , 8 en 22 juni en 6 juli. Dit zijn alle vrijdagen
en onder voorbehoud.

Tot 18 jaar nog steeds gratis

Bibliotheken in 2012: nieuwe tarieven, nieuwe service
Met ingang van 1 januari 2012 veranderen de tarieven van de bibliotheken. Ze worden
aangepast aan het huidige prijspeil, na twee jaar gelijk te zijn gebleven.
Een standaardabonnement met automatische incasso kost met ingang van 1 januari € 45,50. Daarvoor mag men een jaar
lang onbeperkt materialen lenen en gratis
internetten zoveel men wil. Bovendien lenen
leden met een standaardabonnement met
ingang van 2012 gratis ‘sprinters’; bestsellers met een uitleentermijn van één week.
Voorheen kostten die nog 1 euro per week.
Wie incidenteel materialen wil lenen kan een
klein abonnement nemen voor € 25,50 per
jaar, met automatische incasso. Daarvoor mogen 20 materialen geleend worden en mag
men 30 minuten per dag gratis internetten.
Bibliotheken nemen hun leesbevorderende
taak zeer serieus: kinderen en jongeren tot
18 jaar lenen nog steeds gratis en bibliotheken zullen zich tot het uiterste inspannen om
dat zo te houden. Aan alle leden bieden de
Bibliotheken de Nooit meer te laat-service,
die voorheen nog € 7,50 kostte, gratis aan.
Wie zich daarvoor opgeeft ontvangt voor
het verstrijken van de uitleentermijn een emailbericht. Door de materialen op tijd terug

te brengen of te verlengen is men nooit meer
te laat!
Aanbod
De Bibliotheken bieden de nieuwste titels,
naslagmaterialen, digitaal of in boekvorm,
muziek, films en romans. Specifieke titels die
niet in de Bibliotheek aanwezig zijn kunnen
gereserveerd worden: de plaatselijke Bibliotheek vormt de poort naar alle denkbare media. De Bibliotheken gaan met hun tijd mee:
zij laten de leden desgewenst kennismaken
met e-books en luisterboeken. De medewerkers van de Bibliotheek helpen bij het zoeken
op internet en beantwoorden vragen over
literatuur en mediagebruik.
Het lidmaatschap van de Bibliotheek bespaart geld. Voor de prijs van drie boeken
leent iedereen die lid is een jaar lang alles
wat hij of zij maar wil. Bovendien hebben
de Bibliotheken heel veel abonnementen op
populaire kranten en tijdschriften die men ter
plekke kan lezen.

Nieuwe takelwagen voor
Autobedrijf van Rijn en Van Rijn Berging
Een onderdeel van het bekende Rondeveense
Autobedrijf van Rijn zijn de takel- en bergingsdiensten onder de naam Van Rijn Berging.
Hiervan maken sinds 2010 ook meerdere
(auto)bedrijven in de regio gebruik. In veel
gevallen kan Van Rijn Berging snel ter plaatse
zijn, om de klant te helpen met zijn of haar
gestrande voertuig. Bijkomend voordeel is,
dat als het voertuig niet meer zijn weg kan
vervolgen, dan ook direct naar de gewenste
garage getransporteerd kan worden! Niet
alleen stallingkosten van het voertuig worden de klant zo bespaard, ook voorkomt dit
uiteindelijk tijdverlies op de reparatie. De klant
kan dus nog sneller zijn weg vervolgen. Naast
personenauto’s beschikt Van Rijn Berging ook
over de mogelijkheid om lichte bedrijfswagens
hulp te bieden. Afgelopen winterperiode, met
name tijdens de hevige sneeuwval, wist Van
Rijn Berging gestrande voertuigen weer in het
juiste spoor te krijgen of thuis te brengen.
Aanscherpingen van milieueisen in steden als
bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht leidden er
toe dat vrachtauto’s niet langer met ‘vervuilende’ dieselmotoren hun werk mogen doen.
Dat maakte het noodzakelijk een nieuwe Iveco
vrachtwagen in te zetten. Deze voldoet aan de
laatste milieunormen. Met de ingebruikname
van de nieuwe Iveco Eurocargo mag Van Rijn

Berging ook weer werkzaamheden verrichten
in de steden.
De 18 tons kraan en bril (het onderdeel waar
het gestrande voertuig mee gesleept wordt),
voorzien van een hydrolische lier, zijn afkomstig van de oude bergingswagen. Verder is de
nieuwe takelwagen geheel in samenwerking
met Lasbedrijf J.J. van Rijn opgebouwd. Het
Vinkeveense bedrijf nam op vakkundige en
verantwoorde wijze de opbouw van de kraan,
bril en hydroliek voor zijn rekening. Met de
ingebruikname van de nieuwe Bergingswagen
heeft Van Rijn Mijdrecht zijn dienstenpakket
en service nog verder weten uit te breiden.
Meer informatie over berging en/of transport
van uw voertuig kunt u vrijblijvend terecht op
0297-288711.

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

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

Door Valérie Sambrink Sanderink

Ria Kortekaas:

“Kantklossen is meer dan
kleedjes maken”
Ria Kortkaas uit Mijdrecht heeft een huis vol kant. Tot in de toiletruimte aan toe hangen haar werken. Geen
wonder, want de geboren Voorhoutse beoefent al ruim 28 jaar de hobby ‘kantklossen’. Daarbij heeft ze zich
niet tot het klossen van kanten kleedjes beperkt. Ria: “Met kantklossen kan er nog veel meer gemaakt worden. Van poezen tot kerstklokjes, ik probeer van alles uit.”
Ria weet nog precies hoe ze bij
deze hobby gekomen is. Ria: “Ik
houd mijn leven lang al erg van
handwerken. Ik heb voordat ik
trouwde als coupeuse in een modezaak gewerkt en ben daarnaast
altijd met de handen, spelden en
naalden actief geweest. Die creativiteit heb ik van mijn moeder. Zij
breidde graag en ik nam dat ook in
mijn vrije tijd een beetje van haar
over. Tot 26 jaar geleden woonde ik
nog in Voorhout. Daar organiseerde
de volksuniversiteit verschillende
cursussen en ik besloot eens een
open dag te bezoeken. Zo kwam
ik voor het eerst in aanraking met
het kantklossen. Ik was onder de
indruk en mijn man zei meteen:
‘Als je dat leuk vindt, moet je het
doen.’ Die raad heb ik opgevolgd.
Op 27 september 1983 had ik mijn
eerste les, dat weet ik nog precies
want ik heb van de eerste les af

aan alles bijgehouden. Elke week
ging ik weer trouw naar de les. Bij
kantklossen werk je op een kussen
met daarop een patroon waar je
de spelden inprikt. Elke techniek
werkt anders maar in principe
beweeg je altijd de klossen waar
de garen of draden aan bevestigd
zijn over elkaar heen waardoor
er knoopjes van garen rondom de
spelden ontstaan. De spelden zijn
alleen bedoeld als begeleiding om
een patroon te krijgen. Vooral de
eerste keer vond ik het hartstikke
spannend om de spelden uit het kussen te halen. Onzin natuurlijk, want
als je het goed doet, bestaat het
werkstuk uit knoopjes garen en die
zullen altijd in elkaar zitten. Als je
dat eenmaal doorhebt, is het al een
stuk minder eng.”
Mappen vol
Tijdens de cursussen hield Ria elk

werkstuk goed bij. Ria: “Ik heb
alles bewaard. Elk kanten werkstuk
zit in een plastic mapje en bij elk
werkstuk heb ik direct in mijn eigen
woorden de techniek beschreven,
zodat ik niet meer in die moeilijk
beschreven boeken hoef te kijken.
Nog steeds kijk ik af en toe in die
mappen. Om weer even te snuffelen,
maar ook om bepaalde technieken weer op te halen. Uiteindelijk
heb ik gedurende twee jaar de
cursussen aan de volksuniversiteit
gevolgd. Toen ben ik naar Mijdrecht
verhuisd. Hier hadden ze geen
kantkloscursussen, maar wel een
hobbyzaak. Toen ik daar kwam om
materiaal te halen, gaf de verkoper
aan dat er een groepje dames was
die dezelfde hobby uitoefent. Ik
kreeg de gegevens van één van die
dames en heb contact gezocht. Ik
kon direct bij de groep komen.”
Samen fröbelen
Inmiddels is
Ria alweer 26
jaar verder
en nog steeds
komt de groep
met regelmaat
bij elkaar. Ria:
“Je moet heel
fanatiek zijn
om na zo’n
lange tijd nog
steeds alleen
verder te gaan.
Voor mij is het
echt een hobby,

Ria Kortekaas: “Zelfs na twee jaar cursussen en zesentwintig jaar zelf oefenen ben
ik nog steeds niet uitgeleerd. Ik blijf vernieuwen, zo blijft het een leuke uitdaging.		
						
foto patrick hesse
er is weinig streven bij. Daarom
is ons groepje ook zo leuk. Zo kun
je het kletsen en het werken met
elkaar combineren. Eén keer in de
twee weken komen we een ochtend
bij elkaar. Altijd bij dezelfde dame,
want zij heeft een grote zolder. We
zijn nu met z’n achten. We wonen
verspreid over Aalsmeer, Uithoorn,
Wilnis en Mijdrecht en daarmee
dicht bij elkaar. Binnen de groep is
er in de loop der jaren natuurlijk
wel wat veranderd, maar de groep
blijft grotendeels hetzelfde. Drie
jaar geleden is ons ‘nieuwste’ lid
erbij gekomen en die leren we
telkens wat bij. In het verleden hebben we ook wel eens leuke reisjes
gemaakt, naar Brussel en Brugge
bijvoorbeeld. Het Belgische Brugge
staat bekend om haar kant, dat is
een echte kantstad. Wat ik daar
allemaal gezien heb, dat zal ik zelf
nooit kunnen maken. Zo mooi, groot
en indrukwekkend is dat. Met mijn
60 jaar ben ik één van de jongsten
in de groep dus zulke reisjes zitten
er niet meer in. Maar het bijkletsen
en fröbelen één keer in de twee weken is nog steeds hartstikke leuk.”
Huis vol
In de loop der jaren heeft Ria veel
gemaakt. Overal in huis hangt wel

iets van kant. Het grootste werk is
een kleed met een diameter van
zo’n 60 centimeter. Deze bewaart
ze op een tafel met een glasplaat
erover zodat stof en vuil geen kans
maken. Ria: “Ik bewaar al mijn
werken netjes. Ik heb wel eens wat
weggegeven, maar het meeste ligt
verspreid in het huis. Een groot
deel vind je in de vitrinekast in de
woonkamer. Daar liggen bijzondere
kleinere werkjes. Zo heb ik een
laagje kant om een lampenkapje
geklost, maar ook een boekenlegger, een corsage en een omhulsel
voor een vingerhoedje. Deze liggen
allemaal in die kast. Verder maak ik
graag wat voor feesten als Pasen en
Kerst. Met Kerst zet ik een kunstboompje op en daar hang ik dan
mijn eigengemaakte kerstklokjes en
kerstballen met kanten omhulsels in.
Dat geeft een erg leuk effect. Inmiddels kan ik aardig kantklossen, maar
zelfs na twee jaar aan cursussen en
zesentwintig jaar zelf oefenen, ben
ik nog lang niet uitgeleerd. Toch
ben ik niet meer zo fanatiek als
vroeger. Immers: waar moet ik het
allemaal laten? Wel blijf ik continu
vernieuwen, want ik heb nog boeken
vol met nieuwe ideeën. Zo blijft het
kantklossen zelfs na zoveel jaar een
leuke uitdaging.”

Fotoexpositie Dutch Winter, Norwegian Summer
van Roos Uithol te zien in de bieb van Mijdrecht
Een winters Nederland en een zomers Noorwegen zijn de belangrijkste beelden in de derde
expositie van Roos Uithol. Fascinerende wolkenluchten boven Noorwegen en verstilde
winterse plaatjes in eigen land combineren wonderlijk goed samen. Als u nieuwsgierig bent
naar deze derde expositie van freelance fotograaf Roos, komt u dan in de maand december
even kijken in de bibliotheek in Mijdrecht. Roos laat zien dat niet alleen het fotograferen van
landschappen en natuur haar specialiteit is. Het vastleggen van een monument, een spelend
kindje of een
Art foto met
vuurrode nagels
laten zien dat
haar repertoire
veelzijdiger
is geworden.
Onder de naam
‘Dutch Winter,
Norwegian
Summer’, gaat
deze derde
expositie van
Roos Uithol, op
donderdag 1
december 2011
van start!
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Dr. Beeker

Een kleine kwaal
Jaren geleden, toen ik bij mijn vader in de praktijk kwam,
krabbelde hij alle spreekuurverslagen in een groot boek.
Van die boeken waren er meer, ze waren alfabetisch geordend, en als je dan iemand voor je neus had trok je het
desbetreffende boek tevoorschijn en zocht vervolgens
op voorletter naar de goede patiënt. Had je die gevonden dan probeerde je alles wat er ingeschreven
stond te ontcijferen en dan kon je aan je consult
beginnen. Mijn vaders handschrift is ongeveer net
als de mijne en ik werd op de middelbare school
meermalen de klas uit geslingerd vanwege onleesbaar schrijven. Echt simpel verliep zo'n consult dus
niet. En dan had je ook nog van die mensen die ‘gelijk maar met de deur in huis vallen’. Dan was je nog
niet eens begonnen met het opzoeken van de naam
en voorletters en was je consult al halverwege.

U

iteindelijk
besloten
mijn vader en
ik dat er eigenlijk een extra
spreekkamer
nodig was en
toen die er kwam
werd het ondoenlijk om met die
boeken heen en weer te sjouwen
dus toen zijn we gaan automati-

seren (dat was in 1996). Sinds de
computer is alles wel wat gemakkelijker geworden, belangrijk voordeel
is dat alles leesbaar is! Maar ook in
het computertijdperk ontwikkelde
de huisartsenzorg zich en een van
de ontwikkelingen is het registreren
in de computer op een vastgelegde,
algemeen begrijpelijke manier.
Deze methode heet ICPC en dat
staat voor international classifica-

Mijdrechter Jan Treffers
ontwerpt Stilte Centrum
Je ziet het de laatste tijd veel vaker. In ziekenhuizen, verzorgscentra
en zelf penitraire inrichtingen worden ruimtes ingericht die een mens
tot bezinning kunnen brengen. Mijdrechter Jan Treffers ontwerpt deze
ruimtes. Kunst en functioneel zijn wordt door hem gecombineerd.
tekst en foto paul bosman

“Van Marrie Ockhuysen, echtgenote
van onze predikant, kreeg ik de
vraag of ik eens wilde nadenken
over een in te richten stille ruimte
in verzorgingstehuis Vreugdehof in
Amstelveen. Het zou mijn derde opdracht worden. Eerder was ik nauw
betrokken met een zelfde initiatief
in de gevangenis in Alphen aan De
Rijn en bij de Jeugdgevangenis
“Overberg”. Stilteruimtes zijn plekken waar een mens tot bezinning
kan komen. Dat kunnen familieleden van patiënten zijn of patiënten
zelf die de drukke omgeving waarin
ze leven even willen ontvluchten.
Zoals de benaming aangeeft is het
er er stil. Een mens kan even op
een stoel of bank gaan zitten en de
ogen sluiten voor het gebeuren van
alledag. Kom je na een bezoek aan
een ziek familielid of vriend er niet
toe meteen in de auto te stappen
kun je bijtanken in een sfeervolle
omgeving. Al dan niet met ande-

ren. Een gelovig mens, Christen of
Moslim kan er bidden maar ook
anderen kunnen er nadenken over
hetgeen ze bezig houdt.
Bij het ontwerp probeer ik elementen aan te brengen die als het ware
rust geven. In Amstelveen koos ik
voor een golvend plafond, donker
van kleur met lichte stippen. Er
zijn een tweetal brievenbussen in
de wand aangebracht waarin een
boodschap kan worden gepost die
alleen door pastoraal werkers kan
worden geopend. Uiteraard ontbreken religieuze elementen niet. Er
ligt een flink aantal boeken en uiteraard ontbreekt de Bijbel, in een
grote uitgave, niet. Bovenal heerst
er rust, daar komen de mensen dan
ook voor.
De ruimte kan worden uitgebreid
door een aansluitende zaal die door
middel van een schuifdeur kan worden geopend. Op zondag worden er
kerkdiensten gehouden en van tijd
tot tijd verlenen Mijdrechtse koren
daar aan hun medewerking.
Centraal thema is het gedicht van
Bram Vermeulen geworden. De
Steen. De aanvangsregels hiervan
zijn: Ik heb een steen verlegd in
een rivier op aarde, het water gaat
er anders dan voorheen. Als ik nu
na twee jaar het gastenboek bekijk
waar bezoekers hun verhaal in kwijt
kunnen denk ik, ik heb een bijdrage
mogen leveren aan het wel en wee
van mensen die even met andere
zaken worden geconfronteerd dan
de alledaagse.”

tion of primary care. Deze wijze
van registreren is oorspronkelijk
bedacht in Australië en werd later
door de Wonca (World Organisation
for Family Doctors) verder ontwikkeld.
Sinds het gebruik kan een dokter in
Australië dus precies begrijpen wat
ik bedoel als ik iets opschrijf!
Het werkt met een aantal nummers, waarbij de eerste nummers
(net als het netnummer van de
telefoon) aangeven in welk deel van
het lichaam je het probleem moet
zoeken en de daaropvolgende nummers + de omschrijving aangeven
wat dan het probleem ter plekke is.
Het levert wel wat extra werk op,
maar sinds ik er een jaar of vijf geleden mee ben begonnen rendeert
dat wel weer doordat je achteraf
veel gemakkelijker ook wat terug
kunt vinden.
Dat is mooi, maar zoeken in deze
lijst van problemen en probleempjes
is nog best veel werk. De snotneuzen, de verkoudheden maar ook
buikpijn en blaasontsteking, alles
staat door elkaar in de computer en
is niet direct overzichtelijk weggezet.
Nu heeft de overheid in al haar
wijsheid besloten dat we meer moeten doen; we moeten episodegericht
registreren.
Maar de overheid zou de overheid niet zijn om daar niet ook een
mooi acroniem voor te verzinnen,
waarom gemakkelijk als het ook
moeilijk kan?
Vanaf volgend jaar stimuleert de
overheid ons om Adepd te registreren! Ik kan nu punten gaan uitdelen
voor wie kan bedenken waar dat
voor staat, maar dat raden jullie
toch niet; het staat voor adequate
dossiervoming met het elektronisch
patiënten dossier. En het gaat er
om dat ziektes en ziektebeelden in
episodes voor komen, een gebroken
been zal na een maand of twee
wel weer zijn genezen (de episode
duurt twee maanden), maar een
geamputeerd been komt nooit meer
goed (de episode duurt levens-

lang). Ik open een episode voor
een bepaald ziektebeeld en sluit
die weer als het voorbij gaat.Het
idee is dat alles wat bij de desbetreffende episode hoort gebundeld
word, een gebroken been levert een
brief van de eerste hulp op, maar
ook een controle door de gipskamer
en de chirurg, terwijl de huisarts
medicijnen tegen de pijn geeft en
misschien ook nog wel even de voet
inspecteert. Dat alles staat dan onder de noemer ‘gebroken been’ en
maakt het zoeken en het overzicht
helderder.
De overheid wil ook graag dat wij
als huisartsen zo gaan registreren,
want het landelijk Epd is nog steeds
niet helemaal afgeblazen en mocht
dat er uiteindelijk toch komen dan
is het voor iedereen beter inzichtelijk als er volgens Adepd wordt
geregistreerd. Zo zie je maar;
stiekem blijven ze er toch naar toe
werken!
Het elektronisch registreren kent
voor de overheid echter ook een
keerzijde; doordat we alles als
huisartsen opschrijven en nu ook
classificeren kunnen we opeens
ook duidelijker maken wat en
hoeveel wij als huisartsen doen. Het
Nivel (Nederlands Instituut voor
Onderzoek in de Gezondheidszorg
en dat is niet eens een adequate
afkorting!) stuurt alle huisartsen
eens in de zoveel tijd een dikke
enveloppe met vragenlijsten, die
huisartsen spoelen tegenwoordig
alles per knopdruk uit de computer
en zo komt het Nivel dan weer aan
opmerkelijke resultaten.
In een recent onderzoek vroeg het
Nivel zich af hoeveel mensen met
kleine kwalen bij de huisarts komen
en of die vraag nou echt is toegenomen. Om dat te kunnen beantwoorden moet je eerst vastleggen
wat nou eigenlijk een kleine kwaal
is, een team experts kwam op de
volgende aandoeningen; schaafwonden/schram/blaar, likdoorns/eeltknobbels, niezen/neusverstopping/
loopneus, winden/gaspijn/boeren,
buil/kneuzing van de huid, wormen/

aarsmaden/andere parasieten,
nagelproblemen, luieruitslag, waterpokken, insectenbeten, huidschimmel en hoesten. Nou, weinig
discussie wat dat betreft lijkt me.
De uitkomsten zijn verrassend; het
percentage kleine kwalen in de
huisartsenpraktijk is helemaal niet
hoog, het bedraagt 5,5% van alle
consulten en dat is veel lager dan
iedereen dacht. Vooral voor minister Edith Schippers moet dat als
een pijnlijke verrassing komen, die
schildert ons toch een beetje af als
onruststokende rommelkonten, de
huisarts kon wat haar betreft best
wat inbinden want die behandelt
toch veel te veel onzin.
Maar nog verrassender (en
pijnlijker voor de minister): de
vraag naar huisartsenzorg –en dus
daarmee het aantal consulten– nam
in dezelfde periode (het onderzoek liep tussen 2006 en 2009)
met 17% toe. Hoewel het absolute aantal consulten voor kleine
kwalen wel toenam in die periode,
verdween dat procentueel naar de
achtergrond omdat de huisarts het
in de drie jaar veel en veel drukker
heeft gekregen. Daarmee heeft het
Nivel eigenlijk aangetoond dat de
huisarts steeds harder is gaan werken voor hetzelfde geld, en dus minder is gaan verdienen (zoals ik ook
in een vorig stukje al beschreef)
en dat dat meerwerk ook nog eens
serieuze problematiek betreft.
Overigens nog een leuk weetje; de
meest geregistreerde kleine kwaal
is hoesten en in 56% van de consulten gaat de patiënt toch met een
recept de deur uit.
Toch leuk dat elektronisch registreren, zeker als het in je voordeel
werkt. Volgend jaar beginnen we
welgemoed met het Adepd!

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

Koud weer en de huid
De winterperiode begint echt op
gang te komen. De temperatuur
daalt, de wind wordt guurder
en de verwarming staat inmiddels weer volop te branden.
Een goede bescherming c.q.
verzorging van de huid is dan
ook van belang. Tijdens ons dagelijks inloopuur krijgen we op
dit moment de meeste vragen
over handen, lippen en gezichtshuid. Want waar moet u nu op
letten? Gelukkig heeft de huid
van nature een goede bescherming. Deze beschermlaag wordt
echter negatief beïnvloed door
bijvoorbeeld het wassen van de
huid met zeep, de centrale verwarming en natuurlijk de koude/
schrale lucht van buiten. Tevens
gaat de huid minder talg c.q
vet produceren, naarmate deze
ouder wordt (en heeft daardoor
dus minder bescherming).

BEAUTYSALON
SALON VOOR PROFESSIONELE HUIDVERBETERING

handpakkingen en maskers. Dit zijn
heerlijke behandelingen om aan uw
gelaatsbehandeling toe te voegen.
Daarnaast is het verstandig om,
naast het dragen van handschoenen, de handen dagelijks in te smeren met een verzorgende handcrème. Het is dan wel van belang dat
deze de huid niet volledig afsluit.
Worden de handen alleen maar ingevet, dan verlaag je uiteindelijk de
natuurlijke weerstand (doordat je
de huid afsluit). De huid zal op den
duur steeds kwetsbaarder worden,
de zogenoemde minerale olieverslaving van de huid. Ditzelfde geldt
voor de lippen. De hele tijd vet
houden van de lippenhuid, zorgt
ervoor dat de lippen op den duur
alleen maar droger worden. Een
juiste lipverzorging hoef je alleen
te gebruiken als je in de schrale
lucht komt.

Voor het gezicht zijn er diverse
mogelijkheden om de huid zo
optimaal mogelijk te beschermen
tegen de winterse kou. In ieder
geval is het belangrijk om de dagelijkse verzorging aan te passen. Uw
huid heeft in de wintermaanden
een hele andere verzorging nodig
dan in de zomermaanden. In ons
instituut meten we de talgproductie en vocht met speciale sensoren.
Het mooie hiervan is, dat je precies
kunt zien, op welke gebieden de
huid iets te kort komt (dus iets
extra’s nodig heeft). Een speciale
winterbehandeling werkt dan ook
meestal vocht- en talg regulerend.
Maar ook uw thuisverzorging
kunt u aanpassen aan dit winterse
weer. Hierbij kunt u denken aan
een mildere reiniging en voedende
maskers. Zit u veel op de fiets,
gebruik dan een vollere dagcrème,
om de eerste kou op te vangen en
een voedende nachtverzorging.

BEAUTY
In de schoonheidssalon zijn diverse
mogelijkheden om de handen
extra te laten verzorgen. U kunt
hierbij denken aan (paraffine)
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FILMAGENDA
Volwassenen
(kijkwijzer AL)

Beginners
Dec do 1 vr 2 za 3 di 6 wo 7 20.30
Regie: Mike Mills – VS 2010 – 104 min
Oliver heeft er na enkele teleurstellende relaties en een heleboel ex-vriendinnen inmiddels
wel genoeg van. Wanneer zijn 75-jarige vader
Hal uit de kast komt en met volle teugen van
zijn nieuwe leven geniet, wordt het er voor
Oliver niet echt makkelijker op. Eenzaamheid ligt op de loer, maar dan ontmoet hij de
betoverende Anna.
Met Ewan McGregor, Melanie Laurent, Christopher Plummer, Goran Visnjic e.a.
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loofde Inez en haar ouders een bezoek brengt
aan de stad van de liefde. In tegenstelling tot de
welgestelde Inez, die niets ziet in een onzeker
kunstenaarsbestaan, valt Gil direct na aankomst
al voor de artistieke charme van de lichtstad.
Wanneer hij tijdens een nachtelijke wandeling op
een wel heel bijzondere wijze wordt meegevoerd in de bruisende geschiedenis van Parijs, is
dit voor Gil reden om zijn huidige situatie eens
onder de loep te nemen: is het leven daar nu
echt zoveel mooier, of lijkt dat maar zo?
Met Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion
Cotillard, Michael Sheen, Adrien Brody, Kathy
Bates, Carla Bruni e.a.

(kijkwijzer 6, eng, grof taalgebruik)

(kijkwijzer 12, eng, grof taalgebruik, sex,
discriminatie)

The Ides of March

All Stars 2: Old Stars

Dec do 8 vr 9 za 10 di 13 wo 14 20.30 zo 11
15.30
Regie: George Clooney – VS 2011 – 101 min
Stephen is een
ambitieuze persvoorlichter die
onder campagneleider Paul Zara
meewerkt aan de
campagne van de
democratische
presidentskandidaat gouverneur
Morris. Al snel valt Stephen ondanks zijn
goede intenties ten prooi aan achterkamerpolitiek, verraderlijke manipulatie en
wordt hij verleid door een jonge stagiaire.
Hij probeert zich staande te houden, terwijl
een journalist en de campagneleider van de
andere grote kandidaat hem tegenwerken. Als
Stephen vervolgens binnen zijn eigen team
op een schandaal stuit, raakt hij volledig de
weg kwijt.
Met George Clooney, Ryan Gosling, Marisa
Tomei, Paul Giamatti, Evan Rachel Wood,
Philip Seymour Hoffman e.a.

Dec do 29 20.30
Regie: Jean van de Velde – Nl 2011 - 123 min
All Stars gaat over een groep van zeven vrienden die al van jongs af aan ieder weekend
een potje voetbal spelen bij hun club Swift
Boys. Winnen doen ze bijna nooit, maar daar
gaat het al lang niet meer om. Door een
onverwachts huwelijk van één van de jongens
trakteren ze zichzelf in All stars 2 Old Stars
op een ‘ouderwets trainingskamp’ in de vorm
van een lang weekend Barcelona, inclusief het
bijwonen van 'El Clasico'. Maar bij de Swift
Boys gaat niets volgens plan. Noodgedwongen haasten ze zich in het busje van Harry’s
Tuincentrum om op tijd in Barcelona aan te
komen, met onderweg de nodige obstakels:
het Belgische wegennet, Duitse vakantiegangers en de Franse politie. Gaandeweg vragen
de jongens zich
af wat er van hun
ooit zo mooie
toekomstplannen
terecht is gekomen. Of ze het
leven leiden dat
ze ooit voor ogen
hadden. En of de
‘tweede helft’ nu
al begonnen is...
Met Thomas Acda, Daniel Boissevain, Cas
Jansen, Kasper van Kooten, Peter Paul Muller,
Danny de Munk, Raymi Sambo e.a.

foto independent films

(kijkwijzer 9, eng)

Jane Eyre
Dec do 15 vr 16 za 17 di 20 wo 21 do 22 di 27
20.30
Regie: Cary Fukunaga – GB 2011 – 118 min
In deze verfilming
van het beroemde
boek Jane Eyre
van Charlotte
Brontë reist het
arme weesmeisje Jane Eyre naar Thornfield
Hall om een baan als gouvernante op zich te
nemen. Ze wordt er hartelijk ontvangen door
huishoudster Mrs. Fairfax. Haar interesse
wordt echter vooral gewekt door haar baas,
Edward Rochester, met wie ze levendige
gesprekken heeft. Hij onthult haar een aantal
van zijn diepste gedachten. Jane wordt verliefd op Rochester, maar maakt zich zorgen
over zijn zware gemoed en de vreemde
gebeurtenissen in het huis en dan met name
op de zolder waar ze niet mag komen. Desondanks stelt ze zichzelf open voor Rochester,
maar dan lijkt het erop dat er toch een lang
bewaard geheim over hem uit zal komen.
Met Mia Wasikowska, Jamie Bell, Judi Dench,
Michael Fassbender e.a.
foto a-film

(kijkwijzer 12, drugs)

Midnight In Paris
Dec vr 23 wo 28 vr 30 20.30
Regie: Woody Allen – VS 2011 – 94 min
Gil is een aspirant schrijver die met zijn ver-

foto independent films

Jeugd/Familie
(kijkwijzer AL)

Bennie Stout
Dec zo 4 15.30 wo 7 13.30
Laatste vertoning - zo 11 dec 13.30 Grote Zaal
Regie: Johan Nijenhuis - Nl 2011 – 92 min
De avonturen familiefilm Bennie Stout speelt
zich af in de jaren ’30. Benjamin Stout doet
zijn naam vaak eer aan. Samen met zijn
zeepkist, een zelfgemaakt trapauto, zet hij
de boel regelmatig op stelten. Bovenaan
zijn verlanglijstje voor Sinterklaas staat de
nieuwe glimmende trapauto die hij in de
etalage van de speelgoedwinkel heeft gezien.
Maar het is crisistijd en Bennie’s vader besluit
om voorlopig in Spanje te blijven om extra
geld te verdienen. Bennie heeft nu nog maar
één wens: Sinterklaas moet er voor kunnen
zorgen dat zijn vader snel thuis komt zodat ze
met de hele familie pakjesavond kunnen vieren. Al snel komt Bennie erachter dat het niet
zo makkelijk is. Hij besluit zijn vader zelf op
te halen. Hij schrijft zijn naam bij de 'stoute
kinderen' in Het Grote Boek van Sinterklaas.
Want als 'stout jongetje' moet hij in de zak
mee naar Spanje…
Met Hanna Verboom, Plien van Bennekom,
Koert Jan de Bruijn e.a.

(kijkwijzer AL)

Sinterklaas en het raadsel van
5 december
Dec za 3 13.15 zo 4 13.30
Regie: Martijn van Nellestijn – Nl 2011 – 85 min
Na het succes
van Sinterklaas
en het Pakjes
Mysterie brengen de makers
voor het vierde
jaar op rij een nieuw Sinterklaasavontuur uit
in de bioscoop: Sinterklaas en het Raadsel
van 5 December. Naast Sinterklaas schitteren ook Diego, Gerard Joling en Joris en
Boris weer op het witte doek. In dit nieuwe
verhaal lopen de Pieten op tegen een modern
probleem. De meeste schoorstenen zijn
verdwenen en veel huizen zijn tegenwoordig
beveiligd met een alarm. De arme Pieten worden steeds door de politie achterna gezeten
als ze proberen de kadootjes te bezorgen
bij de kinderen. Eén voor één belanden ze
in de gevangenis. Wanneer Sinterklaas druk
bezig is om het probleem van de Pieten op te
lossen, wordt hij ontvoerd door de gemene
Dr. Brein en haar handlangers Joris en Boris.
Ondertussen proberen Pieta en Mevrouw
Dakjes een stel Pietjes het Pietenvak bij
te brengen. Daar worden ze ook nog lastig
gevallen door Michiel (die voor de schoolkrant
een interview met Sinterklaas wil hebben.
Pakjesavond nadert en voor de Pieten en
Sinterklaas wordt het een race tegen de
klok om op tijd een oplossing te vinden en
Pakjesavond te redden. Gaat het ze lukken?
Sinterklaas en het Raadsel van 5 December is
een spannend en groots Sinterklaasavontuur
voor jong en oud.
Met Sinterklaas, Zwarte Pieten, Coole Piet
Diego, Ralf Mackenbach e.a.
foto entertainment one benelux
fotograaf daniel kroll

(kijkwijzer 6)

(kijkwijzer AL)

Dolfje Weerwolfje
15.15 za 3 dec / wo 7 dec / za 10 dec / za 17
dec / wo 21 dec
11.30 zo 4 dec / zo 11 dec / vr 30 dec
13.30 zo 18 dec / di 27 dec
15.30 ma 26 dec
12.30 za 31 dec
In de Grote Zaal:
13.45 za 24 dec / do 29 dec
Regie: Joram Lursen (naar het boek van Paul
van Loon) – Nl 2011 – 96 min
Dolfje Weerwolfje is de verfilming van het
eerste boek van de populaire boekenreeks
van Paul van Loon. Dolfje weet niet wat hem
overkomt als hij de nacht van zijn zevende
verjaardag verandert in een wit pluizig dier:
een wolfje. Bij het licht van de volle maan
springt hij uit het raam van zijn kamertje,
de vrijheid tegemoet. Hij rent door het park
en de tuin van de buren, vrolijk jagend op
eenden en kippen. Als het licht wordt keert
hij doodmoe huiswaarts, om een paar uur
later wakker te worden als jongetje. Zijn
pleegbroertje Timmie vindt het vet en doopt
hem ‘Dolfje weerwolfje’. De gevoelige Dolfje
wil helemaal geen weerwolfje zijn. Hij is bang
dat zijn pleegouders hem niet meer willen
als ze ontdekken wie hij werkelijk is. Dolfje
wil zijn geheim koste wat kost bewaren. Maar
of dat gaat lukken? Het is tenslotte iedere
maand wel een keer volle maan….
Met Ole Kroes, Kim van Kooten, Bianca
Krijgsman e.a.

(kijkwijzer 6, eng, geweld)

Puss In Boots (de gelaarsde kat)
NL versie –
Première – wo 7 dec 15.30
13.30 zo 11 dec / za 24 dec / ma 26 dec / do
29 dec / vr 30 dec
15.15 wo 14 dec
15.30 zo 18 dec
13.15 wo 21 dec
14.30 wo 28 dec

Fonkel ontvoerd. Al snel blijkt dat de gemene
snoepbaron Louis hier achter zit. Door een
gemene list komen de vrienden van Mieke één
voor één in de macht van de snoepbaron. Zal
Mega Mindy haar geliefden kunnen redden?
Het wordt een uiterst spannende race tegen
de klok.
Met Angela Schijf, Free Souffriau, Louis Talpe
e.a.

(kijkwijzer 6, geweld, eng, grof taalgebruik)

De avonturen van Kuifje: Het
geheim van de Eenhoorn
Originele versie
15.30 do 29 dec
In de Grote Zaal:
15.45 za 24 dec / di 27 dec / vr 30 dec
Regie: Steven Spielberg – VS/NZl 2011 – 111 min
Tintin: Secret of the Unicorn geregisseerd
door Steven Spielberg. Jamie Bell (Billy
Elliot, Defiance) is Tintin, de gedurfde jonge
reporter die onophoudelijk streeft naar een
goed verhaal,
en daarom
terecht komt
in een wereld
vol avontuur.
Met Daniel
Craig (Quantum
of Solace,
Defiance) als
de snode Red
Rackham.
Gebaseerd op de boekenserie The Adventures
of Tintin door Hergé.
De jonge verslaggever Kuifje en zijn hondje
Bobbie reizen de wereld rond en beleven
talloze avonturen.
Met de stemmen van Levi van Kempen, Remco
Veldhuis, Richard Kemper, Najib Amhali e.a.

(kijkwijzer 9, eng)

Razend (Carry Slee)
15.30 za 24 dec / di 27 dec / vr 30 dec
16.30 wo 28 dec

Happy Feet 2 – nl versie
13.15 za 10 dec / wo 14 dec / za 17 dec
11.30 zo 18 dec / ma 26 dec
12.30 wo 28 dec
10.30 za 31 dec
In de Grote Zaal:
13.30 wo 7 dec
13.45 zo 11 dec / di 27 dec / vr 30 dec
11.45 za 24 dec / do 29 dec
Regie: George Miller – VS 2011 – 90 min
In Happy Feet 2, het vervolg op de met een
Oscar bekroonde animatiefilm Happy Feet,
keren we terug naar het adembenemende
landschap van
Antarctica, in
betoverend 3D.
Mumble, de
meester van de
tapdance, heeft
een probleem:
zijn zoontje Erik
heeft helemaal
23 novembrrr in de bioscoop
niets met
dansen. Het wordt voor Mumble allemaal nog
vervelender als Erik kennismaakt met Sven,
een pinguïn die alles kan, zelfs vliegen. Al
snel wordt hij Eriks grote idool. Maar als hun
wereld op z'n kop komt te staan en Mumble het
pinguïnvolk en alle andere zeewezens, van krill
tot zeeolifant, van het dreigende gevaar redt,
ontdekt Erik de dappere kant van zijn vader.
Met de stemmen van Alain Clark, Edsilia Rombley, Robert ten Brink, Jada Borsato, Edwin
Evers, Guus Meeuwis e.a.
in

ook in 2D

www.happyfeet2.nl

OOK NEDERLANDS GESPROKEN

foto warner bros

In de Grote Zaal:
15.30 wo 7 dec
11.45 di 27 dec
Regie: Chris Miller – VS 2011
Deze nieuwe animatiefilm van DreamWorks
Animation (Kung Fu Panda, Madagascar)
vertelt het hilarische en dappere verhaal van
een van de meest geliefde karakters uit de
Shrek reeks: Puss in Boots / De Gelaarsde
Kat. Samen met zijn vrienden, de ongelooflijk
slimme Humpty Dumpty en de sluwe straatkat
Kitty beleeft hij een spannend avontuur, wanneer hij de beroemde Gans, die gouden eieren
legt, probeert te stelen.
Met de stemmen van Jon van Eerd, Anna
Drijver, Charly Luskef, Tanja Jess e.a.

(kijkwijzer AL)

Mega Mindy en de snoepbaron
11.30 za 24 dec / di 27 dec / do 29 dec
10.30 wo 28 dec
14.30 za 31 dec
In de Grote Zaal:
11.45 vr 30 dec
Regie:Vincent Rouffaer – Be 2011 – ca. 80 min
In Mega Mindy en de snoepbaron staat Mega
Mindy voor haar moeilijkste strijd ooit, want
ze moet het opnemen tegen de mensen
waarvan ze echt houdt. Alles draait om
liefde en snoep in deze film. Mieke wil Toby
voor zich winnen met een liefdesdrankje van
Opa Fonkel. Maar voor Mieke de kans krijgt,
wordt het drankje gestolen én wordt Oma

In de Grote Zaal:
15.45 do 29 dec
Regie: Dave Schram – Nl 2011 – 93 min
Sven (15) wil regisseur worden en is al volop
bezig met filmen. Hij filmt vooral zijn vrienden
die aan free running doen en zet de filmpjes
dan op Youtube. Hij vraagt Roosmarijn om
mee te werken aan zijn eerste speelfilm. Zij
mag echter niet te weten komen dat hij thuis
af en toe een pak rammel krijgt. Het lukt hem
zijn blauwe plekken voor iedereen verborgen
te houden, maar als het te erg wordt duikt
hij bij zijn oma onder. Daardoor mist hij zijn
verjaardag. Roosmarijn, die zo haar eigen
problemen heeft, denkt dat hij haar niet meer
leuk vindt en ook zijn vrienden zijn boos
op hem. Hij besluit om voor eens en voor
altijd met zijn vader af te rekenen, totdat
hij ontdekt waarom zijn vader zulke lossen
handen heeft.
Met Ko Zandvliet, Abbey Hoes, Mingus
Dagelet, Juliet Daalder, Lennart Timmerman,
Hassan Slaby, Tim Holwerda, Roos Dickmann
e.a.
Deze maandagenda wordt u aangeboden door De Groene Venen in samenwerking met Cinema Amstelveen
Stadsplein 100, 1181 ZM Amstelveen
Kassa Schouwburg en Cinema: 020 547 51 75
Online bestellen via
www.cinemaamstelveen.nl
programmawijzigingen en
zetfouten voorbehouden
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Tekst Peter Schavemaker

In deze rubriek ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die
in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week theatermaker en muzikant Léon Tol die in de voorstelling
Tribute to Tom Waits een hommage brengt aan zijn muzikale held.

Léon Tol maakt Tribute to Tom Waits

‘Ik kan niet stilstaand een liedje zingen’
Voor wie hem niet kent, wie is Tom
Waits?

Wanneer kreeg je het idee voor deze
voorstelling?
“Mijn eerste gedachte na het
afluisteren van zijn muziek was: ‘Ik
wil hier iets mee doen in het theater’.

Op welke manier wilde je in deze
voorstelling het theatrale (veel armen lijfbewegingen, red.) van Waits
overbrengen, zonder dat het meteen
imitatie zou worden? De Volkskrant
schreef ‘Léon Tol komt akelig dicht bij
het origineel’...
foto jochem jurgens

“Zijn muziek is eerlijk, verrassend en
zet je steeds weer op het verkeerde
been. Ik kwam een aantal jaren geleden in aanraking met zijn muziek,
hiervoor had ik niet van hem gehoord.
Ik vond zijn muziek heel bijzonder en
heb direct zijn hele oeuvre gekocht.
Hij benadert muziek niet via een
standaard akkoordenschema. Waits
denkt in geluid en is de uitvinder van
nieuwe en verrassende geluiden.”

Begin jaren negentig heb ik al een
voorstelling gemaakt, maar nadat
ik mijn huidige 5-mans band tegen

Donateursconcert 2011 Con Amore
Morgen, zaterdag 26 november, geeft de Vinkeveense Accordeon Vereniging
“Con Amore” haar jaarlijks donateursconcert. Onder leiding van Arnaud Rosdorff
brengen het A- en B-orkest en het Ensemble uiteenlopende werken ten gehore.
Gastmusicus de violist Hans Rijkmans soleert bij enkele werken.Het concert
vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen
om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). De toegang bedraagt 5 euro. Kortom voor
iedereen die muziek en in het bijzonder accordeonmuziek, een warm hart toedraagt, is dit een avond die niet gemist mag worden. Ook is er dit jaar weer een
verloting. Traditiegetrouw gaat bijna iedereen met een aantal prijzen naar huis.
Meer informatie over VAV Con Amore of het jubileumconcert staat op
www.vavconamore.nl.

kwam heb ik besloten om opnieuw
een voorstelling over Waits te maken.
We spelen deze serie af en hierna
stopt deze voorstelling voorlopig.
Ik weet het nu wel met Tom Waits,
de tijd is nu aangebroken dat ik iets
verder wil. Volgend jaar ga ik de
voorstelling Dwaalschot maken.”

Je hebt eerder de voorstelling ‘Vader’
gemaakt met muziek van Johnny Cash,
Lou Reed, Nick Cave en Amy Winehouse.
“Ik hou van muziek met een randje
en niet van gladde muziek.”

“Ik ben een performer, ik kan niet
stilstaand een liedje zingen. Muziek
doe dat bij mij, de fantastische muzikanten met wie ik werk tillen me
ook op. Ik raak in een soort trance.
Vanzelf wordt er bij mij een soort
knopje aangezet en dan ga ik los.”
Waits heeft een rauwe, lage en grommende stem.
“Die stem had ik toevallig ook. Ik
hoef hem hierbij niet te imiteren.
Door het gebruik van mijn stem in de
jeugdtheatervoorstelling is mijn stem
behoorlijk veelzijdig geworden.”

Tom Waits is niet zo bekend in Nederland, veel lezers kennen misschien zijn
hit ‘Waltzing Mathilde Tom Traubert's
blues’ (in 2010 nummer 321 in de Top
2000, red.). Je speelt niet zijn grote
hits, die hij overigens wel had in de
Verenigde Staten en Engeland.

Je hebt 20 jaar jeugdtheater gemaakt,
iets heel anders dan deze voorstelling.

“Ik heb gekozen voor de liedjes die
mij het meeste raken, dat zijn ook
nummers van oude platen. Waltzing
Mathilde doe ik alleen in de toegift.”

“Dat klopt. Maar ik heb altijd muziek
gemaakt en ben ooit begonnen in een
punkband. Naast jeugdtheater heb
ik een kleine carrière in de muziek
gehad. De laatste jaren is dit echt
serieus geworden.”

Tribute to Tom Waits is 16 december te
zien in de zaal Het Oude Raadhuis van
Theater De Meerse in Hoofddorp.
www.burningeyes.nl
www.demeerse.com

Kerstconcert Regiokoor De Ronde Venen

Kaartverkoop gezamenlijk kerstconcert
Rovenians en Immanuël gestart

Zowel de Rovenians als het Mannenkoor Immanuël zijn druk met de
voorbereidingen voor het aankomende kerstconcert op vrijdag 9 december in de Janskerk te Mijdrecht. Het
belooft een groots gebeuren te worden. En dan kijken we alleen maar
naar de koorleden. Met 70 mannen
van Immanuël en de bijna 30 leden
van de Rovenians staan er straks zo'n
honderd mensen op het podium. De

beide koren hebben een spectaculair
deel van hun repertoire uitgekozen,
dat ze willen laten horen. Ook zullen
zij gezamenlijk een aantal nummers
ten gehore brengen.
Toegangskaarten voor dit concert
kosten €7,50 en zijn te koop via
Janny van Oudenaarden (tel. 0297
– 288624) en Ans Hardsteen (tel.
0172 - 538744).

Het Regiokoor De Ronde Venen
geeft op zondag 11 december 2011
om 14.15 uur een Kerstconcert in
de St. Urbanuskerk te Nes aan de
Amstel.
Dit nu vijf jaar bestaande koor
heeft zich in korte tijd ontwikkeld
tot een koor dat in staat is een
lastig programma in korte tijd in te
studeren en is intussen uitgegroeid
tot 48 leden. Dirigent van het koor
is Ger Jan Hans. Voor het kerstprogramma wordt medewerking
verleend door de pianiste Irina
Parfenova. Het programma bestaat
uit Engelstalige kerstliederen in
arrangementen van David Willcocks

en John Rutter.
Het koor maakt een kleine uitstap
naar de mooie neogotische kerk
die zo bepalend is voor het aan de
Amstel gelegen Nes aan de Amstel
(Gemeente Amstelveen). Een uitstekende gelegenheid om dit koor
in de mooie akoestiek van deze
kerk te komen beluisteren.
Adres: St. Urbanuskerk te Nes aan
de Amstel, Amsteldijk Zuid 145.
Aanvang: 14.15 uur. Duur concert
ca. één uur. Inlichtingen: tel: 020
6400149
e-mail; st.vrienden-urbanuskerknesadamstel@s4all.nl.

Cultuur
Mijdrecht

Jubileum Rejoice
Christelijk Gereformeerde
zangvereniging Rejoice bestaat
25 jaar en dat wordt gevierd met
een zangavond in de eigen kerk
De Wegwijzer, Julianalaan 22 in
Mijdrecht. Er zijn verschillende
muzikanten uitgenodigd om een
bijdrage te leveren. Peter van Dongen (piano), Nienke Zaal (panfluit),
Anneke Romijn (fluit) en Rob
Ramp (mondharmonica). De hele
avond staat onder leiding van Wim
van Dijkhuizen. Iedereen is welkom
om te komen luisteren op vrijdag
2 december. De avond begint om
20.00 uur (zaal open vanaf 19.30
uur).Toegang vrij.

Celien slaat
(opnieuw) toe
Morgen, zaterdag 26 november,
slaat Celien nog één keer toe. In
het Oude Parochiehuis in Mijdrecht, wel te verstaan, dezelfde
locatie waar ze zaterdag jl. voor
het eerst toesloeg. Het publiek
dat morgenavond getuige is van
dit hilarische blijspel, succesvol
op de planken gezet door toneelvereniging WIK onder leiding
van regisseur Ton Rapp, gaat een
geweldige avond beleven, getuige
de vele lachsalvo’s en het langdurige applaus na afloop van de
premièrevoorstelling vorige week.
De klucht in drie bedrijven speelt
zich af rondom het vrijwel failliete
evenementenbureau van de heer
des huizes, Huub Smit. Problemen
stapelen zich op, en de schuldeisers
staan regelmatig aan de deur. Een
schatrijke neef uit Canada is onderweg naar de familie en verwacht
een warme ontvangst. Niemand
vermoedt dat zijn komst uitloopt in
complete chaos.

De voorstelling begint om 20.15 uur.
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar à €7.50 die te bestellen zijn bij
Hennie Breewel tel: 0297-283979.
Zie ook www.wiktheater.nl.

Abcoude

‘A Boy was Born’
in Dorpskerk
De Amsterdamse Cantorij voert op
10 december a.s. ‘A Boy was Born’
van Benjamin Britten uit, samen
met één van Nederlands beste jongenskoren, het Roder Jongenskoor.
Locatie: Dorpskerk, Kerkplein 45,
Abcoude; aanvang 20.15 uur.
(voorverkoop kaarten met korting:
Readshop Hoogstraat 32, Abcoude)
Toegang: € 19,50 / € 17,50 (voorverkoop, donateurs, cjp/65plus/
stadspas). Reserveren via:
www.amsterdamsecantorij.nl of
telefonisch via 020-6641690.
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Regionale samenwerking bedrijventerreinen

Midpoint FM & TV, de omroep
voor gemeente De Ronde Venen,
zet zich net als voorgaande jaren
in voor het goede doel Serious
Request. Van vrijdag 16 tot en met
zondag 18 december wordt live
radio en televisie gemaakt vanaf
de ijsbaan op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Met diverse bijzondere
gasten en acties wordt onder het
motto ‘Met wie deel jij de kerst?’
geprobeerd zoveel mogelijk geld
op te halen.
Meer dan tien miljoen moeders
zijn geraakt door oorlog en staan
alleen voor de zorg van hun gezin.
3FM Serious Request 2011 vraagt
aandacht voor moeders die geraakt
zijn door oorlog- of conflictsituaties. Het Rode Kruis helpt deze
moeders, die de spil van het gezin
zijn. Vaak raken ze alles kwijt. Ze
moeten vluchten en zijn kwetsbaar
voor seksueel geweld. Weg van huis
hebben ze geen eten, geen schoon
drinkwater en geen gezondheidszorg meer. Ze staan alleen in de
zorg voor hun gezin.
Help mee
Op www.midpointlive.nl/moi is
actuele informatie over de actie te
vinden. Maar luister en kijk vooral
en help ons met het inzamelen van
zoveel mogelijk geld voor Serious
Request. Wilt u als bedrijf een
donatie doen? Neem dan contact
op met info@midpointlive.nl of tel.
0297- 286004.

Officiële opening op zondag 4 december a.s.

Het aftellen is begonnen!
Nog even en dan opent de tijdelijke ijsbaan op het Raadhuisplein te
Mijdrecht. Op zondag 4 december om 11:00 uur vindt de officiële opening
plaats met niemand minder dan St Nicolaas en burgemeester Maarten
Divendal. Tot 29 december kunnen schaatsliefhebbers in De Ronde Venen
hun hart weer ophalen bij het vrij schaatsen, schoolschaatsen, G-schaatsen
de priksleewedstrijd en nog meer. De voorbereidingen starten komende
week al met het aanleggen van een stroomkabel van De Lindeboom naar
het Raadhuisplein. Door voor de energievoorziening van de ijsvloer over
te schakelen naar stroom in plaats van een dieselaggregaat wordt niet
alleen een forse kostenbesparing op brandstof bereikt, het is ook nog eens
beter voor het milieu. Door omstandigheden konden de graafwerkzaamheden voor de stroom pas komende week starten, waardoor mogelijk de
eerste dagen nog de hulp van een aggregaat nodig is om de vloer koud
genoeg te krijgen, maar daarna gaat alles geruisloos!

De gemeente De Ronde Venen wil
haar ondernemers voldoende bedrijventerreinen aanbieden, maar ziet
ook dat de ligging van de regio in het
Groene Hart een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt
voor intensief en duurzaam ruimtegebruik. Overcapaciteit en leegstand
dienen te worden voorkomen. De gemeenten spreken in het convenant af
om te focussen op herstructurering en
intensief ruimtegebruik van bestaande
bedrijventerreinen.
Met de revitalisering van Bedrijventerrein Mijdrecht wordt al een kwaliteitsslag in de openbare ruimte gerealiseerd. De gemeente wil stimuleren
dat vastgoedeigenaren hun kavels
intensiever benutten en – indien dat
nodig is – dat zij hun bedrijfsgebouwen
een kwaliteitsslag geven of herontwikkelen. Ook Ontwikkelingsmaatschappij
Utrecht kan hierbij een rol spelen.
Deze ontwikkelingsmaatschappij
wordt gefinancierd door de provincie
Utrecht en is voornemens in de regio
enkele langdurig leegstaande bedrijfsgebouwen te kopen, te herontwikkelen
en opnieuw op de markt te brengen.

G-schaatsen met Barbara de Loor
Op 17 december komt Barbara
de Loor op de kunstijsbaan op het
Raadhuisplein in Mijdrecht speciaal
voor G-schaatsers uit de omgeving
een workshop geven. IJsclub Nooitgedacht organiseert net als vorig
jaar weer een aantal workshops voor
mensen met een beperking. De kunstijsbaan biedt deze mensen de mogelijkheid om kennis te maken met het
schaatsen. De categorie G-schaatsen

Het college van B en W zet in op regionale samenwerking op het gebied
van bedrijventerreinen. Het betreft afspraken over het verbeteren van de
kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en de eventuele aanleg van
nieuwe bedrijventerreinen in de regio. Woerden, Stichtse Vecht, Montfoort,
Lopik, Oudewater, IJsselstein en de provincie Utrecht hebben daarover een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. Het regioconvenant zal naar verwachting
in december of januari worden getekend.

staat voor een categorie schaatsers
die net even meer aandacht nodig
hebben, dingen net even duidelijker
en anders uitgelegd moeten krijgen.
De workshops vinden plaats op:
zaterdag 10 december van 8.30 tot
10.30 uur; zaterdag 17 december
van 8.30 tot 10.30 uur (met Barbara
de Loor) en op donderdag 22 december van 17.00-19.00 uur.

Naast de focus op herstructurering van
bestaande bedrijventerreinen wordt
afgesproken dat iedere gemeente
niet ‘zo maar’ zijn eigen nieuwe
bedrijventerrein kan aanleggen. De
gemeenten gaan periodiek de vraag
naar bedrijventerreinen monitoren en
maken – indien noodzakelijk – jaarlijks vernieuwde afspraken over de
planvorming en uitgifte van nieuwe
bedrijventerreinen.
In het regioconvenant worden een
aantal potentiële zoeklocaties voor

Door Jenneke van Wijngaarden

Mist
De mist hangt als een zware wollen
deken over het land en je kunt geen
hand voor ogen zien. Ondanks dat
ik juist deze dagen veel op de weg
moet zitten en dat best eng vind om
zo te moeten rijden past de mist wel
bij mijn stemming.
Dat is niet alleen omdat ik in minder
dan twee weken tijd mijn vader
en mijn neef verloor en missen en
misten wel erg veel op elkaar lijken,
maar ook omdat er overal wel een
mist overheen lijkt te hangen. Niets
is meer wat het lijkt of schijnt.
Er was een crisis, er is een crisis en
er gaat een crisis komen en ondertussen hoor ik sommige leerlingen
van me praten over schoencadeaus
die twee maandsalarissen kosten.
Op cultuur wordt stevig gescholden
en wordt als een overbodige luxe
gezien, maar breng een nieuwe gadget of game uit en de mensen staan
in de rij om hun geld uit te geven
aan iets dat bij het verlaten van de
winkel al verouderd is.

De jeugd heeft de toekomst en
daarom wordt in deze gemeente het
jongerenwerk nagenoeg opgeheven.
We zijn op de wereld om elkaar te
helpen, nietwaar? Maar chronisch
zieken, gehandicapten en vluchtelingen worden in de kou gezet, in de
steek gelaten. Alsof zij die banken
hebben laten omvallen. Alsof zij die
vette bonussen in hun zak staken.
Durft er nog iemand het begrip Westerse beschaving te gebruiken?
Het mist in mijn hoofd en in mijn
hart.
Maar ik heb geluk. Heel veel geluk.
Ik kan mij terugtrekken in mijn
Dorpsacademie Mus & Muzen, want
ik ben niet afhankelijk van subsidies
maar ik krijg mooie opdrachten,
lieve leerlingen en af en toe een
schenking, zodat ik ouderwetse
begrippen als kwaliteit, integriteit,
gemeenschapszin en duurzaamheid
kan nastreven. Ik kan lesgeven over
kunstuitingen die weliswaar in het
openbare leven bijna niet zichtbaar
zijn door al het gekrakeel, maar die
je als mens vormen, troost bieden,

inzicht verschaffen.
Ik zit veilig teruggetrokken in mijn
bastion en dan mag ik wel geen
ketel vol toverdrank hebben zoals
dat kleine dorpje in Gallië waarin
Asterix en Obelix dapper stand
houden, ik heb boeken en kennis
over duizenden jaren kunst-en cultuurgeschiedenis en dat is ook een
krachtige bron.
In de Dorpsacademie is er plek
voor ongebreidelde creativiteit die
voor verrassende ontdekkingen kan
zorgen, ouderwets goede materialen
die kunnen leiden tot vakmanschap.
Daar vinden wij kwetsbaarheid interessant en een sterke eigenschap en
onbeschoft gedrag niet tolerabel.
Het is mooi de baas te zijn over een
plek waar jongeren graag komen
omdat ze zichzelf mogen zijn. Waar
over alles gepraat kan worden en
waar uitsluiting op basis van uiterlijke kenmerken als kleding of status
not done is.
Het mist buiten vreselijk en ik trek
mij terug en ik laaf mij aan de ener-

giebron die kunst heet.
Zoek het allemaal maar uit met
deze harde maatschappij, wij van
Dorpsacademie Mus & Muzen bieden net als dat fictieve kleine dorpje
in Gallië weerstand. We zullen wel
eens zien wie er gaat winnen.

Ugly Ducklin- werk van Jenneke van
Wijngaarden. Spuitbus en fournituren
op doek.
dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

foto patrick hesse

Midpoint on Ice steunt
Serious Request

Wethouder Palm is blij dat het Natte Bedrijventerrein vanuit economisch oogpunt
kan rekenen op volle steun in de regio.
nieuwe bedrijventerreinen opgenomen
die zich volgens de regio lenen voor
nadere uitwerking. Gemeenten zullen
na ondertekening van het regioconvenant voor iedere potentiële zoeklocatie de geëigende trajecten doorlopen.
Onderdeel daarvan is het bepalen van
de haalbaarheid van de locatie.
Met dit proces willen de gemeenten
ervoor zorgen dat een goede afweging
van ruimtebehoeften in een regionaal
verband leidt tot adequate regionale
programmering. Er wordt dan naar
behoefte ontwikkeld, niet veel meer en
niet veel minder. Dan krijgt gezonde
marktwerking een kans en wordt onnodige concurrentie voorkomen.
Onderzoeksbureau Stogo heeft de
vraag naar bedrijventerreinen binnen
de regio Utrecht-West onderzocht. Uit
dit onderzoek komt naar voren dat er
binnen de gemeente De Ronde Venen
tot 2015 behoefte is aan 11,4 hectare
nieuw bedrijventerrein. De Kamer
van Koophandel en de Vereniging Industriële Belangen (VIB) schatten de
ruimtebehoefte voor onze gemeente
hoger. Een dergelijke ruimtebehoefte
kan, zeker niet op termijn, op de
bestaande bedrijfsterreinen worden
gevonden. De gemeente heeft geen
grond voor uitgifte en schat in dat er
enkele hectares voorhanden zijn in
private handen.
In het regioconvenant worden voor de
gemeente De Ronde Venen geen andere zoeklocaties voor de aanleg van
nieuwe bedrijventerreinen opgenomen
dan het Natte Bedrijventerrein in
Amstelhoek. Voor het Natte Bedrijventerrein Amstelhoek is de wens tot
realisering vastgelegd in het Coalitieakkoord ‘Kernachtig Verbinden’. De
haalbaarheid heeft het College van B
en W nog niet vastgesteld. Daartoe
laat zij een onderzoek uitvoeren. De
gemeenteraad is het bevoegde gezag
voor het nemen van een besluit over
een nieuw aan te leggen bedrijventerrein.
“Deze samenwerking past uitstekend
bij de inzet van ons college om tot
meer samenwerking te komen met
onze buurgemeenten. Daarnaast ben
ik blij dat het Natte Bedrijventerrein
vanuit economisch oogpunt kan rekenen op volle steun in de regio. We kunnen nu onze onderzoeken afmaken en
afwegingen maken over de gewenstheid en haalbaarheid van dit bedrijventerrein. Maar door opname in het
convenant hebben we wel de belangen
en de wensen van ons bedrijfsleven
kunnen veiligstellen,” aldus wethouder
Pieter Palm.
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Door Piet van Buul

Gerberakwekerij Van der Wilt

'We produceren ongeveer 20 miljoen stelen per jaar'
De kassen van gerberakwekerij Van der Wilt in Mijdrecht beslaan maar
liefst 32.000 vierkante meter. Dat levert een onafzienbare vlakte veelkleurige gerbera’s op. De productie is grotendeels geautomatiseerd en
er wordt veel aandacht besteed aan het milieuvriendelijk produceren.
Dankzij een uitgekiend systeem van stroomgebruik en bemesting wordt
energie bespaard en water schoongemaakt en hergebruikt. Voor Aad van
der Wilt is de zorg voor het milieu een belangrijk deel van zijn beleid.
Aad van der Wilt komt uit een
tuindersfamilie. Al op negentienjarige
leeftijd begon hij zijn eigen kwekerij.
Hij heeft nu samen met zijn vrouw
Berna en zoon Joris een bedrijf met
zeven vaste werknemers en van tijd
tot tijd twee tot vijf uitzendkrachten.
Aad: “Ik kom oorspronkelijk uit de
buurt van Rotterdam en ben begonnen met het telen van groente. Toen
we hier vlakbij de bloemenveiling van
Aalsmeer kwamen wonen zijn we
overgestapt op bloemen. We zijn ons
toen gaan specialiseren in het kweken van gerbera’s. Aanvankelijk waren dat de grootbloemige gerbera’s.
Maar de laatste vijftien jaar zijn het
de kleinbloemigen, ook wel ‘germini’s’
genoemd. De grote bloemen hebben
een doorsnede van 10 tot 15 centimeter. De kleintjes zijn zo’n zes tot
acht centimeter in doorsnee.”
Bij Van der Wilt worden twintig
verschillende rassen gekweekt. “Er is,
afhankelijk van het jaargetijde, altijd
wel vraag naar speciale kleuren.
Zo is dat rond 1 november vooral
rood en wit. In het najaar wil men
vooral oranje en herfstkleuren. In het
voorjaar neigt men weer meer naar
de wat frissere kleuren. Elk seizoen
heeft wel een eigen kleur. De gerbera
is een ideale bloem om te gebruiken
in gemengde boeketten, maar ze
worden ook in mono bosjes gekocht.”
Zoon Joris houdt zich ook bezig
met het veredelen van gerbera’s.
Aanvankelijk bij wijze van hobby,
maar inmiddels wordt dat steeds
professioneler. “Hij heeft al vijf eigen
soorten ontwikkeld,” vertelt vader
Aad trots. “Dat is ook goed voor ons
bedrijf, want zo kunnen we ons extra
onderscheiden van anderen.”

Automatisering
Bij Van der Wilt is inmiddels zo ongeveer alles wat er te automatiseren
valt ook geautomatiseerd. Eén keer
per jaar komen er nieuwe stekjes
die geleverd worden door gespecialiseerde stekkwekers. Aad: “Dat is
altijd in week 24 of 25. Wij zetten die
handmatig in potten. Vroeger gingen
de planten in de grond. Later werden
ze gekweekt op steenwol en de laatste jaren bestaat de ondergrond uit
de gemalen schillen van de kokosnoten. Elke plant krijgt aparte voeding
toegediend. De voeding die niet door
de plant wordt opgenomen, wordt
opgevangen door een drainagesysteem. De voeding wordt dan schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Zo’n
plant gaat dan ongeveer drie jaar
mee. We vervangen elk jaar ongeveer
een derde van de planten. Binnen 10
weken is er een bloem. Die bloemen
worden handmatig geplukt en in
emmers gezet. Die emmers gaan dan
weer op transport naar de afdeling
waar ze veilingklaar gemaakt worden. Daar worden ze stuk voor stuk
in een apparaat gehangen, gecontroleerd, op lengte gesneden en in bosjes
van twintig stuks verpakt en klaargezet voor transport naar de veiling.”
Milieubewust
Aad heeft te maken met tal van
milieuregels en voorschriften. “Ik
vind dat ook goed. We moeten
zorgvuldig met het milieu omgaan.
En het is ook goed voor het bedrijf
dat je zo efficiënt met de energie
omgaat. Zo hebben wij een motor
waar we zelf energie mee opwekken.
We verbruiken 550 kuub gas per
uur voor warmte en licht. Met die
hoeveelheid stroom kun je vijfhonderd huizen verwarmen. De gerbera

Goed nieuws in hypothekenland
In een tijd dat er alleen maar negatieve berichten in het nieuws komen
over dalende huizenprijzen en strengere hypotheekvoorwaarden, nu
dan een tweetal positieve nieuwtjes. Zo kunnen tweeverdieners met
een laag inkomen kunnen vanaf volgend jaar tot dertigduizend euro
meer lenen voor de aankoop van een huis. Dat is het gevolg van nieuwe
voorwaarden van de NHG. De banken zullen deze verruiming volgen.
Alleenverdieners kunnen vanaf 1
januari 2012 minder lenen. Dat komt
omdat het budgetinstituut Nibud de
woonquote, het deel van het inkomen
dat mag opgaan aan woonlasten,
heeft verlaagd. Om dat te compenseren, heeft de NHG in haar nieuwe
voorwaarden opgenomen dat ook
het inkomen van de partner voor een
derde mag meetellen bij de berekening van wat er maximaal mag
worden geleend. Daardoor kunnen
juist tweeverdieners met een laag
inkomen fors meer lenen, wat tienduizend, tot zelfs dertigduizend euro

aan hypotheek kan schelen.
De Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) is de naam van de garantie
die men kan krijgen bij het afsluiten
van een lening voor het kopen of
verbouwen van een woning. Wie een
hypotheek afsluit maakt samen met
de geldverstrekker afspraken over
de betaling van de hypotheeklasten.
Er kunnen zich echter situaties in
iemand's leven voordoen waardoor
het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer
mogelijk is. Dan kan men in aanmerking komen voor de Woonlastenfaci-

Aad van der Wilt: “We moeten zorgvuldig met het milieu omgaan. En het is ook goed voor het bedrijf dat je zo efficiënt met de
energie omgaat.”									
foto patrick hesse
is een korte dag plant. Dat betekent
dat bij ons de lampen alleen overdag
gebruikt worden. Wat we aan energie
overhouden zetten we weer terug
op het net. De klimaatbeheersing is
computergestuurd. Voor de voeding
van de planten maken we gebruik
van vloeibare kunstmest, die ook
computergestuurd in de juiste dosis
aan het water wordt toegevoegd. Wij
geven de planten ook CO2, dat we in
vloeibare vorm aangeleverd krijgen.
Vanwege de verhalen over gevaarlijke
CO2 uitstoot denken mensen vaak dat
dat niet goed is. Maar CO2 is absoluut
niet gevaarlijk en het bevordert de
plantengroei.”
Aardwarmte
De stijgende energieprijzen zijn voor
het bedrijf een groot probleem. Aad:
“In 1998 betaalden we nog 4,5 cent
per kubieke meter en nu meer dan
30 cent. Dat is dus bijna zes keer zo
veel. Wanneer de gasprijs met één
cent verhoogd wordt, dan kost ons dat
al gauw 20.000 euro op jaarbasis.
Wij zouden het liefst overstappen op
aardwarmte. Dat is voor ons voordeliger en maakt ons ook minder
afhankelijk van de energiebedrijven.

liteit waarmee een moeilijke periode
kan worden overbrugd en men in de
woning kan blijven wonen.
De kostengrens van de NHG, die
sinds juli 2009 op 350.000 euro ligt,
wordt per 1 januari nog niet teruggebracht naar het oude niveau van
265.000 euro. De ministers Donner
(Binnenlandse Zaken) en De Jager
(Financiën) hebben nu besloten om
de grens van 350.000 euro tot 1 juli
aan te houden. De NHG korting op de
hypotheekrente bedraagt ongeveer
0,50%.
Wie meer wil weten over de mogelijkheden van een hypotheek met
NHG of een hypotheekberekening wil
laten maken als een- of tweeverdiener, kan contact opnemen met:

HypotheekCompany De Ronde Venen,
Dorpsstraat 7 in Wilnis. Tel. 0297-250301.
www.hypotheekcompanydrv.nl.

Ik ben van mening dat de energieprijzen vaak ten onrechte verhoogd
worden, omdat de energiebedrijven
teveel risico nemen met het beleggen
van hun kapitaal en met speculaties.
We kunnen die aardwarmte zelf op
kilometerdiepte uit de aarde halen.
We zouden zelfs met dat systeem
heel Mijdrecht van warmte kunnen
voorzien. Maar het probleem is dat
we daar geen toestemming voor
krijgen. De provincie heeft de rechten
voor het opwekken van aardwarmte
in De Ronde Venen namelijk aan
Johnson gegund. Toch denk ik dat

daar de toekomst ligt.”
Intussen rijden de karretjes met geplukte gerbera’s onafgebroken door
de immense kassen. “We produceren
hier ruim 20 miljoen stelen per jaar,”
zegt Aad. “En die gerbera’s gaan via
de veiling van Flora Holland voor een
groot deel naar allerlei landen. Ze
gaan verder dan de baas zelf,” stelt
Aad vast.

Gerberakwekerij Van der Wilt is gevestigd
aan de Tuinderslaan 12 in Mijdrecht.
Telefoon 0653737955.
Voor meer informatie:
www.vanderwiltgerberas.nl.

Oproep: Boterbriefjes gezocht
Trouwboekjes worden wel boterbriefjes genoemd; een begrip dat
afkomstig zou zijn uit de Eerste
Wereldoorlog, toen door de schaarse
goederen, waaronder boter, een bonnensysteem werd ingevoerd. Om aan
te tonen hoeveel kinderen men had,
moest men het trouwboekje meenemen, waarin de kinderen stonden
aangetekend. Daarom werd het
trouwboekje, ook nog wel eens aangeduid als het ‘boterbriefje’. Voor hen
die zo’n trouwboekje van opa en oma
zorgvuldig hebben bewaard, biedt dit
een uitstekende mogelijkheid om met
stamboomonderzoek te beginnen. De
reden waarom het er nog nooit van
is gekomen is in sommige gevallen
enige drempelvrees.
Leden van de werkgroep genealogie
van de historische vereniging De

Proosdijlanden
zijn
daarom
bereid
om op
maandag
9
januari 2012 een
helpende hand te bieden en mensen
op weg te helpen. Wie in het bezit is
van een dergelijk oud trouwboekje
en benieuwd is naar hetgeen wij
daarover op internet kunnen vinden,
is van harte welkom. Hiervoor is
het wenselijk dat men zich nu reeds
aanmeldt. Dat kan bij Stef Veerhuis,
e-mail: stef.veerhuis@caiway.nl.
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De keuze van...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... Sinterklaas
Titel: Sinterklaas
Auteur: Charlotte Dematons
'Ik vind het heerlijk dat ik weer
in Nederland ben, om hier straks
mijn verjaardag te vieren. Het
is zo'n gezellige tijd, met al die
leuke liedjes en cadeautjes en
lekkernijen! U begrijpt natuurlijk wel dat ik heel regelmatig
een bezoekje aan boekhandel
Mondria in Mijdrecht breng.
Daar koop ik graag cadeautjes
voor in de schoen en voor pakjesavond. Tijdschriften, boeken,
kneedgum, een mooie pen, er
is zoveel keuze! Mijn favoriet
onder de boeken is het prentenboek dat Charlotte Dematons
over mij gemaakt heeft, met de
titel 'Sinterklaas'. Het staat vol
met prachtige tekeningen over
mijn leven, hoe ik woon, hoe mijn
kamer er uit ziet, wie de cadeautjes maken en hoe het gaat
met die boot en de pakjes door
de schoorsteen... En Charlotte
Dematons heeft helemaal geen
woorden nodig om dat allemaal
duidelijk te maken. Dus wanneer jullie meer over mij willen
weten...
Tot slot: Fijn dat de kinderen en
de grote mensen in De Ronde
Venen zo van lezen houden! Ik
wens jullie allemaal een heel
gezellige Sinterklaastijd!'

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

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

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

Het aangename met
het nuttige...
Deze week in 2THePoint: installatie nieuwe
burgemeester, Meerbad onder vuur, Veenmuseum moet blijven, nieuwe wethouder
gepresenteerd.
Elk heel uur te zien.
Dit weekend is ook De Staf van Sinterklaas
op TV te zien, de prijswinnende Sinterklaasfilm van Midpoint FM en TV. Om 15.30, 17.30
en 19.30 uur begint de film! Natuurlijk kun je
ook kijken via www.youtube.nl/Midpointtv,
kijk bij afspeellijsten onder Sinterklaas.

Boeken Tip 5...

Goede doelen hoeven hun geld al
lang niet mee bij elkaar te sprokkelen door te collecteren op straat.
De manieren waarop zij hun geld
inzamelen gaan steeds meer via
commerciële kanalen. Bijvoorbeeld
door producten die door kansarme mensen gemaakt worden te
verkopen, een stichting die een blad
uit geeft of via de digitale weg

Kloostermoord
C.J. Sansom
In de barre
winter van
1537 is Engeland verdeeld:
de aanhangers
van Henry VIII,
die de Anglicaanse Kerk
heeft ingesteld,
staan tegenover de katholieken die
trouw blijven aan de paus. In naam
van de koning bindt Cromwell, de
meedogenloze architect van de reformatie, de strijd aan met het oude
geloof. Wanneer een van zijn gezanten in het klooster van Scarnsea om
het leven wordt gebracht, wordt de
briljante advocaat Matthew Shardlake op pad gestuurd om de moord
te onderzoeken. Shardlake en zijn
jonge klerk Mark ontdekken al snel
dat de moord niet op zichzelf staat
en dat geen enkel middel wordt
geschuwd om de misdaden binnen de
kloostermuren te houden

2

Waarheen je ook vlucht
Elizabeth Haynes

teruggeworpen, bedenkt ze een plan
om te ontsnappen aan haar dubieuze
geliefde – een plan waarvan ze de
uitvoering ternauwernood overleeft. Enkele jaren later probeert
Catherine in een andere stad haar
leven opnieuw op te bouwen en het
verleden achter zich te laten. Langzaam maar zeker leert ze weer op
zichzelf te vertrouwen en krijgt ze
haar dwangmatige obsessies onder
controle. Maar altijd blijft de angst
bestaan dat ze Lee ergens weer zal
tegenkomen…

3

Kill Alex Cross
James Patterson
Alex Cross is
een van de eerste personen die
op de hoogte
worden gesteld
als de zoon en
dochter van de
Amerikaanse
president
blijken te zijn
ontvoerd. Hij probeert het onderzoek op te zetten, maar wordt van
verschillende kanten tegengewerkt.
Iemand achter de schermen lijkt
zijn invloed bij de FBI, de CIA en de
veiligheidsdienst aan te wenden om
Alex Cross van de zaak te houden.
Wanneer vervolgens de watertoevoer
van de stad besmet raakt, komt Alex
op het spoor van een samenzwering
die heel Amerika in gevaar brengt.
Als de ontknoping van beide zaken
nadert, wordt Alex gedwongen een
beslissing te nemen die indruist tegen
alles waar hij voor staat – een beslissing die de toekomst van het hele
land kan veranderen.

4
Niemand gelooft Catherine als ze
wordt bedreigd door haar aantrekkelijke en charmante vriend Lee.
Hij probeert absolute controle over
haar leven te krijgen en manipuleert
haar vrienden. Volledig op zichzelf

Veel gezelliger dan bij u
thuis
        Sylvia Witteman
Hoe is het om
na een jarenlang verblijf in
een zonnige
Amerikaanse
suburb terug
te keren naar
Nederland?
Opeens zit je
weer zonder

in reclameblokken en social media
kanalen.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat
ik altijd een beetje argwanend ben,
omdat je ook wel eens berichten
hoort over organisaties die het
geld niet op een goede manier –of
helemaal niet– besteden aan waar
het uiteindelijk voor bedoeld is.
Maar laten we er van uit gaan dat
het gros van de organisaties ons niet
beduvelt.
Toen ik op zoek was naar een nieuwe 100% biologische koffie voor
ons assortiment en legde ik deze
vraag natuurlijk voor aan onze koffiebrander. Hij kwam met een mooi
concept op de proppen. De Mocca
d’Or foundation is partner van Earth
Concepts. Dit concept werft hun
geld niet via donaties, maar doet
dit via de verkoop van water en
sinds kort ook koffie. Wat is het idee
achter dit concept? 6.000 mensen
sterven dagelijks door het missen van schoon drinkwater. Via de

verkoop van Earth water en Earth
coffee word 100% van de netto
winst afgedragen aan projecten die
investeren in watersystemen voor
de gebieden waar dit erg nodig is.
Earth Coffee is een biologische
koffiemelange op basis van 100
procent Arabica-bonen uit landen
als Guatemala, Peru en Nicaragua.
Deze landen staan bekend om hun
volle, romige koffiebonen. De bonen
zijn in Nederland door onze brander
gebrand: altijd volgens de slowroast
techniek; de bonen worden iets
langzamer gebrand op een iets
lagere temperatuur. Hiermee haal
je alle smaken uit de koffie die je
juist wilt proeven, in plaats van een
te vlakke of een te bittere smaak.
Earth Coffee wordt per kilo verpakt
in duurzame en milieuvriendelijke
folie. Deze bevat geen aluminium,
de gebruikte inkten zijn vrij van
zware metalen en door het dunne
geplastificeerde laagje in de zak
wordt de smaak en versheid van

eekhoorntjes, Hand Sanitizer, ijsblokjesautomaten, afvalvergruizers, ontzettend lekkere augurken, Bottomless Coffee, lieve, gele schoolbussen,
Pumpkin Pie, mormoonse kolonisten
zonder wifi, tandenpoetsende beren
zonder broek, zwembaden waar alles
verboden is, Bake Sales, halloweenjurkjes voor honden, jaarkaarten
voor Disney World, orthodontistische hulp voor kleine knaagdieren,
hertrouwen in Las Vegas, spierwitte
tanden, en een president die nooit
slaapt. Dat is allemaal wel weer
even wennen. Maar in Nederland
zijn wél kroketten. En je kunt er
eindelijk weer eens gewoon lekker
door een rood stoplicht lopen.

5

Aan de Amsterdamse
nachten
        Kluun

Een ode aan het Amsterdamse
nachtleven Kluun en Parool-journalist Hans van der Beek nemen ons
mee naar de meest geruchtmakende
clubs en kroegen van Amsterdam.
Van In 't Aepjen naar RoXY, van
Café Rooie Nelis naar Jimmy Woo,
van Yab Yum naar Paradiso. In maar
liefst honderd verhalen schrijven ze
over de drank, de drugs, de danseressen, de seks, de criminaliteit, maar
vooral over de lol die bij de nacht
hoort. Met de favoriete cafés en
clubs van onder anderen: Junkie
XL - De Jeugd van Tegenwoordig Youp van 't Hek - Katja Schuurman
- Sophie Hilbrand - A.F.Th. van der
Heijden - Joost van Bellen - Matthijs
van Nieuwkerk.

de topkwaliteit bonen optimaal
bewaard. Resultaat? Een heerlijke
kop koffie voor de echte espressodrinkers of de ‘klassieke’ koffiedrinkers die de koffie nog opschenken
of een filterapparaat in huis hebben.
Toch mooi dat je niets extra’s hoeft
te doen behalve te genieten van
een kop Earth Coffee. Dit is toch
de invulling van mijn favoriete
spreekwoord: het aangename (lees
lekkere) met het nuttige verenigen!

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

Door Patrick hesse

Genieten bij s’Anders eten & drinken in Vinkeveen

Lekker anders bij s'Anders
Top! Ik mag weer een bezoek brengen aan het inmiddels vermaarde restaurant s’Anders eten en drinken.
De Drie Turven van weleer is begin dit jaar volledig getransformeerd naar een hip en trendy restaurant en
mag zich inmiddels beroepen op een grote schare fans.
Ik neem vanavond een fijne collega
mee in de persoon van Angelique
Koot. Zij is accountmanager bij
A-side media en verleent daarnaast
veel hand- en spandiensten voor De
Groene Venen, een collega van onschatbare waarde. Daar komt nog bij
dat Angelique en haar vriend Michiel
enorme Amerikafans zijn en een
behoorlijke voorliefde koesteren voor
motorfietsen en Cadillacs uit de jaren
’50. Passies die ik met hen deel. En
er is dus duidelijk altijd gespreksstof
aanwezig. Bij binnenkomst worden
we hartelijk begroet door Sander en
het personeel. Ik ken Sander al een
paar jaar en kan het enorm goed vinden met deze echte horeca-ondernemer, die terecht zijn naam met leuke
twist aan het restaurant gaf. Het ziet
altijd pico bello uit in het restaurant
en hij weet altijd zeer gemotiveerd
de puntjes op de i te zetten. Elke
keer ben ik weer verbaasd over de
enorme metamorfose die het voor mij
zo bekende pand heeft ondergaan. Ik
geef het u te doen: een goed lopend
en legendarisch restaurant een nieuw

en eigen gezicht te geven op een manier die zowel de oude trouwe gasten
tevreden houdt en ook bovendien
nieuw volk aantrekt. In het eerste
jaar van het bestaan is vast te stellen
dat dit buitengewoon geslaagd is. De
warme oranje kleur die overal terug
komt, samen met de combinatie van
het muisgrijs, vind ik perfect. Met het
gebruik van basic materialen geeft
het een chique en prettige uitstraling.
Om met interieur-goeroe Piet Boon
te spreken “simple sophisticated”.
We nemen plaats voor het raam op
de lekkere lange bank met uitzicht op
het zo bekende terras, waar het al in
het vroege voorjaar prima toeven is.
Het is tijd voor een amuse: een bitterbal van gekonfijte eendenbout en
specerijen. Een overheerlijke ‘teaser’.
Sander komt even bij ons aan tafel
zitten met een nouveauté: de Winepad; een iPad met een geweldige
app, ontwikkeld door wijnimporteur
Wijn Verlinden. Ideaal: je tikt op de
iPad een menu van je keuze, veegt
met je vinger over het scherm en

krijgt vervolgens enkele wijnsuggesties die uitstekend bij het betreffende
gerecht passen. Eigenlijk een digitale
sommelier. Ideaal voor wie rustig op
zijn eigen tempo een wijn wil uitzoeken. Altijd leuk zo'n nieuwe gadget en
het geeft aan dat Sander inspeelt op
de trends.
De eerste gang bestaat uit grove
tartaar van gerookte zalm met warm
aardappelschuim en knoflooktoast.
Prachtig gepresenteerd en prima
van smaak. Ook het volgende gerecht
smaakt uitstekend: zachtgegaarde scholfilet met wilde spinazie en
een puree van gerookte aardappel.
Dit zijn overigens kleine porties van
gerechten die gewoon op de kaart
staan. De volgende dis is wel mijn
favoriet van vanavond: romige crème
van Porta Bella paddenstoelen en
mascarpone met een bonbon van
krokante kalfssukade. Een weldadig
en zeer mooie combinatie waarbij ik
bij de kafssukade even terug ben bij
mijn oma in Amsterdam-Oost en het
pannetje nog zie sudderen op haar
petroleumstelletje. Wat een melancholie, heerlijk!

tenhaas met pastinaak en dauphine
aardappeltjes, jus met kaneelstokken
en rode peper. Een zeer verrassend
combinatie.
Als laatste gerecht krijgen we een
fris dessert: citrussalade gegratineerd
met vanillesabayon. Een heerlijk
samengaan van bitter en zoet.
Na het heerlijke eten nemen we
afscheid van het team dat ons zo
geweldig heeft verzorgd deze avond.
Door hun geweldige inzet hebben
Sander en zijn brigade een schitterend restaurant neergezet.
Echt een plek waar je makkelijk met
zakenrelaties kan gaan eten en borrelen en prima met een stel vrienden

s’Anders
eten & drinken
Herenweg 120
Vinkeveen
Tel: 0297-261075
Openingstijden:
Di, wo, do & zo: 11:00 - 23:00
Vr & za: 11:00 - 00:00
www.sandersetenendrinken.nl

uit eten kan of gewoon met het gezin.
Een goed allround trendy restaurant met uitstekende prijs/kwaliteit
verhouding.

Op naar het volgende gerecht: hot
carpaccio, zachtgegaarde runderzijlende met kalfsjus, ruccola, pesto en
geschaafde Parmezaan, gebakken polenta met venkelsalami. Angelique en
ik genieten volop en kletsen gezellig
over een project waar we beiden bij
betrokken waren en over de nieuwe
website trouwenindegroenevenen.nl,
die in januari wordt geïntroduceerd.
Het restaurant zit inmiddels gezellig
vol wanneer de chef met een volgend
gerecht aan onze tafel verschijnt. Een
echt seizoensgerecht: gebraden her-

Agenda
22 tot 27 november: Zeetongweek
De gehele week verse zeetong met
salade en kruidenaardappeltjes
24 december: Kerstavond
Glühwein en Chocomelk met een
dekentje buiten onder de heaters...

1ste & 2de kerstdag: Gesloten
30 december:
Ballen, Bollen en Bubbels
Met uw collega’s of vrienden lekker het jaarafbubbelen?
De oliebollen en bitterballen
zijn van het huis.
Oudjaarsdag & Nieuwjaarsdag:
Gesloten

3 januari 2012:
Gewoon weer geopend voor lunch
& diner
Vrijdag 6 januari:
Ballen, Bollen en Bubbels
Vanaf 16:00 uur met uw collega’s
of vrienden lekker het jaar inbubbelen?
De oliebollen en bitterballen zijn
van het huis.

Scharrelslager Zwetsloot: Boris het varken is niet meer
Scharrelslager Gerard Zwetsloot uit Kamerik heeft
vandaag afscheid genomen van zijn vriend Boris. Boris
is een fraai varken, goed gelijnd en wilskrachtig in zijn
optreden. Hij heeft niet zoals vele varkens zijn leven
lang vast vastgezeten in een klein hokkie en is volgestopt met snelgroeivoedsel.
Een plezierig leven was zijn deel. Wat heeft hij veel
gestruind, van de zon genoten en kinderen besnuffeld
met zijn grote neus die op een stopcontact leek. Zielig? Helemaal niet. Die heeft een prima leven gehad.
Veel beter dan die stukjes vlees die menig bord vullen.
Het is maar dat u het weet. Soms is de voedselketen
eerlijk en… ook nog lekker.

Braderie voor slachtoffers aardbeving Turkije
De Turkse stichting Hakyol organiseert morgen een braderie met
typische Turkse hapjes en lekkernijen, zoals Turkse pizza (lahmacun)
of baklava voor de slachtoffers van
de aardbeving die onlangs heeft
plaatsgevonden in buurt van de
stad Van in Oost-Turkije.
De aardbeving kostte tussen de vijfhonderd en duizend levens en circa
1.600 mensen zijn gewond geraakt.
Veel gebouwen zijn ingestort. Door
deze aardbeving zijn duizenden mensen dakloos geworden. De geschatte
materiële schade in het getroffen
gebied loopt op in vele miljarden
euro’s.
Als Turkse stichting in De Ronde
Venen met 50 gezinnen, voelt de
stichting zich verplicht, net zoals
tijdens de aardbeving in 1999, ons
steentje bij te dragen en organiseert
daarom een braderie op zaterdag 26
november vanaf 10.00 uur tot 17.00

uur op twee locaties. Uiteraard op
de locatie van Hakyol zelf: Grutto 2b
Mijdrecht (achter de oude Twistvlied
bowlingbaan) en bij Albert Heijn in
de Passage in Mijdrecht.
“Wij waren zeer blij verrast toen
AH-filiaal manager Rinus Schrama
vertelde dat wij in zijn winkel
mochten staan. Natuurlijk hebben
wij dit met beide handen aangepakt,
want hier komen dagelijks duizenden mensen hun boodschappen doen
en zodoende hopen wij dat zij wat
lekkers bij ons kopen,” reageert
Ramazan Gök namens de Stichting
Hakyol. “Het geld dat hiermee
wordt ingezameld gaat rechtstreeks
naar het Turkse Rode Kruis. Zij
zullen voornamelijk voor de strenge
winter die nu al is begonnen, dekens
en warme kleding kopen.”
Ramazan bedankt alle belangstellenden bij voorbaat voor hun bijdrage
en wenst iedereen ‘afiyet olsun’ (eet
smakelijk)!
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Als je haar maar goed zit!
Een bekende uitspraak. Helaas geld dit niet voor iedereen. Yvonne de
Boer, al 28 jaar eigenaresse van een kap/haarwerk salon, wordt dagelijks geconfronteerd met mensen die hun haar verliezen door een
chemobehandeling of een haarziekte zoals alopecia.
Haar salon Hairtrends heeft een
speciale behandeling voor hoofdhuidproblemen en haaruitval. Met
behulp een microscoop wordt de
hoofdhuid 200 keer vergroot, waardoor de problemen beter zichtbaar
worden. “Hiervoor hebben mijn
medewerkers in Amerika een
intensieve training gevolgd. Gelukkig heb ik een goed team dat al
jaren samenwerkt,” vertelt Yvonne.
De combinatie kapsalon/haarwerk
salon is volgens Yvonne een must:
“Je moet gewend zijn modisch te
werken en een haarwerk perfect in
model kunnen knippen. Bij haarverlies is met name de begeleiding
belangrijk, je koopt tenslotte niet
‘even’ een pruik op internet.”
Een intake gesprek, maat nemen,
kleur bepalen en een persoonlijk
geselecteerde collectie modellen
maken kiezen een stuk makkelijker.
Yvonne: “In een privéruimte knippen we bij uitval het haar af, wat
altijd een emotioneel moment is.
Bij ons is alles mogelijk, maar we
verzorgen uiteindelijk voor iedereen maatwerk! Ook mannen met
dunner wordend haar weten de weg
naar onze salon steeds beter te vinden,” meldt ze, “niet alle mannen
willen kaal rondlopen!”
Naast haar werkzaamheden voor
de salon is Yvonne de Boer veel op
pad voor de Stichting Haarwensen,
waarvan ze oprichtster is. Deze

stichting is actief voor kinderen tot
en met 18 jaar, die door medische
behandelingen of haarziekte in
aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. “Vaak gaat het om
kinderen met kanker die hun haar
zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld
bestraling of medicijnen. Pruiken
of haarwerken zijn erg duur en
worden vaak maar voor een klein
gedeelte vergoed. Daarom heb ik
Stichting Haarwensen opgericht.
De stichting levert gratis haarwerken van hoge kwaliteit aan deze
kinderen. Een prachtig doel en een
mooie combinatie,” aldus Yvonne
de Boer.

Voor meer informatie :
www.hairtrends.nl
www.hairtrendshaarwerken.nl
www.haarwensen.nl

Nieuw in de regio

Thuis geknipt door Hairfashion at Home by Iris
Onze regio heeft er een nieuwe kapster op locatie bij. Een kapster die
volledig op de hoogte is van de laatste trends op het gebied van knippen
en kleuren en hetzelfde biedt als de betere salon. Of eigenlijk iets meer…  
Want een kapster aan huis is namelijk nét iets persoonlijker.  
Hairfashion at Home is een nieuwe
stap in het leven van de Vinkeveense
Iris van der Graaf. “Ik heb 15 jaar
ervaring opgedaan in salons en
nu ben ik toe aan iets anders. Het

MTC Mijdrecht biedt nu ook persoonlijke begeleiding
voor mensen die slecht kunnen slapen

Slaapproblemen: een veel voorkomende klacht
Slapen is een probleem als je regelmatig moeite hebt met inslapen. Ook als je ’s nachts veel wakker wordt
en dan weer moeilijk in slaap valt kan het tot problemen leiden. Behalve naar je slaap, kun je ook kijken
naar hoe je je overdag voelt en vooral ook hoe je functioneert. Ben je vaak moe en zie je overal tegen op,
heb je moeite dingen te onthouden, heb je moeite je te concentreren, ben je wel eens somber of regelmatig
prikkelbaar? Dit zijn klachten die het gevolg kunnen zijn van langdurig slecht slapen.
Psychosomatisch Fysiotherapeute
Marjolein Marcus is sinds twee
jaar werkzaam bij fysiotherapie
praktijk MTC Mijdrecht. Zij heeft
in de 25 jaar die zij nu werkzaam is,
veel ervaring in het begeleiden van
mensen met slaapproblemen. “Slaap
is gedrag en gedrag kan je aanleren.
Om wat voor reden dan ook heeft
je slaapgedrag zich zo ontwikkeld
dat je niet (meer) goed slaapt. Dat
problematische slaapgedrag moet je
eerst doorbreken. Tegelijkertijd leer
je jezelf goed slaapgedrag aan. Dit
kan alleen door er gedurende een
langere periode consequent aan te
werken. Om beter te leren slapen kun

Sugaring bij Body Square in Abcoude
De schoonheidssalon van Body Square op het Kerkplein 27 te Abcoude heeft een vliegende start doorgemaakt. Duidelijk voorziet deze luxe shop en spa in een behoefte voor de regio.
“Er is niet iets vergelijkbaars. Je
wordt hier zò in de watten gelegd.
De dames zijn bijzonder vakkundig.” Het zijn slechts enkele van
de commentaren van tevreden
klanten. Dit is ook het doel van
Body Square: een ultiem verwenmoment creëren voor dames en
heren. Door de grote belangstelling is Body Square nu niet alleen
van maandag tot en met zaterdag
overdag geopend, maar ook op de
woensdagavond tot 21.00 uur.
Men treft bij de salon merken als
Sensai, OPI en Clarins. Daarnaast
is er een collectie tassen van Sticks
& Stones, Bulaggi en bijouterieën
van JWLZ alsmede diverse cadeauartikelen. Door het spaarsysteem
op producten dat Body Square
hanteert, is men altijd voordelig uit
en hoeft men niet meer de stad in
waar het altijd lastig en kostbaar is
om te parkeren.
Er worden in de salon diverse
behandelingen geboden zoals
Huidverjongende behandelingen of
Hydraterende behandelingen, zowel
voor gelaat als lichaam. Ook zijn er
diverse massages, zoals b.v. de voetzonereflex massage of een ontspanningsmassage. En verder niet te

contact met de klanten in een salon is
vaak wat vluchtig, je werkt behoorlijk
op tijd. Op locatie kan ik naast een
goede coupe nóg meer voor persoonlijke aandacht voor mijn klanten
zorgen.”
Gezellig en vertrouwd
Hairfashion at Home komt dus aan
huis of op het werk en alles wordt
meegebracht, van verzorgings- en
stylingproducten tot handdoeken. “Er
wordt wel gedacht dat een knippen
voor rotzooi zorgt, maar dat valt ontzettend mee. Ik werk op één plek en
na afloop is alles zo opgeruimd. Het
grote voordeel is dat ik in één bezoek
een heel gezin kan knippen. Vooral

je zelf actief aan de slag gaan. Samen
gaan wij kijken wat de reden kan zijn
van het slechte slapen en wat je zelf
anders kunt doen om beter te leren
slapen.”
Na een vrijblijvend intakegesprek
met een duidelijke uitleg over de behandeling gaat Marjolein samen met
de klant aan de slag. Er is een goede
samenwerking met de huisartsen uit
de regio. Men kan eerst naar de huisarts gaan voor een verwijzing, maar
ook zonder verwijzing kan men direct
bij MTC Mijdrecht terecht. Voor een
afspraak kan men bellen met tel.
0297-286093. Adres: Stadhouderlaan 4a, Mijdrecht.

voor kinderen is het erg prettig in een
vertrouwde omgeving naar de kapper
te gaan. Of ik knip twee of meerdere
vriendinnen; wel zo gezellig. Zelfs
op bedrijven kom ik knippen. Maar
uiteraard kom ik ook net zo graag
langs als er maar een iemand geknipt
hoeft te worden. Mijn werkgebied is
De Ronde Venen en Uithoorn.”
Voordelig
Iris werkt met kwalitatief hoog-

vergeten de bijzondere handen- en
voetenspa, waarvoor een gediplomeerd medisch pedicure aanwezig
is. Hier kan men ook in 15 minuten
een nagellak laten opzetten. Leuk
is ook de Brow Bar, waar dames
wimpers kunnen laten plaatsen. Dit
is iets wat in toenemende mate in
de belangstelling staat, vooral met
de feestdagen op komst. Voor de
zonaanbidders is er een zonnebank
beschikbaar.
Sinds kort is gestart met Sugaring
van Pandhy’s, de zachte manier van
ontharen. Wie deze methode eenmaal heeft ervaren, wil nooit meer
iets anders. Het is zacht voor de
huid en hydraterend tegelijkertijd,
geen roodheid of branderig gevoel
en bij uitstek geschikt voor de gevoelige huid. De aanwas van nieuw
haar duurt met deze methode
langer, omdat het haar efficiënter
wordt verwijderd. Dankzij een

waardige producten van het merk
Selective Professional, die ze ook
verkoopt. “Ik sta volledig achter
de kwaliteit van deze producten en
achter de prijs. Net als mijn tarieven,
zijn ook deze een stuk scherper dan
in de gemiddelde salon.
Hairfashion at Home laten komen is
dus niet alleen heel makkelijk, het is
ook nog eens een stuk voordeliger.”
Iris houdt haar kennis up to date

nabehandeling met een speciale
gel van Pandy’s blijft de gladde
huid nog langer vrij van haar. Ter
introductie worden de behandelingen aangeboden tegen de prijs van
harsen. “Veel klanten maken al gebruik van het punten-abonnement,”
zo vertelt een van de dames van het
team van Body Square. “Dit is niet
alleen voordelig, maar je kunt er
ook iedere behandeling mee laten
doen waar op dat moment belangstelling voor is.”
Wie meer wil weten over de behandelingen of het punten-abonnement
van dit bijzondere concept belt met
Body Square in Abcoude op tel.
0294-287500 of kijkt op:
www.bodysquare.nl.
Om uw uitje bij Body Square
compleet te maken, loop dan ook
eens binnen aan de overkant van de
straat bij de Trendy kapsalon van
Trendlounge, om het haar te laten
wassen en föhnen.

door met regelmaat cursussen te
volgen. “Bijscholing vind ik ontzettend belangrijk. Je moet jezelf blijven
ontwikkelen, vind ik. Mijn specialisatie is haarkleuren. Daar heb ik een
pittige cursus voor gevolgd, waar ik
nog steeds veel profijt van heb.”
Voor meer informatie over Hairfashion at Home by Iris, voor afspraken
en tarieven: www.iris-hairfashion.nl.
Of bel: 06-28255786.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Sonja Dillions, bridgeverenigingen

Bridgen in clubverband verrijkt je sociale leven
De bridgesport groeit de laatste jaren naar een echte volkssport. Steeds meer mensen melden zich bij een
bridgecursus en het aantal bridgeverenigingen is in ras tempo toegenomen. Sonja Dillions uit Vinkeveen is
een fervent promotor van deze sport. Ze is betrokken bij een tweetal bridgeverenigingen en verzorgt daarnaast ook bridgelessen.
Sonja Dillions zit in het bestuur
van twee bridgeverenigingen. Ze is
voorzitter van Bridgevereniging De
Ronde Venen, waar ze ook lid van de
technische commissie en wedstrijdleider is. De leden van deze vereniging
spelen elke week op dinsdagavond in
De Meijert in Mijdrecht. Daarnaast is
Sonja secretaris van Bridgevereniging
De Bridgeboei Vinkeveen. Ook daar is
ze lid van de technische commissie en
wedstrijdleider. De wekelijkse speelavond is op donderdagavond in De
Boei in Vinkeveen. En daar blijft het
niet bij, want Sonja geeft ook bridgelessen. “Daar ben ik min of meer bij
toeval ingerold,” zegt ze. “Een kennis
van mij gaf les bij het cursusproject
in Vinkeveen. Toen die onverwachts
moest afhaken heb ik de rest van
dat seizoen afgemaakt. Ik vond het
lesgeven heel erg leuk. Daarom ben
ik ook bij De Paraplu in Wilnis les
gaan geven. Daar ging het mis toen de
gemeente, samen met de Nederlandse
Bridge Bond een speciaal project had
opgezet voor senioren. Dat heeft ons
bij de Paraplu toen veel cursisten
gekost. Op zich ben ik wel blij dat er
door middel van dat project weer een
flinke groep bridgers bij gekomen is,
want bridge is een fantastische sport.”

Gezelligheidsverenigingen
De beide bridgeverenigingen waar
Sonja bij betrokken is, zijn niet
aangesloten bij de Nederlandse
Bridge Bond. “Voor ons is dat een
bewuste keuze,” zegt Sonja. “Wij
spelen uiteraard wel een competitie
met elkaar en hanteren daar ook de
geldende regels van de bridgebond.
Maar bij ons ligt toch sterk de nadruk
op de gezelligheid met elkaar en iets
minder op de competitie. Doordat we
niet zijn aangesloten kunnen we ook
de contributie laag houden. En het
ledenblad van de bond kan men ook
bij de boekhandel kopen als men wil.”
De vereniging in Mijdrecht telt om
en nabij de vijftig leden. “Hier kunnen we nog wel wat leden plaatsen.
Mensen die op dinsdagavond met ons
willen spelen zijn dus van harte welkom. Ze kunnen mij bellen (tel. 0297
261818). In Vinkeveen hebben we
ongeveer zestig leden. Het spelen in
clubverband verrijkt je sociale leven.
Je leert er mensen kennen en vaak
ontstaan er binnen zo’n vereniging
vriendenclubjes, die ook buiten de
verenigingsavond met elkaar spelen.
Voor de thuisspelers hebben wij
overigens speciale bridgekoffertjes
samengesteld, met biedboxen en
scorebriefjes. Die kan men bij ons

huren. Er zitten vierentwintig spellen
in zo’n koffertje.”
Zowel in Vinkeveen als in Mijdrecht
wordt er jaarlijks een Kerstbridge
Dinnerdrive georganiseerd. “Dat is
elk jaar weer een hoogtepunt. De zaal
is dan mooi versierd. We beginnen
om zes uur en het is om half twaalf
afgelopen. Tussen de spellen door is er
dan een viergangen kerstdiner.”
Je moet er wel wat voor doen
“Om het spel onder de knie te krijgen
is het wel verstandig om een cursus
te volgen,” zegt Sonja. “Wij geven
als vereniging zelf geen les en gaan
er van uit dat mensen die zich bij ons
melden al geoefende spelers zijn. In
principe speel je met een vaste partner, maar we hebben ook wel leden
die er de voorkeur aan geven om
als invaller regelmatig met anderen
samen te spelen. Maar tijdens zo’n
avond heb je een vaste partner. Bij het
spelen worden de resultaten vertaald
in een percentage score. Per avond
speel je een aantal spellen, waarbij
je om het half uur een ander paar als
tegenstander krijgt. We spelen in een
A-lijn voor de meer gevorderden en
een B-lijn. Om de zes weken wordt de
ranglijst opgemaakt en gaan de laagst
geplaatsten uit de A-lijn naar de B-lijn

Benefietavond voor Argon op 11 februari 2012
Op zaterdag 11 februari verzorgt Argon een benefietavond in De Meijert in Mijdrecht. Het doel van de avond is om in een sfeervolle en feestelijke ambiance geld
in te zamelen voor SV Argon en Stichting Topsport Argon. Met top-optredens en
culinaire hoogstandjes kunnen gasten zich verheugen op een avond vol verrassingen in goed gezelschap.
De organisatie van de avond is
in handen van Event Station, dat
samen met Rabobank Rijn en Veenstromen en Bolton Bouw hoofdsponsor is van Argon. Event Station
ontwikkelde een nieuwe opzet van
de benefietavond.
Wat het eerste optreden gaat worden, blijft nog even geheim. Maar
dat het publiek kan genieten van
een spectaculaire openingsact met
internationale allure, staat al vast.
Met name de dames kunnen zich
opmaken voor een vrouwvriendelijke verrassing!
Met Mariska van Kolck als tweede
artiest haalt Argon een grote zan-

geres in huis. Mariska is bekend als
musicalster en TV-presentatrice. Zo
speelde ze in Ciske de Rat, De Jantjes, Oliver!, 42nd Street, Chicago
en had ze een soloprogramma Top
of the World met Carpenter songs.
Voor TV werkte Mariska mee aan
Popformule, Wie Ben Ik en Bestemming Nederland. Mariska ontving
in 2008 én 2010 de John Kraaijkamp Musical Award voor de Beste
Vrouwelijk Hoofdrol. Op deze avond
voor Argon zal zij de gasten verrassen met een optreden vol prachtige
nummers van herkenning. Mariska
verheugt zich erop als voormalig inwoonster van Mijdrecht voor Argon
te mogen optreden. Dat belooft een
onvergetelijk optreden te worden.
De slotact is in
handen van Peter
Zwerver, een veelzijdige top-pianist/
zanger/entertainer
met ervaring in
de grote nationale
en internationale
pianobars, zoals het

bekende Crazy Piano's. Peter heeft
een mooie warme stem voor easy
listening, jazzmuziek en pop ballads. Maar een feest maken kan hij
ook! Zijn kracht ligt in een breed
repertoire en interactie met het
publiek.
Voor meer informatie en reserveringen kan men terecht op

http://a-url.nl/KJcU

Sonja Dillions: “Bridge is geen makkelijk spel. Je moet echt wel studeren om de
fijne kneepjes onder de knie te krijgen.”
						
foto patrick hesse
en omgekeerd promoveren er een
paar van uit de B-lijn naar de A-lijn.
Tijdens het spelen werken we met
speciale kastjes waar de uitslagen in
worden verwerkt en aan het einde
van de avond worden de gegevens van
de kastje in de computer ingevoerd
en hebben we meteen de complete
uitslag.”
Sonja wijst er op dat bridge geen
makkelijk spel is. “Je moet echt wel
studeren om de fijne kneepjes goed
onder de knie te krijgen. Maar iedereen kan het leren. Voor de meeste
mensen is het bieden het lastigste
onderdeel van het spel. De bieding
bepaalt wie het spel speelt. Via biedkaartjes laat je zien wat voor kaarten
je hebt. Wij spelen volgens het
Ecol-systeem. Binnen dat systeem zijn
er heel veel varianten mogelijk. Dat
maakt het van één kant wel lastiger

maar tevens ook wel heel boeiend.
Doordat we tegenwoordig gebruik
maken van bieding boxen is het wel
iets makkelijker geworden.”
Sonja vindt het wel jammer dat
bridge in het algemeen nog steeds
een seniorensport is. “Je merkt het
op onze speelavonden. De vergrijzing
slaat toe. Het zou leuk zijn wanneer
ook jongeren mee komen spelen.
Het is voor mensen met een drukke
baan ook een heerlijke manier om te
ontspannen. We hebben ook al eens
met behulp van het Veenlanden College geprobeerd om de jeugd aan het
bridgen te krijgen. Maar dat is niet
gelukt. Die spelen blijkbaar liever via
de computer. Hopelijk komen ze er
dan later achter hoe leuk het spelen
van bridge in clubverband kan zijn.”

Genomineerd voor European Excellence Award
Story fountain Ltd van Andras Fictoor is genomineerd voor de European Excellence Awards 2011 in de categorie "Newcomer Agency of
the Year". Samen met nog vier andere bedrijven neemt hij op 8 december a.s. tijdens de award ceremony in de Beurs van Berlage deel aan de
finale van deze toonangevende Europese onderscheiding op communicatiegebied.
Story fountain Ltd richt zich op het zogeheten ‘corporate storytelling’,het
creëren van bedrijfsverhalen voor (corporate) communicatie, events,
media/film en training/coaching. In haar jonge bestaan werkt het bedrijf
al voor een aantal vooraanstaande klanten: TNT, Rabobank International,
Philips, Nespresso SA, British Red Cross, SOS children's villages. Andras
en zijn team zijn dan ook zeer trots dat zij uit de internationale inschrijvingen uit geheel Europa genomineerd zijn.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Triumph pakt uit in 2012

Aad Kentrop van Roké Motors:
“Laat 2012 maar komen!”
Ook de motorwereld gaat gebukt
onder de wereldwijde financiële
crisis en –onontkoombaar– loopt
de verkoop van nieuwe motoren
zienderogen terug en vreest
iedereen voor de toekomst. Opmerkelijk bij het bekijken van de
verkoopcijfers van de in Nederland verkochte motorfietsen is,
dat slechts één merk uit de rode
verkoopcijfers wist te blijven;
wat zeg ik: ze noteerden zelfs een
forse groei van 56% in de boeken.
We hebben het over het op deze
pagina zo vaak beschreven legendarische merk Triumph; de trots
van Groot-Brittannië.
Het merk herrees eind jaren negentig
als Phoenix uit de as en is vandaag de
dag een van beste motorfietsbouwers
ter wereld. Dit lijkt ook het motorvolk
niet ontgaan te zijn, gezien de geweldige verkopencijfers. Roké Motors uit
Mijdrecht is sinds 2003 dealer van
Triumph en sinds een paar jaar zelfs
premium dealer, een label dat slechts
zes dealers in Nederland hebben.
Dat de heren van Roké zelf ook gek

zijn op dit merk moge duidelijk zijn.
Zo heeft Kees Kentrop, de vader van
Aad en Bas, een schitterende zijspan
ontwikkeld waar er al een paar van
verkocht zijn. En Bas is bezig een
sprint te verbouwen tot zijspanmotor
om met vrouw en kids lekker op
vakantie te kunnen.
Zelf ben ik ook gek op dit merk, dat
in 2012 haar 110-jarig bestaan viert,
en diegenen die regelmatig mijn
artikelen lezen, weten dat ik mijn
enthousiasme voor het merk van
overzee niet onder stoelen of banken
steek. Ik was dan ook blij met het
bericht over het nieuws voor 2012.
Want Triumph gaat gewoon verder
waar ze gebleven waren en komen er
in het nieuwe seizoen weer likkebaardend mooie motorfietsen uit, in
de vorm van drie nieuwe modellen
die 8 november jl. zijn onthuld
tijdens de EICMA motorbeurs
in Milaan. Om maar meteen
met het meest spectaculaire
nieuws te beginnen: de Tiger
Explorer, het onbetwiste vlaggenschip van het Triumph
Adventure assortiment.

Na de zeer succesvolle introductie
van de Tiger 800-modellen, die direct
de best verkochte adventuremotoren
onder 800cc werden, is er nu de
Triumph Tiger Explorer, aangedreven
door een geheel nieuw driecilinder
motorblok, met meer dan 1200cc en
cardanaandrijving. Deze combinatie
levert de hoogste prestaties in zijn
klasse.
Standaard heeft de debuterende Tiger Explorer de meest uitgebreide
uitrusting, met een nieuw 'rideby-wire' systeem en standaard
cruise control, uitschakelbaar
ABS en tractiecontrole.
Het rijwielgedeelte heeft
een sterk stalen frame en
gegoten lichtmetalen velgen,
19-
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vóór en 17-inch
achter. Uiteraard is er een
compleet assortiment aan op
maat gemaakte
accessoires. De
Tiger Explorer
kan nog aan
persoonlijke
wensen worden
aangepast
met koffers en
tassen, lage en
hoge zadels.
Ook is er een
breed scala
aan verwarmde
en elektrische
accessoires,
die gelijktijdig
kunnen werken
dankzij de
950W generator van de Tiger
Explorer, de
sterkste in deze
klasse. Persoonlijk kan ik niet
wachten en ben
zeer benieuwd
naar deze
BMW GS killer

(sorry Beamer liefhebbers!).
Ook de zo succesvolle Triumph Speed
Triple wordt opgewaardeerd met een
R! Na het succes van de opgewaardeerde
versies
van de Street
Triple en
de Daytona 675,
komt er
nu ook
een
premium

versie
van de
Speed Triple;
de Speed Triple
R.
In samenwerking
met het Zweedse merk Öhlins heeft
de Speed Triple R de allernieuwste
NIX30 43mm voorvork en de beroemde TTX36 schokdemper aan de
achterzijde. Om het gewicht te minimaliseren zijn lichtgewicht vijfspaaks
gesmede aluminium wielen van PVM
meer dan 1,7 kg lichter dan die op
de standaard machine. Dit zorgt voor
nog preciezer en wendbaarder stuurgedrag. De remmen van de Speed
Triple R zijn het allerbeste van het
toonaangevende merk in de MotoGP:
Brembo; vierzuiger, radiaal opgehangen monoblocks. Een uitschakelbare
versie van het elektronische Triumph
ABS-systeem is als optie verkrijgbaar.
De Speed Triple R biedt de keuze van
Phantom Black metallic en Crystal
White als kleurstelling, aangevuld
met een rood subframe en -details.
Gecombineerd met de gouden
veringselementen ontstaat zo een
sportiever, uniek uiterlijk waarmee de
status als Triumph's topmodel naked
wordt onderstreept. De zo geweldig
rijdende seedtriple is dus nog vetter

Hobbyisten gezocht
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors
Touwslagersweg 12B
3449 HX Woerden
Tel: 0348-500224

geworden, wat een beest zal dit
worden zeg.
En dan last but zeker not least een
exclusieve motorfiets: Triumph Steve
McQueenTM Edition.
Triumph bundelt de krachten met
de beheerders van Hollywood-icoon
Steve McQueen's nalatenschap. Gevolg: een limited edition motorfiets,
die de voorliefde van de legendarische acteur voor de producten van
het Britse merk eert. Er zullen wereldwijd maar 1.100 exemplaren van
de op de klassieke Bonneville T100
gebaseerde Steve McQueen Edition
worden verkocht. Met een groot
aantal speciale onderdelen is het
ontwerp gebaseerd op de Triumph
TR6 Trophy, die McQueen reed
tijdens de beroemde stuntscène in The Great Escape.
De machine is voorzien van
een Matt Khaki Green
kleurstelling in militaire
stijl, ‘stencil’ Triumph
logo’s op de tank en de
handtekening van de
acteur op de zijkappen.
Naast een klassiek
solozadel en bijpassend
zwarte bagagedrager is de
McQueen fiets ook voorzien van
een robuuste motorbeschermplaat
en een kleine, zwarte koplamp. De
Triumph Steve McQueen Edition
beschikt verder over tal van andere
donkere componenten, zoals velgen
en naven, stuur, achterveren, spiegels
en voorspatbordsteunen. Ter bevestiging van de bijzonder herkomst wordt
elke machine individueel genummerd
met een plaquette op de stuurklem,
terwijl de eigenaren een certificaat
van echtheid bij hun unieke machine
zullen krijgen.
Deze laatste motor is natuurlijk een
regelrecht collectors item en zal
waarschijnlijk snel (uit)verkocht ijn.
Ik vrees dat testrijden er voor dexze
jongen niet in zit; als grote Steve
McQueen-fan natuurlijk erg jammer.
Maar met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid zal ik een van de
eersten zijn die van Aad de Explorer
en de Speed Triple R mag testen en
met die gedachte kom ik makkelijk
een motorloze winter door. Hij moet
alleen niet zo lang duren als vorig
jaar...

De rubriek De Hobby Van... heeft weer ruimte voor mensen met een bijzondere hobby. Bent u
zo iemand, of kent u mensen met een interessante liefhebberij, tip dan onze redactie via een
e-mail aan: info@degroenevenen.nl. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden,
zodat we contact met u kunnen opnemen.
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Door Michael Reuling

Honda Civic

De nieuwe Civic
De huidige Honda Civic is een auto die in mijn ogen nooit verouderd is. De auto oogt nog net zo vernieuwend als tijdens de introductie in 2006. Een stoere, hoekige, moderne bolide. In Type-R-uitdossing was de
Civic helemaal een stoere auto. Nu is het toch echt tijd voor de opvolger.
Afgelopen vrijdag reden we voor
het eerst met de nieuweling. Ter
introductie had Van Nieuwkerk in
Mijdrecht een paar modellen te leen.
Een unieke gebeurtenis, aangezien
de echte productiemodellen pas over
twee maanden in de showroom staan.
Bij hoge uitzondering konden we een
paar kilometers op het kersverse model zetten. Conclusie: het merk heeft
de lat weer hoger weten te leggen
ten opzichte van het vorige model.
De revolutionaire schok van de voorloper was sterker dan bij het nieuwe
model. De herkenbare lijnen zijn
gebleven. De neus en kont zijn lekker
hoekig, waarbij met name de neus
lekker uitsteekt en doet denken aan
een stealth straaljager. Aan de achterkant zien we dat de vorige Civic
verder geëvolueerd is naar de CR-Z,
wat je kunt zien als een groot compliment. Door de hogere achterkant is
inparkeren lastiger geworden, maar,
net als menig andere auto vandaag
de dag op de markt, is ook deze
Civic voorzien van handig fullscreen
navigatiescherm met achteruitrijdcamera. Naast dit navigatie- en

audiobedieningsscherm, bevindt zich
bovenin de console nog een extra
scherm met voertuiginformatie zoals
verbruik, radiozender of klok. Links
daarvan bevindt zich een display met
de snelheid en de kleur van je verbruik. Kleur? Ja, kleur; Honda heeft
de groene Econ-knop toegevoegd
waarmee je alle systemen op scherp
zet, waardoor deze zo weinig mogelijk brandstof en energie verbruiken.
Afhankelijk van je rijstijl kleuren de
balkjes blauw of groen, om aan te
geven hoe lief je bent voor het milieu.
De klokkenwinkel van de vorige Civic
was gaver, maar leidde ook meer af.
Het enige wat ik tricky vind bij het interieur is de uitstekende module voor
de raambediening in de deur. Vroeg
of laat ga je daar je knie aan bezeren.
De Civic is een sportieve auto. Jammer genoeg zijn alleen de uitvoeringen met keyless-entry voorzien van
een start-knop. We waren op pad met
de 1.4 Sport. In dit geval staat Sport
echter niet voor de extra pit van het
model, maar voor het uitrustingsniveau, met sportieve accessoires zoals
geperforeerde aluminium sportpe-

dalen, mooie 18 inch lichtmetalen
velgen, navigatiesysteem en parkeersensoren achter. De 1.4 beschikt
over 100 pk. Daar is niets op aan te
merken, maar het had iets pittiger
gemogen. Deze motor maakt de Civic
tot een prima te rijden, comfortabele
auto. En… jawel, daar is ie weer.
Het start-stop-systeem werkt prima
en snel. Maar Honda rijders zoeken
vaak toch iets spannenders. Ik raad
aan om zeker een proefrit te maken
met één van de zwaardere motoren,
zoals de 1.8 benzine (142 pk) en 1.6
of 2.2 diesel (150 pk). De 1.6 diesel
wordt naar alle waarschijnlijkheid
binnen een jaar leverbaar. De rijpositie in de Civic doet trouwens sportief
aan, doordat je een goede rijpositie
kunt vinden, waarbij het stuur goed
in de hand ligt en je de iets hoger
geplaatste versnellingspook perfect
kunt bedienen.

foto patrick hesse

met kleding na een vakantietrip flink
door elkaar schudt. Die bagageruimte
is met 477 liter trouwens de grootste
in zijn klasse.

Automotive-Centre Van Nieuwkerk
Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
Telefoon: 0297-281708
Website: www.vannieuwkerk.nl.

Honda Civic
Gereden versie: Honda Civic 1.4
Sport
Vermogen: 100 pk
0-100: 14,0 s
Top: 187 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 18,2 / 5,5 l/100km
Prijs gereden model:
€ 23.490,Alternatieven:
Ford Focus, Mazda3, Peugeot
308, Toyota Auris, Volkswagen
Golf

De nieuwe Civic is er weer klaar voor.
Je kunt ‘m zelf binnenkort bewonderen in de showroom. Overigens kun je
de Civic voorzien van een prachtige
stereo, waarbij de Premium Audio
subwoofer in de kofferbak je koffers

Honda Insight Hybrid
50/50 deal! Nu al vanaf g 9.995,De Insight
Hybrid

Volg Automotive-centre
Van Nieuwkerk op
Twitter:
@amcvannieuwkerk

• Uitermate laag
benzineverbruik
• Zeer complete uitrusting
• Gratis SSD navigatie
op voorraadmodellen
• Ook na 1 juni 2012
wegenbelastingvrij!

Totale kredietbedrag

A
Geen wegenbelasting
Geen BPM
14% bijtelling

Maandtermijn

Variabele effectieve debetrente op jaarbasis

Jaarlijkse kostenpercentage*

Totale door de consument te betalen bedrag

g 100,-

5,9%

5,9%

g 5.800,-

58

g 10.000,-

g 200,-

5,9%

5,9%

g 11.600,-

58

g 15.000,-

g 300,-

5,9%

5,9%

g 17.400,-

58

* Het jaarlijkse kostenpercentage is
een prijsaanduiding voor het krediet.
Hierin komen alle kosten van het
krediet tot uitdrukking.

** Bij het berekenen van de duur van de kredietovereenkomst wordt ervan uitgegaan dat:
• de kredietlimiet meteen geheel wordt opgenomen. • geen verdere opnamen worden verricht.
• de kredietlimiet ongewijzigd blijft. • de maandtermijnen vervroegd noch vertraagd worden
voldaan. • de rente ongewijzigd blijft.

* De rente kan gedurende de looptijd van de ﬁnanciering wijzigen. De effectieve rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het
krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Kredietgever Ribank N.V. te Amsterdam
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30095283 en is geregistreerd bij Autoriteit Financiële
Markten onder vergunningnummer 12010739. Een prospectus en Algemene Voorwaarden zijn verkrijgbaar op www.ribank.nl.
Ribank kent een interne klachtenprocedure en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

A

Duur kredietovereenkomst in maanden**

g 5.000,-

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

Honda Insight A-label. CO2-uitstoot: 101 gr/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 liter/22,7 km - max. 1 liter/21,7 km.
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'Struikelstenen' in Abcoude

Om nooit meer te vergeten
De Tweede Wereldoorlog heeft bij heel veel mensen diepe sporen nagelaten. Onuitwisbare herinneringen aan diep menselijk leed doen ons nog
jaarlijks stilstaan bij de zwarte periode uit onze geschiedenis. Gedenktekens houden de herinnering levend opdat ook de jongere generaties niet
vergeten en daar lessen uit trekken voor de toekomst. Wiet van der Velden
en Michael Guggenheim hebben het initiatief genomen om in Abcoude
gedenkstenen aan te brengen ter herinnering aan de Joodse inwoners die
in de oorlog zijn weggevoerd en nooit meer terug zijn gekomen.
door piet van buul

- foto patrick hesse

“We zijn op het idee gebracht door gemeenteraadslid John Melkman, die
ons wees op een project dat in 1994 in Duitsland gestart is door de kunstenaar Gunter Demnig, en dat inmiddels in meer dan vijfhonderd gemeenten
in Duitsland is uitgevoerd,” vertellen Wiet en Michael. “Demnig kwam op
het idee om voor de huizen waar tijdens de oorlog mensen woonden die
zijn verdreven, gedeporteerd en vermoord, een kleine gedenksteen aan
te brengen. Hij noemde dat ‘Stolpersteine’, ofwel ‘struikelstenen’. Stenen
waar je niet letterlijk over struikelt. Je struikelt er met je hoofd en hart
over, omdat je moet bukken om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen die
slechts tien bij tien centimeter groot zijn is een messing plaatje aangebracht met de naam, geboortedatum, deportatiedatum en sterfdag van
betrokkene.”
Geschiedenis zichtbaar maken
Gunter Demnig heeft veel politiek bewogen kunst gemaakt. Het idee voor
de ‘Stolpersteine’ is ontstaan toen hij in zijn woonplaats Keulen met een
witte lijn de weg markeerde die duizend Roma en Sinti liepen van hun wijk
naar het station om gedeporteerd te worden. Toen hij werd aangesproken
door buurtbewoners dat er nooit Sinti en Roma in de wijk gewoond hadden, vroeg hij zich af hoe het kan dat buurtbewoners de deportaties van
hun buren volledig hebben gewist uit hun geheugen. Zo ontstond het idee
om voor die woningen een steentje aan te brengen om daarmee de buurtgeschiedenis weer zichtbaar te maken zodat men die mensen nooit meer
zou vergeten. Er liggen inmiddels in tal van steden en dorpen in heel Europa Stolpersteine. Ook in ons land zijn in tal van gemeenten stolpersteine
aangebracht. Het zijn herinneringen aan alle burgerslachtoffers van het
nazi-regime waaronder Joden, Sinti, Roma, homoseksuelen, dwangarbeiders en politieke slachtoffers.

Brommobiel of gehandicaptenauto!
O jee, ik behoor tot een risicogroep. Of ik de griepprik in ontvangst wilde komen nemen. Ik heb
enige dagen later mijn linker arm
ontbloot en er zelfs een blauwe
plek bij cadeau gekregen. Ik ben
verder nog gezond en mag dus ook
nog in mijn eigen auto rijden. Spijtig genoeg hebben veel senioren
dat geluk niet. Zij zijn voor hun
vervoer aangewezen op de brommobiel of gehandicaptenauto.
Twee autootjes waarvan wij het
verschil vaak niet kennen. Deze
onwetendheid geeft op verjaardagen nogal eens stof tot vragen en/
of discussies. Vandaar dat ik deze
week een poging onderneem om
het u duidelijk te maken.
Zo mag u heel snel vergeten dat
een brommobiel een bromfiets op
vier wielen is. Deze kreet is uit
een ver verleden blijven hangen.
Autobestuurders maken zich namelijk nog steeds boos wanneer ze
een brommobiel op de N201 zien
rijden. Men stoort zich vooral aan
de lage snelheid van 45 kilometer
per uur. Door de dubbele strepen
in het midden van de provinciale

weg mogen ze ook niet ingehaald
worden.
U kunt op de weg twee soorten
kleine auto’s tegenkomen. De
eerste is de zogenaamde gehandicaptenauto, ook wel Canta
genoemd. Deze groep wordt vaak
ten onrechte voor brommobiel
aangezien. Deze auto is slechts
1.10 breed. Dit bijzonder smalle
voertuig kunt u ook op het fietspad
of in een voetgangersgebied
aantreffen. Hier is de maximale
snelheid voor deze groep slechts
6 km/u. Op de weg is dat 45
km/u. Een verzekeringsplaatje,
zoals die vroeger op de bromfiets
voorkwam, is verplicht. Buiten
enkele verlichtingseisen is er
voor deze groep weinig geregeld.
Alles is goed zolang het overige
verkeer maar niet in gevaar wordt
gebracht. Iets wat in de toekomst
gaat veranderen. Onze regering is
met wetgeving bezig.
En dan de echte brommobiel. Wat
men niet weet is dat ze voorzien
zijn van 2 cilinder dieselmotortjes
van ca. 450 cc. Dit in tegenstelling tot de maximale 50cc van
een gewone
bromfiets.
Deze auto is
te herkennen aan zijn
breedte, nl.
1,25 meter,
het bordje
45 km/u en
een echte

(bromfiets)kentekenplaat aan de
achterzijde. In tegenstelling tot
wat gedacht wordt, moet de echte
brommobiel op precies dezelfde
plaats als de personenauto rijden
en/of parkeren. Dus is het trottoir
of fietspad verboden gebied. Tussen u, de tractoren, vrachtauto’s
en bussen op de N201 is dat de
enige juiste plaats. Verder mag de
brommobiel slechts één passagier
vervoeren en is een rijbewijs AM
verplicht. Het bromfietscertificaat
dat vroeger nog recht gaf om een
brommobiel te besturen is inmiddels vervallen. Tenslotte noem ik
nog de plicht van de bestuurder
en passagier om de autogordel te
dragen. Hiermee heb ik de belangrijkste punten gehad.
Resumerend: een gehandicaptenauto is 1.10 meter breed en de
bestuurder mag praktisch overal
rijden. De enige echte brommobiel
is 1.25 meter breed en wordt door
de wetgever gezien als kleine auto
die niet op een auto(snel)weg mag
komen.
Peter Hoogland
www.petorverkeer.nl

Oorlogsmonument
In vrijwel elke gemeente in Nederland is na de oorlog een oorlogsmonument opgericht, waar de herinnering aan de gevallenen in de oorlog
worden herdacht. Wiet: “Ons oorlogsmonument staat in Baambrugge. Daar
stonden eerst alleen de namen op van twee gevallenen uit Baambrugge,
Dirk de Groot en Cornelis van der Lee. Een aantal jaren geleden realiseerden we ons dat er tijdens de oorlog ook een drietal joodse families in
Abcoude heeft gewoond, die zijn gedeporteerd en vermoord. Hun namen
ontbraken op het monument. Het ging om Naatje en Rebecca Goldsmit die
aan de Hoogstraat een sigarenzaak annex snoepwinkel hadden. Hun broer
was slager en woonde met zijn vrouw aan de Meerweg. En dan was er het
gezin van Ernst Katz. Dat gezin bestond uit vijf personen, oma, vader en
moeder Katz en twee kinderen. Zij woonden aan de Hoogstraat, waar nu
Blokker gevestigd is.”
Enkele jaren geleden zijn voor de negen joden uit Abcoude alsnog kleine
gedenkstenen bij het oorlogsmonument geplaatst. “Maar zo’n oorlogsmonument staat eigenlijk een beetje buiten de gemeenschap,” zeggen Wiet en
Michael. “Wij willen die herinnering weer terugbrengen naar de plek waar
die mensen geleefd hebben.”
Zondebok
Zij zijn het niet eens met de opvatting dat er inmiddels lang genoeg
herdacht is, maar vinden dat er juist nu weer alle aanleiding is om nooit te
vergeten. “We hebben te maken met een ontwikkeling waarbij bepaalde
groepen uit de samenleving tot zondebok worden gemaakt en een tendens
gaande is om vluchtelingen niet meer binnen te laten. Door de gevolgen
van rassenwaan zo concreet mogelijk voelbaar te maken wordt ook het
gevaar van sociale uitsluiting en intolerantie duidelijker,” vinden de twee
initiatiefnemers. Enkele jaren geleden is er een drietal gedenkzuiltjes geplaatst op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Op één daarvan wordt de joodse
familie Heijmans uit Mijdrecht herdacht.
Financiering
Wiet en Michael hebben inmiddels contact opgenomen met het gemeentebestuur. “We vragen geen financiële steun van de gemeente, maar hopen wel dat
men positief op ons initiatief zal reageren. Wij vinden dat het ‘Struikelstenenproject’ iets van de plaatselijke bevolking moet worden. Daarom vragen wij
aan onze plaatsgenoten om de realisatie financieel mogelijk te maken. Het
gaat niet om gigantische bedragen. We hebben uitgerekend dat het maken
en leggen van de steentjes ongeveer 170 euro per steentje gaat kosten. Wij
roepen belangstellenden dan ook op een financiële bijdrage te storten op
bankrekening 61.79.93.912 van de Stichting M.T. Guggenheim Foundation in
Abcoude o.v.v. ‘Stolpersteine’. Voor nadere informatie kan men terecht bij Wiet
van der Velden telefoon 06-45430605. Mailen kan ook: wietvandervelden@
planet.nl. Google voor meer info op 'stolpersteine' of kijk voor meer informatie
o.a. www.stolpersteine.nl en http://a-url.nl/T9FM
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Wellnesscoach (parttime/
fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.

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

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

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

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

Functie: medewerker warehouse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Netwerk Specialist /
Consultant
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: ICT Service Desk medewerker (Senior)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: commercieel medewerker
binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Voedingsconsultant Parttime/Fulltime
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: Mijdrecht

Functie: Jr. verkoopadviseur ijzerwarenwinkel
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Haarstylisten M/V Fulltime/
Parttime

Functie: Accountmanager/verkoper
planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Distributiechauffeur
vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en
Logistiek B.V.
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: Accountmanager buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Woordzoeker week 47

Sudoku week 47
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Alsembitter
Atalanta
Betuttelen
Daadkracht
Donderpreek
Dwalen
Dynastie
Hagel
Imponeren
Intomen
Kleurenfoto
Kunnen
Liflaf
Limba
Omtrent
Onbuigzaam
Onera
Ploert

Reisbureau
Rietmus
Smeren
Spoeden
Stekker
Stere
Transkei
Uitvoering
Verbrokkeld
Verne
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Oplossing puzzels week 46
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BEZOEKSTER
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