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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 10 december 2011
• Wilgen knotten, Gein Noord, Abcoude
• G-schaatsen, Raadhuisplein, Mijdrecht
• Unicef-kraam, De Lindenboom, Mijdrecht
• Kerstmarkt, Karwei, Mijdrecht
• Open Dag Wellness & Beautysalon Josine,
Abcoude
• Open Huizen Dag, Ruijgrok Makelaars
• Vida Appartementen Event, De Grutto,
Mijdrecht
• Demo Decantus, Stijl7tien, Abcoude
• Immitsj Live, AJOC-gebouw, Mijdrecht

Zondag 11 december 2011
• Kerstmarkt, De Hoef
• Inloopworkshops, De Veenderij, 		
Vinkeveen
• Expositie, Licht+Ruimte, Abcoude
• Argon-VVSB, Sportpark Argon, Mijdrecht

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

Dit weekend op het
Raadhuisplein
Vrijdag 9 december
Schoolschaatsinstructie tot 12.00
uur, daarna baan open voor iedereen, kinderdisco vanaf 15.00 uur.
Sluiting baan om 22.00 uur.

Ziektekostenverzekering

Vinkeveen te kijk op unieke serie kerstkaarten Scherp geprijsd!
De keuze voor de juiste kerstkaarten lijkt ieder jaar moeilijker te worden. Veel kerstkaarten lijken dan ook op
elkaar en zijn niet echt opvallend. Korfbalvereniging De Vinken biedt al enige jaren dè oplossing. Geen gewone
kerstkaarten, maar unieke kerstkaarten van Vinkeveen. Dit prachtige wintertafereel is één van de unieke beelden
die zijn vastgelegd op een serie bijzondere kerstkaarten met plaatjes van de Ter Aase Zuwe, Donkereind, maar
ook van de Ringdijk en Botshol. De kaarten zijn gemaakt en verzorgd door leden van korfbalvereniging De Vinken.
De kaarten zijn te bekijken en te bestellen via de site www.de-vinken.nl, maar zijn ook verkrijgbaar bij The Read
Shop en Tuincentrum Rijdes. Een setje van zes kaarten kost vijf euro. Daarmee stuurt u familie, vrienden en bekenden een fraai winters beeld van onze omgeving en steunt u tegelijkertijd De Vinken, die de opbrengst gebruikt
voor het onderhoud van haar clubgebouw.

Burgemeester Divendal geeft startsein voor drie weken schaatsplezier
Burgemeester Maarten Divendal heeft zondag jl. de ijsbaan op het Raadhuisplein in mijdrecht officieel geopend.
Bij dit eerste openbare optreden als eerste burger van De Ronde Venen werd hij bijgestaan door Sinterklaas en
een handvol schaatspieten. “Fantastisch dat hier een baan van echt ijs ligt. Laten we hopen dat de echte vorstperiode pas in januari inzet, zodat iedereen de hele maand hier kan komen genieten,” aldus Maarten Divendal.
Tot en met 29 december a.s. kan men dagelijks terecht bij Venen on Ice en er is een afwisselend programma van
activiteiten. Van 16 t/m 18 december zendt Midpoint FM & TV live uit vanaf het Raadhuisplein, ter ondersteuning
van de actie Serious Request van 3FM, waarin fondsen worden ingezameld voor het Rode Kruis.

Zie pagina 14 voor Midpoint on Ice en pag. 15 voor de complete activiteitenagenda van Venen on Ice voor de komende week.

Zaterdag 10 december
Vanaf 08.30 tot 10.30 uur
G-Schaatsen, daarna baan open
voor iedereen. Sluiting baan om
22.00 uur.
Zondag 11 december
Baan open om 10.00 uur.
Sluiting baan om 21.00 uur.

Agenda en openingstijden op:

www.venen-on-ice.nl

80
uitverkoop
op monturen

ontwerp | drukwerk | websites

sponsor een huis of
ga zelf mee huizen bouwen in

cambodja

vanaf 13 december

(eind januari 2012)

hans winter brillen

kijk voor meer informatie op
www.stichtingtoetssteen.nl

Vraag naar de voorwaarden

ascol.nl
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Huis-aan-huis-actie samenwerkende kerken De Ronde Venen

Kerstwens 15.000 maal verspreid…
Het is in De Ronde Venen een traditie in de maand december die inmiddels al heel wat jaren bestaat: de jaarlijkse
kerstwens van de samenwerkende kerken voor de gehele plaatselijke bevolking. Een huis-aan-huis actie zogezegd.
Er wordt sinds vorig jaar een speciale kaart met een plaatselijke uitstraling voor ontworpen en gedrukt. De voorzijde
van de kerstkaart voor dit jaar laat een afbeelding zien van de Ontmoetingskerk te Wilnis in een winters tafereel.
De stemmige foto werd gemaakt door Marrie den Braber-Verburg. De keuze voor de foto van dit jaar werd mede
ingegeven door het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Wilnis in 2012. De samenwerkende
kerken nodigen iedereen van harte uit om het kerstfeest mee te komen vieren. Met het oog daarop staan aan de
binnenzijde van de kaart alle tijden en overige gegevens vermeld van de kerstvieringen in de verschillende kerkgebouwen in De Ronde Venen.
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Commentaar:

College stelt sluiting een half jaar uit

Welzijn moet
beter worden

Sluiting De Fabriek is resultaat van plussen en vooral minnen

De politiek heeft besloten:
De Fabriek, het jongerencentrum
aan de Rondweg in Mijdrecht
mag nog een half jaar open blijven. Het jongerenwerk is gered.
Toch? Groot was de verontwaardiging rondom de voorgenomen
sluiting door Stichting De Baat;
nóg groter toen een belegde
informatiebijeenkomst werd verboden en twee medewerkers op
non-actief werden gesteld. Stoer
taalgebruik door D66 en Lijst8
en vragen in de raad. Kan dit
zomaar? Is de Jongeren Advies
Commissie wel geraadpleegd?
Op het moment dat er zoveel
partijen rollebollend over straat
gaan, moet je voorkomen door
emoties te worden meegesleurd
in de maalstroom. Een stapje terugdoen en het geheel eens even
rustig overkijken.
Als redactie hebben wij hebben
gemeend iets verder te moeten
kijken dan de stroom berichten
van verontruste ouders, politiek
en gemeente in onze redactionele
mailbox, en ons op de echte problematiek te concentreren. Daarbij
zijn we gesteund door de welwillende medewerking van Stichting
De Baat die ons inzicht gaf in het
financiële reilen en zeilen. Daaruit
blijkt dat de stichting jaarlijks
900.000 euro subsidie ontvangt
van de gemeente. Daarvan wordt
een bedrag van 691.000 euro
besteed aan salarissen, waarmee
tien voltijdbanen worden gefinancierd. Huisvestings-, organisatieen algemene kosten bedragen
217.105 euro. Nu de gemeente
heeft aangekondigd de extra
subsidie van 23.000 euro om bij
te dragen in de huisvestingskosten
van De Fabriek te beëindigen en
het subsidiebedrag met 5% in te
korten, ontstaat er een gat in de
begroting van 70.000 euro. De
Baat ziet geen andere uitweg dan
sluiting van De Fabriek. Daarmee
verschraalt het toch al niet uitgebreide pakket activiteiten voor de
doelgroep van 12 tot 16 jarigen
nog verder.
Het half jaar respijt dat De Baat
nu is gegund om orde op zaken te
stellen, zou voor alle betrokkenen
reden moeten zijn om eens een
goede kosten/baten-analyse te
maken. Laten we hopen dat ook
de politiek zich voelt aangesproken om te kijken hoe we voorkomen dat bepaalde doelgroepen
buiten de boot vallen en vooral:
hoe we het betaalbaar houden.
Ook hier geldt weliswaar dat niet
alles om de 'kijkcijfers' hoeft te
draaien; maar een zekere mate
van rendement voor de gedane investeringen is toch wel het minste
dat we als gemeenschap mogen
verwachten. Voor de stelling van
De Baat dat één euro geïnvesteerd
in welzijn tien euro aan zorg uitspaart, hebben wij tenminste geen
onderbouwing kunnen vinden.
Rob Isaacs
Hoofdredacteur

Met het jongerenwerk in De Ronde
Venen wil het niet vlotten. Naamsveranderingen van het jeugdhonk
van Babel naar AllRound om
tenslotte te belanden in De Fabriek
hebben niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Via Stichting De Baat,
verantwoordelijk voor het jongerenwerk in de gemeente, spendeert de
gemeente jaarlijks zo'n 185.670
euro aan subsidie aan de jeugdwerkers en hun aanhang. De huur van
het pand van De Fabriek bedraagt
ca. 27.000, plus vaste lasten onderhoud/beheer, gas, water en licht. Bij
elkaar belopen de huisvestinglasten
ruim 50.000 euro per jaar. Het
jongerenwerk van De Baat legt de
prioriteit bij de doelgroep 12-16
jaar en daarmee kun je moeilijk
het pand exploitabel krijgen. De
van gemeentewegen opgelegde 5%
korting op de subsidie was voor De
Baat de spreekwoordelijke druppel
om te besluiten het jeugdhonk per
volgend jaar te sluiten.
door paul bosman

- foto rob isaacs

Inmiddels heeft het college, onder
druk van de raad, besloten om geld
ter beschikking te stellen, waarmee
het mogelijk wordt De Fabriek tot
een half jaar respijt te geven. Directeur Mieke Telder is blij met het
uitstel. Niet dat het haar beslissing
De Fabriek te sluiten zal veranderen, maar het biedt tijd om naar alternatieven te kijken. Bijvoorbeeld
of de activiteiten voor de jeugd over
de acht kernen verspreid kunnen
worden. En dus niet meer gecentraliseerd in Mijdrecht. Waarom wil
het toch maar niet lukken om geld
in daden om te zetten?
Je zult maar zestien-min zijn en in
De Ronde Venen wonen. Uitgaansgelegenheden voor deze groep
zijn er niet en de praktijk van de
afgelopen jaren heeft meer dan duidelijk gemaakt dat de jeugd in het
speciaal voor hen ingerichte honk
niets heeft te zoeken. Succesvolle
discoavonden werden door strakke
regels getorpedeerd, er werd mot
gemaakt en vier jaar geleden werd
besloten de tent te sluiten. Maar,
er gloorde hoop. Een plaatselijke
horecaondernemer zag wel iets in
samenwerking met De Baat en besloot jaarlijks 23.000 euro aan huur
bij te dragen voor het pand, om in
ruil daarvoor tijdens de weekeinden activiteiten voor de doelgroep
zestien-plus op te zetten.

Luistervink
Driemanschap

De plannen die er lagen waren
mooi, de uitvoering er van flopte
volledig. De samenwerking met de
horecaondernemer stopte en van De
Baat werd verwacht dat de sectie
jongerenwerk de zaak alsnog op
poten zou gaan krijgen. Geen onterechte verwachting, volgens velen,
gezien het feit dat De Baat jaarlijks
een bedrag van bijna 186.000 euro
subsidie opstrijkt voor het jongerenwerk. Maar, zo stelt de organisatie
zelf, de subsidie die De Baat krijgt
voor het jongerenwerk is niet alleen
bestemd voor de uitgaansactiviteiten
en het exploiteren van een pand.
Ligt de oorzaak van deze floppers
op rij dan in de plannen van de
opbouw- en jeugdwerkers, die
zaken bedenken die niet aanslaan
of uitvoerbaar zijn? Anders valt het
niet te verklaren dat er vrijwel geen
mens op de activiteiten afkomt.
Veel activiteiten trekken matige
tot slechte bezoekersaantallen in
vergelijking tot de energie en inzet
die het kost om ze te organiseren.
Toegegeven, het is ook niet makkelijk iets te bedenken waar een
ieder zich in kan vinden en graag
naar toe komt. En niet in de laatste
plaats ligt dit aan de samenleving
waarvan we allen deel uit maken.
Die is op dit moment complexer dan
ooit. Onderlinge rivaliteit, drugs- en
drankgebruik in combinatie met een
snel veranderende maatschappij
zijn daar beslist oorzaken van. Zeker is ook dat de verantwoordelijkheid van ouders in veel gevallen te
wensen over laat. ‘Hier heb je 100
euro en vermaak je maar’, is daar
een voorbeeld van.
Mogelijk is ook het spreekwoord:
‘schoenmaker houd je bij je leest’
aan de orde. Een bakker slacht
geen kippen en een slager verkoopt

geen brood. Net zo min zouden
zwaar gesubsidieerde plannenmakers zich moeten storten in de uitvoering van plannen. Als je vaststelt
dat de jeugd zich graag tijdens het
weekend vermaakt in een disco of
jeugdcafé, zoek dan een ondernemer die er brood in ziet om dit op
te zetten. Die ondernemer weet
als geen ander dat je aan bepaalde
zaken moet voldoen, stelt regels en
leeft die na. Die houdt als het ware
zijn of haar tent schoon. Een mooi
voorbeeld hiervan is het softdrugsverkooppunt, dat na de invoering
van het ondernemerschap op rolletjes loopt. Het Oud- en Nieuw feest
in de tent is ook een voorbeeld. Na
aanvankelijk met gemeentelijke
steun te hebben gedraaid, is de
succesvolle organisatie nu reeds
geruime tijd geheel in particuliere
handen. De café’s Het Rechthuis
en Cens zijn ook voorbeelden van
plaatsen waar veel jeugd komt en
waarvan bezoekers weten wat wel
en niet wordt getolereerd. Deze
zaken draaien overigens zonder
gemeentelijke subsidie.
Nog maar kort geleden heeft een
plaatselijke ondernemer plannen
voor De Fabriek gelanceerd. Plannen die normaal gesproken zonder
tussenkomst van De Baat zouden
kunnen worden gerealiseerd. Deze
insteek vereist moed en bestuurskunde. De lef die beleidsmakers
en bestuur zouden moeten tonen is
gebaseerd op het eerder aangehaalde spreekwoord. Het vereist echter
wel een andere manier van denken
en handelen. Bestaande paden moeten wel eens worden omgeploegd.
De verontruste reacties van D66 en
Lijst 8 op de voornemens van De
Baat om De Fabriek te sluiten

Lees verder op pagina 12
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Het is in de loop der jaren zo
gegroeid. De een komt ’s morgens, de ander aan het eind van
de middag. Ook zitten we wel
eens gedrieën rond de tafel en
bespreken het wel en wee van
de dag. Gaat een van ons op een
verre reis, dan wordt bij nacht
en ontij vervoer van en naar de
luchthaven geregeld. Is er thuis
een technisch probleem dat,
mede door mijn allesomvattende
onhandigheid, niet tot een oplossing komt, dan staat er altijd wel
een buur op de stoep om te hulp
te schieten. Is er ziekte, moeten
er bezoeken aan ziekenhuizen
worden gebracht, dan staat er
altijd wel iemand op die haalt en
brengt. Over en weer. De kleinste
van het driemanschap tobt al
een tijdje met z’n gezondheid.
Een hartaanvalletje, een keertje
dotteren, de man knapte maar
niet op. Het driemanschap kwam
onder grote druk te staan. Twee
man maakten zich ernstig zorgen, de derde zat in de lappenmand. Toen ik na een fietsproef
in het ziekenhuis buur en zuster
uit het fietshok zag komen, zag
ik aan zuster’s knar al dat het
niet goed zat. Een kwartier later
wist ik het zeker. Buur moest
blijven. Het is hartverwarmend
te zien welk een sociaal circuit
er dan op gang komt. Echtgenote
werd te hulp geschoten op een
manier die niet bij deze verkillende maatschappij past. Van alle
kanten schoot men te hulp. Een
week geleden is gedaan wat er
gedaan moest worden: buur’s
borstbeen werd gekliefd en een
flink aantal omleidingen werd
aangebracht. Als ervaringsdeskundige stond ik de tweede dag
naast zijn bedje. Als een vaatdoek trof ik hem aan. Het ging
mij letterlijk en figuurlijk aan het
hart. Ik kon het niet laten ook de
volgende dag aan zijn sponde te
staan. Mijn hart sloeg over toen
ik met blijdschap constateerde
dat hij op de weg terug was. Hij
gaf weer commentaar en die
vale gloed, die zijn gezicht al
maanden ontsierde, was aan het
verdwijnen. De dag daarna was
ons driemanschap weer compleet
en we kregen buur, ondanks zijn
draadjes en slangetjes, weer aan
het lachen. Met een vertrokken bekkie weliswaar, want
de hechtingen doen nog zeer.
Gisteren heb ik hem, samen met
zijn vrouw, uit het ziekenhuis
opgehaald. Een waar feest. We
hebben de vlag uitgehangen.
Mocht u gedurende deze decembermaand nog nadenken over
goede voornemens, probeer dan
ons voorbeeld te volgen. Het kost
zo weinig moeite maar levert
heel veel op.
Luistervink
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Geslaagd Sinterklaastoernooi

Abcoude

Volkskerstzang in
Dorpskerk
Op dinsdag 20 december vindt om
19.30 uur weer de traditionele
Volkskerstzang in de Dorpskerk
plaats. De overweging zal worden
gehouden door pastor André Tönis.
De schriftlezingen worden verzorgd
door Cees Spanbroek. Medewerking
wordt verleend door de Abcouder
Harmonie o.l.v. Corry Stoffelsma
en het orgel wordt bespeeld door
Lieuwe Visscher. Het Cosmas & Damianus Koor van de HH Cosmas &
Damianus kerk zingt o.l.v. Stephan
van de Wijgert met begeleiding van
Peter Staats. Bep Buijs draagt het
kerstgedicht voor. U bent allen van
harte welkom hieraan deel te nemen. De kerk is vanaf 19.00 open.

De Ronde Venen

Horizon over Vrije Wil
en Genade (2)
Op zondag 11 december brengt
Horizon het tweede gedeelte van
een serie van zes uitzendingen met
als thema:
‘Vrije wil en genade’. In dit tweede
gedeelte gaat de discussie over de
visie van Luther op de zonde. ‘Wij
zijn gevangen in de zonde’. Aan de
discussie nemen deel: Piet Grundmann (PKN Mijdrecht Janskerk);
Anton van Hilten (pastoraal werker
PKN Uithoorn); Jan Verboom (PKN
Mijdrecht Janskerk) en Pastor Wim
Vernooij (RK Vinkeveen). Gespreksleider is Henk Oudshoorn. Horizon
is te beluisteren van 9 tot 10 uur en
van 17 tot 18 uur op Midpoint FM.

Vrijdag 2 december jl. organiseerde
Badminton Abcoude een Sinterklaastoernooi voor de jeugdleden.
Het was een bijzonder geslaagde
avond. De jongeren streden om de
punten tijdens de vele spelletjes die
trainer Kenneth van Leeuwaarde
had bedacht. Om ook de jongere
leden voldoende kans te geven,
kon je soms punten scoren met het
trekken van speelkaarten. Geen behendigheid of snelheid, maar puur
geluk dus. Het was aan het eind
van de avond dan ook moeilijk te
voorspellen wie de meeste punten
had behaald. Bij de meisjes werd

uiteindelijk Manon Bosman met 33
punten eerste. Bij de jongens werd
Tijmen van Beek met 33 punten
eerste.
Bij zowel de jeugd (9-16 jaar) als
bij de senioren is nog plaats voor
nieuwe leden. Er wordt gespeeld
in de Kees Bonzaal op de vrijdagavond. De jeugd traint van 19.30
tot 20.45 uur en de senioren spelen
van 20.45 tot 23.00 uur. Wil je
meer informatie, kom dan eens
langs of kijk op

Golfclub Veldzijde heeft nieuw bestuur
Precies acht jaar na haar aantreden
is vorige week Yvette Bartlema
(foto) afgetreden als voorzitter van
Golfclub Veldzijde. Ook secretaris
Peter Jansen gaf het stokje na zes
jaar over. Yvette Bartlema werd
geprezen om haar jarenlange inzet
voor de vereniging. Met name het
tot stand brengen van de Speel- en
Gebruiksrechtenovereenkomst met
Golfpark Wilnis B.V. verdient alle
lof. Ook was zij de laatste voorzitter
van de vereniging die op de oude 9
holes baan speelde en tegelijk de
eerste voorzitter nu op 18 holes
gespeeld kan worden. Peter Jansen
heeft als secretaris menig verslag
gemaakt en het nodige werk verzet
om zaken binnen de vereniging op
de juiste wijze vast te leggen. Zoals
het een goed secretaris betaamt,
had hij voor de vertrekkende
voorzitter het afscheidscadeau –een
zilveren onderzetter– meegenomen
en onder handbereik van de nieuwe

voorzitter gelegd; ook aan hem
werd dit aandenken overhandigd.
Tijdens dezelfde vergadering werd
Fred Scheijde als nieuwe secretaris
geïnstalleerd, werd het bestuur
uitgebreid met Marjolijn Stassen
als algemeen bestuurslid en is Bart
Weitjens tot nieuwe voorzitter
benoemd.

Hoog(s)tepunt voor Grutto

www.badmintonabcoude.nl.

Kerstmarkt bij Karwei Mijdrecht

foto rob isaacs

Op zondagmiddag 18 december
vindt om 15.00 uur in de Dorpskerk
Abcoude een concert plaats van
Quink, een uniek ensemble –uitgenodigd door de KSAB Abcoude Concerten– waarvan de vaste kern van
vier zangers optreedt. Zij behoren
tot de beste a capella ensembles ter
wereld en zullen op zondagmiddag
in Abcoude prachtige Kerstliederen
zingen: bekende liederen en minder
bekende. Het programma is divers
en belicht verschillende kanten van
het traditionele karakter van de
muzikale kerstviering. Dat betekent
dat zowel vroege muziek voor de
Kersttijd wordt uitgevoerd maar ook
de ‘carols’, beroemde Engelse kerstliederen. Kaartverkoop à € 15.00
(donateurs € 12,50) tot zaterdag 17
december 16.00 uur bij Drogisterij Van der Geest, Hoogstraat 30
of tot 17.00 uur bij Boekhandel
Spreij, Brugstraat 1-5 in Abcoude.
Zondagmiddag vanaf 14.30 uur in
de Dorpskerk. Bovendien via
www.abcoudeconcerten.nl
. Ns het concert serveert Restaurant
JESS een concertdiner, waarvoor
ieder zelf kan reserveren (tel. 0294
284353).

Zaterdag 10 december a.s. vindt
bij Karwei Mijdrecht de jaarlijkse
Kerstmarkt plaats, met een ruim
assortiment kunstkerstbomen en
decoratieve kerstartikelen, en extra
scherp geprijsde uuraanbiedingen.
Bovendien zijn er allerlei activiteiten zoals een demo kerststukjes
maken, en ‘pimp je kerstbal’ voor
kinderen. Er staan kramen van de
Cliniclowns en van Alp4lien, een
deelnemer aan de Alpe d’Huzes
(een actie waarbij fietsers geld
bijeen fietsen om een bijdrage te
leveren aan de strijd tegen kanker).
En zoals het de beste Karwei van
Nederland betaamt, wordt ook de

inwendige mens niet vergeten; men
kan genieten van een gratis kopje
snert, glaasje Glühwein of warme
chocomel!
In de kunstkerstboom van Skyradio
Onder het motto ‘Wil jij met mij
in de kunstkerstboom?’ maken
luisteraars van Skyradio van 6 t/m
19 december kans op een kunstkerstboom van Karwei en kunnen zij
samen met vier vrienden 101 seconden gratis kerstinkopen winnen
bij Karwei. Meer informatie over
deze speciale kunstkerstbomenactie
staat op www.skyradio.nl.

HVM scoort voor War Child

Toekomstige bewoners en andere genodigden waren vrijdag jl. samen
met de aannemer getuige van het bereiken van het hoogste punt van het
project Grutto te Mijdrecht. Het moment werd gesymboliseerd door het
hijsen van vlaggen bovenop het gebouw. Dat gebeurde door Jan Spelt
(Spelt Vastgoed), hoofduitvoerder Jan Faay (Bolton Bouw) en toekomstig bewoner Ko Kentrop (v.l.n.r. op de foto). Er zijn nog woningen en
appartementen beschikbaar. Men is aanstaande zaterdag 10 december
tussen 11 en 15 uur van harte welkom om een kijkje op de bouw te
komen nemen.

De spelers van Heren 1 van Hockey
Vereniging Mijdrecht zijn Friends
geworden van War Child. Zij gaan
zich op verschillende manieren inzetten om de organisatie te steunen,
zodat War Child nog meer kinderen
kan helpen in oorlogsgebieden. Zo
gaan ze samen met de andere leden
brainstormen over welke acties er
georganiseerd kunnen worden, waaronder een 24-uurs hockeymarathon
die inmiddels in de planning staat.
HVM: “We vinden het belangrijk
dat kinderen plezier hebben in hun
spel en respect voor elkaar hebben

foto vida

Christmas Carols in
de Dorpskerk

foto rob isaacs

Abcoude

op ’t veld. War Child vindt dat ook en
daarom gaan wij War Child helpen
de oorlog uit het kind te halen.” Meer
informatie op: www.warchild.nl
Op de foto staand van links naar
rechts trainer/coach Nouschka Capel,
keeper Redmar Stienstra, Tom
Gunther, Martijn Hensbroek, Koen
Meijer, Hidde Vesseur, Jordy Jurgens,
Thom Fokker, Tim Mantel, Casper
Slot, Romar Nijhuis, Christian Kievits
en Jurrian Hartwigsen. Zittend
Jacob Veerhuis en Arjan Blommaert.
Matthijs Geijtenbeek ontbreekt op
de foto.
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Winnaars 'Pimp je mijter'

OBS Molenland bij Raceplanet

Zaterdag 3 december jl. was het
feest bij de Jumbo
in Vinkeveen en
in winkelcentrum
Zuiderwaard.
Deze zaterdag
waren namelijk
de prijswinnaars
van de kleurwedstrijd van
de Jumbo en de
knutselwedstrijd
‘Pimp my mijter’
uitgenodigd. Afgelopen weken is
er druk geknipt, geplakt, gekleurd
en versierd door de kindjes om hun
kleurplaat en de mijter van Sinterklaas zo mooi mogelijk te maken.
De prijzen werden uitgereikt door
Monique en natuurlijk Zwarte Piet.
Als eerste werden de prijzen overhandigd voor de mooist gepimpte
mijter van Sinterklaas. De winnaars
zijn Isabel v/d Horst, Pim Enthoven, Danique Recourt, Senna van
Bloemendaal, Lotte Moerman, Lars
de Jong, Lennart v/d Toorn, Jessica
Leeflang en Soufiane v/d Weerd.
Ook Patty Hendriks won een prijs,
maar kon helaas niet bij de uitrei-

Op uitnodiging van Raceplanet Mijdrecht mochten groep 1 t/m 4 van OBS
Molenland vrijdag 2 december een hele ochtend komen spelen. Ze hebben
de hele ochtend kunnen klimmen, klauteren, glijden en met trapauto’s kunnen rijden. De kinderen hebben erg genoten. En of dat nog niet alles was,
ze kregen ook nog limonade met lekkere koekjes! Ze zijn verwend. De
kinderen willen Raceplanet bedanken voor de ontzettend leuke ochtend.

king zijn. Zij krijgt later haar prijs
overhandigd.
Daarna was het de beurt aan de
winnaars van de kleurwedstrijd.
Hiermee hadden Jersey Hessing,
Eline Kreeftenberg, Darryll van Ee,
Yente van Bloemendaal, Esmee Lek
en Donna de Wit een mooie tas met
prijzen gewonnen. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met
jullie prijzen!
Zaterdag 17 december mogen alle
kinderen van 11:00 – 14:00 uur
een eigen kerststukje komen maken
in het winkelcentrum. Deelname
hieraan is gratis, we zouden het
leuk vinden als je komt!

Zingen bij het Bätzorgel in de Janskerk
Na het geweldige optreden van het
Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer op 29 oktober jl. met de uitvoering van het oratorium van Ruth,
is dit koor opnieuw te gast in de
Janskerk. Zij gaan zingen tijdens dit
Advents-Kerstprogramma, waaraan
ook organist Wim de Penning zal
meewerken. Het wordt een afwisselend programma met koorzang,
orgelimprovisaties en samenzang,
ter voorbereiding op het naderende
kerstfeest. Wie wil komen genieten van het mooie orgel, lekker
meezingen en luisteren naar mooie
koorzang, is van harte welkom.
Zaterdag 10 december 20.00 uur.
Janskerk, Kerkplein, Mijdrecht.

Kort nieuws
Abcoude

Spreekuur SVAB
De lokale politieke partij SVAB
stelt u in de gelegenheid om met
een van haar gemeenteraadsleden
of bestuursleden van gedachten
te wisselen over de plaatselijke
politiek, problemen betreffende de
leefbaarheid in onze gemeente en
het welzijn van de burgers. Donderdagavond 15 december 2011 houdt
de SVAB spreekuur van 19 tot 20
uur, in de Angstelborgh. Informatie
over de SVAB is te vinden op
www.svab.nl.

Abcoude

Wilgen knotten

Martin Mans en Jantine Kalkman 24 december in Janskerk

Smullen van kerstbrood en fraaie kerstmuziek
Op 24 december is er vanaf 11.00 uur een smakelijk kerstconcert in de
Janskerk. Vanaf 10.00 uur staat er koffie en kerstbrood voor u klaar in
gebouw Irene en kunt u samen met Martin en Jantine vast een voorproefje
nemen op een gezellige kerst.
Iedereen die wel eens een concert
van Martin Mans heeft bijgewoond
kan het beamen. De wereldwijd
bekende organist laat het fraaie
Bätzorgel flonkeren. Tijdens het
kerstconcert zal Jantine een extra
feestelijke invulling geven. Dat doet
ze op de trompet, een smaakvolle
combinatie die bezoekers in vervoering gaat brengen. Ook de zangtalenten van de bezoekers zullen
worden aangesproken. Dat gebeurt
door middel van samenzang die
het programma zal verbinden. Het
programma is verder samengesteld

door een aantal orgelimprovisaties,
ondersteund door trompet van
bekende en moderne kerstliederen.
Bijzonder is het dat dit voorlopig
het laatste concert in de Janskerk
zal zijn. De restauratie van de kerk
zal begin volgend jaar van start
gaan. Mede door een bijdrage van
het Rabo Dichtbij fonds zal het
concert gratis toegankelijk zijn.
Wel is er na afloop een collecte die
wordt gebruikt de gemaakte kosten
te dekken. Kortom wat let u masaal
te komen en te genieten van orgel
en trompetmuziek.

Aanstaande zaterdag 10 december
gaan vrijwilligers van de Landschapwerkgroep Abcoude het stuk
Geindijk tussen de Batterij en het
Wilhelminabruggetje knotten. Dit is
het vervolg van de vorige knotdag
waarbij ze gaan afmaken waar de
LWAB drie weken geleden gestopt
is. De Landschapwerkgroep zorgt
voor een leuke werkdag op een
prachtige locatie, je moet zelf zorgen voor warme, waterdichte kleding. Voor de inwendige mens wordt
ook goed gezorgd met een lekkere
lunch met warme soep en broodjes,
voldoende koffie en vruchtensap.
Aan het eind van de werkdag een
lekker frisje of een biertje. De start
is zoals gewoonlijk omstreeks 09.00
uur. Voor meer informatie kijk op
www.lwab.nl. De locatiecoördinator voor deze dag is Koos
van der Weijde, bereikbaar op
koos@lpretail.nl of
tel. 06-54684793.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
de Merel
Op vrijdag 16 december 2011 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
in Café de Merel, Arkenpark MUR
43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn stipt
om 20.00 uur en uiterlijk om 20.15
starten met kaarten. Ook is er op
deze avond een grote tombola. De
volgende data is er ook prijsklaverjassen: 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.

De kerk is open vanaf 19.30 uur, de
toegang is vrij met een collecte aan
de uitgang.

Oekraïens ensemble Orpheus in Wilnis
De uit Oekraïne afkomstige formatie Orpheus heeft al veel landen binnen
Europa laten kennismaken met deze groep, bestaande uit zeven aan het conservatorium van Lviv afgestudeerde zangers. Al negen jaar komt deze groep
ook in ons land voor het geven van concerten. Op hun repertoire staan naast
liederen uit de Oosters Orthodoxe liturgie ook werken uit opera, oratorio, missen en het Westerse klassieke en religieuze repertoire. Hoogtepunten waren
optreden als onderdeel van de Christmas Proms in o.a. het Concertgebouw in
Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en het World Forum in Den Haag. Overal
waar ze komen wordt deze à capella groep omarmd door het publiek en krijgt
staande ovaties. Dit jaar heeft ook Wilnis en omgeving de gelegenheid om kennis te maken met deze groep. Op vrijdag 16 december om 20.00 uur verzorgt
Orpheus een concert in de Hervormde Kerk, Koningin Julianastraat 23, te Wilnis. De toegang is gratis, maar bij het verlaten van de kerk is er een collecte,
waar u een gift kunt doneren die uw waardering weergeeft.

Baambrugge

Regiobus 126 voortaan langs NS-station Abcoude
Met ingang van a.s. zondag 11 december doet Connexxion lijn 126, die
rijdt tussen Mijdrecht en Amsterdam Zuid-Oost voorlopig ook NS-station
Abcoude aan. Het gaat vooralsnog om een proef van een jaar, om te kijken
of reizigers inderdaad gebaat zijn bij deze wijziging. De start van de proef
valt samen met de nieuwe dienstregeling van Connexxion, die ook a.s.
zondag ingaat. Behalve
voor buslijn 126 gelden er
ook wijzigingen voor een
aantal andere buslijnen. In
de meeste gevallen gaat
het om andere vertrektijden en van een aantal
lijnen wordt ook de route
aangepast.
Kijk voor de wijzigingen
op www.connexxion.nl.

Kerstviering in
De Vijf Bogen
De Commissie Ouderenkerstfeest
van de gezamenlijke kerken in
Baambrugge nodigt alle dorpsgenoten van 65 jaar en ouder uit om
het Kerstfeest te komen vieren in
het Dorpshuis “De Vijf Bogen” op
donderdagmiddag 15 december
om 16.00 uur. Er zullen kerstliederen worden gezongen, het
Kerstevangelie en een kerstverhaal zullen worden voorgelezen.
De kerstviering wordt afgesloten
met een broodmaaltijd. Allen
hartelijk welkom! Inlichtingen bij
Ellen Post, tel. 0294-293048.
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“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”
Afslanken met het Prodimed proteïnedieet
voor hem en haar
•
•
•
•
•
•
•

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

www.dietsolutions.nl, tel. 06-52437598

DE WEEK IN BEELD
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Tal van plaatsen in De Ronde Venen hebben het afgelopen weekend en maandag 5 december jl. bezoek gehad van Sinterklaas en Zwarte Piet. Van alle ingezonden foto's konden we een fraaie collage maken. Inmiddels heeft de redactie bericht
ontvangen dat de goedheiligman veilig is teruggekeerd in Spanje. Volgend jaar is De Ronde Venen beslist weer een van de
bestemmingen die hij aandoet.
Eendracht en Hoflandschool, Mijdrecht

Vlinderbosschool, Wilnis

Jozefschool Vinkeveen

CA
NV
AS

Prinses Beatrixschool, Wilnis

Antoniusschool, De Hoef

Zelfs deze krant werd door zwarte pieten bezorgd!

Kinderen van de Twistvliedshool in Mijdrecht verrasten
de Sint door met de verkoop
van kruidnoten geld in te
zamelen voor Doe Een Wens
Stichting Nederland. In het
bijzijn van Sinterklaas kon
het geweldige bedrag van
€ 873,48 worden overhandigd aan een medewerkster van deze stichting.
Sinterklaas is super trots op
jullie allemaal!

Peuterspeelzaal Pino, Mijdrecht

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

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
Onze Diny is er niet meer. Zeer bedroefd en nog steeds vol ongeloof herdenken wij in
haar een zeer toegewijde echtgenote, een moeder voor ons allen, een kleurrijke vrouw
en een creatieve duizendpoot. Zij was er altijd voor diegenen die dat het meeste nodig
hadden. Wij zijn oprecht dankbaar dat wij haar hebben mogen kennen en zullen haar
nooit vergeten. Rust zacht, lieve Diny.

Diny Kroon - Vis
Geboren te Wilnis op 6 augustus 1945

Overleden te Utrecht op 3 december 2011

Mijdrecht: Peter Kroon
Zegveld: Yvonne en John
Robert en Stacey
Nick en Manon
Chantal en Niek
Wes
Mijdrecht: Ron en Brigitte
Kevin
Mijdrecht: Patricia en Paul
Thiara
Verden: Sonja en Andreas
Denise, Vanessa
Almere: Manuela en Jeffney
Jessley

DE GROENE VENEN

Leeuwen in de bres voor het goede doel
De Lions Abcoude-Baambrugge staan 18 december weer op de gezellige Kerstmarkt
van Abcoude. Ook dit jaar staan de activiteiten in het teken van het goede doel. De opbrengst heeft dit jaar een lokale bestemming, namelijk de Merenhof in Abcoude.
De Merenhof is een woonvoorziening voor
kinderen, jongeren en jong volwassenen van
4 tot 25 jaar met een lichamelijke en/of
meervoudige beperking of niet-aangeboren
hersenletsel. Om hun het leven te laten leiden
zoals zij dat willen, biedt de Merenhof kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening.
Van wonen, logeren en naschoolse opvang tot
dagbesteding, begeleid werken en ambulante
hulpverlening. Voor elke leeftijd en elke
doelgroep hebben zijn er specifieke diensten
die zijn afgestemd op de individuele vragen
en wensen.
Nu of nooit: sfeerkalender van het dorp
Wegens groot succes verkoopt de Lionsclub ook dit jaar de Abcoude–Baambrugge
verjaardagskalender voor het goede doel!
Elke maand toont een seizoensfoto van een
van de kernen. De kalender bevat niet alleen
prachtige plaatjes maar is vooral erg handig
voor het bijhouden van de verjaardagen.

De prijs van de kalender is speciaal voor de
kerstmarkt verlaagd. Dit is dus een buitenkansje om nog zo’n schitterende kalender te
bemachtigen.
Fameuze oliebollen van bakkerij Both
De oliebollen van bakker Both zijn niet alleen overheerlijk maar ook wereldberoemd
in de regio. Vanzelfsprekend gaat de opbrengst van elke verkochte oliebol naar De
Merenhof.
Op de foto met de Kerstman
U kunt uzelf of uw kinderen laten vereeuwigen met de Kerstman. Voor een kleine donatie krijgt u uw foto per e-mail thuisgestuurd
en steunt daarmee het goede doel.
Kom dus 18 december gezellig langs voor
een kalender, een verse oliebol of een leuke
foto of gewoon voor een praatje.

Warm kerstmoment voor 16.000 ouderen
Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem gaan op pad om 16.000
ouderen te bezoeken en een kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 16.000 betekenisvolle
ontmoetingen. Kerst is een feest van samenzijn maar juist dan voelen veel ouderen zich
eenzaam en soms zelfs vergeten. In deze tijd van winterse kou is het extra belangrijk
om warmte te brengen bij degenen die het zo hard nodig hebben. IJs, sneeuw en kou
zorgen ervoor dat veel ouderen nu nog minder naar buiten kunnen. Hierdoor raken zij
nog meer in een isolement. De Riki Stichting geeft met deze landelijke Kerstactie positieve aandacht aan de oudere medemens en laat weten dat er aan hen wordt gedacht.
In alle verzorgingshuizen vinden ook activiteiten plaats waarbij oud en jong elkaar
ontmoeten zoals samen ontbijten, kerstversiering maken, liedjes zingen of kerststukjes
maken. Samen een activiteit doen verbindt
en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle
ontmoetingen waarbij wederzijds respect en
begrip ontstaat tussen jong en oud.

leerlingen van Protestants Christelijke
Basisschool De Schakel pakketjes rond in
Zorgcentrum Zuiderhof.

Vrijwilligers van Zonnebloem afdelingen
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis brengen pakketjes rond bij hun gasten.

De uitvaartplechtigheid voor Diny zal gehouden worden op vrijdag 9 december om
14.30 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats aldaar zal plaatsvinden.

In Mijdrecht brengen op 15 december
leerlingen van Openbare Basisschool De
Eendracht pakketjes rond in Woonzorgcentrum Nieuw Avondlicht. Ook op 15 december
brengen leerlingen van R.K.B.S. Driehuis
pakketjes rond in Zorgcentrum Gerardus
Majella.

Aansluitend is er een gezellig samenzijn op het leven van Diny in haar geliefde
dorpscentrum Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.

In Vinkeveen brengen op 13 december

Fazant 14
3641 ZS Mijdrecht
Gelegenheid tot condoleren van de familie en afscheid nemen van Diny is er op donderdag
8 december van 19.00 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Finnema Ringdijk 4 te Wilnis.

Diny hield van witte en fel roze Rozen en Gerbera’s.

De Riki Stichting roept anderen op deze
Kerst ook iets te doen voor ouderen in hun
omgeving. Een beetje aandacht voor elkaar
doet zoveel goed. Samen sterk tegen eenzaamheid!

Kleinkunstenares Diny Kroon-Vis overleden
Deze week werd bekend dat kleinkunstenares Diny Kroon-Vis uit Mijdrecht op zaterdag
3 december jl. na een zeer kort ziekbed
is overleden. Diny was gespecialiseerd in
diverse beeld- en schilderkunst, die met enige
regelmaat geëxposeerd werd in dorpshuis
Willisstee in Wilnis. In dit dorpshuis was zij
ook al sinds de 70er jaren werkzaam. Sinds
een aantal jaren had zij de taak van pr.-medewerkster op zich genomen en regelde zij
al de exposities die gehouden werden in Café
Stee-Inn in het dorpshuis. Op deze manier
werd zij een zeer fanatieke promotor van
enerzijds het dorpshuis en anderzijds de kunstenaar die hier exposeerde. Op het moment
dat zij onwel werd, was zij onderweg om samen met haar zoon Ron de Groot de nieuwe

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

Op 15 december brengen leerlingen van de
Sint Jozefschool pakketjes rond in Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord/Verzorgingshuis
Vinkenoord.

burgemeester
van De Ronde
Venen een
handje te gaan
schudden om
zo ook op
deze manier
weer aandacht
te vragen voor
de Willisstee.
Een zeer sociaal betrokken vrouw
en markante
kleinkunstenares is ons ontvallen. Iedereen
zal haar zeer missen.

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

WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Dit jaar nog twee creatieve cursussen bij 'De Paraplu’

18 december Kerstmarkt in Abcoude

Eind december starten bij de Stichting 'Paraplu' nog twee interessante creatieve en leerzame cursussen.

Zondag 18 december vindt in Abcoude van
10 tot 17 uur de Kerstmarkt plaats. Vorig jaar
moest het evenement helaas door de hevige
sneeuwval worden afgelast, dit jaar hopen de
organisatoren dat de weergoden hen beter
gezind zijn. Uiteraard is de Kerstman aanwezig
en wordt de dag ook ondersteund door een
dixielandorkestje die de bekende kerstnummers
ten gehore zal brengen. Voor de kinderen is er
een draaimolen en suikerspin, en dit is allemaal

Heksenbal bekleed met glasmozaïek
Rosanne Leliënhof - zelf een zeer creatief
kunstenares - verzorgt op maandag 19
december a.s. van 19.30-22.00 uur deze
workshop waarin zeer creatieve artikelen
gemaakt kunnen worden. Een styropor bal
wordt omgetoverd tot een waar kunstwerkje
met behulp van kleine, in staafjes geknipte
glastegels en glasmix. Mozaïek in een strak
patroon of juist in vloeiende lijnen om de bal
te decoreren. De bal kan zowel binnen als
buitenshuis ter decoratie dienen. Deelnemers kunnen ook na afloop van de workshop
zelfstandig allerlei decoratieve kunstwerkjes
produceren.
Voor een bedrag van € 15,00 wordt aan
materiaalkosten gebruikt, geleverd door de
docente. De kosten van de workshop bedragen € 10,00.
Creatief met Zeep
Tijdens deze workshop gaan de deelnemers

van gietzeep een eigen zeep maken in allerlei prachtige vormen en maten. Het is heel
eenvoudig, maar het resultaat mag er zeker
zijn. Zij zullen kennis maken met verschillende technieken. Leuk voor op het toilet
of badkamer, maar ook leuk om als cadeau
te geven'. Dit zegt docente Marian Philip,
die deze workshop bij de Stichting 'Paraplu'
verzorgt op woensdag 21 december van
19.30-22.99 uur.
De cursusprijs van € 20,00 is inclusief alle
benodigde materialen.
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 www.stichtingparaplu.
nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

gratis voor de kids. Tal van kramen in grote
diversiteit zullen aanwezig zijn waaronder
ook enkele winkeliers van Abcoude met leuke
cadeau artikelen, lekkere proeverijtjes en de
Lionsclub. Verder zullen veel winkels open zijn,
zodat het direct een leuke koopzondag is. Komt
u met de auto dan kunt u ook parkeren bij het
parkeerterrein bij Albert Heijn. Let op: vanaf
zaterdagavond 17 december 23.00 uur zal het
Marktveld worden afgesloten.

JULLIE WILLEN VOOR GEEN GOUD
UIT ELKAAR. MAAR WIE KRIJGT HET GELD
ALS HET TOCH GEBEURT?

Besmettelijk Norovirus leidt tot patiëntenstop
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden kampt sinds zaterdag jl. met het uiterst besmettelijke norovirus, dat 38 patiënten heeft besmet. Het is een buikgriepvirus dat ouderen en
mensen met een lage weerstand snel ziek maakt. Van de 38 patiënten is een deel inmiddels
weer hersteld. Mensen die een kamer hebben gedeeld met een besmette patiënt worden
gecontroleerd en geïnformeerd. Er is een protocol opgestart waardoor extra hygiëne wordt
toegepast. Betrokken instanties als GGD en huisartsen zijn inmiddels op de hoogte gebracht.
Het gaat om de afdelingen interne geneeskunde en chirurgie.

Inloopworkshops bij De Veenderij

Fruts je kunst
Marijke Stegerhoek organiseert op zondag
11 december een originele inloopworkshopdag. Maak zelf een leuk kerstcadeau op deze
prachtige locatie met uitzicht over de Vinkeveense plassen. Bijvoorbeeld een leuke shawl
bij de workshop Vilten, mooie kerstlichtjes bij
het Mozaieken, een mini-kastje met lichtjes
erin met Letty Beks, een heerlijk warme
muts van een oude trui met Nicole, een fraai
kerststukje met Marijke, een mooi sieraad
van halfedelstenen met Margje of laat je de
kaart leggen bij Basha. En voor kinderen
ook heel geschikt, die kunnen met Claire (11
jaar!) hun eigen Kerstplacemats maken, en u
zult versteld staan wat ze allemaal nog meer
kunnen maken!
De workshops duren gemiddeld twee uur en

DOE DE SAMENLEEFTEST OP
SAMENLEEFTEST.NL
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl
kosten vanaf 10 euro (afhankelijk van de
keuze). Kinderen vanaf € 2,50. Toegang gratis. Tijd 10 tot 18.00 uur. Adres: Groenlandsekade 59, Vinkeveen. Informatie: marijkestegerhoek@mac.com of tel. 0651 117606.

Kerstconcert: Utrechts Byzantijns Koor
Op zondagmiddag 18 december zal het
Utrechts Byzantijns Koor een kerstconcert
verzorgen in de R.K .Kerk aan de Kerklaan 2
in Vinkeveen.
Dit internationaal bekende en gelouterde
koor o.l.v. Grigori Sarolea neemt het publiek
mee naar de Oekraïne en de
Kapraten waar tot in de kleinste
dorpjes kerstfeest wordt gevierd.
Voor de inwoners van De Ronde
Venen een unieke gelegenheid om
het koor nu eens dicht bij huis te
kunnen beluisteren.
De toegangsprijs bedraagt 10 euro
en kaarten zijn verkrijgbaar bij de
volgende verkoopadressen: Schildersbedrijf van Asselen;
Drogisterij en Parfumerie de Bree
en Kor van der Maat, Plevierenlaan 32, alle Vinkeveen; Drogisterij

J.M.Nagtegaal Wilnis; Boekhandel Mondria,
Mijdrecht en bij de ingang van de kerk. Ook
zijn telefonisch kaarten te bestellen bij het
secretariaat van het koor 030-2934735.
Kaarten worden gereserveerd en liggen klaar
bij de ingang van de kerk. Aanvang 14.30 uur.

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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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week zangeres en actrice Birgit Schuurman over
haar muzikale theatervoorstelling ‘Het Grote Verlangen’.

Birgit Schuurman

‘Deze manier van zingen klopt helemaal’
Je bent heel veelzijdig, je CV is indrukwekkend. Ik las dat het maken van
deze voorstelling een bewuste keuze
was, waarbij je je hart hebt gevolgd.
“Deze voorstelling geeft precies aan
waar ik nu sta in mijn muziekcarrière
en mijn leven. Ik wilde geen concessies meer doen. Er is geen nummer,
noot of beweging waarvan ik denk
had ik dat maar anders gedaan. Ik
heb nog nooit zo’n bevredigend gevoel gehad bij werk wat ik uit mezelf
maak.”

Heb je in het verleden te veel concessies gedaan?
“Ja, vooral bij het maken van mijn
cd’s die ik nu niet meer op die manier
zou maken. Door A&R managers
(van de platenmaatschappij, red.)
werd soms gezegd dat beter een
bepaald liedje niet op de plaat moest.
Achteraf denk ik: had ik toen ook
maar mijn hart gevolgd.”

Wil je ooit nog een popplaat maken?
“Niet de muziek die ik heb gemaakt.
Met dat popcircus ben ik een beetje
klaar. De liedjes uit deze voorstelling
staan op een cd, maar niet om perse

in de hitlijsten te komen.”

De titel van het programma is dus
dubbel? Het Grote Verlangen gaat over
de liefde, maar het gaat ook over je
verlangen om dit programma te maken.
“Ja, en het gaat ook over dat wij
altijd maar verlangen. Hierdoor
worden mensen onrustig.”

Wanneer heb je gekozen om deze
voorstelling te maken?
“Vorig jaar september, nadat ik had
meegedaan aan ‘Muzikale Helden’,
waarin ook Frederique Spigt, Mike
Boddé, Bertolf, en Jeroen Zijlstra
meededen. Ik stond op het podium en
dacht: op deze manier zingen klopt
helemaal.”

Je zingt liedjes van Nina Simone, Frank
Boeijen, Muse en Herman van Veen. Op
YouTube zag ik een prachtige versie
door je gezongen van ‘Liefde van
Later’.
“Ik vond het vroeger leuk om naar
popsongs van The Cardigans en
Garbage te luisteren, en zulke cd’s
wilde ik dan ook maken. Maar mijn
kracht als zangeres ligt vooral heel

erg in het zingen van kleine liedjes,
die verhalen vertellen. Dat heb ik
geleerd door mijn theaterrollen.
Ik vertel gedichten en monologen,
hierdoor is het meer dan een concert
in het theater. De nummers gaan over
de eerste zoen, twijfels in een relatie
en seks.”

De voorstelling is dus heel persoonlijk.
“Ja, vrienden en familie zeiden na de
première: je bent bloter gegaan dan
in de Playboy (fotoreportage Kerst
2010, red.). Ik zing mijn gevoel en
verhaal met woorden van anderen.”

Wat ga je in 2012 doen?
“Op 26 januari verschijnt Black Out,
een grappige, snelle, harde, sexy film
geregisseerd door mijn man Arne
Toonen, waarin ook mijn zus Katja
speelt. In het voorjaar komt er een
reprise van High Heels in concert
uit 2010 en ik hoop dat ik in het
najaar in reprise kan met Het Grote
Verlangen.”

Birgit Schuurman is 16 december te
zien in het Crown Theater in Aalsmeer.
www.birgitschuurman.nl
www.crowntheateraalsmeer.nl
foto rahi rezvani

11 december van 12-17 uur

Elfish & The Coversolution bij Immitsj Live

Kijken, voelen & proeven in licht + ruimte
Aanstaande zondagmiddag 11
december komen liefhebbers van het
betere leven volop aan hun trekken in
licht + ruimte in Abcoude. Tussen 12
en 17 uur kan men kennismaken met
en genieten van de werken van vier
mensen voor wie kwaliteit vanzelfsprekend is.
Caren van Herwaarden exposeert
nog tot 15 januari haar grote aquarellen: monumentale, transparante
mensfiguren in beweging of samengevoegd in tijdloze vormen. De fraaie
sterling zilveren armbanden van Marcelle Meuffels zijn aan de binnenzijde
bezet met echte edelstenen en parels.
Echte schoonheid zit immers van
binnen. Julian de Keijzer van Zibibbo.

Kunst kijken, voelen & proeven vindt
plaats op 11 december tussen 12 en 17
uur in licht + ruimte, Hoogstraat 35,
Abcoude (boven De Eendracht).
Meer informatie www.licht-ruimte.nl.

Kerstoptreden Creatoonkoor
Kerst- en winterliederen met glühwein en koekjes in de bibliotheek van
Abcoude. Een heerlijke traditie die al

Morgenavond 10 december zal de derde editie van Immitsj Live plaatsvinden. Immitsj Live is een reeks feesten waarbij iedere maand 1 of
2 bands het Immitsj Live podium betreden. De bands zullen deels al
bekend zijn van het buitenpodium van AJOC Festival 2011 en deels
'nieuw'. Het genre zal voornamelijk uit pop en rock muziek bestaan.
Deze maand staat Elfish & The Coversolution 'with Friends' op het
podium in Immitsj.

nl opent feestelijke Italiaanse wijnen
die niet mogen ontbreken bij het
Kerstmaal, de haard en de viering
van Oud & Nieuw. Men kan proeven
en bestellen – ook vanuit de luie stoel
via de website; voor Kerst is alles binnen. Dat geldt ook voor de tong- en
oogstrelende taarten van Tartaaah.
Eric van der Hijden bakt op bestelling voor uw gelegenheid. Samen
verzorgen ze een heerlijke middag
in licht + ruimte, met aantrekkelijke
kortingen.

20 jaar bestaat. Samen met aanstormend viooltalent Roos en Syl en een
saxofoonensemble verzorgt het koor

een kort sfeervol kerstoptreden voor
jong en oud op vrijdag 16 december
a.s. om 19.00 uur in het Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46 te
Abcoude. Het programma bestaat uit
mooie, lichte, winterse (kerst-)liederen. De toegang is gratis en iedereen
is welkom.
Het Creatoonkoor o.l.v. Liesbeth
Hengeveld is een groep enthousiast
zingende vrouwen uit Abcoude en
omgeving die al meer dan 25 jaar bij
allerlei gelegenheden optreedt. Het
repertoire is gevarieerd: vrolijk, serieus, in alle talen (zelfs in het Russisch
en Japans), klassiek, pop, wereldmuziek. Op creatoonkoor.blogspot.com
vindt u meer informatie.

De welbekende coverband uit
Amsterdam treedt in Mijdrecht op
na hun bezoek aan het AJOC Festival
van afgelopen zomer. Ze beloven
er een muzikaal feest van te zullen
maken. Speciaal voor het optreden
in Immitsj komen zij 'with friends',
oftewel het blazers duo CB Horns,
dat op het festival ook al van de partij
was. De band, waarvan een aantal
leden uit De Ronde Venen komt, is
bekend doordat zij vaker in de regio
hebben gespeeld, onder andere op de
slotavond van het Koetstock festival,
de feestweek van Abcoude en bij de
Heeren van Aemstel in Amsterdam.
Zoals de naam al doet vermoeden is
Elfish & The Coversolution een coverband met hier en daar een knipoog

naar het repertoire van 'The King'.
Maar deze band noemt zich niet voor
niets 'allround': het gezelschap is
veelzijdig en speelt naast die nummers nog veel meer. Moderne popnummers, swingende discoclassics en
Nederlandstalige meezingers: Elfish
& The Coversolution met frontvrouw
Leonie en frontman Erren maken van
elk optreden een vrolijk feest!
Immitsj Live begint om 21.30 uur
en vind je op Windmolen 75 in
Mijdrecht. Onder de 16 heb je geen
entree. Id verplicht. Flyers voor
gratis toegang zijn verkrijgbaar bij
het AJOCafé (iedere vrijdagavond in
Immitsj).Zie ook www.immitsj-live.nl
en www.coversolution.nl
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Dr. Beeker

Chlamydia: je merkt het niet!
Hoewel ik het eerder al eens over chlamydia heb gehad (zie mijn stukje ‘verre vriendjes’) heb ik besloten er nog maar een keer over te
schrijven. Dat is eigenlijk naar aanleiding van de ook op TV vertoonde show van Najib Amhali. De kenners weten het wel; Najib maakt op
plastische wijze kenbaar dat hij niet per se gelukkig wordt van het wattenstokje in de opening van zijn plasbuis. Nu is het zo dat het
onder jongeren tegenwoordig min of meer gebruikelijk is om bij het begin van een nieuwe relatie eerst een soa test te doen. Sinds
Najib kost het me aanmerkelijk meer moeite om die uit te voeren, de meeste mannen staan alweer met één hand aan de deurkruk als je er over begint. Vaak komt dan de vraag of er niet een andere manier is om dat te testen, in de urine bijvoorbeeld.
Inderdaad is die methode er ook,
maar om de gekozen onderzoeksmethode uit te kunnen leggen
moet ik eerst wat over chlamydia
vertellen.
Chlamydia, eigenlijk chlamydia
trachomatis, is een bacterie. De
bacterie heeft onder de microscoop
de vorm van een boortje en die
vorm is noodzakelijk, omdat hij zich
al borend naar de binnenkant van
de cel beweegt. Chlamydia is dus
een intracellulaire bacterie en dat
maakt gelijk duidelijk waarom het
best een lastige jongen is; je kunt
met antibiotica niet zomaar in de
cel komen.
Op dit moment is het de meest
voorkomende seksueel overdraagbare aandoening. Dit ‘succes’ heeft
hij te danken aan bovengenoemd
feit, maar ook aan het hoge infectierisico. De bacterie wordt via de
slijmvliezen overgedragen en dat
zijn de slijmvliezen van de plasbuis,
de vagina, de mond en de anus.
Genoeg toegangswegen voor deze
boef!
De kans dat je geïnfecteerd raakt

bij contact met een drager is daardoor hoog: tussen de 50 en 70%.
En dat geldt al bij een éénmalig
contact.
Na besmetting duurt het tussen de
één en drie weken voordat je echt
ziek wordt.
Maar het probleem is... je merkt
het niet!
Hoewel mannen over het algemeen
wel klachten krijgen zoals een
plasbuisontsteking, een ontsteking
van de bijbal of een ontsteking van
de prostaat –en het dus echt wel
merken– krijgen vrouwen in bijna
75% van de gevallen geen klachten. Natuurlijk worden bij vrouwen
blaasontstekingen wel eens veroorzaakt door een chlamydia, dan moet
je maar net aan een chlamydia
denken als verwekker. Soms is er
sprake van meer of andere afscheiding, pijn in de onderbuik of pijn
met vrijen en ook wel bloedverlies
met vrijen en menstruatiestoornissen bestaan bij deze infectie. Maar
dat zijn allemaal ziektebeelden die
relatief weinig voorkomen ook al

Fotoexpositie Hofland Medisch Centrum
Tot eind januari exposeren de fotografen Peter Turner en Ad van der
Made beiden lid van Fotoworkshop De Ronde Venen hun foto’s in het
Hofland Medisch Centrum te Mijdrecht. De foto’s zijn gemaakt tijdens
een bezoek aan de Noordermarkt in Amsterdam.
Iedere maandagochtend is er in
Amsterdam de mooiste markt van
Nederland te vinden; de Noordermarkt, op het plein bij de Noorderkerk, vlakbij de Haarlemmerstraat.
Vrouwen graaien gretig in grote

slordige hopen textiel op zoek naar
iets bruikbaars. Mannen speuren
naar een stuk gereedschap of een
ontbrekende stoelpoot. Liefhebbers
van curiosa of oude boeken weten
hun kraam te vinden. Tenslotte

Kunst VanBert de hele maand te zien bij Gasse
Wonen in Mijdrecht
Uithoornse kunstschilder Bert Slagt
presenteert zich in de regio Amstelland en De Ronde Venen.
Te gast bij Gasse Wonen in Mijdrecht
met een overzichtstentoonstelling ter
afsluiting van kunstjaar 2011. In de
maand december is hier een groot
aantal van zijn werken te bezichtigen.
VanBert is het pseudoniem waaronder Bert Slagt zijn schilderijen
signeert. Het afgelopen jaar is zijn
veelzijdig schilderwerk op maar liefst
negen kunstevenementen te bezich-

tigen geweest, waaronder de Open
Art Fair in Utrecht en De Nationale
Kunstdagen in Amsterdam. De collectie VanBert is er een met scherpe
contrasten tussen onderwerpen,
technieken en stijlen. Ieder schilderij
staat op zichzelf, kleurrijk en boeiend.
Kunst maken om de kunst zelf en de
energie en inspiratie die dat opwekt
bij kunstliefhebbers. In zijn atelier
in Aalsmeer werkt en speelt hij met
licht, de verbindende factor tussen al
zijn verschillende werken. De hele
maand december bij Gasse
Wonen in Mijdrecht, Bozenhoven 53, Mijdrecht, tel.nr.
0297-283165. Voor meer informatie bezoek de websites
www.vanbert.nl en

www.gasse.nl.

Herman Brood en
Ramses Shaffy met
kunstschilder VanBert

ben je wel geïnfecteerd, en verder
zijn het ziektebeelden die een hele
reeks aan andere oorzaken kennen,
je moet er maar net aan denken.
Vervelend is dat vooral bij vrouwen
de gevolgen van een niet herkende
infectie desastreus kunnen zijn;
door de chlamydia veroorzaakte
infecties veroorzaken op hun beurt
een kans van 13% op onvruchtbaarheid en de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is
9%. Als je de infectie niet herkent
is er een serieuze kans op grote
gevolgen in de toekomst. Mocht de
vrouw uiteindelijk toch zwanger
worden, dan heeft de baby weer
een grote kans op een oogontsteking of een longontsteking.
Nu komen we op het Amhali effect.
Omdat de bacterie intracellulair
zit, betekent dat ook dat je er met
simpel onderzoek niet komt. De zogenaamde gouden standaard is het
onderzoek met een wattenstaafje
uit de opening van de plasbuis of uit
de baarmoedermond. Je schraapt
dan wat celletjes weg en in die celletjes zouden de bacteriën kunnen

zijn de talrijke ouderwetse cafés
waar je versgebakken appeltaart
met een authentiek kopje koffie
verkeerd kunt bestellen. Als de klok
van de Noorderkerk twee uur slaat
is de markt afgelopen. Een ieder
keert dan terug naar zijn slaapstad
of naar het dorp in de polder, met
een tas vol kostbare schatten of
onbruikbare rommel.

Adres: Hofland Medisch Centrum,
Hofland 48-56, Mijdrecht. Dagelijks
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

zitten. Het laboratorium doet een
PCR-test, waarbij eigenlijk plastisch gezien de celletjes vermalen
worden, waarna een soort van
DNA-onderzoek gedaan wordt naar
de aanwezigheid van deeltjes van
de chlamydia. Best wel gecompliceerd dus.
Sinds Najib wil iedereen een urinetest, je kunt je voorstellen waarom
dat minder betrouwbaar is; in de
urine worden wel lichaamscellen uit
de plasbuis gevonden, maar dat zijn
er minder dan wanneer je er ter
plekke een stel wegkrabt. Daarom
zou je, als je dan toch urine wilt
nakijken, beter het eerste deeltje
van de straal kunnen onderzoeken.
Dan heb je nog de meeste kans iets
te vinden. En verder, voor de iets
minder anatomisch onderlegden

onder u; vrouwen plassen niet met
de baarmoedermond. Weinig kans
dus dat je die cellen in de urine
gaat vinden!
Nu zit de chalmydia bij vrouwen
ook wel in de plasbuis, maar de
kans iets te vinden is toch kleiner.
Het advies is als volgt: mannen
kunnen de eerste straal urine op
chlamydia laten onderzoeken,
vrouwen kunnen dat ook maar de
uitslagen zijn wel minder betrouwbaar. De gouden standaard blijft het
wattenstokje, wat Najib er ook van
denkt.

Jaco Beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Margot van Putten uit Mijdrecht maakt portretten van glasmozaïek

“Het gaat mij meer om het
doen, dan om het houden”
Van grote schilderijen tot hangmatten voor de poezen en kinderkoppen van kokosnoten.
Je kunt het je zo gek niet bedenken of de 46-jarige Margot van Putten heeft het
gemaakt. De nieuwste en misschien wel meest bijzondere hobby van de van oorsprong
Haagse creatieveling is het werken met glasmozaïek. Pronkstuk daarbij is het portret van
haar overleden zus. De enthousiaste Margot: “Ik moet wel een beetje oppassen met al die
hobby’s, want het huis barst al bijna uit zijn voegen van mijn creaties.”
Toen haar zus tweeënhalf jaar geleden overleed, was dat een pijnlijk verlies. Margot: “Ik
had een erg hechte band met mijn zus. Ze was
doof en we communiceerden veel met behulp
van liplezen en mails. Elke dag hadden we
contact. Toen zij overleed, wilde ik haar graag
op mijn eigen manier vastleggen. Ik wilde haar
naschilderen om zo het verlies te verwerken.
Maar hoe hard ik ook mijn best deed, het lukte
totaal niet. Een vriendin wilde mij graag opbeuren en stelde voor om samen een dagje te
mozaïeken in Alkmaar. Eerst stond mijn hoofd
er niet naar, maar ik besloot dat zo’n dagje
weg misschien wel goed voor me was en dat
bleek een goede keuze. Daar bij die workshop
leefde ik helemaal op. Ik had zelf een koe van
papier-maché meegenomen. Die heb ik toen
met kleine blokjes glas versierd. Met voegsel
heb ik er één geheel van gemaakt. Het effect
was leuk, maar voor een creatieveling als ik
was het eigenlijk een beetje kinderspel. Toen
bedacht ik dat ik op deze wijze ook een portret

van mijn zus kon maken. Omdat ik wilde dat
het portret echt op haar leek, heb ik een foto
van haar op de computer bewerkt zodat er vijf
tot zes kleuren overbleven en deze extra groot
uitgeprint. Die print heb ik op een houten plank
bevestigd. Vervolgens heb ik de gekleurde glasplaten tot honderden kleine stukjes verknipt
waarmee ik de foto bedekte. Met voegsel heb
ik alles aan elkaar gevoegd en toen was het
portret af. Een heel karwei, maar het eindresultaat mocht er zijn. Zo heb ik mijn zus
toch op mijn eigen wijze vast kunnen leggen.
Ook de omgeving was onder de indruk. Zelfs
mijn vader, die eerst wat sceptisch was, keek
tevreden naar het eindresultaat. Mijn ouders
waren zo erg onder de indruk dat ze ook graag
zo’n portret van mijn zus willen. Dit portret
is van mij, maar ik maak binnenkort ook een
exemplaar voor hen. Inmiddels heb ik ook
andere portretten gemaakt. Zo heb ik nu ook
mijn broer, mezelf en onze hond op diezelfde
wijze vastgelegd. Op dit moment ben ik druk

Margot van Putten: “Hoewel ik alles nu nog op hobbybasis maak en voornamelijk vrienden en familie
mijn werken zien, heb ik mezelf toch een artiestennaam verzonnen: Putoet, een samenvoeging van mijn
mans naam (Van Putten) en mijn meisjesnaam (Toet).”			
foto patrick hesse
bezig met het portret van mijn man en daarna
volgen nog veel meer familieleden.”
Putoet
Het mozaïeken is echter niet beperkt tot het
maken van familieportretten. Margot: “Ik
heb ook een meisje met een poes gemaakt.
Deze afbeelding heb ik eerst zelf getekend,
dus zonder foto, en vervolgens met verschillende soorten porselein en keramiek bedekt.
Daarnaast heb ik ook tafelbladen met mozaïek
bedekt. Als ik bezig ben, doe ik ondertussen
allemaal ideeën op voor volgende werken.
Naast de glasportretten ben ik ook actief met
het bewerken van borduursels tot voorwerpen
zoals kussens en tassen. Ik borduur zelf niet,
maar weet de leuke borduursels wel te vinden
op internet. Inmiddels heb ik een hele bak vol
merklappen, dat zijn lappen waarop allerlei
figuren geborduurd zijn. Zo kwam ik op het
idee om die twee hobby’s samen te voegen door
een tafel te bedekken met mozaïeken figuren.
De eerste tafelmozaïek ging over ons gezin.
Daarop staan onder andere figuren als een
poes en een vogel, de Hollandse molen, lekker
eten, een theemok als teken van gezelligheid
en ons huis. Tot slot heb ik ook het jaartal
‘2011’ erop gezet en mijn eigen artiestennaam
‘Putoet’. Hoewel ik alles nu nog op hobbybasis
maak en voornamelijk vrienden en familie mijn
werken zien, heb ik mezelf toch een artiestennaam verzonnen: Putoet, een samenvoeging
van mijn mans naam (Van Putten) en mijn
meisjesnaam (Toet). Daarnaast staat er nog
één belangrijk figuur op het mozaïek afgebeeld
en dat is een vlinder, dat is voor mij het teken
voor mijn zus. Zij was gek op vlinders, vandaar
dat deze diersoort in veel van mijn werken
terugkomt. Een ander tafelmozaiek dat ik heb

Vervolg van pagina 3
zijn begrijpelijk, maar te kort door de bocht.
Het beschikbaar stellen van grote sommen
geld, die vervolgens niet tot echte daden
leiden, is niet meer van deze tijd. Een tijd
waarin hard moet worden bezuinigd en menigeen nog niet eens beseft wat ons allemaal
nog boven het hoofd hangt. Er wordt gesuggereerd dat het zou een goede zaak zou zijn de
hele welzijnsorganisatie De Baat eens onder
de loep te nemen. Feit is, dat de Stichting de
Rondeveense samenleving jaarlijks 900.000
euro kost, waarvan maar liefst 691.000 euro
op gaat aan personeelskosten. Een nauwkeurige vaststelling hoe de animo van de
deelnemers aan activiteiten zich verhoudt ten
opzichte van de gemaakte kosten, zou verhel-

gemaakt, is heel anders. Het is wat abstracter
en toont de zon met daaromheen de bergen,
het groen, de huizen en het water van de aarde.
Ik denk erover om nog eens zoiets te maken,
maar dan wil ik het veel groter aanpakken en
het gehele zonnestelsel namaken, maar dat is
iets voor later.”
Voor anderen
Margot is al van jongs af aan zeer creatief.
Toen ze begin september te horen kreeg dat
het bedrijf waarvoor zij als Human Resources Officer (Personeelszaken) werkte, deze
werkzaamheden ging uitbesteden en zij dus
haar baan verloor, was dat een klap in haar
gezicht. Margot is echter niet het type dat bij
de pakken neer gaat zitten. Margot: “Nu heb
ik extra veel tijd voor mijn hobby’s. Elke dag
begin ik achter de computer met het bekijken
van allerlei vacaturesites en het schrijven van
sollicitatiebrieven. Na een paar uur zet ik alles
aan de kant en ga ik lekker creatief doen. Het
is heerlijk om op die manier je hoofd weer leeg
te maken. Inmiddels heb ik al zoveel gemaakt,
dat ik niet weet waar ik alles moet laten. Het
gaat mij ook meer om het doen, dan om het
houden. Daarom geef ik veel van mijn werken
weg en maak ik steeds vaker wat voor familie
en vrienden. Het lijkt mij dan ook ontzettend
leuk om eens in opdracht van mensen die ik
niet ken te werken. Misschien heeft iemand
een dierbare verloren en wil diegene ook graag
zo’n glasportret van die persoon als aandenken.
Die zou ik dan graag willen maken. Zelf kijk ik
nog steeds dagelijks naar het portret van mijn
zus. Met trots, want het is echt mijn zus. Dit
portret pakt niemand van me af.”

Meer weten? Mail naar margot@putoet.nl
derend kunnen werken. Daar hoeft geen duur
extern bureau aan te pas te komen, maar
slechts een nuchtere verstandige cijferaar die
van wanten weet.
De beslissing van De Baat om De Fabriek
te sluiten lijkt op basis van kosten/baten
vooralsnog een juiste te zijn. “Het jaarlijks
investeren in een huurprijs van 53.000 euro
trekt een te zware wissel op de begroting van
De Baat, zeker nu de gemeente 5% korting
heeft toegepast op onze subsidie,” aldus Mieke Telder, directeur van Stichting De Baat. Zij
blijft bij haar standpunt dat De Fabriek niet
levensvatbaar is, maar is desalniettemin blij
met het half jaar uitstel dat nu via de politiek
is bereikt. “Het geeft ons de kans om alternatieven te bekijken en uit te werken.”
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Met tweedehandskerstspullenmarkt, gospel sing-in en nog veel meer…

Zondag weer Kerstmarkt
in De Hoef
Voor de zesde maal wordt komende zondag, 11 december, in De Hoef de Kerstmarkt gehouden. Op de traditionele markt staat de bezoekers weer heel wat moois te wachten.
door anja verbiest

“De Kerstmarkt in De Hoef is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een
van de drukst bezochte evenementen in de regio,” zo vertelt Marcel
Kentrop, voorzitter van het Kerstmarktcomité. Een goede reden om
alle bezoekers dit jaar iets extra’s
te bieden. Marcel: “Helemaal
nieuw op onze markt is dit jaar de
tweedehandskerstspullenmarkt,
die tussen twaalf en twee uur in
een tent op het kerkplein wordt
gehouden. Handelaren zijn niet welkom, maar verder kan iedereen die
dat wil zijn oude kerstdecoraties,
zoals ballen, stallen, beelden etc.
verhandelen. We zijn heel benieuwd
met welke verrassingen de mensen
hier naartoe komen.”
Verrassend is ongetwijfeld ook de
expositie van kerststallen in de
grote kamer van de pastorie: ‘Een
kind ons geboren in De Hoef’, die is
samengesteld door Fons Stolwijk,

foto's rob isaacs

zelf verzamelaar van kerstgroepen
en -stallen. Marcel: “Het bijzondere
aan deze expositie is dat alle groepen en stallen afkomstig zijn van
inwoners uit De Ronde Venen. Een
bezoekje aan de pastorie, waar ook
kunstenaar André van Buuren uit
Nieuwveen zijn werk tentoonstelt,
is dan ook zeker de moeite waard!”
In de circa dertig kramen die
rond de kerk, op het kerkplein en
langs de Kromme Mijdrecht staan
opgesteld, zijn louter kerstgerelateerde producten te vinden.
Marcel Kentrop: “Onze markt is
geen veredelde braderie, maar een
echte traditionele kerstmarkt. Vol
gezelligheid en cultuur. En met een
grote diversiteit aan producten uit
de regio. Zoals wijn uit Ter Aar,
biologische streekproducten en
scharrelslager Zwetsloot uit Kamerik. Naast kramen met bonbons,
sieraden, champagne en allerlei
sfeermakers, zoals kerststukken

Veel kerstspulletjes op de jaarlijkse Kerstmarkt in De Hoef

Projectkoor OPK zingt bij oecumenische viering
Het is traditie geworden dat Rooms
Katholiek en Protestants-Christelijk
De Hoef en belangstellenden uit de
wijde omgeving elkaar ontmoeten
tijdens een oecumenische bijeenkomst in de Adventstijd. Dit jaar
gebeurt dat op zondag 11 december
a.s., de derde adventszondag.

Het Oecumenisch Project Koor
OPK zal met koor en solisten het
Advents- en Kerstoratorium “Als
appelbloesem in de winter” uitvoeren.
Het projectkoor, dat in wisselende
samenstelling tweemaal per jaar
in zes repetities een werk instu-

Sinterklaasactie PKN succes
Net als vorig jaar werd er in het Sinterklaasweekend een zwarte pietenactie georganiseerd
door de PKN Mijdrecht. De actie waarbij tegen een vergoeding zwarte pieten een bezoek
brengen aan gezinnen was dit jaar uitgebreid
met een ervaren hulp-Sinterklaas. De Sint en
al zijn pieten deden geheel vrijwillig mee. De
totale opbrengst van de actie van maar liefst
€ 427,50 gaat naar één van de door de PKN
gesteunde goed doelen, namelijk Conquest for
Life, een onafhankelijke organisatie uit Johannesburg, die zich inzet voor de ontwikkeling
en opvang van jongeren uit de armste wijken.
Zo zijn de kinderen in De Ronde Venen aan
een hele leuke sinterklaasavond geholpen en
die in Afrika aan een beetje betere toekomst.
De organisatie is erg blij met de sponsoring
van het strooigoed door de HEMA, dit zorgt er

en kersbomen, maar ook glühwein,
erwtensoep en warme chocolademelk. En koetsjes waarmee een
rondrit door De Hoef gemaakt kan
worden. Er is echt voor elk wat
wils.”
De schilderworkshop, die vorig jaar
een groot succes was, wordt ook
ditmaal weer gehouden in een van
de tenten op het kerkplein, vertelt
Marcel. “Er wordt geschilderd
onder leiding van de plaatselijke
kunstenaars Nico van Oosten en
Meikie van Suchtelen, die tevens
eigen werk laten zien.”
Antoniusschool werft voor goede
doel
Ook de Antoniusschool bemant
weer een kraam. Kentrop: “Met
onder meer prachtige kerstkaarten,
die door de leerlingen zelf gemaakt
zijn, en een parcours met oud-hollandse spelletjes. De opbrengst gaat
voor een groot gedeelte naar het

Het Rabootje pendelt heen en weer om bezoekers naar de kerstmarkt te brengen
goede doel van oud-leerling Buiske
Boone, die begin volgend jaar naar
Ghana vertrekt om daar vrijwilligerswerk te gaan doen.”
In de kerk zelf staat de hele dag
muziek centraal. Met onder meer
optredens van De Beverwijkse Harmoniekapel, het koor The Bridges
uit De Kwakel, het Mispagekoor uit
Nieuwveen, Muziekvereniging Bubo
uit Amsterdam en de Vinkeveense
accordeonvereniging Con Amore.
Marcel “Buiten staan optredens op
het programma van kinderkoor Het
Kwetternest uit De Hoef en trekharmonicagroep De Veenlandtrekkers, met leden uit de hele regio.”
Gospel workshop
Ook wordt er in de kerk een gospel
workshop gehouden, waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven

namelijk voor dat praktisch al het opgehaalde
geld naar het goede doel kan gaan.
In totaal zijn er op zaterdag en zondag 23
bezoekjes afgelegd door Sint en zijn pieten in
onder andere Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
Het merendeel van de bezochte gezinnen zag
niet alleen twee pieten, maar ook Sinterklaas
over de vloer komen. Net als vorig jaar bestond
ook de mogelijkheid om alleen twee pietjes
langs te laten komen. In veel gevallen konden
de pieten niet alleen strooigoed mee naar
binnen brengen maar ook nog een zak met
cadeautjes, dit uiteraard tot grote vreugde van
de jeugdige aanwezigen.
Omdat 5 december volgend jaar op een woensdag valt, is nog niet bekend hoe de actie er dan
precies uit gaat zien, maar u kunt er vanuit
gaan dat de Sint en zijn pieten weer langs zullen komen!

De Kerstmarkt begint zondag
aansluitend aan de oecumenische
viering in de kerk met medewerking
van het Oecumenisch Projectkoor
(OPK). De dienst begint om 10.00
uur. Wethouder Erika Spil van De
Ronde Venen zal de markt officieel
openen.
Parkeren kan net zoals in voorgaande jaren weer op het terrein
van Slagerij Wouters aan de Oude
Spoorbaan. Marcel Kentrop: “Vanwege de grote drukte die wordt
verwacht, is het extra belangrijk dat
bezoekers die met de auto komen
de aanwijzingen van de verkeersregelaars goed opvolgen.” Het Rabootje van zorgboerderij Amstelkade
pendelt tussen de Hoefse brug en de
steiger bij De Strooppot om bezoekers over het water van de Kromme
Mijdrecht naar de Kerstmarkt te
brengen.
Een compleet overzicht van alle activiteiten tijdens de Kerstmarkt is te
vinden op www.kerstmarktdehoef.nl.

Warme chocolademelk als de kerk uitgaat

deert en dan uitvoert tijden een
oecumenische dienst, heeft dit
werk een aantal jaren geleden al
eens gebracht. Na veel verzoeken
is het nogmaals opgepakt, dit keer
onder leiding van Wim Brands. Ook
dit jaar kunnen bezoekers van de
viering aansluitend de jaarlijkse
kerstmarkt op het kerkplein in De

via info@kerstmarktdehoef.nl. Deelname kost €7,50 per persoon. Wie
dat nog niet heeft gedaan, maar
toch mee wil doen kan zich volgens
Marcel Kentrop ook tijdens de
markt nog opgeven voor het zingen
van de gospels in kerstsfeer.
De workshop eindigt met een
grootse sing-in in de kerk, waaraan
alle bezoekers kunnen meedoen en
waarmee tevens de zesde editie van
de Kerstmarkt wordt afgesloten.

Hoef bezoeken.
Oecumenische Advents- en Kerstviering op zondag 11 december
om 10.00 uur in de R.K. Kerk St.
Antonius van Padua te De Hoef.
De oecumenische viering is een
feest van bezinning, zingen, meditatie en vooral samen beleven.
Iedereen is welkom!
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Midpoint on Ice steunt Serious Request

Een ‘glazen huis’ op het Raadhuisplein
Gedurende de maand december kan er op het Raadhuisplein in Mijdrecht weer volop geschaatst worden. En ook dit jaar zal de lokale radio en tvomroep Midpoint weer present zijn. Vanuit de mobiele studio naast de ijsbaan zullen de uitzendingen van Midpoint on Ice gedurende het weekend van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december geheel in het teken staan van de actie Serious Request.
door piet van buul

Ralf Mackenbach
te gast op ijsbaan
Ralf Mackenbach, winnaar van
het Junior Eurovisiesongfestival,
komt op zondag 18 december
naar de ijsbaan in Mijdrecht. Hij
steunt zo de actie van Midpoint
FM&TV, die dat weekend live
radio en televisie maakt. Vanaf
13.15 uur zingt Ralf liedjes van
zijn nieuwste album ‘Moving On’.
Daarna neemt hij de tijd om met
kinderen op de foto te gaan of
een handtekening te geven. Ralf
verkeert in goed muzikaal gezelschap, want hij is niet de enige
die langskomt in het weekend. Allerlei lokale en landelijk bekende
zangers en bands dragen hun
steentje bij om geld in te zamelen
voor de actie.
De artiesten vind je op
www.midpointlive.nl/moi.
Help mee en stort je donatie
op 158.160.614 ten name van
Midpoint on Ice, of kom in het
weekend van 16 december langs
bij de mobiele studio naast de
ijsbaan op het Raadhuisplein.

Drie jaar geleden werd er voor
het eerst een ijsbaan aangelegd
op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
“Vanaf het begin zijn we er als lokale
omroep bij geweest,” zegt Simone
Borgstede van Midpoint FM&TV.
“En we hebben er ook elke keer een
geldinzameling voor een goed doel
aan verbonden. Ook vorig jaar was
dat Serious Request, de actie voor
een internationaal project van het
Rode Kruis. Het landelijke centrale
punt van de actie is het Glazen Huis
van Radio 3FM dat dit jaar in Leiden
staat opgesteld. Wij willen proberen
om vanuit De Ronde Venen een flinke
bijdrage aan deze actie te leveren.”

Midpoint dj Andy Teerlink en technicus Thijs van Uden zijn al volop
bezig met de voorbereidingen van het
weekend. “Ook bij ons kan men tegen
betaling plaatjes aanvragen. We
hebben in onze mobiele studio, die
beschikbaar is gesteld door Jan Snel,
een speciaal luikje waar men geld in
kan deponeren. Omdat we ook met de
tv in de lucht zijn is er voor de mensen ook volop kans om hun steun aan
de actie uit te spreken. We rekenen
er ook op dat er in de komende periode op tal van plaatsen inzamelingen
worden gehouden, waarvan men
het resultaat in het weekend bij ons
kan komen melden. En wanneer dat
op een ludieke manier gebeurt, zal
dat het enthousiasme en het plezier

extra vergroten,” zegt Andy. Naast
de plaatjes die Andy zal draaien zijn
er ook optredens voorzien van een
aantal plaatselijke artiesten.
Serious Request
De Serious Request actie staat dit
jaar in het teken van de meer dan
tien miljoen moeders die in een omgeving van geweld en oorlog elke dag
moeten vechten om met hun gezin te
overleven. Als vrouw zijn ze kwetsbaar en als moeder zijn ze onmisbaar.
Het uitgangspunt van het Rode Kruis
is dan ook: ‘help je een moeder, dan
red je een gezin’. Ook de plaatselijke
afdeling van het Nederlandse Rode
Kruis heeft zich van harte achter de
actie geschaard. Pieter Koopmans,
Rode Kruis coördinator voor De Ronde Venen, is erg blij met het initiatief
van Midpoint. “Het is hun actie, maar
wij zullen die vanuit onze plaatselijke
afdeling graag ondersteunen. Het
biedt ons ook een mooie gelegenheid
om te laten zien dat het Rode Kruis
ook op lokaal niveau erg betrokken
en actief is. Ik reken er op dat veel
van onze vrijwilligers zich gedurende
het weekend actief met de inzameling zullen bezig houden. En naast
onze eigen vrijwilligers is iedereen
welkom om zich in een Rode Kruis
jasje onder het winkelend publiek te
mengen. Ik hoop dat ook leerlingen

Pieter Koopmans, Rode Kruis coördinator
voor De Ronde Venen is blij met het initiatief van Midpoint. foto patrick hesse
van het VLC mee komen doen. Het
is die zondag Kerstmarkt en ik ga er
van uit dat het dan ook ‘rood’ ziet van
de Rode Kruis mensen.”
Opbrengst
Het weekend wordt op vrijdag 16
november om 16.00 uur officieel
geopend door wethouder Erika Spil.
Simone Borgstede: “Het wordt vast
en zeker een bruisend weekend. We
hopen dat het een beetje redelijk
weer is zodat veel mensen naar het
Raadhuisplein komen. Op zondag
rond 17.00 uur wordt de actie afgesloten. We hebben ook een beroep gedaan op het bedrijfsleven. Ik wil me
eigenlijk liever niet aan een voorspelling over de opbrengst wagen. Maar
ik ga er toch wel van uit dat we het
bedrag van 7.500 euro van vorig jaar
zeker zullen overschrijden.”
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IN VOL BEDRIJF
Vervolg van voorpagina.
Agenda voor de volgende week.
Vrijdag 9 december
Schoolschaatsinstructie tot 12.00
uur, daarna baan open voor iedereen, kinderdisco vanaf 15.00 uur,
sluiting baan om 22.00 uur.
Zaterdag 10 december
Vanaf 08.30 tot 10.30 uur
G-Schaatsen, sluiting baan om
22.00 uur.
Zondag 11 december
Baan open om 10.00 uur,
sluiting baan om 21.00 uur.
Maandag 12 december
Schoolschaats instructie tot 15.30
uur. Serious Request actie tussen 10.00 uur en 12.00 uur door
Vlinderbosschool. Daarna baan open
voor iedereen tot aan de sluiting om
21.00 uur.
Dinsdag 13 december
Schoolschaats instructie tot 15.30
uur. Serious Request actie tussen 13.30 uur en 14.00 uur door
Vlinderbosschool. Daarna baan open
voor iedereen tot aan de sluiting
om 21.00 uur. Receptie voor de
sponsors en kinderen tussen 17.00
uur en 19.00 uur.
Woensdag 14 december
Schoolschaats instructie tot 12.00
uur. Daarna is de baan open voor
iedereen to 21.00 uur.
Donderdag 15 december
Schoolschaats instructie tot 15.30
uur. Op dat tijdstip ook aandacht
voor de naturalisatiedag op onze
ijsbaan. Vanaf 15.30 is de baan open
voor iedereen tot 21.00 uur.
Vrijdag 16 december
Schoolschaats instructie tot 12.00
uur Daarna is de baan open voor
iedereen tot 22.00 uur met kinderdisco vanaf 15.00 uur en tussen
15.45 uur en 16.15 uur
een spetterende start van de Serious Request Actie ‘Het Glazen Huis’
t.b.v Het Rode Kruis door Midpoint.

Door Piet van Buul

Assuline verzekeringen en hypotheken

Men vindt polissen vaak moeilijk en saai
De meeste mensen hebben in de loop van de tijd verschillende verzekeringen afgesloten. Deels omdat dat wettelijk is voorgeschreven en
deels omdat men risico’s van onverwachte kosten wil afdekken. Is er
eenmaal een verzekering afgesloten dan wordt daar verder vaak niet
meer naar omgekeken. Totdat er een beroep op de verzekering moet
worden gedaan. Dan blijken de kleine lettertjes soms onverwachte bepalingen te bevatten. Teun Feddema, directeur van Assuline in Wilnis,
begrijpt best dat het lezen van polissen voor veel mensen een lastige
opgave is.
Teun Feddema is al 34 jaar werkzaam in de verzekeringssector. Op
1 januari 1992 begon hij zijn eigen
bureau Assuline. Dat is dus binnenkort precies twintig jaar geleden.
Samen met zijn vijftien medewerkers
en medewerksters bieden ze hun
klanten meer dan honderd jaar ervaring op het gebied van verzekeringen
en financieringen. “Ik ben trots op
mijn team, waarvan het merendeel al
vele jaren bij ons werkt. Dat is voor
onze klanten ook prettig dat ze hier
een vertrouwd persoon treffen. Want
verzekeren is ‘people’s business’. Het
gaat om mensen. Die zijn belangrijker dan polissen. In onze branche is
vertrouwen een belangrijke factor. Ik
stel me altijd op het standpunt dat je
bij het afsluiten van een verzekering
of een hypotheek een goed gevoel
moet hebben, dat je de juiste regeling
hebt getroffen en dan ook nog eens
bij de juiste maatschappij.”
Onafhankelijk
Assuline doet zaken met meer dan
vijftig maatschappijen. Teun: “Wij zijn
volstrekt onafhankelijk en hebben
onze handen dus vrij om de klant
een voor hem op maat toegesneden
advies te kunnen geven. Het is natuurlijk wel zo dat de klant altijd het
laatste woord heeft. Hij sluit de polis
af. Wij helpen en adviseren daarbij.
Omdat de meeste mensen niet erg
thuis zijn in de materie is ons advies

natuurlijk wel zwaarwegend. De
klant moet ons dus kunnen vertrouwen. Daar zijn we ons van bewust en
we doen er dan ook alles aan om dat
vertrouwen waar te maken.”
Uit ervaring weet Teun dat veel
mensen een wat ‘rommelig’ verzekeringspakket hebben. “Het is niet ongebruikelijk dat men de verschillende
verzekeringen ook bij verschillende
maatschappijen heeft ondergebracht.
Dat betekent ook dat je vaak met verschillende tussenpersonen te maken
hebt. Vaak moet men nog diep in de
bescheiden zoeken om na te gaan bij
wie men ook al weer verzekerd was
en bij wie je daarvoor moet zijn. Het
zal dan ook geen verbazing wekken
dat wij adviseren om tenminste de
verschillende verzekeringen bij een
en dezelfde tussenpersoon onder te
brengen. Een volgende stap zou dan
kunnen zijn om eens te bekijken of
je ook een aantal verzekeringen zou
kunnen combineren en in één pakket
kunt onder brengen. Dat maakt het
al een stuk overzichtelijker en levert
soms ook nog premievoordelen op.”
Pakketvergelijkingen
Veelbesproken item is de ziektekostenverzekering. Zo tegen het einde
van het jaar maken de meeste maatschappijen hun nieuwe premies weer
bekend en vinden er ook weer wat
aanpassingen aan het pakket plaats.
Teun: “Je hebt dan als verzekerde het

Teun Feddema: “Verzekeren heeft met alle facetten van het leven te maken. Vandaar dat wij ook een breed pakket financiële diensten bieden. foto patrick hesse
recht om niet akkoord te gaan met de
nieuwe voorwaarden en over te stappen naar een andere maatschappij.
Die verzekeraars roepen in grote advertenties en radio en tv-spotjes om
het hardst dat zij een beter pakket
tegen een lagere premie bieden. Consumentenprogramma’s adviseren ook
vaak om de pakketten te vergelijken.
Ik vind het prima dat mensen daar
alert op zijn, maar de ervaring leert
dat het voor veel mensen toch lastig
is om die vergelijkingen te maken.
Uiteraard zijn wij graag bereid om
hen daarbij te helpen. Zoals gezegd is
verzekeren maatwerk. Vooral bij de
ziektekostenverzekeringen geldt dat
je voor een lagere prijs ook minder
geboden krijgt.”
Financiële dienstverlening
“Verzekeren heeft met alle facetten van het leven te maken,” stelt
Teun vast. “Vandaar dat wij ook een
breed pakket van financiële diensten
bieden. Dan kan het gaan om de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen. Maar wij zijn ook volledig

Zaterdag 10 december: Open Huizendag bij Ruijgrok Makelaars

Volgende week meer!
Over iets meer dan 200 dagen, of
anders gezegd 29 weken, loopt de
tijdelijke maatregel van het verlagen
van de overdrachtsbelasting af. “Voor
woningzoekenden betekent dit dat
het juist nu de tijd is om woningen
te gaan kijken; zo blijft er voldoende
tijd over om de overdracht vóór 1 juli
2012 te laten plaatsvinden,” aldus
Linda Ruijgrok van Ruijgrok Makelaars in Mijdrecht. “Woningzoekenden hebben voldoende keuze in het

ruime aanbod, ze profiteren van de
lagere vraagprijzen en de hypotheekrente staat nog steeds relatief laag.”
Voor alle woningzoekenden die graag
willen profiteren van de verlaagde
overdrachtsbelasting van 2% én
alles op tijd geregeld willen hebben,
organiseert Ruijgrok Makelaars een
extra Open Huizen Dag op 10 december 2011 tussen 11 en 15 uur. Voor
veel mensen is een bezoekje tijdens
de Open Huizen Dag een eerste stap
op weg naar een nieuwe woning.
Het grote voordeel is dat je zonder
afspraak kunt aanbellen, relatief snel
een eerste indruk opdoet van een
woning en op deze manier heel veel
huizen op één dag kunt zien.
“Weliswaar zijn de regels voor
hypotheken aangescherpt, maar
dit betekent niet dat de markt voor
iedereen op slot zit. Een uitgebreide
en vrijblijvende hypotheekinventarisatie zorgt ervoor dat u precies weet tot
hoe ver u kunt gaan. U kunt dan zeer
gericht kijken naar woningen,” aldus

Frans Claessens van De Hypotheekshop te Mijdrecht.
Op de achterpagina van deze krant
staat een paginagrote advertentie
met deelnemende woningen aan de
Open Huizen Dag. Bij deze woningen
is men zonder afspraak welkom op
zaterdag 10 december tussen 11 en
15 uur. Graag tot ziens in één van
deze woningen!

toegerust om de afhandeling van
schades te regelen. Op zo’n moment
kunnen wij ons ook waarmaken. Een
polis afsluiten is één, maar wij maken
ons pas echt waar wanneer er claims
zijn die moeten worden afgewikkeld.
Verder doen we ook pensioenregelingen en autoverzekeringen en ook
voor het afsluiten van hypotheken kan
men bij ons terecht. Met de hypotheken gaat het de laatste tijd wat
moeizaam. Er worden minder huizen
gekocht, dus ook minder hypotheken
afgesloten. En de banken lenen veel
minder makkelijk geld uit. Sinds
enige tijd verlenen wij ook diensten
op het vlak van internet sparen. Dat
is een makkelijke manier van sparen,
waarvoor je de deur niet uit hoeft. En
wij bieden een aantrekkelijke rente,
die toch al gauw een half procent
hoger ligt dan bij de ‘normale’ spaarbanken.”

Assuline is gevestigd aan de Herenweg
88 in Wilnis. Telefoon, 0297 288198.
Internet: www.assuline.nl.

16		

DE GROENE VENEN

De keuze van...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel: Verraad me niet
Auteur: Tessa de Loo
'Ik vond het op zich een aardig
boek, het is mooi om te lezen
hoe mensen elkaar kunnen dwingen dingen te doen die ze niet
willen en later toch uitkomen
door toedoen van iemand anders
uit dezelfde vriendengroep...
Het boek gaat over een groepje
jongeren in een klein dorpje aan
een rivier die uit verveling een
daad plegen die iemand noodlottig wordt.
Het broertje van de dader heeft
alles gezien maar wordt door de
dader onder druk gezet om het
niet te vertellen. En dan is ook
nog iemand met bewijsmateriaal....Wolf, de dader heeft een
ander de schuld gegeven van zijn
daad, doordat zijn broertje niets
mag zeggen duurt het een een
hele tijd voordat alle stukjes op
zijn plaats vallen. De titel 'verraad me niet' duidt op de twee
broers, de jongste mag de oudste
niet verraden.....'
gelezen door tanja de boer

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

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

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

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

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

Boeken Tip 5...

1

De ogen van de vijand
Tom Clancy
CIAagent en
ex-Navy
SEAL
Maxwell
Moore
werkt al
jarenlang
undercover in
Afghanistan en
Pakistan, op jacht naar terroristen
van Al Qaida. Onverwachts wordt hij
teruggeroepen naar de Verenigde
Staten. In het diepste geheim is een
groep specialisten van verschillende
Amerikaanse agentschappen - FBI,
DEA, CIA, ATF en US Border Control - geformeerd die een levensgevaarlijke dreiging onschadelijk moet
zien te maken. Op satellietfoto's valt
namelijk te zien dat twee van Amerika's grootste vijanden de handen
ineen hebben geslagen: de taliban en
het Juárez-drugskartel uit Mexico.
Voor Moore en zijn nieuwe collega's
begint een jacht op een vijand die
even machtig als meedogenloos is.
Het Juárez-kartel vecht even ten
zuiden van de Amerikaanse grens
een keiharde oorlog uit met een rivaliserend syndicaat met als inzet de
export van drugs naar de Verenigde
Staten. De ambitieuze en uiterst
wrede Dante Corrales gaat voorop
in de strijd tegen de Amerikaanse
grenspolitie en de DEA aan de ene
kant, en de concurrentie aan de andere kant. Maar Corrales is slechts
een uitvoerder en de grote vraag
voor Moore en de zijnen is: wie is de
werkelijke topman van het drugskartel? En waaruit bestaat precies de
samenwerking tussen de taliban en
de Mexicanen, gaat het alleen om de
invoer van drugs of gaat het om een
mogelijk nog groter gevaar?

bel plaatsgemaakt moet worden.

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

Een echte flirt!

Twee jaar geleden was dit Cava, de
bubbel van Spanje en deze zomer
had dit de vinho verde moeten zijn,
de lichte bubbeltjes uit Portugal.
Het had het moeten zijn, maar
was het in onze winkel zeker niet!
Prosecco is nog steeds de nummer
één wijn met belletjes die gretig
aftrek vindt. En ik denk dat het heel
lang gaat duren voordat deze trend
voorbij is.

Time flies! In 2012 bestaat onze
winkel 5 jaar en in die 5 jaar
hebben we een hoop trends op het
gebied van wijn voorbij zien komen.
De grootste wijntrend die wij in het
wereldje hebben meegemaakt –en
nog steeds meemaken– is de consumptie van de beroemde Italiaanse
bubbel, Prosecco. Ieder jaar wordt
er weer geroepen dat Prosecco zijn
beste tijd wel heeft gehad en dat er
maar eens voor een andere bub-

Toch vind ik het dan leuk om toch
eens te experimenteren met andere
bubbels, gewoon een beetje flirten
met een andere fles. Onze zuiderburen de Belgen zijn er sinds dit
jaar vandoor gegaan met de Cava
en geloof het of niet, maar België is
voor ons een hele goede pijler wat
betreft de nieuwe trends die verwacht worden in Nederland. Waar
er een nieuwe trend op de loer ligt
daar ben ik, dus sinds kort ben ik

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41
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Rood waas 			
Patricia Cornwell
Kay
Scarpetta
bezoekt
in de
vrouwengevangenis in
Georgia
een gevangene
die meer
schijnt
te weten
over de moord op haar collega Jack
Fielding. Ze ontdekt niet alleen
allerlei feiten over deze misdaad,
maar komt er ook achter dat er
nog andere moorden zijn gepleegd
die allemaal verband houden met
Fieldings dood. Er blijkt zelfs sprake
van terrorisme op internationale
schaal. Als Scarpetta zelf ineens
gevaar loopt slachtoffer te worden,
realiseert ze zich dat zij de enige is
die het moorden kan stoppen.

Geschiedenis van een
gevallen engel 		
Henning Mankell
Passie
wordt
een handelswaar
Februari 1905.
Hanna
Lundmark
staat aan
de reling
van het
stoomschip
Lovisa en kijkt toe hoe de overleden
stuurman - haar echtgenoot - zijn
zeemansgraf tegemoet gaat. Op
dat moment herinnert ze zich haar
vaders laatste woorden: Jij, mijn
dochter, bent een engel, een armoedige engel, maar evengoed een engel.
Nog geen jaar later is ze eigenaar
van het grootste bordeel in Lourenço
Marques, Mozambique. Het jonge,
afhankelijke meisje is veranderd in
een vrouw met macht.

een nieuwe pionier wat de Spaanse
bubbeltjes betreft! Eigenlijk gek dat
ik dat niet veel eerder gedaan heb
met een Spanjaard als schoonvader.
Voor degene die niet weten wat
Cava is, hier het verhaal in een
notendop. Cava is een Spaanse
mousserende wijn, zoals we wijn
met bubbels noemen. De Cava
word vooral geproduceerd in de
Penedesstreek, een wijngebied ten
zuid-westen van Barcelona. Wijnen
die aangeduid worden met de naam
Cava zijn volgens traditie gemaakt
met de druiven Xarello, Macabeo
en Parellada. De wijn wordt volgens
de champagnemethode gemaakt
waarbij er een natuurlijke bubbel
onstaat, er komt bij deze wijn in tegenstelling met sommige prosecco’s
geen ingespoten koolzuurtje aan te
pas.
Cava’s kunnen brut (droog) zijn,
maar ook semi-secco tot secco (half

No1 			
Dyanne Beekman
Wie ben
ik en wat
wil ik
uitstralen? Dat
is geen
makkelijke vraag,
maar
Dyanne
neemt je
mee op
reis naar het antwoord. Ze houdt je
een spiegel voor waarin je je ware
zelf zult zien. Het is je persoonlijke
gids, die je bewust en anders naar
jezelf laat kijken en het onmogelijke
mogelijk maakt. Je bent niet zomaar
een vrouw. Je bent een nummer 1.
Als je weet wie je bent, dan straal je
dat ook uit. Zorg ervoor dat je identiteit en imago in balans zijn. En als
je het even niet meer weet, sla dan
gewoon het boek nog eens open.
The sound of the south
Leo Blokhuis
Soul is bij
uitstek
zwarte
muziek,
country
is blank.
Toch vervagen in
het zuiden
van de
Verenigde
Staten de
grenzen
tussen beide genres. Zwarte artiesten spelen melodieuze countryliedjes en blanke countryartiesten
zijn geïnspireerd door de soulvolle
klanken van hun zwarte collega’s. Al
in de vroege jaren zestig begeleiden
multiraciale bands de artiesten
van het Staxlabel in Memphis en
begeleiden ex-countrymuzikanten de
grote soulsterren in de Fame-studio
in Muscle Shoals, Alabama.

zoet tot zoet). Voor ieder huisje
een Cava dus! Doordat de wijnen
een wat vollere body hebben, combineren ze erg goed met visgerechten. Misschien een ideetje voor een
dinertje?
Ik ben benieuwd of wij de Rondeveners een beetje kunnen laten
flirten met die Spaanse fles, volgens
de trendwatchers moet Cava namelijk de bubbel van 2012 worden.
Aan ons zal het niet liggen, wij zijn
al om!

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

DE GROENE VENEN 		

17

hmmm met hesse...

Door Patrick hesse

Hmmm met Hesse koken met Simone bij Ici Paré

“Thank God It’s Friday!”
Ik ben op weg naar Rotisserie Ici Paré en ik hoor u denken: ah, kip! Mis, ik ga bij Kelly, de eigenaresse van
Ici Paré langs om heerlijk sushi te eten. Sushi bij Ice Paré? Het legendarische kip-restaurant? Wat is er gebeurd? Eigenlijk iets heel leuks. U kunt namelijk op bestelling (minimaal 24 uur van te voren) op de vrijdag
sushi komen eten of sushi ophalen, die kakelvers door Simone van ‘Koken met Simone’ wordt bereid. Dit
alles kan natuurlijk in combinatie met de alom bekende kipgerechten van Ici Paré.
De hele week galmt de EasyBeatsklassieker ‘Monday I’ve Got Friday
On My Mind’ al door mijn hoofd.
Want ook al ben ik een enorme
carnivoor, het allerliefste eet ik toch
sushi. En het is nog gezond ook. Nu
heb je sushi en sushi en soms kom ik
van een koude kermis thuis als het
gaat om de kwaliteit en smaak; met
als absoluut dieptepunt die keer dat
ik het meenam bij 's lands grootste
kruidenier (het was ook te mooi om
waar te zijn) en na twee happen
de hele schaal in de vuilnisbak heb
gekieperd. Dit wilde ik zelfs mijn
kat en honden niet aan doen, dus die
avond maar een bruine boterham met
pindakaas gegeten, je moet wat.
Twee jaar geleden maakte ik voor het
eerst kennis met Kelly Haveman, toen
19 jaar oud en net trotse eigenaar
geworden van Rotisserie Ici Paré.
Sinds die tijd is er veel veranderd: er
is een prachtig afsluitbaar terras gekomen met vloerverwarming en een
nieuwe kleur in het interieur. En heel
gaaf: grote oude zwartwit foto’s uit
de jaren zestig van het restaurant en
het personeel, mooi om zo’n geweldige historie op die manier te eren.
Ook vind ik Kelly enorm gegroeid in

haar rol als gastvrouw en is het fijn
te zien dat dit restaurant een echt
‘Landmark’ voor onze gemeente is.
Ik word vriendelijk ontvangen door
de charmante eigenaresse en maak
kennis met Simone Reijm, die het
eten voor vanavond heeft verzorgd.
Simone is een thuiskok met een
enorme passie voor verse producten
en koken. Pakjes, zakjes en potjes
zijn bij Simone taboe.
Onder de naam ‘Koken met Simone’
(www.kokenmetsimone.nl ) geeft ze
op locatie kookworkshops, kooklessen en verzorgt zij catering, dit
alles neemt zo'n vlucht dat er heel
voorzichtig word gekeken naar de
mogelijkheid voor een eventuele
eigen locatie. Maar voorlopig heeft
Simone het enorm naar haar zin
zoals het nu gaat. Nadat Kelly en
Simone een aantal keren hadden
samengewerkt, ontstond het idee om
sushi te gaan verzorgen voor Ici Paré.
Dus iedere vrijdag is het –mits van
te voren besteld– sushi eten aan de
Mijdrechtse Zuwe nr.2 langs de N201
in Mijdrecht.
Als eerste gerecht krijg ik een
zeewiersalade met verse vis, lenteui,

sesamzaadjes en wasabimayonaise.
De presentatie is al een 10 met griffel waard; wat ziet het smakelijk uit,
en ik kan u verzekeren de smaak is
nog beter. Wat een heerlijke salade.
Hiermee bewijst Simone onherroepelijk haar vakkennis.
Dan is het tijd voor een selectie aan
sushigerechten ook deze presentatie
maakt me erg enthousiast als ziet er
perfect uit en de versheid straalt er
van af. Simone: “Daarom is het alleen mogelijk van te voren te bestellen, zodat ik alles vers kan bereiden.
De california roll met sirimi, avocado,
japanse mayonaise & tobiko (viseitjes) is meteen een grote favoriet
van me, maar ook de maki rol met
rauwe tonijn, lenteui en komkommer
is voortreffelijk en wederom proef
je de versheid ervan af, een van de
belangrijkste gerechtjes vind ik altijd
de nigiri zalm of tonijn omdat met de
versheid van de ingrediënten het gerecht valt of staat. En na het proeven
van de nigiri gamba en de nigiri zalm
staan de gerechten als de kluis van de
Nederlandse Bank. Super!
Terwijl ik zit te genieten zie ik diverse gasten binnenkomen en verbaasd,
maar tegelijkertijd begeerlijk naar

Weekendje Maastricht voor
Zakenvrouw Kelly Haveman (Ici Paré)
“Hartstikke leuk,” zegt Kelly Haveman van het Mijdrechtse restaurant
Rotisserie Ici Paré. De benjamin
onder de Rondeveense Zakenvrouwen ontving afgelopen week het
‘verdiende’ Maastricht arrangement
voor twee personen in designhotel
Golden Tulip Apple Park Maastricht.
De prijs werd haar overhandigd door
Betty Okkerse. Laatstgenoemde is
met Bonne Nuit-eigenares Lillian
van der Schaaf aanjager en lokaal

initiatiefnemer van het prestigieuze magazine De Ronde Venen
Zakenvrouwen. Betty: “Tijdens de
succesvolle presentatie van het blad
in Hotel Mijdrecht Marickenland
lootten alle zakenvrouwen mee voor
een meerdaags arrangement in de
Bourgondische stad. Uiteindelijk viste
Mariska van Kolck, die de avond met
Toine van Peperstraten presenteerde,
de naam van Kelly uit de vele kaartjes in de champagnekoeler.

Roekz to Share start
weer vanaf januari
Donderdag 1 december jl. vond
de laatste Roekz to Share van dit
seizoen plaats. De medewerkers van
Roekz danken de gastkoks voor hun
inbreng en natuurlijk ook de vele
vaste gasten die het concept kwamen
proeven.
Ron van Roekel: “Het is geweldig om
iedere keer weer nieuwe enthousiaste kookliefhebbers te gast te hebben
en hen te laten proeven van de speciale gerechtjes van steeds wisselende
gastkoks. Vanaf januari zijn we weer
iedere donderdag geopend. Via deze
krant houden we u op de hoogte.”

mijn bord kijken. Na Kelly's uitleg
blijken de gasten ook geïnteresseerd
te zijn voor een volgende vrijdag.
Verder proef ik de chicken roll,
salmon roll de makiroll met rauwe
zalm, omelet en gember en de daikon
maki enkele rol gevuld met daikon
(soort japanse rettich). Zoals u merkt
ben ik bijzonder enthousiast en slaagt
Simone met vlag en wimpel. Wat een
smakelijke sushi!
Met een kopje koffie klets ik nog wat
met Simone en Kelly over de levensvatbaarheid van deze samenwerking,
die in mijn ogen een groot succes
zal worden. Ik zal een van de eerste
vrijdagen zeker een bestelling plaatsen en een ritje naar de Mijdrechtse
Zuwe maken. Houdt u van Sushi? Ik
adviseer u van deze optie gebruik te
maken of om lekker thuis op te eten
of om gezellig bij Kelly te gast te zijn.
In beide gevallen zult u niet teleurgesteld worden...

Kijk op de website van Ici Paré voor de
makkelijke bestelmodule (Let op!
minimaal 24 uur van te voren bestellen)
www.icipare.nl
Geopend zondag t/m vrijdag van 16.00
tot 21.00 uur. Voor een feest of partij kan men ook op zaterdag terecht.

Rotisserie Ici Paré

Mijdrechtse Zuwe 2
Mijdrecht
0297-281277
Voor informatie over kookworkshops ,kooklessen en catering kunt
u mailen of bellen met Simone
Reijm: simone@famreijm.nl, tel.
06-27488285
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De Club van…

Door Piet van Buul

Elvira Oudemans van AZ&PC

'Het zwemwater spoelt de zorgen van je af"
In ons waterrijke land is het min of meer vanzelfsprekend dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen.
De zwemdiploma’s A, B en C waren een begrip. En ze zijn er nog steeds maar dan wel in een moderner jasje
gestoken. Maar Elvira Oudemans vindt het jammer wanneer men het bij deze diploma’s laat. Ze is actief
vrijwilligster bij de Abcouder Zwem- en Poloclub ‘De Meerkoeten’, waar ze tal van trainingen verzorgt om de
zwemvaardigheid te verbeteren en het plezier in het zwemmen te vergroten.
Zoals zoveel vrijwilligers is Elvira
door haar kinderen bij de vereniging
betrokken geraakt. “Ik maakte kennis met ‘De Meerkoeten’ toen mijn
kinderen er op zwemles gingen. Zo’n
tien jaar geleden nam ik de begeleiding van het diploma zwemmen over
van Astrid de Graaf. Aanvankelijk
heb ik mijn kennis en vaardigheid
zelf ontwikkeld, maar had toch de
behoefte om een opleiding te volgen.
Zo werd ik zwemleider A. Vervolgens
heb ik de opleiding gevolgd voor de
hogere zwemvaardigheden. In die
periode ben ik ook bij het zwembad
gaan werken. Eerst als toezichthouder en na het volgen van verschillende opleidingen ben ik inmiddels in
dienst van het Meerbad als allround
zwembadmedewerkster. Dat was wel
een grote overgang, want daarvoor
was ik ruim zeventien jaar hoedenmaakster in het kostuumatelier van
de Nederlandse Opera. Dat heb ik
ook altijd met veel plezier gedaan,
maar ik ben nu toch wel helemaal op
mijn plaats in het zwembad.”
Diploma’s
De Abcouder Zwem- en Poloclub
AZ&PC heeft een uitgebreid trainingsprogramma ontwikkeld om de

Kapper Han Franke
door het lint
Onder toeziend oog van echtgenote
Irene knipte Han Franke zich een
weg naar de nieuw geopende zaak op
het adres Passage 13 in Mijdrecht.
Na 34 jaar in Adelhof gevestigd
te zijn geweest verkaste het kappersbedrijf naar de nieuwbouw van
de familie Swaab. Het is een zaak
geworden die door hem en haar
zonder afspraak bezocht kan worden.
De openingstijden zijn maandag tot
en met zaterdag, op maandagochtend men gesloten en op vrijdag
wordt tot 21.00 uur de schaar ter
hand genomen. De combinatie van
het juweliersbedrijf met de nieuwe
kapperszaak zorgt voor een knusse
winkelstraat die aan aanwinst voor
het Koopcentrum genoemd mag
worden.

zwemsport naar een hoger plan te
tillen. Elvira: “Het bekende pakket
zwemdiploma’s A, B en C is er nog
steeds. Maar de opleidingseisen zijn
de laatste jaren wel verzwaard. Helaas maakt niet elk kind de opleiding
af tot en met het C diploma. En dat
is jammer, want de zwemsport bied
zoveel meer mogelijkheden. Wij hebben een vervolgopleiding ontwikkeld
in een opbouwpakket zwemvaardigheid 1, 2, en 3. De meeste cursussen
zijn opbouwcursussen die uit drie
delen bestaan. Met de trainingen
zwemvaardigheid bereiden wij de
deelnemers voor op wedstrijd zwemmen of op waterpolo. Er zit ook een
deel ‘survival’ in de trainingen. Dat
is ook zwemmen met kleren aan.
Hiermee ontwikkelt men ook de
vaardigheid om met tal van situaties
in het water om te gaan. Kijk je
naar het wedstrijd zwemmen dan
worden daar verschillende slagen
gezwommen, denk aan de vrije slag,
de schoolslag, de vlinderslag of de
rugslag. Ook wordt er getraind op
het nemen van de keerpunten.”
Waterpolo
Bij De Meerkoeten is er ook een
afdeling waterpolo. Elvira: “Een
waterpoloër zwemt anders dan
een wedstrijd zwemmer, die in een
rechte lijn zo snel mogelijk zijn
banen moet afleggen. De waterpolo
speler maakt veel meer zijwaartse
bewegingen, zwemt alle richtingen
uit en moet ook steeds rondkijken

waar zijn medespelers zich bevinden
en aan wie hij de bal kan afspelen.
En voor hem is er ook de training in
balvaardigheid.”
Elvira kwam tot de conclusie dat
de balvaardigheidstraining veel
grondiger kon worden aangepakt.
Ze heeft anderhalf jaar geleden
het initiatief genomen om zelf een
cursus te ontwikkelen die opleidt tot
een drietal diploma’s in oplopende
moeilijkheidsgraad. “Ik heb die cursus ontwikkeld in samenspraak met
NPZ/NRZ. Dat is een koepelorganisatie voor de zwembaden. Zij geven
nu de drie diploma’s uit. Ik ben er
wel trots op dat hier in Abcoude
als eerste vereniging in Nederland
onlangs 23 kinderen zijn afgezwommen voor het nieuwe diploma. Dat
was een echt feest.”
Zwemmen is gezond
Zwemmen is een gezonde sport die
je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen. “Zwemmen kan ook heel
ontspannend zijn,” zegt Elvira. “Het
zwemwater spoelt als het ware de
zorgen van je af. Het is heerlijk om
na een drukke dag even een uurtje
te gaan zwemmen. Het is ook goed
voor je conditie. En er zijn heel veel
mogelijkheden. Je kunt natuurlijk
volstaan door rustig je baantjes
te trekken in een slag die je ooit
geleerd hebt. Maar wij geven trainingen waarbij een heel gevarieerd
pakket aan slagen aan de orde komt.
We trainen inmiddels zo’n eenen-

Meerkoeten behalen nieuwe zwemdiploma
Waterpolo 1
Bij zwemvereniging AZ & PC de Meerkoeten is donderdag 24 november
afgezwommen voor het nieuwde diploma Waterpolo 1. Hiermee
behoren De Meerkoeten tot Nederlands eerste afzwemmers voor dit
vernieuwde diploma.
Sietse Bakker, Gillian Bosch, Manon Bosman, Emma Bundock, Max
Castermans, Christiaan Dirven, Nikki Eussen, Julian Gorter, Daniël Keizer,
Sanne Nagel, Gabriël Nibte, Michaëlla Nibte, Xaviëra Nibte, Anouk
Oijnhausen, Wytze Putker, Liselot Schellekens, Marilène Schellekens, Tim
Spaargaren, Mathilde Verster, Samari van der Weerdt, Berend Zwolle,
Felix Zwolle en Janna Zwolle gefeliciteerd jullie allen!

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.

Elvira Oudemans: “Er wordt hier en daar gezegd dat we dit bad maar moeten sluiten
en dat mensen uit Abcoude maar naar het nieuwe bad in Mijdrecht moeten gaan. Dat
zou wel een heel onverstandig besluit zijn.”		
foto patrick hesse
twintig verschillende zwemslagen,
zodat je ook steeds kunt afwisselen.
We trainen in survival en we geven
cursussen snorkelen. Daar doen
momenteel rond de dertig kinderen
aan mee. Vanuit die basis kan men
mee doen aan wedstrijd zwemmen
of kiezen voor het waterpolo. En uiteraard kan men bij ons ook gewoon
recreatief zwemmen. De vereniging
telt ongeveer 180 leden die verdeeld
over vier takken van de zwemsport
actief zijn.”
Elvira vindt het jammer dat veel
kinderen na de eerste basisopleiding
stoppen. “Ik roep ook steeds dat je
niet ‘moet’ leren zwemmen. Ik wil
graag het plezier in het zwemmen
bevorderen. Ik denk er nu aan om
voor mensen die al lang niet meer
gezwommen hebben een soort
opfriscursus te ontwikkelen om de
zwemvaardigheid weer wat op te
vijzelen. Voor de ouderen hebben we
al de speciale ‘fifty-fit’ trainingen.”

Over de toekomst van het zwembad
in Abcoude heerst nog wel enige onduidelijkheid. “Eigenlijk zou het bad
grondig opgeknapt moeten worden.
Maar dat gaat geld kosten en dat is
er blijkbaar niet. Er wordt hier en
daar al gezegd dat we dit bad maar
moeten sluiten en dat de mensen uit
Abcoude maar naar het nieuwe bad
in Mijdrecht moeten gaan. Dat zou
wel een heel onverstandig besluit
zijn. Het is weliswaar allemaal in
dezelfde gemeente, maar de afstand
is toch wel erg groot. Ik ben bang
dat heel veel jonge kinderen dan af
moeten haken omdat de ouders geen
kans zien ze steeds te gaan halen en
brengen. En bovendien schijnt het
bad in Mijdrecht redelijk bezet te
zijn. Ik hoop dus echt dat het bad in
Abcoude zal blijven bestaan.”

Meer informatie over de Abcouder
Zwem- en Poloclub ‘De Meerkoeten’ is
te vinden op www.demeerkoeten.nl.
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Sharon Kentrop, Roké Motors:

“Goede motorkleding maakt de rijder”
Deze week eens een keer geen motortest, maar een gesprek met Sharon Kentrop over de motorkledinglijn van Roké Motors. En dat is niet
voor niets, want goede motorkleding is zo'n beetje van levensbelang.
Sharon: “Niet alleen het soort materiaal, maar ook de pasvorm is
enorm belangrijk. Een kledingstuk moet perfect zitten, mocht je een
keer vallen, dan zal dit van cruciaal belang zijn omdat de kleding dan
optimaal beschermt, en niet gaat schuiven wat brandblaren tot gevolg
kan hebben. Ook is het belangrijk dat de beschermende delen op de
juiste plek blijven zitten.
Dus goed advies op dit gebied is
zeer belangrijk. De laatste jaren
zijn de mogelijkheden legio, mede
door toepassing van de juiste materialen. Het grootste gedeelte van
onze kledinglijn bestaat uit Triumph
kleding en dat is niet zo gek, aangezien wij één van Nederlands zes
premium dealers zijn. Deze kleding
wordt ons exclusief geleverd als Triumph dealer. Dit assortiment is zeer
uitgebreid en verre van standaard
en wisselt twee keer per jaar. Een
echte winter- en zomercollectie dus,
net als in de mode.”
Want ook de vraag naar modieuze
motorkleding heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen, zo
blijkt. De tijd dat motorrijders uitsluitend in een zwart lederen pak kwamen aanrijden ligt ver achter ons.

Sharon: “Naast de Triumph-kleding
verkopen we ook kleding voor de
merken Vespa en Aprillia, maar ook
nog een aantal grote merken zoals
bijvoorbeeld Macna & Grid. De keuze
is enorm.”
Sharon bezoekt zeer regelmatig
beurzen op het gebied van motorkleding, om van alle nieuws op de
hoogte te blijven. “Twee weken
geleden ben ik nog bij de grootste en
belangrijkste motorbeurs van Europa
geweest de EICMA in Milaan. Hier
heb ik meteen een noviteit meegenomen van Piaggio, de fabrikant van
Vespa: de Airbag-jas! Je haakt je jas
aan de motor of scooter en wanneer
je met een ruk los komt van je motor
blaast de jas zich op en is je hele rug,
nek en hoofd beschermd met een
soort luchtkussen.”

Voor een compleet all weather pak,
maar ook voor veiligheidskleding,
winterhandschoenen, leren kleding en
echte mode kan je terecht bij Roké.
Vooral in deze kerstperiode is het
goed om te weten dat Roké eigen
(kerst)cadeau-cheques verkoopt en
ook leuke motorrijden gerelateerde
luxe artikelen, zoals bijvoorbeeld
horloges, mooie glazen, laptoptassen,
en stoere rieten
manden voor
bijvoorbeeld
retro Vepa’s.
“En natuurlijk

iets waar ikzelf heel vrolijk van word:
baby- en kindercadeautjes,” aldus de
stralende Sharon.
Ik loop nog even door de voor mij
zo bekende zaak en pas een paar
integraalhelmen die Roké ook te kust
en te keur heeft. Voor het nieuwe
seizoen wil ik een nieuwe integraalhelm kopen, het beste is namelijk die
eens in de paar jaar te vervangen.
Nu zijn er diverse supermarkten die
ook stunten met motorkleding; de
koopjesknallers. Zelf denk ik dat ieder zichzelf respecterend motorrijder

zich goed moet laten informeren en
adviseren wanneer hij of zij motorkleding aanschaft. Het is tenslotte om
je eigen lichaam te beschermen en
daar hangt in mijn ogen geen prijskaartje aan...

Roke Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
mijdrecht@roke.nl
www.roke.nl

Annemarie van Gaal te gast op Eindejaarsseminar EDO
Afgelopen woensdag 7 december was zakenvrouw
Annemarie van Gaal gastspreker op het jaarlijkse
Eindejaarsseminar van EDO Registeraccountants en
Belastingadviseurs met vestigingen te Mijdrecht en
Rozenburg NH. De klanten en relaties van EDO waren
weer massaal naar de Meijert te Mijdrecht gekomen.
Na de presentatie van de ‘Fiscale Actualiteiten 2012’
door Robert van Loo was het de beurt aan Annemarie,
die vertelde over haar carrière in Rusland, ervaringen
als investeerder en waarom het ene bedrijf succesvol
is en het andere bedrijf niet. De aanwezigen genoten
zichtbaar van haar verhaal. Na afloop kon er onder het
genot van een hapje en drankje nog even nagepraat
worden en kon men bij Annemarie een door EDO aangeboden en door haar gesigneerd exemplaar van haar
boek ‘Ambitie’ met adviezen en tips voor ondernemers
ophalen. Het was weer een geslaagd seminar!

foto anouschka schaffers
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Door Michael Reuling

Hyundai Veloster

Verfraai het straatbeeld
Stel, je bent op zoek naar een leuke, maar bruikbare sportwagen voor
alle dagen van de week. En je hebt een redelijk budget te besteden.
En je zoekt wat aparts. Dan zou je kunnen kiezen voor een nieuwe
Mazda MX-5, een Opel Astra GTC of een Honda CR-Z. Of je maakt een
gewaagde stap naar het Koreaanse Hyundai, die een wel heel bijzonder
model op de markt heeft gezet.
Dit is de Hyundai Veloster. Ooit
verschenen op diverse autoshows
als een wel heel apart conceptmodel. Aan de ene kant een coupé, aan
de andere kant een sportief gelijnde
hatchback. Niemand had verwacht
dat een merk als Hyundai dit model
op de markt durfde te brengen.
Maar gelukkig deden ze dat wel en
daarmee verdienen ze in mijn ogen
bonuspunten. Dit is werken aan je
imago, in een tijd dat Hyundai dat
niet nodig heeft. Ik verwacht niet
dat er spectaculair veel Velosters
over de toonbank zullen gaan.
Sowieso is voor dit soort modellen
in Nederland niet echt een markt.
Dat zagen we al eerder met de gave
Mazda RX-8, met de ‘suicide doors’,
waarvan er ook niet heel veel
rondrijden. Maar met de Veloster
durft het merk zijn kop boven het
maaiveld uit te steken. Dit is de
richting waar het merk naartoe
gaat als we het hebben over design.
En dat is een mooie weg, want je
kunt lang naar deze auto staren en
nog steeds nieuwe lijnen ontdekken. Deze demo is voorzien van
een White Crystal lak, met zwart
lederen bekleding. Een mooie
combinatie, zeker omgeven door
deze herfstkleuren. Ook omdat je
de dikke 18 inch velgen van de Veloster kunt voorzien van de lakkleur.
Dat wordt helemaal bijzonder als
je de auto bestelt in een opvallende
kleur als geel, oranje of groen. Aan
de linkerzijde van de Veloster zie

je een stoer gelijnde coupé, aan de
rechterzijde vinden we de derde
deur, met een verstopte deurgreep
die we kennen van Alfa. Deze deur
geeft toegang tot twee zitplaatsen,
waarvan je zou verwachten dat
die weinig hoofdruimte bieden. En
dat klopt. Maar voor mensen die
net onder de gemiddelde lengte
zitten, is het prima vertoeven. Deze
mensen hebben trouwens prachtig
uitzicht rondom en boven zich. Het
panoramadak loopt helemaal door
naar achteren en gaat over in de
achterklep. Deze geeft toegang tot
een 320 liter grote bagageruimte.
Deze kun je uitvergroten tot 1015
liter door de banken plat te leggen.
Mooi detail is trouwens de sportuitlaat, die centraal is geplaatst in de
bumper.
Hyundai heeft er alles aan gedaan
om ook binnenin zo sportief mogelijk over te komen. Het interieur is
dan ook wezenlijk anders dan een
ix35, i20 of i40. Toch is het wel
herkenbaar Hyundai. Het interieur is sportief vormgegeven en
bevat grappige details als bijzonder
scherpe vormen (geen scherpe randen), aparte deurgrepen, heldere
klokken met rode wijzers, mooie
metallic accenten en geperforeerde
pedalen. De met leder beklede
stoelen zitten uitstekend en bieden
genoeg steun tijdens wat wilder
bochtenwerk. Uiteraard vinden
we een goede stereo, met USBaansluiting en achteruitrijdcamera.

foto patrick hesse

Het zorgt ervoor dat dit model
meteen compleet is aangekleed met
mooie snufjes. Leukste gimmick is
toch wel de keyless entry, met een
grote startknop in het midden van
de middenconsole. De 1.6 benzinemotor springt tot leven en geeft je
de beschikking over 140 paarden.
Dat is netjes voor een normale
auto, maar in alles laat Hyundai je
doen overkomen dat dit een sportief
model is. Toegegeven, er stond nog
maar 10 of 20 kilometer op de teller, maar voor zo’n sportief model
mag er voor mijn gevoel 20 tot 40
pk bij. Die zullen ervoor zorgen dat
je echt het gevoel hebt een leuke
sportieve auto gekocht te hebben.
In de twee jaar dat ik deze pagina
vul heb ik met allerlei soorten auto’s mogen rijden. Van luxe sedans,

tot sportieve roadsters, tot alledaagse boodschappenauto’s. Echter
wordt duidelijk dat Hyundai een
paar steken heeft laten vallen. Dit
model had ietsje sportiever mogen
zijn. Met name het stuurwerk is te
licht en biedt totaal geen feedback.
En dat is jammer. Laat het onderstel zo (misschien ietsje straffer
afstellen), maar zorg er vooral voor
dat de motor iets meer pk’s krijgt
en dat het sturen directer gaat.
Voor dit geld heb je dan een absolute knaller in huis. Ik weet dat het
kan; het merk heeft ervaring met
sportieve modellen, zoals de nieuwe
Genesis Coupé. Maar vergis je niet,
de Veloster is pas kort op de markt
en spreekt een beperkte doelgroep
aan. Ik vermoed dat ze met de tijd
nog met een sterkere motor komen,

waardoor de Veloster al een heel
ander soort automobiel wordt.
Desondanks kies je als Velosterrijder voor een opvallend en scherp
geprijsd model, met waarschijnlijk
een gewaagd kleurtje en durf je
voor wat anders te kiezen dan de
standaard lease- of familiebak. Een
keuze die ik aanmoedig; kom op,
laten we het straatbeeld eens wat
fraaier maken. Want zeg nou zelf,
zo tussen de herfstbladeren; alleen
voor de looks krijgt de Veloster al
meer dan genoeg punten!

Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
Website: www.rovemij.nl

Hyundai Veloster
Gereden versie: Hyundai Veloster Coupé i-Catcher 1.6 GDI
Vermogen: 140 pk
0-100: 9,8 s
Top: 190 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 17,9 / 5,6 l/100km
Prijs gereden model:
€ 30.852,Alternatieven:
Honda CR-Z, Hyundai Genesis
Coupé, Mazda MX-5, Opel Astra
GTC

Gewijzigde planning
asfaltonderhoud N201

Nieuwe rotonde in Abcoude geopend
De nieuwe rotonde op de kruising met de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude is maandag jl. door wethouder Kees Schouten officieel geopend met
de onthulling van het rotondebord. De rotonde geeft Abcoude een duidelijker entree en draagt tevens bij aan de verkeersveiligheid.
Nadat op de A2 al enige tijd geleden 2x5 rijbanen in gebruik zijn genomen, is de rotonde één van de sluitstukken van het project. Hij is door een
intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie
A2HoMa (verantwoordelijk voor de aanleg van het gedeelte tussen
Holendrecht en Maarssen -Red.) en de gemeente De Ronde Venen tot
stand gekomen.

Wethouder Kees Schouten (links) onthulde het rotondebord.

Van zaterdagavond 17 december tot
en met zondagmorgen 18 december voert de provincie Utrecht een
noodreparatie uit aan het asfalt op de
N201 in gemeente De Ronde Venen,
nabij de aansluiting Waverveen (kruising N201/N212). Deze reparatie
stond in eerste instantie ingepland
voor de avond en nacht van 19 op
20 november. De werkzaamheden
konden toen niet doorgaan i.v.m. de
aanwezige mist.
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zame stoffen worden ingebracht. De
stoffen worden relatief oppervlakkig ingespoten ( gemiddeld 1 tot
2 mm. diep). Bij het oppervlakkig
injecteren wordt er een vitamine- en
mineralencomplex dat de werking
van fibroblasten stimuleert gebruikt.
Fibroblasten zorgen ervoor dat de
huid collageen aanmaakt en de
elasticiteit verbetert. Het aanwezige
hyaluronzuur herstelt de vochtbalans
in de huid.
Mesotherapie moet gezien worden
als een totale huidverbeteraar
waarbij vooral wordt gewerkt aan
de oorzaak van huidveroudering. Het
vult allerlei essentiële stoffen aan
in de huid. Hierdoor zijn we in staat
om het huidbeeld te verbeteren.

Stralend de feestdagen in!
Op zaterdag 17 december organiseert Beautysalon Périne, salon voor
professionele huidverbetering, in samenwerking met Pascaud Beauty
Innovations, een feestelijk dag voor iedereen die 2011 stralend willen
afsluiten. Vanaf 10.00 uur is er de mogelijkheid om uw huid deskundig
te laten bekijken en behandelen met de Pascaud Meso therapie of Pascaudlite Laser.
Dit geeft aan dat Périne een hoog
aantal behandelingen met het
Pascaud concept per jaar uitvoert
en alle technieken en kennis in huis
heeft om de huid snel en effectief te
verjongen. Hierdoor kan het hoogst
haalbare resultaat worden behaald .

De samenwerking tussen Périne
en Pascaud Beauty Innovations
dateert al vanaf begin 2000.
Mardge Pascaud, eigenaresse van
Pascaud Beauty Innovations, leerde
aan Périne als tweede in Nederland de BioSkinJetting techniek.
Deze gepatenteerde methode voor
natuurlijke rimpelopvulling was het
begin van het specialisme; natuurlijke huidverjonging, waar Pascaud
nu staat. En waar Pascaud groeide,
groeide Périne mee. Zo sterk zelfs
dat Périne door Pascaud is benadert
om in 2012 een Pascaud Experience
instituut te worden.

Pascaud Meso therapie
Meso therapie verbetert het huidbeeld en helpt rimpels vervagen.
Mesotherapie is gebaseerd op het
toedienen van werkzame stoffen
juist daar waar ze nodig zijn. Dit
betekent dat er door het toedienen
van kleine injecties in de huid werk-

Pascaudlite Laser
Deze natuurlijke facelift werkt door
middel van de laatste generatie
apparatuur die zuiver licht met één
specifieke golflengte (laser) de huid
verjongen. Door deze laser op

huidcellen in te laten werken wordt
de stofwisseling van de cel opnieuw
geactiveerd. Het gevolg: versteviging
en lifting van het gelaat en minder
wallen onder de ogen. Doordat we
tijdens een kuur zowel van binnenuit
als van buitenaf werken krijgt de
huid optimaal collageen stimulatie
Een kuur verband van 5 weken zorgt
voor zeer lang aanhoudend liftend
en drainerend resultaat, maar zelfs
na één behandeling is er duidelijke
verbetering zichtbaar!

Proef het verschil
bij Stijl7tien

Op zaterdag 17 december kan men
tegen inlevering van de bon op pag.
11 van deze krant gratis kennis
maken met één van bovengenoemde
behandelingen.
Reserveer tijdig want het aantal
plaatsen is beperkt! Beautysalon
Périne is gevestigd op Hofland 4,
te Mijdrecht. U kunt reserveren via
info@perine.nl of telefonisch via
Telnr. (0297)273121. Zie ook voor
informatie op www.perine.nl.

Stijl7tien in Abcoude is trots om
als eerste winkel de Decantus te
introduceren, een ‘wine aerator’; een
sensatie en nieuwe beleving van het
drinken van wijn! In Canada hadden
ze 'm al een tijdje, maar sinds kort
is de Decantus ook in Nederland
verkrijgbaar. Een kek apparaat om
je wijn van de nodige zuurstof te
voorzien, waardoor de wijn direct
op dronk is en prettig voelt. Zacht,
soepel en fruitig!
Bovendien wordt door de toevoeging
van zuurstof een groot gedeelte van
de aanwezige sulfiet afgebroken.
Je hoeft dus niet bang te zijn voor
hoofdpijn de volgende ochtend.
Geniet en haal meer uit uw wijn!
Zaterdagmiddag 10 december zijn
er van 13.00 tot 16.00 uur demonstraties bij Stijl7tien, Hoogstraat 17
Abcoude. Tel. 0294-281156. Kom
gezellig langs om het verschil te
proeven. Iedereen die de Decantus
aanschaft krijgt een fles wijn cadeau!

OPI & Clarins Promo dagen bij Body Square
mini make-up ter waarde van € 15,50.
Ook zijn er speciale aanbiedingen
voor facials.

Om deze feestmaand nog feestelijker
te maken organiseert Beautysalon &
Spa Body Square op het Kerkplein
27 in Abcoude promotiedagen.
Maandag 12 december OPI promotiedag en donderdag 15 december
Clarins promotiedag. Op beide dagen
zullen productspecialisten van deze
merken aanwezig zijn om u helemaal
op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes van deze merken. Op
de OPI dag kunt u bij aankoop van
een lak gratis uw nagels laten lakken. Tijdens de Clarinsdag verzorgt
het Body Square team een gratis

Altijd al nieuwsgierig geweest naar
deze bijzondere salon in Abcoude?
Grijp nu uw kans en kom langs op
een van deze dagen, of nog verstandiger, gewoon even bellen en
reserveren via tel. 0294-287500.
Een heel bijzondere ervaring is het
om je te laten verwennen door het
gepassioneerde Body Square team
dat staat voor kwaliteit en service.
Niet voor niets treft men in de shop

alleen maar topmerken. Naast
OPI en Clarins vindt men hier ook
Sensai by Kanebo, Sticks and Stones
tassen, Dimacci, Swarovski geuren
en huidverzorging en sinds kort ook
de sieraden van Pilgrim. Ook biedt
Body Square het zachte en prettige
suikerontharen van het toonaangevende merk Pandhy’s.
Kortom; een compleet pakket voor
alles op het gebied van Beauty en
leuke gifts voor onder de kerstboon.
Meer weten?
Kijk dan op www.bodysquare.nl.

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

Kruiswoordpuzzel week 49
1

2

3

4

5

6

10
13

17

14

18

22
26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

39

44

48

40

45

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
1

32

47

39

51

5

27

41

60

55

HORIZONTAAL:
1. Korte wandeling; 5. zonder onderbreking;
10. papegaai; 11. wilde haver; 12. vergelding;
14. vreemde munt; 16. insecteneter; 18.
zuigbuisje; 20. deel van de hand; 22. deel
van het oor; 23. plezier; 24. halsbont; 25.
komisch; 27. graveur; 29. karakter; 30.
soort; 32. in geen geval; 34. kledingstuk;
35. gevangenis; 37. cijfer; 39. bevelschrift;
42. roofvis; 44. interest; 46. regelmaat; 48.
ernstig; 49. deel van het bestek; 50. vordering; 51. kier; 53. plavuis; 55. treksluiting;
56. zeebocht; 58. niets; 60. boom; 61. hertachtig dier; 62. training met toestellen;
63. knaagdier.
VERTICAAL:
1. Tegenspoed; 2. Engelse adellijke titel; 3.
brandgang; 4. diepe snee; 6. eens; 7. kloosterlinge; 8. pas; 9. haarzalf; 12. rijkelijk; 13.
kou; 14. in partjes scheiden; 15. korting; 17.
scheepstouw; 19. visje; 21. tod; 26. benodigdheden; 27. uitbouw; 28. wielerwedstrijd; 29. temperatuur en
vochtigheidsgraad regelend toestel; 31. bovendien; 33. vrouwelijk dier; 36. figuur uit
westerns; 37. deel van de vinger; 38. accepteren; 39. graveren; 40. sleepnet; 41.
geel koper; 43. oppervlaktemaat; 45. zelfkant; 47. aanwijzend vnw.; 52. getal; 53.
belasting; 54. vreemde munt; 55. ceintuur;
57. Chinese deegwaar; 59. persoonlijk vnw.

Sudoku week 49
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 48
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Engineers
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend Voorman/Werkplaatschef
Organisatie: Antenna
Plaats: Amsterdam
Functie: Junior haarstylisten
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Haarstylisten M/V fulltime/parttime
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: 1e monteur, APK bevoegd - 2e monteur
Organisatie: Autobedrijf Peek
Plaats: Mijdrecht
Functie: Van Kouwen Amsterdam West zoekt een parttime
schoonmaakster
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam
Functie: Wellnesscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Coördinator Zorgafdeling Somatiek (28-36 uur)
- Woerden
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Woerden
Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Jr. verkoopadviseur ijzerwarenwinkel
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager/verkoper planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Zorgmanager Psychogeriatrie (32-36 uur) Maarssen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Financieel Administratief Medewerker
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: DE Ronde Venen e.o.

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

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

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

Functie: Binnenmelder Planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Medewerker Technische Dienst (parttime)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: medewerker warehouse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel Technisch medewerker
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Systeembeheerder/netwerkbeheerder
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Lasser CO2
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Kiemlaborant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

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

Functie: Inpakker-Bijrijder
Organisatie: HubHub
Plaats: Amstelveen

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

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

Functie: Accountmanager buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Hulpkracht wasstraat
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel (32-36
uur) - Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Coördinator Zorgafdeling Somatiek (32-36 uur)
- Maarssen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Verpleegkundige in de wijk (6-28 uur) - Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek
Functie: Revalidatie Verpleegkundige (24-32 uur) Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Kan jij iemand vriendelijk
verzoeken het feest te verlaten?
Voldoe jij aan onderstaande eisen en ben je parttime of op oproepbasis
beschikbaar reageer dan nu!
Sollicitatie-eisen:

• In bezit van één van de volgende diploma's of de bereidheid deze te halen:
- het basisdiploma beveiliging
- diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker
- diploma Beveiliger 2
• Bereid om in heel Nederland te werken
• Bereid om onregelmatige diensten en weekenddiensten te draaien
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Collegiale, flexibele en enthousiaste instelling
• Stressbestendig en sportief
• Onbesproken gedrag (antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure)
• In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer is een pre
MZ beveiliging • T.a.v. Justi Borst • Croonstadtlaan 4d • Mijdrecht • justi@mz-beveiliging.nl
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OPEN HUIS 10 DECEMBER 2011 van 11:00 uur tot 15:00 uur
Vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen bij onderstaande woningen!

Mijdrecht
de Passage 62

Mijdrecht
Stadhouderlaan 26

de hoef
Merelslag 34

Mijdrecht
Viergang 54

Mijdrecht
Grutto 6

Royaal appartement met ruim terras
op het westen en eigen berging en
parkeerplaats in parkeergarage. Gelegen in het centrum van Mijdrecht in
het moderne complex “Croonstaete”.
Vanaf het binnenplein van het complex is “De Passage” bereikbaar hier
vindt u diverse winkels.
Woonoppervlak: 76 m²
Inhoud: 215 m³
Kamers: 3

Sfeervolle, goed onderhouden,
hoekwoning met vrijstaande stenen
berging en zonnige achtertuin op het
westen. Gelegen in rustige, groene en
ruim opgezette woonomgeving aan
einde van doodlopende straat.

Ruime eengezinswoning met onder
andere een royale woonkamer, sauna
en 16 meter diepe achtertuin. Gelegen
in kleinschalige woonwijk aan water
met prachtig vrij uitzicht over de
landerijen.

In de moderne woonwijk Molenland
gelegen, sfeervolle eengezinswoning
met onder andere een circa 13 meter
diepe tuin op het zuid-oosten, vijf
slaapkamers, en twee dakkapellen op
de zolderverdieping.

In rustige woonwijk, nabij sportvelden
en basisscholen, aan de rand van
Mijdrecht gelegen eengezinswoning
met parkeergelegenheid op eigen
terrein. De woning is in 2010 voorzien
van nieuwe kozijnen met HR++ glas.

Woonoppervlak: 105 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 147 m²
Kamers: 4

Perceeloppervlak: 153 m²
Inhoud: 320 m3
Woonoppervlak: 140 m²
Kamers: 5

Perceeloppervlak: 153 m²
Inhoud: 320 m3
Woonoppervlak: 110 m²
Kamers: 6

Woonoppervlak: 110 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 156 m²
Kamers: 4

Vraagprijs
€ 199.000,- kk

Vraagprijs
€ 225.000,- kk

Vraagprijs
€ 237.000,- kk

VinkeVeen
rietveld 38

Uithoorn
Potgieterhof 53

VinkeVeen
aetsveld 51

Uitstekend onderhouden tussenwoning in de groene en kindvriendelijke
woonwijk Westerheul. Sportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal), scholen
en openbaar vervoer zijn op loopafstand. De woning is van binnen volledig aangepakt zodat u zonder al te veel
klussen zo het huis kunt betrekken!
Perceeloppervlak: 144 m²
Woonoppervlak: 120 m²
Kamers: 5

Op 2e etage gelegen comfortabel
drie-kamer appartement met twee
balkons. Het complex bestaat uit totaal 33 appartementen verdeeld over
drie verdiepingen, is goed te bereiken
met het openbaar vervoer en ligt op
een steenworp afstand van winkelcentrum Zijdelwaard.
Woonoppervlak: 107 m²
Inhoud: 285 m³
Kamers: 3

Fraai verbouwde voormalig drivein woning met dakopbouw, vijf
slaapkamers en twee badkamers.
Zonnige tuin op het westen en
parkeergelegenheid op eigen terrein.

Vraagprijs
€ 249.000,- kk

Vraagprijs
€ 298.000,- kk

Vraagprijs
€ 340.000,- kk

Woonoppervlak: 185 m²
Inhoud: 450 m³
Perceeloppervlak: 185 m²
Kamers: 6

Vraagprijs
€ 239.000,- von

Vraagprijs
€ 242.500,- kk

Mijdrecht
de Passage 15 & 21

Mijdrecht
Beltmolen 8

Comfortabel wonen in het Winkelhart
van Mijdrecht:
2 riante appartementen in kleinschalig
nieuwbouwcomplex met lift.
De appartementen zijn uniek in zijn
soort; geen enkel appartement heeft
dezelfde indeling. Alle appartementen
hebben een balkon en eigen parkeerplaats in de parkeergarage!

Vraagprijs
€ 395.000,- von

Zeer ruime dwarskapwoning met
garage, woonkeuken en heerlijk
lichte woonkamer. Vrije en beschutte
achtertuin op het westen, gelegen aan
sierwater op prachtige locatie.
Woonoppervlak: 165 m²
Inhoud: 525 m³
Perceeloppervlak: 240 m²
Kamers: 6

Vraagprijs
€ 475.000,- kk

1 oktober 2011:
Open
Huizen
Dag!
10
december
2011:

Check bij ons
je financiële
mogelijkheden!
Open
Huizen
Dag!
VinkeVeen
demmerik 66b

WilniS
Wilnisse Zuwe 17

WaVerVeen
hoofdweg 8

Prachtig gelegen zeer luxe afgewerkte
nieuwe waterbungalow met ligplaats
voor boot aan vaarwater naar de
Vinkeveense Plassen.
Deze moderne waterbungalow ligt
op een fantastisch vrije plek met een
mooi uitzicht.
Woonoppervlak: 175 m²
Inhoud: 490 m3
Perceeloppervlak: 465 m²
Kamers: 5

Prachtig vrij gelegen, luxe landhuis
met dubbele garage en veel
parkeergelegenheid. De woning
ligt op een unieke plek met
fantastisch vrij uitzicht over Hollands
Polderlandschap.
Woonoppervlak: 160 m2
Inhoud: 650 m3
Perceeloppervlak: 590 m2
Kamers: 6

Een gemeentelijk monument. Deze
status zal u niet verbazen als u de
prachtige details van deze woning
met eigen ogen aanschouwt. Fraaie
paneeldeuren, prachtig hoge plafonds,
houten paneellambrisering en prachtige muurankers, deze woning heeft de
liefhebber van weleer veel te bieden.
Woonoppervlak: 191 m2
Perceeloppervlak: 525 m2
Kamers: 10

Vraagprijs
€ 499.000,- kk

Vraagprijs
€ 550.000,- kk

Vraagprijs
€ 575.000,- kk

Op 1 oktober a.s. nemen diverse woningen van Ruijgrok Make
NVM Open Huizen Dag. Het is slim als je vooraf nog even op o
Op 10 december a.s. nemen diverse woningen van Ruijgrok
of bij ons langs komt. Zo weet je snel het maximale hypotheek
Makelaars deel aan de Open Huizen Dag. Het is slim als je
bij jouw persoonlijke situatie en wensen.
Check bij ons je financiële mogelijkheden!

vooraf nog even op onze website kijkt of bij ons langs komt.
Zo weet je snel het maximale hypotheekbedrag dat past bij
jouw persoonlijke situatie en wensen.

Hofland19,
19,Mijdrecht.
Mijdrecht. (0297)
Hofland
(0297)24
2417
177070
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK
VERHAAL
DUIDELIJK
VERHAAL
twitter.com/www_ruijgrok_nl

Hofland 19 | 3641GA Mijdrecht | 0297 - 28 33 75 | info@ruijgrok.nl | www.ruijgrok.nl

