DE

va w
n ee
De ke
Ro nd
nde kr
a
Ve nt
ne
n

DE GROENE VENEN 		

DE GROENE
VENEN
WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK •

De Groene Venen
Rendementsweg 24, 3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 15.000 exemplaren
Lezersbereik 35.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 14 – Nummer 15 – 11 december 2009

Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 12 december
• Mode en hapjes bij Koeleman Elektro Mijdrecht
• Adventsconcert, RK Kerk - Vinkeveen
• Kaartavond, De Springbok - De Hoef
• 70’s & 80’s Winterparty, De Meijert - Mijdrecht

Zondag 13 december
• Argon - Feyenoord, Sportpark Argon Mijdrecht
• Kerstmarkt, Kerkplein - De Hoef
• Video festival, De Boei - Vinkeveen

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

Schaatsplezier
Verzekerd!

Veertienduizend kaarsen klaar voor bezorging
De jaarlijkse kaarsenactie in De Ronde Venen is uniek. In bijna geen enkele andere gemeente krijgt ieder huishouden rond
kerstmis een kaars thuisbezorgd. Dit jaar is de 25e keer dat op initiatief van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen weer
honderden vrijwilligers namens de diverse kerken betrokken zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van deze actie. Nadat er
deze week druk is ingepakt, worden vanaf dit weekend op zo’n 14.000 adressen in onze gemeente de kaarsen aangeboden.
Meer over dit 25-jarig jubileum en deze bijzondere actie leest u op pag. 3			
foto patrick hesse

Ook De Ronde Venen doet mee aan wereldwijde actie

Zondag 13 december: klokken luiden voor het klimaat
In de hele wereld luiden op zondag 13 december a.s.
om 15.00 uur de klokken. Zo laten kerken weten dat
het de hoogste tijd is om een eind te maken aan de
opwarming van de aarde. Ook de samenwerkende
kerken in De Ronde Venen doen hier uit volle overtuiging aan mee. Het Interkerkelijk Overleg (IKO)
heeft daarom het voortouw genomen om deze internationale actie ook hier bekendheid te geven.
Van 7 tot 19 december 2009 praten wereldleiders in
Kopenhagen met elkaar over een nieuw klimaatverdrag,
de opvolger van het Kyotoprotocol dat in 2012 afloopt.
In dat nieuwe verdrag moeten bindende afspraken komen te staan over het terugdringen van klimaatverandering. Op de zondag voor de beslissende laatste week van
de Klimaattop voeren gelovigen van over de hele wereld
actie voor een rechtvaardig en effectief klimaatakkoord.
Ook in Kopenhagen luiden de kerkklokken om 15.00 uur
na afloop van een grote oecumenische viering. Op 13 december om 15.00 uur klinken de kerkklokken ook in de
meeste kerken in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en in De
Hoef. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep om
350 keer de klokken te luiden voor een rechtvaardig klimaat. Het getal 350 verwijst naar de 350 CO2 deeltjes
per miljoen in onze atmosfeer. 350 is veilig volgens de

Ook de klokken van de RK Parochie Heilig Hart van Jezus in
Vinkeveen luiden zondag voor het klimaat. foto rob isaacs
meeste klimaatexperts. De huidige concentratie is 390
deeltjes. Als we niet drastisch de CO2-uitstoot verminderen zou de klimaatverandering wel eens onomkeerbare
gevolgen kunnen hebben. Met dit symbolisch aantal
klokslagen willen de kerkelijk duidelijk maken dat de
opwarming van de aarde gestopt moet worden. Dat kan
door de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met
40% te verminderen, zodat de temperatuur op aarde
met niet meer dan 2 graden Celsius stijgt.

Lees verder op pagina 3.
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Drive-in wonen in Uithoorn

132 m2 | 5 kamers | vanaf € 292.000,-- VON
Bezoek zaterdag 12 december de modelwoning, Buitenhof 9, en verbaas u over de
ruimte. De woningen bieden circa 132 139 m2 woonoppervlakte en maar liefst
5 kamers! Daarnaast beschikt u over een
overdekte privé-parkeerplaats en is er voldoende extra parkeergelegenheid. Bovendien heeft de woning geen tuin maar een
riant terras van 25 m2. En dat is heel veel

praktischer dan een te onderhouden tuin.
Nieuwsgierig? Overtuig uzelf en kom zaterdag 12 december vrijblijvend langs. Tussen
11.00 en 13.00 uur kunt u zelf de unieke
terraswoningen bekijken.
Belangrijkste voordelen:
• Kamer op de begane grond waardoor
werken aan huis mogelijk is.

•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte circa 132 - 139 m2.
3 bouwlagen.
5 kamers.
Riant terras van circa 25 m2.
Overdekte privé-parkeerplaats.
Buitenonderhoud via VVE en daardoor
prijstechnisch aantrekkelijk.
• De woningen zijn direct beschikbaar.
• Koopsommen vanaf € 292.000,-- VON.

Zaterdag 12 december 11.00 - 13.00 uur, Buitenhof 9.
Nabij hoek Provincialeweg N201 en Noorddammerweg
of bel de makelaars voor een routebeschrijving.

Dorpsstraat 56
3641 ED Mijdrecht
Telefoon 0297 - 285 553

Entree met werkkamer en ruime hal

Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297 - 567 863

Riante living

Dankzij de Overbruggingsgarantie kunt u deze nieuwe woning met een gerust hart aankopen. Zolang uw huidige woning

niet is verkocht
ontvangt u iedere
maand een compensatie voor uw dubbele woonlasten. Vraag
naar de voorwaarden.

Terras van circa 25 m2

www.wonen-in-buitenhof.nl

Mogelijkheid tot luxe badkamer
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Jaarlijkse kaarsenactie van de kerken weer van start

Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen
zorgt al 25 jaar voor kaarsen tijdens kerst
De jaarlijkse kaarsenactie die in De Ronde Venen plaats vindt, is haast uniek te noemen in Nederland. In
bijna geen enkele andere gemeente krijgt ieder huishouden rond kerstmis een kaars aangeboden door
vrijwilligers namens het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen. Aan deze gebeurtenis gaat heel wat werk
vooraf. Al 25 jaar lang zijn iedere keer weer een paar honderd vrijwilligers betrokken bij dit grootschalige
project. Bij de inwoners van De Ronde Venen is altijd veel waardering voor het gastvrije gebaar van de
plaatselijke kerken.

				

De kaarsenactie is een initiatief
van het Interkerkelijk Overleg De
Ronde Venen (IKO), een samenwerkingsverband tussen een aantal,
zowel protestante als rooms-katholieke kerken, in De Ronde Venen.
De coördinatie van het project lag
dit jaar in handen van Wilma Ooms
uit Mijdrecht. “We beginnen al in
oktober met onze logistieke voorbereidingen,” aldus Wilma.
Op 23 november was er ook een
voorbereidingsbijeenkomst. Toen
waren Wilma en haar actieve
werkgroep, bestaande uit verschil-

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

door rowin ubink foto patrick hesse

lende vertegenwoordigers van de
verschillende kerken, druk bezig
met het lopende-band-werk dat de
actie met zich meebrengt. De één
knipte twaalf kilometer lint in stukjes van 20 cm en de ander voorzag
de rode bezorgtassen van een
adressenpapiertje. “Elke bezorger
krijgt een tas mee met ongeveer
20 à 30 kaarsen. Op de tas kunnen
ze dan zien op welke adressen zij
moeten bezorgen.”
Voor dit jaar zijn er 14.000 kaarsen
besteld. Deze kaarsen werden
dinsdag jl. (zie foto’s) verdeeld over
de twee inpaklocaties in Mijdrecht
en Vinkeveen. Hier zijn ze voorzien
van een gastvrije uitnodiging voor
het bijwonen van de kerkdiensten
met het Kerstfeest en in tassen
verpakt, zodat er begonnen kan
worden met bezorgen.
Duidelijke boodschap
“Hoe de kaarsenactie precies
ontstaan is, weet eigenlijk niemand

meer! Wel is de boodschap erachter
altijd hetzelfde gebleven en die is
duidelijk!” Deze boodschap ligt
geheel in een lijn met de kerst. In
de kerk kan iedereen terecht, of je
gelovig bent of niet, je bent er in
ieder geval altijd welkom. “De kerk
staat voor gezelligheid en steun.
Wij nodigen daarom iedereen uit
om naar de kerk te komen, al is het
maar voor één keer.”
Nieuwe wending
Hoe lang de actie door zal gaan
weet Wilma nog niet, wel zegt ze
een nieuwe wending aan het project
te willen geven. De organisatie wil
tijdens dit 25-jarige bestaan iedereen die aan de acte heeft meegewerkt bedanken met een kleinigheidje. Iedere vrijwilliger krijgt dat
aan het eind van hun harde werk
overhandigd. Vanaf dit weekend
gaan de vrijwilligers op pad om op
elk adres de kaarsen aan te bieden.
Geef ze een warm onthaal!

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Aan onze lezers en adverteerders

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van
Buul, Patrick Hesse, Astrid Lemmerzaal,
Michael Reuling, Valérie Sambrink
Sanderink en Rowin Ubink.

Op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari verschijnt De Groene Venen
niet. Volgende week vrijdag, 18 december, is dus de laatste editie van dit
jaar. Met een leuke actie, waarbij u fraaie prijzen kunt winnen, sluiten we
op feestelijke wijze het jaar af. Wat dat wordt blijft nog een weekje een
verrassing...!
De eerste editie van 2010 verschijnt op vrijdag 8 januari a.s.

Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards
Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Daan Wiersma,
Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

www.degroenevenen.nl

Gemeente en scholen pakken dyslexie aan
Aanstaande dinsdag 15 december wordt op basisschool Veenzijde in Wilnis
de officiële aftrap gegeven voor de ingebruikneming van een computerprogramma voor primair en voortgezet onderwijs dat hulp biedt aan leerlingen
met dyslexie.
Het gaat om een softwarepakket dat leerkrachten hulp biedt bij het begeleiden van kinderen met dyslexie ofwel leesblindheid. Ook voor de jongste
kinderen van basisscholen wordt software in gebruik genomen. Beide
programma’s zijn met substantiële financiële steun van de gemeente De
Ronde Venen door de scholen aangeschaft. Ook het VeenLanden College
participeert. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn van basis- tot en met
voortgezet onderwijs voor dyslectische kinderen.

Gebruik van de Regiotaxi tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Regiotaxi.
Houdt u daarom deze dagen rekening met de volgende richtlijnen:
Wanneer u zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi op eerste of tweede
kerstdag, dient u deze rit(ten) liefst een week, maar minimaal 2 dagen van
tevoren te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel Vol=Vol.
Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op de normale tijd, om 06.00 uur
‘s ochtends. Ritten zijn te bestellen via tel. (0900) 899 83 43.

Een dergelijke temperatuurstijging
is volgens wetenschappers nog net
te hanteren. Stijgt de gemiddelde
temperatuur op aarde met meer
dan 2 graden Celsius dan zal dat
desastreuze gevolgen hebben voor de
schepping die ons is toevertrouwd.
Christenen wereldwijd ervaren het
bewaren van de schepping als een
opdracht die wij als mensen van God
hebben ontvangen.
Tegelijkertijd moeten er in Kopenhagen afspraken gemaakt worden over
financiële compensatie voor ontwikkelingslanden. Juist de mensen in
deze landen, die het minst hebben
bijgedragen aan de klimaatverandering, worden het hardst getroffen.
Denk aan de vele overstromingen
in Bangladesh en de oprukkende
woestijn in Kenia. Op de Klimaattop
in Kopenhagen moeten de vervuilers
geld beschikbaar stellen aan de ontwikkelingslanden om zich te kunnen
beschermen tegen de gevolgen van de
klimaatverandering en om zich op een
duurzame manier te ontwikkelen (zoals een duurzame energievoorziening).
Daarnaast handelen de kerken met
deze actie ook uit bewogenheid
voor hen die na ons komen, de toekomstige bewoners van deze prachtige planeet, moeder aarde, uit
bewogenheid dus voor de kinderen
van onze kinderen. Het is de aarde
als schepping van God die gelovigen
in alle kerken zo ter harte gaat!
De samenwerkende kerken binnen
het Interkerkelijk Overleg De Ronde
Venen vinden het van het allergrootste belang dat er een rechtvaardig en effectief klimaatverdrag
komt. Daarom luiden wij op zondag
13 december om 15.00 uur in onze
gemeente de kerkklokken!
Met betrekking tot het actuele vraagstuk van de klimaatsverandering gaat
het Interkerkelijk Overleg De Ronde
Venen zich in 2010 verdiepen in de
verklaring die de landelijke Raad van
Kerken eerder dit jaar het licht deed
zien onder de titel: ‘Kwetsbaarheid,
Verantwoordelijkheid en Moed.
Klimaatverandering: het moment
van de waarheid’. Er zal nader over
bericht worden via de aangesloten
kerken: de Protestantse Gemeente
te Mijdrecht (Janskerk en De Rank;
PKN), de Ontmoetingskerk te Wilnis
(Gereformeerde Kerk, PKN), de
Gereformeerde Kerk te Vinkeveen
(PKN), de RK Parochie H. Johannes
de Doper in Mijdrecht/Wilnis, de RK
Parochie H. Antonius van Padua in
De Hoef en de RK Parochie Heilig
Hart van Jezus in Vinkeveen. Meer
informatie via 0297 – 28 14 64 of op

www.klimaatklokkenluiden.nl.

Luistervink
Een krul voorop
Je bent al wat ouder als je het nog
weet. Die winters waarin je niet
van het ijs af kwam. Ik herinner
me nog de tijden dat in de maand
maart de graslanden weer groen
werden. Maandenlang was dat wit
geweest. De ijsbaan was vlakbij.
‘s Middags ging hij al open, zodat
je direct uit school het ijs op kon
gaan. Meestal was het ijs niet van
al te beste kwaliteit. Dat kon ook
niet anders. Er werden nogal wat
rondjes geschaatst. Vooral in de
bochten ging je vol op je krent.
Lachen, het ijs en sneeuw afkloppen en daar ging je weer. In de
kantine dronk je punch. Gloeiend
heet, met je handen rondom het
kopje. Na een uurtje of wat krabbelen naar huis. We hadden zo’n
haard met mica raampjes in het
deurtje. Even het wasrek opzij en
dan in de stoel met je voeten op de
haard. Gestoken in Noorse sokken.
Meestal was het na een paar minuten jodelen. Wie het gevoel van
tintelende vingers en tenen nog
kent, begrijpt wat ik bedoel.
Huiswerk maken schoot er nog
wel eens bij in. Wat is er eigenlijk
veranderd, alleen het weer? Na
het eten de ijsbaan weer op. De
lampen brandden, de meiden
waren al op de schaats en wij
sloofden ons als jongens helemaal
uit. Muziek uit de jaren zestig
schalde door de luidsprekers. Nou
ja schallen, het was muziek. De
ouderen zwierbolden, keurig op
de maat. Als je geluk had mocht je
een meisje naar huis brengen. Kon
je daar je handen aan warmen.
Maar wel onder (terecht) luid protest. Dat waren nog eens winters.
Een ijsbaan hoorde daarbij en was
een ontmoetingsplek die weken
lang trok.
Op het Mijdrechtse Raadhuisplein
haalde ik deze herinneringen
weer eens op. Daar ligt een echte
schaatsbaan. Je hoort er het krassen van schaatsen en de vrolijke
lach van kinderen en mensen die
aan de zijlijn staan en het gekras
van nabij aanschouwen. Het is in
korte tijd al een ontmoetingspunt
geworden voor jong en oud. Geen
kaal en kil plein met natgeregende
stenen. Nee, een witte blinkende
ijsvloer, waar pret de boventoon
voert. De mannen die dit bedacht
hebben, tonen visie en durf. De
medespelers in dit spektakel
hebben dit gelukkig ingezien en
doen hard mee om de baan tot een
succes te maken. Mijdrecht groeit
weer een flink stuk verder naar
een dorp waar meer kan dan in
vroeger tijden. Het kost een paar
centen, maar het levert veel op.
Zo scheerde er een mailtje voorbij
met een uitnodiging spontaan met
z´n allen te gaan eten rondom de
gezellige schaatsbaan. Wie gunt
het de horeca nou niet…
O ja ik vergat nog te zeggen dat
ik vroeger met de krul die voorop
mijn schaats stond achter een
touw bleef hangen waar ik al la
Sjoukje wel even over heen zou
springen. Driewerf au!!
Luistervink
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Gezinsdienst van
Parousia
Kerstfeest, een echt familiefeest.
Wijzen die een bijzondere ster
zien....
Herodes die heel wat te stellen
heeft in een rumoerig Jeruzalem....
Geheimagenten die alles in de
gaten houden...
en....een teken van leven!
U bent van harte welkom in de
gezinsdienst van de Evangelische
Gemeente CAMA Parousia De
Ronde Venen.
25 december 10.00uur in de
Meijert, Dr. J. v.d. Haarlaan 6 in
Mijdrecht.
Info 0297-272048

DE GROENE VENEN

Adventsconcert
Zaterdagavond 12 december voert
het groot koor ‘Eigen Wijs’ het
Weihnachtsoratorium van H.F.
Müller uit in de RK Kerk in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.
In het oratorium wordt het kerstevangelie getoonzet. Vooraf zingt
het koor drie Nederlandstalige
advents/kerst liederen, waarbij het
publiek wordt uitgenodigd om mee
te zingen. Het oratorium bestaat
uit diverse koralen en de recita-

tieven en aria’s worden gezongen
door solisten. De algehele muzikale
leiding is in handen van dirigent
Roel Staal.
Kaarten voor dit prachtige concert
zijn à € 5,00 per stuk verkrijgbaar
bij:
Drogisterij de Bree, Vinkeveen ,
Boekhandel Mondria, Mijdrecht,
bij de koorleden van groot koor
‘Eigen Wijs’ en bij de ingang op 12
december.

Kerstversieringen maken in De Woudreus

Vinkeveen

Kerstfeestviering
In Vinkeveen wordt op maandag 14
december 2009 weer de traditionele kerstmiddag georganiseerd door
de vrouwenraad van Vinkeveen en
Waverveen voor bewoners van 55
jaar en ouder. Het programma bestaat uit declamaties en natuurlijk
zingen we samen de mooie kerstliederen. De kinderen van groep vijf
van de Jozefschool te Vinkeveen
leveren een muzikale bijdrage.
Ook zal het verhaal worden verteld
van de gebeurtenissen in Bethlehem. Een bijzonder verhaal en een
bekend verhaal, van het kind dat is
geboren, een zoon is ons gegeven,
men noemt zijn naam “Wonderlijk”. Het Kerkkoor uit Baambrugge zingt ook dit jaar weer voor ons
de mooiste kerstliederen.
De Kerst middag wordt gehouden in
De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen.
De middag begint om 14.00 uur.
U kunt zich aanmelden tot 12
december bij mw.A.C. van GolenKoster,tel. 261672 en mw.M.van
der Greft-de Groote,tel. 263430.
Hartelijk welkom!

Vinkeveen

Kerstmarkt
11 december
Op vrijdag 11 december is er een
kerstmarkt op het plein van de R.K.
Kerk, Kerklaan 2 te Vinkeveen. Het
plein zal omgebouwd worden in
een gezellig kerstdecor, waar een
levende kersttal zal zijn. De kerstmarkt duurt tot 21.00 uur.

De Ronde Venen

Horizon: waakzaam
In onze tijd gonst het van berichten
over allerlei onderwerpen. Door
de veelheid zou je nergens meer
aandacht aan besteden. Maar je
ontkomt er soms niet aan, dat je
een belangrijke beslissing moet
nemen en hoe kom je dan tot een
goed besluit? Over waakzaam worden en achter de waarheid komen
gaat deze uitzending van Horizon
op zondag 13 december van 9.00
– 10.00 uur. Herhaling van 17.00 –
18.00 uur. Horizon valt te beluisteren op radio Midpoint: kabel
101,9 FM of ether 105,6 FM. (In
verzorgingsinstellingen kan een
andere kabelfrekwentie gelden).

foto sonja van meerlant

Unieke Vinkeveense kerstkaarten bijna uitverkocht

Eind oktober hebben de leden van korfbalvereniging De Vinken in Vinkeveen huis-aan-huis kerstkaarten verkocht met typisch Vinkeveense wintertaferelen.Bijzondere plaatjes van Donkereind, Demmerik en natuurlijk ook
de Vinkeveense plassen en Botshol. Gefotografeerd en vormgegeven door
twee leden van De Vinken. Veel mensen (beslist niet alleen Vinkeveners)
hebben deze prachtige set kaarten gekocht. De reacties zijn unaniem zeer
positief en de verkoop was dan ook boven verwachting. Wie deze serie
unieke kaarten alsnog wil aanschaffen, kan terecht in The Read Shop in
Vinkeveen. Wees er wel snel bij, want op is nu ook echt op!
Zes verschillende kerstkaarten vormen een unieke set. Voor 5 euro komt
u niet alleen in het bezit van zo'n prachtige set kaarten, maar steunt u ook
De Vinken dat aan het sparen is voor een digitaal scorebord. Bent u benieuwd hoe de kaarten er uitzien, neem dan een kijkje op www.de-vinken.nl.

Kerstmarkt en kerstworkshops in Vinkeveen
De komende weken is de kerstmarkt van de Bonte Stal en
Peploen aan de Demmerikse Kade
17 weer open. Op de woensdag- en
vrijdagochtend kunt u tussen 09.30
en 12.00 uur onder het genot van
een warme chocomel of een lekker
gluhweintje lekker rondkijken. Het
terrein naast de kaasboerderij van
der Arend is omgebouwd in een
romantisch kerstdecor. In deze gezellige ambiance worden de nieuwe
kerstdecoraties en kerstartikelen
gepresenteerd. Daarnaast zijn er
diverse adembenemende kerststukken te bewonderen. Kerststukken
waarvan u in eerste instantie zult
denken 'dat zou ik nooit kunnen
maken'. Maar niets is minder waar,
want wanneer u zich direct inschrijft voor één van de kerstworkshops die de Bonte Stal en Peploen
in de weken voor Kerst gaan geven,
zult u later versteld staan van uw
eigen prestaties.
Kortom, wilt u alvast in de kerstsfeer komen, breng dan op een van
deze ochtenden een bezoekje aan
deze sfeervolle echte Vinkeveense
Kerstmarkt. U bent meer dan van

harte welkom op Demmeriksekade
17. Kunt u niet, maar wilt u zich
nog wel inschrijven voor één van de
kerstworkshops, neem dan contact
op met Karin v.d. Scheur (De Bonte
Stal) 06 12 375 225 of Ingrid
Hagenaars (Peploen) 06 50 550
581. Er zijn op 15 (dag- en avond),
16 (dag- en avond), 21 (avond) en
22 (avond) december nog een paar
plekken vrij, dus wees er snel bij.

Op woensdag 16 december kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar kerstversieringen maken in NME-centrum De Woudreus. De kinderen gaan een deurkrans maken met materialen uit de natuur. Ook mogen ze met verschillende
technieken kerstkaarsen maken. De middag begint om 14.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Er is plaats voor 25 kinderen. Wil je meedoen, meld je
dan snel aan, want vol is vol. Aanmelden kan t/m 14 december via tel.nr.
(0297) 273692. Deelname is gratis.
Heb je zelf geschikte materialen uit de natuur of de tuin (zoals groene
takken, bessen, dennenappels e.d.), neem ze dan mee. Het adres van De
Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis (achter de Willisstee).
De Woudreus is op 16 december alleen open voor deelnemers aan deze
knutselmiddag.

Ze zijn er weer: De Kika beren
bij Vida makelaars!
Voor wie (nog) niet bekend is met Kika, leggen we het graag nog even
uit. Kika is een stichting die strijd voor meer onderzoek op het gebied
van kinderkanker door het werven van fondsen. Deze fondsen worden
gebruikt voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het
gebied van kinderkanker. Kika streeft naar verhoging van de genezingskans en verbetering van de kwaliteit van de behandeling. Kika steunt
zeven academische kindercentra.
Vele organisaties, bedrijven en particulieren ontplooien acties en initiatieven
voor het bijeenbrengen van die fondsen. Vida makelaars draagt ook haar
steentje bij, want er kan nooit genoeg steun zijn.
Vida makelaars heeft er inmiddels een traditie van gemaakt en start met
een verkoopoffensief van de ‘Kika beer’. Tijdens de feestelijke decembermaand staan in het kantoor van Vida makelaars aan de Dorpsstraat 14 in
Mijdrecht een heleboel beren op hun nieuwe eigenaar te wachten. Ons doel
is zoveel mogelijk beren te verkopen, zodat we mee kunnen helpen aan de
strijd tegen kinderkanker.
U steunt toch ook onze actie? Kom dan naar ons kantoor aan de Dorpsstraat
14 in Mijdrecht en koop zo’n fijne knuffelbeer en doe uzelf, een ander en
alle kinderen er een plezier mee. De beren kosten slechts 7 euro per stuk en
zijn verkrijgbaar in beige, zwart, bruin en wit. Wij heten u van harte welkom
op ons kantoor en verkopen u graag zo’n knuffelige Kika beer!

Kerstzang avond Licht en Vrede
Op woensdag 16 december a.s. wordt door de gezamenlijke koren, Excelsior uit Woerdense Verlaat, Rejoice uit Mijdrecht en Cum Laude uit Amstelveen een Kerstzang avond gehouden in de Hervormde kerk te Wilnis.
Naast samenzang wordt er de Kerst Oratorium “Licht en Vrede” ten gehore gebracht, geschreven door de bekende musicus Martin Zonnenberg.
Mede werking hieraan zal worden verleend door: Geertje van Wijngaarden-Boer zang soliste, Corine Visser en Reinier van der Kamp viool,
Mariëlle Heidekamp dwarsfluit, Noor van de Wetering hobo, Christine van
der Aart trompet en Theo Griekspoor orgel. De algehele muzikale leiding is
in handen van Wim van Dijkhuizen. Dat dit een prachtige avond zal worden
hoeft geen betoog, laat daarom deze avond niet in uw agenda ontbreken.
Wij hopen u te zien op woensdag 16 december om 20.00 uur in de Hervormde kerk te Wilnis. Toegang vrij.

DE GROENE VENEN 		

5

Cursus zelfverdediging
succesvol afgesloten

Kort Nieuws
Vinkeveen

Kerst-Prijsklaverjassen in De Merel

De cursus zelfverdediging voor 55 plussers is succesvol afgesloten. Alle
deelnemers kregen vorige week een certificaat als bewijs van het met goed
gevolg afronden van de training Weerbaarheid voor 55+. De reacties van
de cursisten tijdens het evaluatierondje varieerden van : “We hadden nog
wat meer lessen kunnen gebruiken”tot “iedereen zou eens zo’n training
moeten volgen, ik voel me een stuk zelfverzekerder”.
Het was dus een prettige training voor iedereen en Helga Vandijck werd
bedankt met een doos chocolaatjes. Bij voldoende belangstelling zal Stichting De Baat in 2010 zeker weer deze cursus aanbieden. Houd hiervoor
deze krant in de gaten of neem contact op met De Baat op 0297-230280.

Op vrijdag 18 december is er
kerst-prijsklaverjassen om fraaie
prijzen in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562. Stipt aanwezig zijn
om 20.00 uur; uiterlijk om 20.15
wordt gestart met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. Er worden vier
maal zestien giffies gespeeld.

Sint op bezoek bij Veenland
WILNIS - Al jaren organiseert volleybalvereniging Veenland uit Wilnis
als afsluiting van het jaar het Oliebollentoernooi. Omdat zowel Kerst als
Oud en Nieuw dit jaar op de trainingsavond vallen, is besloten het oliebollentoernooi voor één jaar te verschuiven. Tijd om het Sinterklaastoernooi
in het leven te roepen. Met toepasselijke namen als de Mijters, de Staffen,
de Pepernoten en de Schimmels speelden donderdag 3 december zeven
teams twee uur lang een onderlinge competitie. De teams bestonden uit
competitiespelers en recreanten van Veenland en uit introducées, al dan
niet van andere verenigingen uit de regio. Tijdens het naborrelen in Café
Stee-inn in de Willisstee verscheen zowaar de Sint om de uitslag bekend
te maken. Team de Pepernoten werd uiteindelijk winnaar van het toernooi
en ging naar huis met een medaille, de tweede plek was weggelegd voor
de Staffen. Natuurlijk deelde Sint ook chocoladeletters uit. De organisatie
was zeer tevreden met de enorme opkomst.

Tweede ZZP-Café De Ronde Venen in kerstsfeer
Op woensdag 16 december wordt opnieuw een informeel ‘Café’ voor
ZZP-ers in De Ronde Venen georganiseerd. De avond zal in het teken
van kerst staan, en de daarbij behorende kerstgedachte.

Spoorhuis haalt 900 euro op
Het Spoorhuis te Vinkeveen, dat zich bezighoudt met de verkoop van
tweede hands spullen ten behoeve van de Gereformeerde Kerk Vinkeveen
& Waverveen, bestemt ook ieder jaar een gedeelte van de opbrengst voor
een goed doel. Dit jaar viel de keuze op het Johannes Hospitum in Wilnis,
vanwege het grote belang dat er binnen onze gemeente wordt gehecht
aan goede stervensbegeleiding. Het bedrag werd dankbaar ontvangen door
Lyda ten Hove, medewerkster van het Hospitium.
Wie eens een kijkje willen nemen bij het Spoorhuis te Vinkeveen, morgen,
zaterdag 12 december, is er weer verkoopdag. En verder iedere tweede
zaterdag van de maand.Het Spoorhuis, de naam zegt het al, is het oude
Station van Vinkeveen en is gelegen aan de Demmerik 68 te Vinkeveen.

Piet Romeo en Piet Julieta getrouwd in De Hoef
Vrijdag jl. vond een zeer bijzondere Sinterklaasviering plaats op de Antoniusschool in De Hoef. Het feest werd voorafgegaan door een huwelijk tussen
twee Pieten, Romeo en Julieta. De verliefde Romeo zat de hele weg naar
Nederland met zijn hoofd in de roze wolken, liet pepernoten aanbranden,
chocolademelk overkoken en versierde de boot van Sinterklaas met marsepeinen harten. Julieta was in Spanje achtergebleven. Sint besloot haar over
te laten komen en beide Pieten met elkaar te laten trouwen.
De kinderen van de Antoniusschool vonden dat natuurlijk geweldig en
hielpen Sinterklaas met alles wat
er nodig was voor de bruiloft. Alle
klassen deden mee. Het huwelijk
vond plaats in de RK Kerk en werd
door een echte ambtenaar, Ria van
Breukelen voltrokken. Er werd zelfs
op het prachtige oude orgel gespeeld
door organist Charles Rademaker.
Na de ceremonie ging iedereen weer
terug naar school en bracht Sint met
zijn tortelduifjes, Romeo en Julieta
een bezoek aan alle klassen.
Het was een prachtige dag, iedereen
heeft ervan genoten!

Deelname is wederom kosteloos.
Deelnemers worden echter wel
gestimuleerd (maar dit is zeker niet
verplicht) om een kerstgeschenk
voor een collega ZZP-er mee te
nemen. Dit geschenk kan een dienst
(bijv. 1,5 uur gratis advies) of produkt van de desbetreffende ZZP-er
zijn, waarbij de opdracht vooral
is, ‘wees creatief’. De geschenken
worden verloot met vermelding van
naam, bedrijfsnaam en produkt of
dienst en vormen hiermee extra
reclame voor de aanbieder. Vanaf
20.00 uur zijn Zelfstandigen Zonder Personeel uit De Ronde Venen
van harte welkom bij Café Stee-in
(Willistee), Pieter Joostenlaan 24
te Wilnis. Om de toegang laagdrempelig te houden, is aanmelden voor
deze avond niet verplicht. Neem
ook gerust een collega ZZP-er
mee. Hoe meer zielen, hoe groter
het netwerk! Naar schatting van
de Kamer van Koophandel zal in
de toekomst 25% van de beroepsbevolking ZZP-er zijn. De ‘Vereni-

Vinkeveen

Kerstmarkt in
Zuwe Maria-Oord
Voor iedereen die iets van de gezellige sfeer van de komende feestdagen wil meepikken, organiseert
Zuwe Maria-Oord op 16 december
weer de jaarlijkse kerstmarkt. Ook
dit jaar weer groots aangepakt met
muziek, lekker eten, kramen vol
met kerstspullen en natuurlijk glühwein en warme chocolademelk.
De kerstmarkt is feestelijk aangekleed. Lionsclub De Ronde Venen
zorgt voor poffertjes en snert met
worst. Wie nog op zoek is naar een
leuk kerstcadeau kan terecht bij de
verschillende kramen voor kerststukjes, sjaals, kerstdecoratie,
sieraden en ambachtelijk gemaakte
kaarsen. Er is voor ieder wat wils.
In de middag van 15.00 – 15.30
kunnen de bezoekers genieten van
een optreden van het kinderkoor
De Koorvinken. ’s Avonds van 19–
20 uur treedt het Zeemanskoor op.
Een aanrader voor iedereen die van
mooie kerstliederen houdt. Adres:
Herenweg 69 in Vinkeveen.

De Hoef
ging’ ZZP - De Ronde Venen zal
daarom binnenkort officieel worden
opgericht. Het doel van dit platform
is deze ondernemers te boeien,
te binden en te organiseren, door
elkaar te ontmoeten, elkaar te verbinden, te voorzien van kennis, een
collectief te vormen en daar waar
noodzakelijk, een draagvlak creëren
om opdrachten te realiseren.
Vergeet vooral niet voldoende
visitekaartjes mee te nemen!
Geïnteresseerden kunnen ook de
virtuele ontmoetingsplek op LinkedIn bezoeken. Bij de LinkedIn
groep ‘ZZP De Ronde Venen’ vindt
u o.a. nieuws en kunt u deelnemen
aan discussies die door leden worden opgezet.

Met het uitreiken van een cheque aan voorzitter bestuur Bob Michels van het Johannes Hospitium in Wilnis door de dames Van der Munnik en Tijssen, is er na 30 jaar
een einde gekomen aan het bestaan van de Plaatselijke Vrouwenraad Mijdrecht-Wilnis, de PVR. Door de veranderingen in de maatschappij en de goede opleidingsmogelijkheden voor vrouwen en meisjes is de PVR niet meer nodig: de doelstellingen
zijn achterhaald en met ingang van 1 januari 2010 is de Stichting PVR opgeheven.

December Kaarten
Op zaterdag 12 december organiseert Biljartvereniging De Hoef
een wel héél speciale december
kaartavond met vele aangpaste
topprijzen voor goede, slimme en
gelukkige kaarters. De kaartavond
is in De Springbok, Oostzijde 61a
en begint om 20.30 uur. Iedereen is
welkom.

De Ronde Venen

Kerstmusical op
25 december
Kerstfeest, een echt familiefeest.
Wijzen die een bijzondere ster
zien; Herodes die heel wat te stellen heeft in een rumoerig Jeruzalem; Geheimagenten die alles in
de gaten houden, en een teken van
leven. U bent van harte welkom in
de gezinsdienst van de Evangelische Gemeente CAMA Parousia
De Ronde Venen. Op 25 december
10:00uur in de Meijert, Dr. J. v.d.
Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Meer info via 0297-272048
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DE IJSBAAN IN BEELD
Kids van de
Proostdijschool staan te
trappelen van
ongeduld om
het ijs te mogen
verkennen.
foto rob isaacs

Maandagavond presenteerde Piet Paulusma onder grote belangstelling van
het publiek het weer vanaf de ijsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
foto thijs van uden

Op de tijdelijke ijsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht geeft IJsclub
Nooitgedacht uit Wilnis in december diverse schaatsworkshops voor mensen
met een beperking. Iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. De workshops
G-schaatsen worden gehouden op zaterdag 12 en 19 december van 10-11 uur
en woensdag 16 en 23 december van 18-19 uur.
foto rob isaacs

Schoonrijden op de
schaats

Vrijdagavond 11 december is het
ouderwets zwieren geblazen op het
Raadhuisplein. Om 19.00, 20.00 en
21.00 uur worden er demonstraties
schoonrijden op de schaats voor paren gehouden. Het demonstratieteam
is gehuld in ouderwetse klederdrachten. De schaatsbaan wordt tijdens
elke demonstratie kort gesloten
voor het overige schaatspubliek.
Het schoonrijden vormt een mooie
aanvulling op de gezellige koopavond.
foto met dank aan cees de vries

Op de schaatsbaan op het Raadhuisplein vindt op weekdagen schoolschaatsen plaats. Zo’n 2.000
kinderen zijn hier via hun school voor aangemeld. Vrijdag jl. was het van 12.30 tot 14.00 uur de beurt
van groep 5 en 6 van de Hoflandschool om zich uit te leven op het ijs, onder leiding van instructeurs
van IJsclub Nooit Gedacht. De fotografe van deze plaat mag haar foto op canvas afgedrukt komen
afhalen. Gefeliciteerd!					
foto marjon donker

In de arrenslee op de foto
Uw kind met de kerstman in een oude
arrenslee op het ijs? Een leuk familieportret in nostalgische sfeer? Het kan
woensdag 23 december a.s. op de ijsbaan op het Raadhuisplen in Mijdrecht.
Van 9 tot 10.30 uur kunt u tegen betaling van 3 euro bij de ijsbaanentree
een kaartje kopen om met uw kind (of
uw kind alleen) in een mooie arrenslee
een rondje op de ijsbaan te maken.
Na afloop wordt een foto gemaakt, die

bij Foto Marcel (Bozenhoven 16, schuin
tegenover de Hema) op diezelfde dag
vanaf 16.00 uur tegen inlevering van de
fotobon gratis kan worden afgehaald.
De schaatsbaan wordt voor deze gelegenheid omgetoverd in de sfeer van
de jaren '60. Zeker vier oude sledes,
afkomstig uit het Schaats en Mutsmuseum “Koud aan de Dijk” uit De Hoef
komen voor deze gelegenheid naar het
Raadhuisplein: de mooie zwanenslee
uit Nieuwkoop, een familieslee uit

Rouwveen (bij Staphorst), een meer
dan 100 jaar oude arrenslee, een
bakkerslee van bakker Vooges uit
Aalsmeer en een mooi beschilderde
kleine duwslee. Eigenaar Toon van
Kempen van het museum is aanwezig
om meer vertellen over zijn passie van
het verzamelen van alle aan ijsplezier
gerelateerde objecten. Meer info:
www.koudaandedijk.nl.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 03.00 uur een ramkraak gepleegd op de winkel van El
Fuego aan de Dorpsstraat in Mijdrecht. De inbrekers ramden een paal aan de Kerkvaart en verschaften
zich vervolgens toegang tot het pand door het hek aan de voorzijde te rammen. Eigenaar Pascal is enorm
aangeslagen: “De winkel is een grote ravage. We gaan keihard aan de slag om de bende op te ruimen.
De uitverkoop die gepland stond, gaat gewoon door.” De politie verzoekt getuigen die deze nacht iets
gehoord of gezien hebben zich te melden via 0900-8844. 		
foto peter bakker

Woensdag jl. heeft VVV De Ronde Venen een nieuw kantoor
betrokken aan de Kerklaan 12 in Vinkeveen. Hier is ook de
Rabobank gevestigd.
Op de foto Corine van der Stap (links) en Aline van de Polder
van de VVV in het nieuwe onderkomen. De openingstijden,
telefoonnummer en e-mailadres zijn niet gewijzigd.
foto peter bakker

Maandagmiddag is de
jaarlijkse kerstverkoop
bij Kringkoop Mijdrecht
van start gegaan.
Dit brengt altijd veel
belangstellenden op
de been en ook dit jaar
was er veel animo.
foto peter bakker

Driehuisschool op de pedalen!
Vorige week woensdag hadden de
groepen 6, 7 en 8 van de Driehuisschool een clinic op de fietscrossbaan
in Mijdrecht. De clinic is een onderdeel
van een project binnen de gemeente
om kinderen tijdens schooltijd, in hun
vertrouwde schoolomgeving, kennis te
laten maken met verschillende takken
van sport. Deze keer stond het project in het teken van de fietscrossbaan,
die dit jaar is aangelegd naast de hockey vereniging in Mijdrecht. De groepen
6, 7 en 8 werden uitgenodigd in het kader van de ‘Go biking tour’, die wordt
georganiseerd door de Wieler Unie. De clinic werd compleet verzorgd door een
instructeur van de Wieler Unie die 45 minuten lang de leerlingen per groep
kennis liet maken met een interessante sport. BMX-fietsen, bescherming
en alle overige materialen werden vanuit het project geregeld. Zodat alle
kinderen van de Driehuisschool veilig op de fiets een parcours met eenvoudige
hindernissen konden volgen. Alle groepen kwamen zeer enthousiast terug van
een leuke ervaring met de fietscross!

Afgelopen dinsdag 8 december was
Topjudoka Dennis van der Geest
gastspreker op het jaarlijkse Eindejaarsseminar van EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs,
dat gehouden werd in De Meijert te
Mijdrecht. Na de presentatie van de
EDO Eindejaarstips door Robert van
Loo was het de beurt aan Dennis,
die vertelde over het overwinnen van tegenslagen, werken aan
doelen, toewerken naar een piekmoment, slim winnen van sterkere
tegenstanders en ambities. Ook gaf
hij de aanwezige ondernemers zijn
visie op de link tussen topsport en
ondernemen. Na afloop konden de
aanwezigen onder het genot van
een hapje en een drankje nog even
napraten met Dennis. Kortom, wederom een geslaagd EDO seminar!
fotostudio jacqueline te aalsmeer.

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

Familieberichten
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09-12-2009
23 jaar
Valerie Feddema

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
PLAATSING VAN FAMILIEBERICHTEN IS TOT EIND 2009 GRATIS

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

12 december
Milan van der Tang 1 jaar
Knuffel Papa Mama en Bram

Gefeliciteerd Leroy 19 jaar

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Hoeveel belasting gaat ú in
2009 nog besparen?

Extra belastingvoordeel in 2009!

De belasting op het schenken en erven komt er vanaf 2010 heel anders uit te zien en heeft
voor bijna iedereen gevolgen. Tijd om voor het einde van het jaar nog uw schenking bij
Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen te regelen, voordat het te laat is! Want wie gaat er nu
niet graag met belastingvoordeel het nieuwe jaar in?

Voorbeeld besparing kinderen
Een kind dat van zijn ouders een bedrag
geschonken krijgt van bijvoorbeeld € 10.000
betaalt in 2010 twee keer zoveel belasting
als bij een schenking van hetzelfde bedrag in
2009. Een rekenvoorbeeld:
Schenking aan kind van € 10.000
Schenkbelasting 2009:
€ 272
Schenkbelasting 2010:
€ 500
Besparing
€ 228			
			
U kunt ook het vrijgestelde bedrag schenken;
dit is in 2009 € 4.556. Hierover hoeft geen
schenkbelasting te worden betaald.

Voorbeeld besparing kleinkinderen
Het bedrag dat u zonder schenkbelasting aan
uw kleinkinderen kunt geven, wordt in 2010
verlaagd. Het is dus gunstig nog in 2009 een
schenking aan uw kleinkind te doen.
Een rekenvoorbeeld:
Schenking aan kleinkind van € 10.000
Schenkbelasting 2009:
€ 800
Schenkbelasting 2010:
€ 1.440
Besparing 		
€ 640

Profiteren van belastingvoordeel zonder geld uit te geven
U hoeft niet per se geld te schenken, u kunt ook gebruik maken van de ‘papieren schenking’. Dan
houdt u het geschonken bedrag in uw portemonnee, maar u profiteert wel van de vrijstellingen van
de schenkbelasting. De wet stelt aan de papieren schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente over het geschonken bedrag.
Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen kan u over de verschillende schenkingsmogelijkheden informeren. Via de SchenkWijzer op www.fanoyforsthovel.nl kunt u kosteloos uw voordeel laten berekenen. Of maak een afspraak op ons kantoor. Op onze website vindt u ook andere eindejaarstips.

Anouk Hoogendijk ambassadrice
Jeugdsportfonds
Voetbalster Anouk Hoogendijk is de nieuwe
ambassadrice van het Jeugdsportfonds provincie Utrecht. Dit werd maandag jl. bekend
gemaakt bij de startbijeenkomst voor een
nieuwe wervingscampagne voor donateurs.
Anouk voetbalt bij FC Utrecht en bij het
Nederlands elftal. Zij zet zich samen met ambassadeur Jochem Uytdehaage (schaatser) in
om het Jeugdsportfonds te promoten.
Het Jeugdsportfonds provincie Utrecht benadert
sportverenigingen uit de provincie om actief
donateurs te werven voor het Jeugdsportfonds.
De vereniging die de meeste nieuwe donateurs
werft, wint een unieke sportmiddag voor haar
jeugdleden onder leiding van Jochem en Anouk.
Tijdens de startbijeenkomst heeft Jochem met
een symbolische druk op de knop het officiële
startsein gegeven voor de campagne door een
banner te plaatsen op de website van voetbalvereniging FC Breukelen, de eerste vereniging
die donateurs gaat werven.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds provincie Utrecht zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen sporten. Kinderen
waarvan de ouders het sporten niet kunnen betalen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage
van het Jeugdsportfonds. Mensen die hier meer
over willen weten kunnen kijken op
www.jeugdsportfonds.nl voor de criteria.
Cheque
Het Jeugdsportfonds provincie Utrecht heeft
ook een wervingscampagne gericht op rotary's
en businessclubs. Deze organisaties kunnen
het Jeugdsportfonds provincie Utrecht steunen
en verdienen daarmee een unieke (sport-)dag
voor hun leden met Jochem of Anouk. Tijdens
de startbijeenkomst overhandigde Businessclub
Vechtstreek een eerste sponsorcheque van
2.000 euro aan Jochem en Anouk. Met deze
cheque wordt de gemeente Breukelen de dertiende gemeente in de provincie die is aangesloten bij het Jeugdsportfonds.

Jochem Uytdehaage en Anouk Hoogendijk gaven maandag het startsein voor een nieuwe campagne voor
het Jeugdsportfonds provincie Utrecht.				
foto communicatiebureau alta

Door wijziging van de
belastingtarieven per
1 januari 2010 is geld
schenken in 2009 vaak
voordeliger dan in 2010!
Via de SchenkWijzer op
onze website kunt u
kosteloos uw voordeel
laten berekenen. Of maak
een afspraak op ons kantoor.
Op onze website vindt u ook
andere eindejaarstips.

Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl
9008

Schenken is gunstig voor een ieder die zijn toekomstige erfgenamen successierecht wil besparen. U
verkleint immers uw erfenis voor bijvoorbeeld uw kinderen en kleinkinderen.
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Agenda
Exposities
Expositie keramiste
Valentine Kooijman in
bibliotheek Vinkeveen
Keramiste Valentine
Kooijman exposeert haar
werk de komende weken
in de bibliotheek van
Vinkeveen.
Een groot deel van haar
werk is gestookt in de
houtoven van pottenbakker Kees Hoogendam in
Oosterwolde.De hierop
toegepaste glazuren zijn
traditioneel Japanse
glazuren die vaak worden
gebruikt op theekommen
voor de thee ceremonie.
Het werk is te zien tot 2
januari 2010 in de bibliotheek van Vinkeveen.
Expositie op het VLC
college Mijdrecht.
Op het VLC is een expositie te zien met betrekking
tot kamp Vught en het
Philips Kommando. De
expositie heet “Licht in
het donker-het Philips
Kommando”.
De expositie is in lokaal
0.15, te bereiken langs de
Diamant en toont leven en
werken van 3100 gevangenen, het zogenaamde
Philips Kommando, op
kleurrijke en verlichte
panelen.

Wat: expositie Philips
Kommando
Waar: lokaal en hal bij lokaal 0.15 op het Veenlanden College te Mijdrecht
Wanneer: van 24
november tot en met 11
december.
Voor wie: Belangstellenden zijn van harte welkom
tijdens de openingstijden
van de school, te weten
08.15-17.30 uur .

het werk van de leden van
het atelier. Er hangen een
vijfendertig tal tekeningen, schilderijen en aquarellen met een diversiteit
aan onderwerpen, zoals
landschappen, mensen,
dieren en stillevens. De
kunstwerken zijn elke
werkdag tussen 09.00
en 16.00 te bekijken. De
huidige expositie duurt tot
februari 2010

Expositie van Jegerings
en Leenes in gemeentehuis
In de oude hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Mijdrecht is
gedurende de maanden
november en december
tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis, een
bijzondere expositie te
bezichtigen van Margriet
Jegerings en Eileen
Leenes.
Van 1-11-2009 tot 31-122009.

Expositie foto’s fotoworkshop
Leden van de fotoworkshop De Ronde Venen
hebben allerlei watervogels op de foto gezet.
De portretten zijn in de
maand november te in
het Gezondheidscentrum
Croonstad aan de Croonstadtlaan 1 te Mijdrecht.

Expositie in gezondheidscentrum Mijdrecht
De permanente expositie
van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht is
vernieuwd.
De expositie biedt een
gevarieerd overzicht van

Expositie van Ton Bocxe
Tot 1 januari in de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis
tijdens openingstijden.

Activiteiten
Bingoavond Amstelhoek
zaterdag 12 december
Ook in deze laatste maand
van het jaar organiseert
de Buurtvereniging
Amstelhoek weer een
bingoavond. Deze vindt

zaterdag 12 december
plaats en begint om 20.00
uur;
De zaal is open vanaf ca.
19.00 uur.
En omdat Kerstmis voor
de deur staat, zal een
groot deel van de mooie
prijzen in het teken van
Kerst staan; Er worden 10
ronden gespeeld. Er wordt
gerekend op een net zo
grote opkomst als alle
voorgaande keren. Adres:
Engellaan 3a Amstelhoek
Vrijdag 18 december
Brassband Concordia uit
Vinkeveen en Gospelkoor
de Rovenians uit Mijdrecht geven op18 dec.
2010 in de Janskerk een
gezamelijk kerstconcert.
Het concert begint om
20.00 uur.
Vrijdag 18 december
AJOCafé + poolen
Kom gezellig ‘n drankje
doen in het AJOCafé.
Entree is gratis. Inleg
voor het poolen bedraagt
€ 1,50. Locatie: Gebouw
Immtsj aan de Windmolen
75 te Mijdrecht.

Haarlemse Luna Mae
is Plashoeve talent
2009
Vorige week donderdag zijn zeven
zangtalenten de strijd met elkaar
aangegaan in de Plashoeve. Allen
wilden ze dolgraag Plashoeve
talent 2009 worden, en dat was te
merken aan hun enthousiasme.
Tijdens de eerste twee voorrondes
en halve finales hebben veel zangtalenten zich van hun beste kant
laten zien aan de jury bestaande
uit: juryvoorzitter Peter van den
Berg (manager I.O.S.), Inge van
Kerkwijk (Muziekevenementspecialist en rechterhand van Glennis
Grace), Quincy Smolders (zanger)
en Sunnie Mayer (musicalster).
Maar liefst 7 talenten wisten zich
te plaatsen voor de finale op 26
November. Tijdens deze finale heeft
de leadzanger van I.O.S. Joost
Marsman, de jury versterkt.
Dit jaar mochten in het kader van
interactiviteit, ook de vaste gasten
van de Plashoeve mee beslissen
met de jury. Beide partijen hadden
het echter niet makkelijk omdat
het niveau van het zangtalent erg
hoog lag. Desalniettemin konden
er na het gastoptreden van de
winnares van vorig jaar; Robina
Souilljee, 3 winnaars bekend gemaakt worden. Elke van Uden uit
Veghel ging er met de derde prijs
vandoor, zij kreeg een beker en een
optreden uitgereikt t.w.v. €100,-.
Joyce Aarsman uit Mijdrecht won
tot blijdschap van het publiek de

tweede prijs; een beker en een
betaald optreden t.w.v. €150,-.
Maar Luna Mae uit Haarlem was
de topzangeres van de avond. Zij
werd bekroond met de eerste prijs;
de grootste beker en een betaald
optreden t.w.v. € 250. De 13-jarige
Naomi Theeboom uit Uithoorn was
helaas te jong om officieel mee te
kunnen doen, maar zij kreeg een
aanmoedigingsprijs omdat ze alsnog
haar zangtalent heeft laten horen.

DE GROENE VENEN 		
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Dr Beeker

Kort nieuws

'Hals und Beinbruch'

De Ronde Venen

Een jaar of vier geleden zaten we met een groepje mensen bij elkaar, te filosoferen hoe Mijdrecht in de winter aantrekkelijker zou kunnen worden. Samen met Frans Schreurs (van Rendez Vous) kwamen we op het idee een schaatsbaan
neer te leggen. Frans zou de financiële zaken doorrekenen en ik zou de baan sponsoren en wat borden ophangen. Frans
had nog een mooi bord staan uit de tijd dat hij besloot voortaan ook op maandag te openen. Op dat bord stond ‘ook op
Maandag’. Ik heb dat bord meegenomen naar Dik Jongerling, die mijn webadres er op plakte. Hilariteit alom toen Dik
voorstelde er ‘Dr. Beeker, ook op maandag’ van te maken. Uiteindelijk bleek de schaatsbaan best wel duur en raakte
het bord in de verstoffing.
Toen ik hoorde dat het dit jaar wel
door zou gaan, besloot ik mijn oude
belofte gestand te doen en koos
voor het meest uitgebreide sponsorpakket. In de gedachte de lokale
gemeenschap en het bewegen in zijn
algemeen te steunen, kreeg ik dus
twee borden en een vlag (maar ik
heb geen vlag, wat moeten dokters
met een vlag? Dus die hangt niet).
En verder een enorme berg koek
en zopiebonnen en entreekaarten.
Uitgerekend kwam het er op neer
dat ik, wilde ik dat opmaken voordat
de baan weer weg is, ik constant in
een delirium zou moeten verkeren
van de glühwein, enz.
Toen ik Frans dus weer tegenkwam
bij de opening, besloten we een prijsvraag uit te schrijven. De gelukkige
winnaar krijgt van ons gratis entree
op de schaatsbaan, koek en zopie en
aansluitend een diner voor twee bij
Rendez Vous. De voorwaarden vind u
aan het eind van dit stukje.
In Oostenrijk zeggen ze 'Hals und
Beinbruch' om iemand sterkte te
wensen. Het betekent zoiets als “als
ik je nu al wens dat je wat breekt,
dan gebeurt dat niet”. De Engelsen
zeggen 'break a leg', en dat komt op
hetzelfde neer. Dat is wel toepasselijk als je de kinderen en hun ouders
op die baan ziet gaan. De baan was
nog maar net open en de eerste ging
al vreselijk onderuit. Toch gaat het
meestal goed en breken ze niets, hoe
komt dat?
Om dat te begrijpen moet je weten
hoe botten in elkaar zitten.
Ons lichaam dankt zijn stevigheid
aan de holle of pijpbeenderen.
Voorbeelden daarvan zijn de armen
en de benen die in essentie zijn
gemaakt uit holle pijpen. In dit holle
been zitten allerlei kleine schotjes en vakjes, de wanden van die
schotjes zijn gemaakt uit Collageen
en uit mineralen. Het Collageen
is een zeer sterke en ook heel
flexibele vezel, het is een beetje
vergelijkbaar met je neuspunt, sterk
en buigzaam. Doordat die Collageen
schotjes kris-kras op elkaar staan
en met elkaar zijn verbonden krijg
je het idee van een spons. Het heet
dan ook spongieus been. Door die
kris-kras structuur is het spongieus
been naar alle kanten even sterk.
Om nu te voorkomen dat het net zo
zacht is als een spons worden de
schotjes gemineraliseerd, er komen
mineralen zoals Calcium (kalk) en
Fosfor op en in de schotjes waardoor
het lekker sterk wordt. Van buiten
het bot komen bloedvaten naar binnen en die zorgen voor de continue
aanvoer van voedingsstoffen. De cellen in het spongieus been breken 24
uur per dag stukjes af (dat doen de
Osteoklasten) en maken in hetzelfde
tempo weer nieuwe aan (Osteoblasten). Daardoor blijft ons bot niet
allen groeien als het nodig is maar
het past zich ook continu aan aan de

druk op het lichaam. Koop je nieuwe
schoenen met een andere hak? Na
een paar dagen is je bot aangepast
aan de veranderde stand.
Naar de buitenkant van het bot toe
(de schacht zelf) draaien de schotjes
zich allemaal zo dat ze plat liggen.
Zodoende ontstaat de harde buitenkant van het bot, eigenlijk de pijp
zelf dus. Om die harde schil ligt het
botvlies en dat botvlies is weer goed
doorbloed zodat ook de buitenkant
continu afgebroken en aangemaakt
wordt.
Bot is dus zeer dynamisch weefsel!
En door de structuur is het sterk en
flexibel tegelijk.
Wanneer gaat het fout?
Het is logisch dat het fout gaat, als
de druk op het bot groter is dan dat
bot toelaat. Bij pijpbeenderen is dat
dus als er dwars op zo’n pijp grote
druk wordt uitgeoefend, je krijgt
dan dat er net als met een twijgje
een scheur in de lengte optreed, dat
heet dus een twijgbreuk.Een andere
mogelijkheid is dat er lokaal een
grote druk wordt uitgeoefend, net
als naaldhakken op het parket krijg
je kleine indrukken, een impressie- of compressiefractuur. Verder is
dat bot niet bedacht op draaiende
bewegingen, zoals met skiën als je
been met ski achterblijft terwijl je
zelf doorgaat: een spiraalbreuk. Aan
onze botten zitten de spieren vast en
op de plaats van die aanhechting kan
het door grote trekkrachten afbreken, zoals bijvoorbeeld kan gebeuren
als je stevig door je enkel gaat, een
avulsiefractuur.
Een belangrijke reden voor botbreuken is natuurlijk als er sprake is
van slecht aangemaakt of zwak bot.
De belangrijkste oorzaak hiervoor
is botontkalking, de hoeveelheid
tussenschotjes in de spons en ook de
mineralisatie zijn dan sterk afgenomen. Het bot wordt broos en breek
gemakkelijk. Ik heb daar al eens wat
over geschreven, zie mijn website.
Normaal gesproken als je wat
breekt, bijft het bot met de scherven
wel binnen het weefsel en dat is dus
een gesloten breuk. Ben je echt heel
erg de pineut, dan kan zo’n botscherf
door de huid naar buiten steken en
spreken we van een open breuk. Een
open breuk is echt geen feest, want

de kans bestaat dat er bacteriën van
de huid of omgeving naar binnen
gaan en dan ontstaat ook nog eens
een infectie.

De Ronde Venen

Tweede vaccinatie-ronde Mexicaanse griep

De tweede vaccinatie in verband met de Mexicaanse griep vindt aanstaande maandag 14 december plaats. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar en
huisgenoten van baby’s tot 6 maanden krijgen dan hun tweede en laatste
Mexicaanse griepprik van de GGD Midden-Nederland.
Na twee vaccinaties zijn kinderen en huisgenoten beter en langer beschermd
tegen de Mexicaanse griep. Daarom roept de GGD Midden-Nederland ouders en huisgenoten met klem op om te komen voor de tweede vaccinatie
tegen de Mexicaanse griep.
Ouders/verzorgers en huisgenoten kunnen in deze week op hetzelfde tijdstip en locatie terecht met de tweede oproepkaart.
Locatie: Sportcomplex Bisonsport, Bisonspoor 236, 3605 JM Maarssen.
Op www.ggdmn.nl staat het oproepschema vermeld.

De ouderenbonden ANBO en
PCOB gaan samenwerken.
Onder de naam S.O.B. De Ronde
Venen (Samenwerkende Ouderen Bonden) treden beide bonden gezamenlijk op in situaties
die zich daarvoor lenen. Ook
hoopt men de Unie KBO bij de
samenwerking te betrekken.
Eén van de eerste voor een
breed publiek zichtbare activiteit
was het organiseren van een
voorlichtingsbijeenkomst over
de OV-chipkaart. Als vervolg
hierop wordt overleg gevoerd
met wethouder Van Breukelen.
In onze gemeente De Ronde
Venen is tot op heden nog geen
verkooppunt annex oplaadpunt
voor de aanschaf en het gebruik
van de OV-chipkaart gevestigd.
Het staat ook niet in de planning om dit op korte termijn
te realiseren. Hierover is met
de wethouder een constructief
gesprek gevoerd en hij heeft
toegezegd hier aandacht aan te
schenken. Het aanschaffen en
activeren van de OV-chipkaart
zal plaats moeten vinden in de
vestigingen van Albert Heijn en
mogelijk ook bij de Primera,
zoals nu al in Uithoorn mogelijk
is. De gezamenlijke ouderenbonden vinden het van groot belang
dat in alle kernen van onze
gemeente dergelijke (verkoop)
punten worden ingericht.

Het bot is kapot, wat nu?
Het lichaam stuurt via de bloetvaten heel snel cellen naar de breuk,
in eerste instantie ontstaat er een
bloeduitstorting maar die wordt al
snel gevuld met allerlei draadjes
(fibrine), langs die draadjes kruipen
de Osteoklasten en Osteoblasten
naar buiten. De Osteoklasten ruimen de brokstukken op terwijl de
Osteoblasten snel een eerste vorm
van botweefsel aanmaken, deze
structuur heet Callus en bestaat uit
fibrine draaden met kraakbeen (dat
is hetzelfde bot waar je oorschelp
van is gemaakt). Als je wel eens wat
hebt gebroken weet je dat je op die
plek een bult kon voelen dat was dus
Callus. Na een tijdje zorgen de osteoklasten er dan voor dat de breukvlakken weer worden bijgewerkt
zoals het eerst was (voor de breuk)
en dan wordt het bot ook weer gemineraliseerd zodat het weer stevig
is. Het proces van genezing begint
vrijwel gelijk na de breuk.
Welke factoren beïnvloeden de
genezing van het bot?
Natuurlijk spreekt het voor zich dat
je zo’n breuk maar beter even tot
rust kunt laten komen. Immobilisatie, dat gaat meestal met gips, zorgt
voor rust daarbinnen en dus voor
beter herstel. Als de breukuiteinden te ver uit elkaar liggen of er is
sprake van meerdere breuken kan
het slimmer zijn om middels stalen
verbindingen (de Orthopeed doet
dat) te zorgen voor stevigheid.
Roken beïnvloedt het herstel van bot
negatief, rokers doen er gemiddeld
de helft van de tijd langer over om
te herstellen, dat komt doordat
roken de doorbloeding van het bot
vermindert en daarmee het herstel.
Overigens breken rokers om die reden ook sneller een bot want het is
ook slechter aangemaakt. Ook overmatig alcoholgebruik beinvloedt het
herstel negatief, evenals een slecht
voedingspatroon met onvoldoende
eiwitten. Een infectie beïnvloedt
het herstel natuurlijk ook, een open
breuk zal om die reden minder snel
herstellen.

ANBO en PCOB gaan
samenwerking aan

Terug naar de schaatsbaan, welke
breuken treden daar op?
Het meest voor de hand liggend zijn
de onderarmbreuken, je valt voorover op je arm en door de dwarse
kracht op de ellepijp krijg je een
impressiefractuur. Of je maakt net je
laatste pirouette en landt op je arm,
het spaakbeen draait niet mee en
zie: een spiraalfractuur.
Maar goed dat ze er continu eerste
hulp hebben.
Nu nog even de prijsvraag
De prijs is duidelijk, de volgende
twee vragen moeten worden beantwoord;
• Hoeveel loopt de klok in Rendez
Vous achter op de GMT (Greenwich Mean Time)? We kijken niet
op een minuut.
• Hoe lang ben ik al huisarts in
Mijdrecht? We kijken niet op een
maand.
Lever deze antwoorden in via mail:
prijsvraag@drbeeker.nl, of op de
praktijk en doe dat voor 19 december 2009. De winnaar wordt in deze
krant in het eerste nummer van
2010 bekend gemaakt.
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Een ander punt van aandacht is
de Regio taxi. Die wordt vanaf 1
januari 2010 overgeheveld van
de gemeente naar de provincie.
Dat heeft grote gevolgen. Zo
kunnen ouderen van 70 jaar of
ouder niet langer gebruik (tegen
gereduceerd tarief) gebruik
maken, doordat de huidige ouderenpas dan niet meer gebruikt
kan worden. Uitsluitend ouderen
met een Wmo indicatie komen
dan nog voor het (gereduceerde
tarief) van de Regio taxi in
aanmerking. Gezonde 70 plussers betalen het tarief van het
openbaar vervoer. Beide bonden
vinden het een slechte zaak
dat dit nog steeds niet aan de
betrokkenen is meegedeeld. De
wethouder is dan ook verzocht
hier duidelijkheid over te verschaffen en belanghebbenden op
de hoogte te stellen.
De ANBO en de PCOB zullen attent blijven op de ontwikkelingen
t.a.v. het regiovervoer en aan de
leden vragen om hun ervaringen
te melden. Gebruikers van de
regiotaxi kunnen hun ervaringen
ook melden aan de beide bonden.
Het voorlopige contactadres voor
de S.O.B. De Ronde Venen is:
J.M. Steenbergen, Postulaat 4,
3641 NE Mijdrecht.
Tel. 0297-250282.
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X-mas

EVE PARTY

Reserveer nu uw kaartje,
want VOL = VOL

Op donderdagavond 24 december schrijft Le Virage geschiedenis.
En u kunt daar bij zijn. Want dan organiseren we de mooiste,
leukste, drukste, spannendste, lekkerste en gekste X-Mas Eve
Party ooit! Voor € 135,- all in geniet u van een avond om echt
nooit meer te vergeten.

All in genieten van
Waanzinnig lekkere buffetten
Betoverende hapjes
Feestelijke drankjes

De Kerstparty waar je
over mee wilt praten
Ons restaurant, het parkeerterrein en alle ruimten rondom het

Parelende champagne

pand worden omgetoverd in een unieke en ongekend sfeervolle
ambiance. Rood, groen, zilver, goud, warm en feestelijk.

Topartiesten

Luxe pagodetenten, een echt casino, een champagnelounge,

Live muziek en….

geweldige gasten en een aankleding die uw fantasie te boven

gratis thuisbrengservice!

gaat. Daar gebeurt het. Daar wilt u bij zijn.
Dresscode: Gewoon feestelijk gezellig

Bel 0297 - 59 33 36

of kijk op www.le-virage.nl

Le Virage

DE GROENE VENEN 		

13

Flippoverzamelaar Simon Langelaar:

“Ik ga nu voor het aantal:
ik wil er zoveel mogelijk
hebben”
Als je de kamer van Simon Langelaar binnenloopt, zie je ze meteen:
ruim veertig originele flippoverzamelmappen staan er netjes op een rij.
En dat is nog niet alles. In totaal heeft de bijna 16-jarige Wavervener
62 mappen vol met de kleine ronde speeltjes en daarnaast nog een
paar als reserve. Op het moment van interviewen is de jonge verzamelaar in het bezit van maar liefst 24.004 flippo’s. Simon: “En ik heb er
nog meer besteld. Ik verwacht voor volgende week nog een lading van
zo’n 3.000 stuks. Dan heb ik er wel 27.333!”
door valérie sambrink sandering

- foto patrick hesse

Na de rage
In 1995 werden de flippo’s in Nederland geïntroduceerd. De gratis schijfjes zaten toen in de zakken van het
chipsmerk Smiths. Heel Nederland
spaarde de flippo’s en het werd een
echte rage. Maar Simon is wel een
heel bijzondere verzamelaar: “Ik
was 1,5 jaar oud toen de actie begon
en 3,5 toen hij eindigde. Ik ben dus
pas na de rage gaan sparen. Op mijn
vijfde vond ik er een paar in huis en
dacht meteen: die ga ik sparen. Het
had geen zin om tegen de familie te
zeggen dat ze meer chips moesten
gaan eten, want ze zaten al niet
meer in de zakken, maar anders had
ik dat wel gedaan hoor. Dan had ik
gezegd: ‘Ik spaar flippo’s. Dus bij de
eerst volgende verjaardag inleveren alsjeblieft.’ Toch had ik op mijn
twaalfde de verzameling al compleet. Toen besloot ik voor het aantal
te gaan. Nu wil ik er zoveel mogelijk
hebben.”

te koop en kunnen anderen daarop
reageren. Meestal koop ik ze in
grote hoeveelheden. Je moet altijd
verzendkosten betalen en of je nu
één of zes mappen koopt, dat bedrag
blijft altijd hetzelfde.”

Zoeken op Marktplaats
“Een deel van mijn flippo’s heb ik
gekregen en ik heb er een paar bij
de Kringkoop gekocht,” vervolgt de
flippofan. “Maar de meeste flippo’s
heb ik via de site Marktplaats.nl
gekocht. Daar zetten mensen spullen

Bijzondere items
Simon glundert als hij over zijn
collectie vertelt. “Ik ben ook wel
trots op mijn verzameling en dan
vooral op mijn zeldzame flippo’s. Zo
heb ik een paar misdrukken waarbij
de bruine vacht van een Looney

“Ik kijk eigenlijk iedere week een
paar keer op Marktplaats. Pas nog
vond ik iemand in Uithoorn die een
verzameling van twee mappen had.
Dan vind ik het zonde om de verzendkosten te betalen dus toen ben
ik er naartoe gefietst.” Is zo’n hobby
alsnog niet veel te duur voor zo’n
jonge jongen? Zegt serieus: “ Met
zo’n twintig euro per maand kan ik
wel een redelijke partij kopen. Het
is nu 2009 en mensen geven niet
meer zomaar flippo’s weg. Ze staan
in de weg, maar toch willen ze er
wat voor hebben. Maar zo ben ik
ook. Als ik mijn kamer opruim en ik
kom wat tegen dan wil ik daar aan
verdienen.”

Tunes figuurtje ineens groen is.
Ook bijzonder vind ik de flippo die
verkeerd gesneden is. Daardoor zie
je allemaal wit op de flippo in plaats
van de volledige afbeelding. Dat vind
ik leuk om te hebben.”
“Buiten de normale collectie vallen
een paar flippo’s die je kon winnen.
Er was een spel dat heette ‘Zoek
de schat’. Een serie flippo’s vormde
toen een raadsel. Dit kon je oplossen door alle flippo’s in die serie te
verzamelen. Als je het antwoord
opstuurde, kon je prijzen als goudstaven, een gameboy en een kist met
flippo’s winnen. Iedere inzender met
het goede antwoord kreeg in ieder
geval een setje van drie flippo’s die
je alleen via dit raadsel kon krijgen.
Deze zaten dus niet in de chipszakken verstopt. Van dat setje heb ik
nummer 817 al. De overige twee
nummers 816 en 818 heb ik nog
niet, maar die zou ik wel heel graag
willen hebben. Dus als iemand ze
heeft: hier zijn ze welkom. Net als
alle andere flippo’s, want hoe meer
hoe beter.”
“ Naast de flippo’s heb ik ook een

Gouden Turfsteker en speelfilmpremière

Waar de club terecht trots op is, is
de virtuele videoclub waar maar
liefst ruim vierhonderd aangemelde

Wat vinden Simons vrienden
ervan?
“Mijn vrienden vinden het wel een

“Ik weet precies hoeveel flippo’s
ik heb. Ik houd het allemaal in een
Excelbestand bij. Hoeveel ik er in
totaal heb, hoeveel ik er gemiddeld
van elk soort heb, van welke ik de
meeste en juist de minste heb…
Ik kan het allemaal vertellen.” Uit
z’n hoofd: “Iedere flippo heeft een
waarde en mijn verzameling is
119.638 punten waard en dan tel ik
de jokers niet mee.”
Stoppen?
Als je hem vraagt wanneer hij wil
stoppen, kijkt hij verschrikt op.
“Stoppen? Ik wil er niet aan denken
om ooit te stoppen! Ik wil mijn collectie houden, hoeveel mensen ook
bieden.”

Zoals bijna ieder jaar maakte ook in 2009 videoclub De Ronde Venen een
speelfilm. Op 16 december is de première van ‘Kim’. Deze tv-film is niet alleen bijzonder omdat hij geheel door hobbyisten gemaakt is, maar ook omdat
er zoveel jong talent aan meewerkte. Maakt u kennis met actrice Ilona Hoeve
(foto links) en componiste Martine Mussies (foto onder).

Het zou best zo kunnen zijn dat u ze nog niet kent. Toch bestaat de club
die ze samen vormen al tien jaar. U ziet ze op speciale bijeenkomsten in
het dorp. Meestal met een filmcamera in de hand. Of op een statief. Zo
leggen ze heel wat festiviteiten vast voor het nageslacht. De leden van
Videoclub De Ronde Venen. Wie ze zijn vertellen wij u graag. Het is een
vereniging die zestig leden kent. Dat wil zeggen, die vormen de harde
kern. Wekelijks treft een groot deel daarvan elkaar op de clubavonden.
Je mag zeggen dat ze samen verstand hebben van video en filmen. Die
kennis delen ze graag met andere landelijke clubs.
videomailers driftig gebruik van maken. Het videofestival dat inmiddels
landelijke bekendheid geniet, vindt
dit jaar voor de 10e keer plaats.
Er wordt gestreden om de Gouden
Turfsteker. De jury zal onder leiding
van Kees Tervoort en Steven Geldof
een oordeel vellen over de ingezonden speelfim, het jonge talent en de
categorie overig.
Dat alles staat te gebeuren op 13
december in De Boei in Vinkeveen.
Vanaf 10.15 uur bent u welkom. Om
18.30 uur wordt de dag afgesloten.
Als u toch uw agenda raadpleegt,
zet dan de datum 16 december
vast. Tijdstip 19.30 uur. Dan gaat de
feestelijke première van start van de
door Pieter Reintjes geregiseerde

De enige
“Ik ben volgens mij de enige flippoverzamelaar in Waverveen. Er was
eerst ook een andere jongen, maar
die is ermee gestopt. Ik heb nu een
deel van zijn collectie. Ik vind het
eigenlijk wel jammer dat ik me
niet met andere verzamelaars kan
vergelijken. Soms kijk ik wel even
op Marktplaats om te zien wat
anderen hebben, maar die aantallen
komen niet eens in de buurt bij dat
van mij!”

beetje maf. Maar ieder heeft z’n
eigen ding. Er zijn ook mensen die
bekeuringen verzamelen, dan is
dit toch een stuk goedkoper. Mijn
vrienden zijn niet negatief, maar
ze vinden het wel apart. Met mijn
verjaardag liet ik mijn verzameling
zien. De jongens vonden het ‘wel
leuk’, maar die meiden begonnen
meteen te gillen.”

‘Kim’ op 16 december in première

Videoclub de Ronde Venen 40 jaar jong

Het maken van vakantiefilms zit ze
in het bloed. Maar ook documentaires, speelfilm en films die in opdracht worden gemaakt. Graag
delen ze deze kennis met anderen
die het vak willen leren, maar ook
zij die de hobby al jaren beoefenen
kunnen hun hart ophalen. Om bij te
blijven nodigen ze gastsprekers en
filmmakers uit. Voor uitbreiding van
kennis op het gebied van montagesystemen draagt de club eveneens
zorg. Via workshops die de kneepjes
van de meest bekende systemen
verduidelijken.

flipposhirt, een certificaat en een
poster. Dat shirt heeft mijn moeder
gekocht. Het certificaat die verzamelaars met een complete collectie
kregen, komt van Marktplaats. Sommige geldwolven vroegen wel 50
euro voor dat papiertje. Die dachten
dat ze de enige waren. Dan hadden
ze die andere 6.000 aanbieders zeker nog niet gezien! Ik zoek altijd de
goedkopere op en heb hem uiteindelijk voor 5 euro gekocht.”

film. Het gaat over een jonge vrouw,
Kim, die nog bij haar moeder woont
en als passie dansen heeft. Omdat
haar vader is overleden zoekt ze
troost in drankjes en jongens. Dat
ze in verwachting raakt zet haar
leven op z’n kop. Haar omgeving
vindt dat ze voor abortus moet gaan.
Zelf heeft ze twijfels die ze omzet
in daden die haar tot een volwassen vrouw maken. Gewoon naar toe
gaan. Ook weer in de Vinkeveense
Boei.
Kijk ook op:

www.videoclub-derondevenen.nl

De film ‘Kim’ gaat over een jonge danseres die ongewenst zwanger raakt.
De titelrol wordt overtuigend vertolkt door de jonge actrice Ilona Hoeve. Zij
is binnenkort ook te zien in de jeugdsoap SpangaS en als het kindermeisje
van Irene en Beatrix in een dramaserie over prins Bernard. Haar hoofdrol in
de film van De Ronde Venen is Kim, een meisje dat één grote passie heeft:
salsadansen. Haar vriendin neemt haar mee in de chatwereld en hier krijgt
Kim interesse in. Ze krijgt een ‘date’ en hiervan raakt ze uiteindelijk zwanger.
Op dat moment begint de strijd en zal ze moeten kiezen tussen haar danscarrière of haar kind. “De draaidagen waren erg leuk, leerzaam en gezellig.”
aldus Ilona. Acteren is overigens niet haar enige talent: vanaf januari zal
de muzikale Ilona ‘Worship Music’ studeren aan het Hillsong International
Leadership College in Australië.
Voor de muziek van “Kim” kreeg videoclub De Ronde Venen hulp van de
jonge componiste en celliste Martine Mussies. Samen met Ilona, gitarist
Chris van de Ven en producer Werner Urban maakte zij een spannende soundtrack, waarin ze haar cello mixt met
gitaar en computergeluiden. “Het
was een heel erg leuke ervaring om
met zoveel enthousiaste mensen te
werken.” aldus Martine. Zij heeft
compositieles van Joost Kleppe en
werkte al veel vaker mee aan tv-,
film-, cd- en DVD-opnamen, onder
foto lizet beek
meer met Ralph Rousseau.

14		

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN 		

15

IN VOL BEDRIJF
Begrafenisondernemer Jan Weteringh:

‘Uitvaartzorg is bijzondere
vorm van zorgverlening’
Mensen die in de uitvaartzorg werken, hebben te maken met verdrietige nabestaanden die het overlijden van een dierbare betreuren. Wat
beweegt iemand om hiervan je dagelijks werk te maken? We leggen die
vraag voor aan Jan van de Westeringh, die na dertig jaar gezondheidszorg de overstap maakte en een eigen bedrijf in de uitvaartzorg begon.
door piet van buul

Jan van de Westeringh vindt zijn overstap naar het uitvaartwezen eigenlijk
niet eens zo bijzonder. “Ik heb dertig
jaar in de gezondheidszorg gewerkt.
De laatste tien jaar was ik directeur
van Nieuw Avondlicht in Mijdrecht.
Ik heb in mijn werkzame leven met
een zekere regelmaat met de uitvaartzorg te maken gehad. Ik heb
gezien hoe belangrijk het is dat er in
die omstandigheden goede professionele zorg wordt verleend. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit werk in het
verlengde ligt van de gezondheids- en
verpleegzorg. Dat sprak me heel erg
aan. Ik ben een heel mensgericht
mens. Toen er een einde kwam aan
mijn baan bij Nieuw Avondlicht vond
ik de overgang naar de uitvaartzorg
dan ook wel een logische stap. En
het klinkt voor een buitenstaander
misschien wat vreemd, maar ik kan
je verzekeren dat het een heel mooi
beroep is. In dit werk kun je erg veel
betekenen voor mensen, die in een
moeilijke fase zitten. Dat geeft heel
veel voldoening.”
Toen Jan na rijp beraad en goed
overleg met zijn vrouw de knoop had
doorgehakt, koos hij er voor om als
zelfstandig uitvaartverzorger te beginnen. “Dat geeft je de mogelijkheid
om een eigen invulling te geven aan
dit werk. En juist die persoonlijke
benadering is heel belangrijk. Door-

foto patrick hesse

dat ik alles in eigen hand heb houd
ik zicht op alle zaken die rondom de
begrafenis of de crematie spelen. En
voor de familie is het ook plezierig
dat ze steeds met een en dezelfde
persoon te maken hebben. Dat geeft
hen ook vertrouwen en een zekere
rust.” Na een gedegen opleiding en
training van twee jaar is Jan van de
Westeringh per 15 oktober van dit
jaar als zelfstandige uitvaartverzorger begonnen. Hij heeft zich aangesloten bij de Yarden organisatie. Dat
is een landelijk opererend bedrijf in
de uitvaartzorg. Jan is hier franchisenemer. De officiële naam van
zijn bedrijf luidt: Yarden & van de
Westeringh Uitvaartzorg De Ronde
Venen e.o. “Ik heb er voor gekozen
om me bij Yarden aan te sluiten.
Het is een gerenommeerd bedrijf,
waarvan de naam ook wel een soort
kwaliteitskeurmerk betekent. En ze
zorgen voor een goede begeleiding
en ondersteuning, met name op
administratief gebied. Ze verzorgen
regelmatig trainingen en ondersteuning. Maar je moet het uiteindelijk
wel zelf doen. Ik mag wel zeggen dat
ik als nieuwkomer op deze markt ook
door de collega’s uit de regio goed
ben geaccepteerd.”
Verzorging en begeleiding
“Mijn werk bestaat uit de volledige

Jan Weteringh: “In dit werk kun je erg veel betekenen voor mensen, die in een moeilijke fase zitten. Dat geeft heel veel
voldoening.”
verzorging van de overledene. Vanaf
het moment van de melding van
overlijden ga ik met de familie in
overleg. Ik zoek uit of de overledene
speciale wensen had en welke ideeën
er bij de familie leven. Wanneer de
familie, samen met mij het lichaam
wil verzorgen kan dat. Van Rijn van
de Seat garage heeft voor mij een
speciale verzorgingsauto ingericht.
Daar zit alles in wat je nodig hebt
voor de verzorging. Ik kan er ook
mee naar dodelijke ongelukken
of calamiteiten, zodat je daar ter
plekke het stoffelijk overschot kunt
verzorgen als dat nodig is. Daarnaast zijn er bij een overlijden een
hele hoop zaken te regelen, van de
administratieve formaliteiten tot en
met de begrafenis en crematie. En
uiteraard zit er een stuk nazorg in
de begeleiding van de familie. Zo
neem ik altijd na enige tijd nog even
contact op om te kijken of ik nog wat
kan doen. In geval van crematie, zit
er een termijn van zes weken tussen
de uitvaartplechtigheid en het moment dat de familie de urn ontvangt.

Dat is ook altijd weer een bijzonder
moment waar veel families wel wat
steun bij kunnen gebruiken.”
Jan realiseert zich dat hij in een
kwetsbaar zorggebied opereert.
Mensen zijn geschokt door het
overlijden en weten vaak niet wat ze
moeten doen. “Je komt bij families,
waar er nooit over het overlijden is
gesproken en men geen flauw idee
heeft wat de overledene gewild
zou hebben, dan wel wat men zelf
eigenlijk wil. In andere gevallen is
dat wel gebeurd en is er een redelijk
helder idee over hoe het afscheid
ingericht moet worden. Dat maakt
het natuurlijk wel wat makkelijker.
Maar in alle gevallen beslis ik niet
wat er gaat gebeuren en hoe, maar
de nabestaanden,” zegt Jan.
Zaken goed regelen
Van de Westeringh heeft wel
gemerkt dat veel mensen niet goed
verzekerd zijn. “Men heeft er doorgaans geen flauw idee van wat een
begrafenis eigenlijk kost. Veelal is er
al jaren geleden een polis afgeslo-

ten en daar is dan nooit meer naar
omgekeken. Intussen zijn de kosten
danig opgelopen. En ook de manier
van afscheid nemen verandert sterk.
”Je komt tegenwoordig al bijna
niet meer weg met een kopje koffie
en een plakje cake. Er komen vaak
allerlei hapjes en drankjes aan te
pas. Ik vind dat prima hoor, als dat
de wens is. Maar dat zit natuurlijk
niet in een standaardpakket. Het
gevolg is dan ook vaak dat de wensen
en ideeën met betrekking tot het
afscheid ver uitstijgen boven hetgeen
door de verzekering gedekt wordt.
En dat is altijd wel erg pijnlijk, vind
ik. Ook als je het om een of andere
reden moeilijk vindt om over je
uitvaart te praten, zorg dan in ieder
geval dat je verzekering op orde
is, zodat je nabestaanden niet voor
onaangename verrassingen komen
te staan.”

Yarden & van de Westeringh Uitvaartzorg
de Ronde Venen e.o. is gevestigd aan de
Herenweg 220 in Wilnis.
Telefoon 0653 630 447.

Kleren maken de man
“Kleren maken de man,” zegt een oud spreekwoord. Een diepe waarheid, want wie zichzelf goed kleedt,
maakt niet alleen een goede indruk op anderen maar voelt zichzelf ook beter en zelfverzekerder.
December is bij uitstek de maand waarin kleding veel aandacht verdient.
Eindejaarsparties, kerstmis, feestelijke recepties; alles krijgt een mooie
aankleding en dus willen we er zelf
ook imponerend, elegant of sexy uitzien. Maar dikwijls rijst de vraag:
”Wat getuigt nu van goede smaak en
wat past bij de juiste gelegenheid?”
De laatste decennia zijn de regels
daarin behoorlijk versoepeld en zijn
belangrijke ontwerpers en stylisten er
goed in geslaagd verschillende stijlen
met elkaar succesvol te combineren.
Toch gelden er nog wel degelijk normen in mode en bestaan er absoluut
nog etiquette voor het dragen van gewone of gelegenheidskleding. Aan het
dragen van een smoking bijvoorbeeld,
kleven flink wat regeltjes en het ‘galakostuum voor burgers’ (militairen
mogen voor gala’s namelijk ook hun
Grote Tenue uit de kast halen) heeft
een lange geschiedenis. In vroeger
tijden kwamen welgestelde heren
na het diner in de salon tesamen en
wisselden hun jacquet, uniformjasje
of kostuum om voor een soepel, vaak
fluwelen colbert met een shawlkraag.
Aangezien er destijds nogal kwistig

met de sigaren omgegaan werd, raakte dit jasje behoorlijk “doorsmookt”.
Vandaar het smokingjasje! Bij de
smoking wordt momenteel wel eens
een zwarte das gedragen, maar officieel hoort er een strik bij, een overhemd met blinde sluiting en dubbele
manchet en lakschoenen. Op een
smoking draagt u geen riem, maar
een vest of cummerbund en als dat
u beide niets lijkt, houdt u het jasje
gesloten. Het verschil met een kelner
is, dat de horecasmoking nooit een
zijden kraag, gestoffeerde knopen en
zijden galon aan de pantalon heeft.
U draagt de smoking nooit overdag,
maar pas vanaf 16 uur ’s middags.
Dames mogen naast een man in smoking kiezen voor een lange gala-japon
of een korter cocktailjurkje.
Staat op uw uitnodiging echter geen
‘black-tie’, maar ‘white-tie’ dan praten we over Grand Gala, volstaat de
smoking niet meer en wordt u geacht
in rokkostuum te verschijnen en de
dame in het lang.
Wie weinig opheeft met tradities,
zal zich prettiger voelen in een

goed-zittend, al dan niet donker pak,
wat vaker te dragen valt en minder
officieel is.
Deze winter zijn er volop slank
gesneden kostuums voor mannen met
stoere hemden met hoge boorden of
opvallende dassen in de najaarskleuren paars en oker waarin u op elk
feest de show zal stelen.
“Waar krijg ik zo’n advies?” vraagt
u zich nu wellicht af. Mijdrecht is gelukkig rijkelijk voorzien van een flink
aantal goede en gerenommeerde
heren- en damesmodezaken en wie
er graag verantwoord bij wil lopen en
op zoek is naar goed advies, kan zich
op diverse plaatsen in het dorp laten
bijstaan door de verkoopadviseurs
en -adviseuses. Wanneer u door het
centrum loopt, roepen de feestelijke
kerstetalages u uitnodigend binnen.
Bied er maar geen weerstand aan en
verwen u zelf: geheel in het nieuw
het oude jaar uit!
Ik wens u goed(gekled)e feestdagen.
Ron de Gram
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Charlotte Schouten (21)

Dappere Mijdrechtse
vertrekt naar Ecuador
“Ach, mijn ouders hebben mij altijd voorgehouden niet stil te blijven
zitten en als het zo uitkomt het avontuur aan te gaan. Naast mijn
schoolopleiding liep ik jaren een krantenwijk (echt waar, De Groene Venen-Red.); mijn opleiding rondde ik af door voor de sector Luchtvaart/
Dienstverlening te kiezen. Ik ben tot op heden twee zomerseizoenen
werkzaam geweest bij Transavia. In deze tijd geen makkelijk beroep,
geen werk dus door de crisis, al een aantal weken en het ziet er naar uit
dat dit zo maar een aantal maanden kan gaan duren voordat ik weer
mijn beroep kan gaan uitoefenen. Dus nu kies ik voor het avontuur.
Ik ga naar Ecuador. Als vrijwilliger.”

Het boek van...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1

Snoecks 2010
Snoecks, de jaarlijkse bestseller. Met literatuur,
kunst, reportages,
film & foto, mode &
design. Zeshonderd
pagina’s kijk- en
leesplezier.

... Jolande Klumper
Titel:

Charlotte gaat in Ecuador met
kinderen aan de slag. Kinderen
die thuis geen zorg krijgen, vaak
werken de ouders lange dagen en
worden de kinderen opgevangen
in dagopvang. Maar het kan ook
maar zo zijn dat ze in een weeshuis
haar stek gaat vinden. Dat hangt
grotendeels af van de keuze die
Activity Internationaal uit Enschede
voor haar gaat maken. Charlotte
praatte eerst met Marion Cornelissen, een collega van haar moeder,
die al meerdere malen naar Zuid
Amerika is geweest. Gaandeweg
deze gesprekken werd ze steeds
enthousiaster en besloot te gaan. In
haar uppie want Charlotte is niet
bang. Twee maanden lang gaat ze
aan de slag. De reis betaalt ze zelf.
Maar liefst 1800 euro voor de reis
en accommodatie.
Daarvoor heeft ze een jaar gespaard. Dus niet voor een vakantiereisje, maar voor een reis naar een
ver land waarvan ze op voorhand
niet weet wat het haar gaat brengen. Een bedrag van 75 dollar is
voor onze begrippen niet heel erg
veel. Maar in Ecuador moet een
groot gezin van dit bedrag een
maand rondkomen. Charlotte mag
dan wel dapper zijn, het moment
waarop de ticket voor de reis op
de deurmat plofte was heftig. Toen
werd het duidelijk dat het staat te
gebeuren.

Eenzaamheid van de
priemgetallen
Auteur: P. Giordano

landse popfotografen, is volledig
vernieuwd.
Een inhoudsopgave van de vorige
zestien edities en een omvangrijk
alfabetisch register (meer dan
10.000 namen) completeren dit
528 pagina’s tellende standaardwerk. Behalve door popliefhebbers
wordt OOR Pop-encyclopedie ook
als een onontbeerlijke informatiebron gezien door hen die beroepsmatig met popmuziek te maken
hebben zoals dj’s, popjournalisten en
programmamakers.

Dit boek vond ik boeiend vanaf
de eerste bladzijde. Eerst kwam
het wat onwerkelijk op me over.
Dat iemand zoveel ellende kan
meemaken in zijn/haar leven, gaf
me een heel beklemmend gevoel
tijdens het lezen. Heel knap van de
schrijver dat hij de personages met
alle emoties die ze doormaken zo
mooi weet te beschrijven.

Graag wil Charlotte als zij daar in
Ecuador is spullen kopen waaronder speelgoed en kleding. Ook wil
zij graag deze kinderen meenemen
voor een uitstapje wat normaal gesproken niet mogelijk is omdat daar
de middelen niet voor zijn. U kunt
daar een bijdrage aan leveren door
de bus die bij de Albert Heijn staat
te vullen met statiegeld bonnetjes.
Voor u een kleine gift, voor de
kinderen in Ecuador een mogelijkheid kinderen te laten spelen. Meer
weten? Even met Charlotte bellen.
Telefoon 06 46 71 27 79.
Of gewoon een bedragje storten.
Dat kan op Rekening: 1544.54.044.
T.n.v.: Charlotte Schouten. Donaties
Ecuador.

Kerstfair bij Kwekerij Krijn Spaan
Op zaterdag 12 en zondag 13 december wordt op de sfeervolle kwekerij Krijn Spaan in Kortenhoef een gezellige kerstfair gehouden van
10.00 uur tot 18.00 uur.
Op het kerstplein zijn diverse stands
te vinden, waar men zijn hart kan
ophalen aan leuke, creatieve en
bijzondere kerstcadeaus. Kerststukken, wijnen, kazen & delicatessen,
brocante en kunst, er is deze dagen
van alles te vinden. Op een sfeervol
terras met vuurkorven kan men
genieten van een Glühwijn, warme
chocolademelk, oliebollen en
erwtensoep. En in de tussentijd de
blik laten vallen op de kerstboom
die straks weer sfeervol opgetuigd
in de woonkamer komt te staan. De
toegang is gratis.
Info: www.krijnspaan.nl

WK en wijn...
Boschendal
Ja, voetbalmannen van De Ronde
Venen, vorige week was het zo ver!
Jullie weten eindelijk in welke
poule Nederland speelt tijdens het
WK 2010 en tegen wie. Eitje toch?
Denemarken, Japan en Kameroen.
Het moet toch te doen zijn, denk
ik. Maar dan schiet mij plotseling
de kwartfinale tegen Guus Hiddink
Geluk met zijn Russische team

Korte inhoud
De zevenjarige Alice moet van haar
vader elke dag tegen haar zin naar
skiles. Op een dag besluit ze de afdaling alleen te maken, maar komt
ten val en raakt voor de rest van
haar leven verlamd aan één been.
Mattia is de helft van een tweeling.
Hij is hyperintelligent, zijn zusje
Michela is zwakbegaafd. Als beiden
worden uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje schaamt Mattia
zich bij voorbaat voor het gedrag
van Michela en laat hij haar op
een bank in het park achter met de
opdracht op hem te wachten. Als hij
terugkomt is zijn zusje verdwenen.
Zij wordt nooit meer gevonden. Op
de middelbare school kruisen de
levens van Alice en Mattia elkaar
en er ontstaat een merkwaardige
vriendschap. Ze voelen zich vanaf
de dag van hun ontmoeting verbonden, maar merken al snel hoe moeilijk het is om wezenlijk contact met
elkaar te krijgen. De eenzaamheid
van de priemgetallen is het aangrijpende verhaal van een bijzondere
vriendschap.

te binnen, wat waren we allemaal
overtuigd van het kunnen van onze
jongens! En wat hadden we een
flinke kater na die wedstrijd. Ga
nu niet denken dat ik deze column
geheel ga wijden aan voetbal hoor,
ik ga nu het bruggetje slaan. Want
waar vind het WK 2010 plaats?
Zuid-Afrika! En wat heb ik met
Zuid-Afrika? Ik hoef het volgens
mij niet eens meer te zeggen, het is
wijn natuurlijk!
Het meest prestigieuze en tegelijkertijd oudste wijnhuis van ZuidAfrika is Boschendal. Al meer dan
300 jaar produceren ze wijn op het
hoogste niveau.
Het landgoed Boschendal bevindt
zich in de prachtige omgeving
van de Groot-Drakenstein vallei,
gelegen aan de poort naar Franschhoek. De wijnmakers traditie van
het wijnhuis gaat terug tot aan
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Guinness World Records
2010
Onthult de recordbrekers van het
decennium top
100

3

Oor Pop-encyclopedie 2010
Wat verbindt
The Beatles met
X Factor-winnares Lisa? Waar
vind je Robbie
Williams naast
Stevie Wonder?
Waar kun je uitgebreide
informatie vinden over zowel Bright
Eyes als Breakbeat? Al ruim
dertig jaar is de OOR Pop-encyclopedie de bijbel voor iedereen
die popmuziek een warm hart
toedraagt. Nergens vind je zo makkelijk pop-informatie en nergens
dwaal je zo lekker af als in dit
topnaslagwerk. Deze zeventiende
editie is volledig herzien en geactualiseerd.
Aan de hand van carrièrebeschrijvingen, cd-discografieën, genreen
landoverzichten zijn de feiten op
een overzichtelijke manier in kaart
gebracht. Ook de per artiest gerangschikte overzichten van muziekdvd’s, popboeken en hitsingles zijn
bijgewerkt. Het fotomateriaal,
afkomstig van de beste Neder-

het einde van de 17e eeuw. Het
is in 1685 opgericht door Franse
“Hugenoten”, op de vlucht voor
de Inquisitie in hun geboorteland.
Vandaar ook de naam Franschhoek.
De Fransen gingen met hun kennis
van wijn aan de slag en de rest is
geschiedenis. Bosschendal heeft
een Nederlandse achtergrond, want
het landgoed werd geschonken door
de Nederlandse VOC-gouverneur
Van der Stel. Deze achtergrond is
nog steeds te zien in het prachtige
landhuis ontworpen in kenmerkend
Kaap-Nederlandse stijl. Toch weer
iets om een beetje trots op te zijn
denk ik zo! En nog meer Nederlands
trots, want de bekendste witte wijn
druif, de Droë Steen oftewel de
Chenin Blanc, is zo rond 1650 door
weer een Nederlander, Jan van
Riebeeck geïntroduceerd in ZuidAfrika. Tegenwoordig is de Chenin
Blanc een van de nationale trotsen.

4

Super wijn gids 2010
De Superwijngids is een
nationaal instituut. Al tien jaar leidt
Nicolaas Klei
de Nederlandse
wijnconsument
naar de juiste
flessen. Hij proeft
en bespreekt alle
wijnen van alle
supermarkten,
plus die van
Hema, natuurvoedingswinkels,
Wereldwinkels en het complete
assortiment van grote slijterijketens. Op hoogst vermakelijke wijze
beschrijft hij alles, van weggietwijn
tot omfietswijn – inmiddels ook een
nationaal begrip.

5

De grote Thriller encyclopedie
Deze encyclopedie is een uniek naslagwerk waarin
ook genomineerden en winnaars
van Nederlandse
en Vlaamse prijzen zijn opgenomen. Bovendien is
het een overzicht
van de hoogst gewaardeerde thrillers aller tijden.
Een absolute must voor iedereen
die van thrillers houdt.

Binnenkort zijn de kaarten voor
het WK te bestellen en misschien
bent u wel een diehard voetbalfan
die daar graag bij wilt zijn. Tip van
ons, maak een back-up plan! Ik wil
natuurlijk niet al te pessimistisch
zijn maar wie weet liggen we er
al na 3 wedstrijden uit en dan zit u
daar tot midden juli! Ik weet zeker
dat als u richting Stellenbosch reist,
u genoeg zult tegen komen om die
kater te vergeten!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Lust!
Restaurant Lust! is 7 dagen in
de week geopend.
De keuken is open van 17.00
tot 23.00 uur.
Restaurant Lust!
Hofland 26
3641 GE Mijdrecht
tel: 0297- 286434
www.lustmijdrecht.nl
info@lustmijdrecht.nl
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Lust for Life!
“Dan maak ik toch een lekker bordje verse vis.” Tevreden knik ik goedkeurend richting Hans. Ik heb het buitengewoon naar mijn zin, ik ben
vanavond te gast bij een van mijn favoriete restaurants: Lust! aan de
Hofland 26 te Mijdrecht. Sinds de opening zo’n 4 jaar geleden, bezoek ik
regelmatig dit lounge-achtige hippe pareltje puur vanwege de uitstraling,
gezelligheid, vriendelijk personeel en natuurlijk het verrukkelijke voedsel.
Eerlijk gezegd ben ik een echte carnivoor, maar sinds ik zo af en toe bij
Lust! kom, is het voor mij moeilijk kiezen, want niet alleen de vleesgerechten zijn hier méér dan uitstekend, maar vooral de vis is buitengewoon
vers en smaakvol.
tekst en foto’s: patrick hesse

Daar komt de vriendelijke, goedlachse dame van de bediening aan
met een heerlijk voorgerecht: wilde
zalm, Hollandse garnalen, gamba,
paling, coquilles en tonijn. Ik mag
wel zeggen: een culinair feestje
op één bord. Bij dit feestje wordt
natuurlijk gedronken; een frisse
witte wijn uit 2005 een Cepage
Colombard, Plaimont. Een wijn met
een prima prijs/kwaliteit verhouding
uit het zuidwesten van Frankrijk met
een uitstekende reputatie (aldus de
wijnalmanak). Hans komt kijken
of alles naar wens is: “Vanochtend
alles vers gehaald en ik heb een paar
palingen van een meter lang!” Met
mijn mond vol kan ik niets zeggen,
maar het enthousiasme is van mijn
gezicht te lezen.
Hans en zijn vrouw Karin hebben hun
visie prachtig vorm weten te geven,
de zwoele kleur paars in combinatie

met donkerbruin en zwart, geven het
restaurant samen met wat Oosterse accenten een warme, trendy,
huiselijke uitstraling. Ik weet onder
andere van mensen in mijn omgeving
dat ze, in de vier jaar dat ze open
zijn, een grote schare vaste klanten
hebben weten te overtuigen. Mede
doordat er uitsluitend met verse producten gewerkt word en de bevlogen
eigenaar zelf het fornuis bestiert,
blijven de gerechten op een constant
kwalitatief hoog niveau.
Het is tijd voor gastronomisch hoogtepunt van de avond: drie in de wei.
Medaillons van ossenhaas, Kalfslende en lamsrug van de houtskoolgrill,
geserveerd met gepofte aardappel
en koude knoflooksaus en een frisse
komkommersalade. Ik mag wel zeggen, wederom een hoogtepunt en als
de charmante dame van de bediening
komt vragen of alles naar wens is
kan ik mijn enthousiasme niet onder
stoelen of banken steken. Chapeau!
Dan zie ik Hans zijn keukenassistent
naar buiten begeleiden met enorme
schalen. U kunt namelijk door Lust!
thuis of op locatie het diner laten
verzorgen, gewoon in de privacy van
uw eigen huis of welke andere plek
dan ook: genieten van het beste wat
Lust! te bieden heeft.
Ik ga voor een heerlijk nagerecht
in de vorm van warme apfelstrudel
met verse kaneelijs, aardbeien en
vanillesaus. Een welkome afsluiting
van dit geweldig culinair spektakel.

Ik laat nog even mijn ogen door de
kaart gaan om wat prijzen in me op
te nemen, gezien de geboden kwaliteit zijn de prijzen meer dan redelijk
te noemen.
Na al deze heerlijkheden ga ik naar
de catacombe van Lust!: de keuken,
het werkterrein van Hans, die hier
geconcentreerd en bevlogen bezig
is. Even heeft hij nog tijd voor een
praatje. Ik bedank hem voor de geweldige avond en zijn goede zorgen.
Op de vraag of hij met kerst open is
antwoordt Hans: natuurlijk! Iedereen is hartelijk welkom, ook kunnen
ze kant en klare schalen bestellen
voor thuis en voor wat betreft het
restaurant zijn er nog een paar tafels
beschikbaar. Bij de uitgang staat
de charmante gastvrouw van het
restaurant me vriendelijk lachend op
te wachten met mijn jas, wat kan het
leven toch mooi zijn. Buiten herinner ik me het nummer van Iggy Pop:
Lust for life! Persoonlijk hoop ik nog
vaak bij Lust! te mogen genieten.

Advertentie50x127.indd 1

22-7-09 19:14
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Dorus het varken is niet meer
Na een welbesteed leven leeft het dier door in vele magen. De voedselketen mag dan hard zijn, we doen er allemaal aan mee. Wie eet er nou geen
lekker biefstukje of haalt een heerlijke gourmetschotel in huis. Hoe het
stukje vlees op je bordje komt is vaak niet bekend. Dat is nou net de zorg
van Scharrelslager Gerard Zwetsloot uit Kamerik.

foto patrick hesse

Gerard heeft al weer een tijdje een
vriend die Dorus heet. Dorus is een
fraai varken, goed gelijnd en wilskrachtig in zijn optreden. Dorus heeft
niet zoals vele varkens zijn leven lang
vast vastgezeten in een klein hokkie
en is volgestopt met snelgroeivoedsel.

Nee, Dorus ging regelmatig met zijn
baas Gerard op stap. Wel eens een
varken in de branding gezien? Dorus
ging met een speciaal ontworpen trailertje naar de Noorzeekust om naar
hartelust van zon en zee te genieten.
Dorus liep ook wel eens een stukkie

Vierdaagse mee en trainde regelmatig met baas Gerard langs vaarten en
sloten. Vele kinderen kennen Dorus
en hadden plezier van de grappen en
grollen die het dier tentoonspreidde.
Maar toch is het er nu van gekomen.
Net als ieder varken is Dorus aan zijn
einde gekomen. Stukjes Dorus worden
speciaal aangeboden om het mensdom voor de laatste keer van de genoegens van het varkensleven te laten
genieten. Dorus heeft een prima leven
gehad. Veel beter dan die stukjes vlees
die menig bord vullen. Het is maar dat
u het weet. Soms is de voedselketen
eerlijk en... ook nog lekker.

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van		
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)		
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
20:00 - 22.00
WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
(herhaling)
Goedemiddag met 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
Patrick en Maarten
Jim Clarke

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
Tim de Bruin
Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
(herhaling)		
Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur
met Nico & Sjaan		
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Alltime Pop
& Rock Songs

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met		
Jim Clarke
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Oostrom On Air
met Peter & Marcel
Alltime Pop
& Rock Songs

Alive met Roel
Non Stop Hit Mix
en Anne		
Alltime Pop
Alltime Pop
& Rock Songs
& Rock Songs

De Kelder
met Tim de Bruin
Alltime Pop
& Rock Songs

GeekFM
met Wilco & Crew
Alltime Pop
& Rock Songs

Deze week in 2TheSport:
Michael Kentrop van Argon 1 en Cock
van de Helder leider van CSW1, Anouk
Hoogendijk is de nieuwe ambassadrice
van het Jeugdsportfonds, Ruud van der
Vliet komt vertellen over Jongeren Actief en we gaan natuurlijk weer darten.

Deze week in 2ThePoint: op Midpoint
tv een reportage van de verhuizing
van het VVV Kantoor in Vinkeveen en
de Jongeren Advies Commissie over
de voetbalkooi, die momenteel weinig
gebruikt wordt. Op zoek naar de roots
van Nalden, de hipste blogger van
Nederland.
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De Club van… Venen-on-Ice

Winterse sfeer op het Raadhuisplein
door piet van buul

- foto patrick hesse

Het koopcentrum van Mijdrecht beschikt over een unieke winterse
attractie. De hele maand december kan men schaatsen op het Raadhuisplein. Maar liefst honderdveertig vrijwilligers zijn bij het project
‘Venen-on-Ice’ betrokken. Een aantal van hen ontmoetten we aan de
gesprekstafel bij Chris Snijder.
De Stichting Venen-on-Ice is
opgericht om een gestructureerde
aanpak van het project mogelijk te
maken. Er komt namelijk nogal wat
bij kijken voordat er zo’n ijsvloer
ligt. En vervolgens moet er dan voor
gezorgd worden dat het gebruik van
de vloer in goede banen wordt geleid,
zodat ook zoveel mogelijk mensen er
gebruik van kunnen maken. En zo’n
project kost wel een paar centen. Ook
daar moet dus voor gezorgd worden.
Het idee komt uit de boezem van de
ijsclub VIOS. Initiatiefnemers zijn
Jos van Wijk en Ad Mens. Uit een
contact met de gemeente bleek dat
men het daar wel een leuk idee vond.
We leefden toen nog in de veron-

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

derstelling dat De Ronde Venen per
1 januari 2010 in de grote variant
zou opgaan in een nieuwe gemeente.
Het zou een mooi afscheidscadeau
kunnen zijn van de oude gemeente
aan de plaatselijke bevolking. Er was
een globale begroting van om en
nabij de 100.000 euro. De gemeente
stelde een subsidie van 40.000 euro
beschikbaar. Toen ook het ‘Rabofonds
dividend voor de samenleving’ met
een substantieel bedrag mee wilde
doen, was er voldoende basis om het
plan uit te voeren.

houdt zich als penningmeester bezig
met het beheer op financieel gebied
en met de logistiek.

Naast VIOS werden ook de andere
drie ijsclubs in de gemeente, Voorwaarts, Hou Streek en Nooitgedacht
bij het project betrokken. Venen-onIce kreeg een bestuur, waarin naast
de initiatiefnemers Jos van Wijk
en Ad Mens, Marga Turenhout als
penningmeester toetrad. Als adviseur
werden Frans Schreurs en Chris Snijder gevraagd. “Met Gaby Pothuizen
van de gemeente kwam er een echte
duizendpoot bij,” vertelt Chris Snijder.
“Zij zorgde voor het administratieve
gedeelte, stelde een voortreffelijk
draaiboek op, maakte een begroting
en dacht werkelijk aan alles.” Gaby
wil de loftuitingen graag delen met
haar collega’s in het gemeentehuis:
“Vergeet niet dat er een hele groep
collega’s bereid was om een handje
toe te steken. Zoiets doe je nooit
alleen,” zegt Gaby in alle bescheidenheid. De commissie kon verder
rekenen op horecaondernemer Frans
Schreurs, die vanuit zijn contacten en
met de ervaring in het organiseren
van evenementen een belangrijke
schakel vormde. Marga Turenhout

Vrijwilligersorganisatie
Op 14 februari van dit jaar was de
eerste vergadering en werd een feitelijk begin gemaakt met de organisatie
van het evenement. Chris Snijder:
“Essentieel voor zo’n project is dat
je zorgt voor voldoende steun in de
vorm van sponsoring. En daar mogen
we niet over klagen. We hebben in
totaal zo’n kleine vijftig sponsors. Er
zijn er die een financiële bijdrage
verstrekken. Maar er zijn er ook die
‘in natura’ bijdragen. Dat wil zeggen
dat zij werkzaamheden uitvoeren.
Dat varieert van het storten van zand
op het plein voor de ondergrond, tot
het verzorgen van geluid en licht.
Er moet water zijn om het ijs te
kunnen maken. Er moeten dranghekken komen. De boardingplaten met
de sponsornamen moeten worden
gemaakt en vervolgens geplaatst.
Spandoeken en vlaggen moeten
worden gemaakt. Langzaam maar
zeker ontstaat er een vrijwilligersorganisatie van mensen die elk een
deel van die voorbereidingen op zich
nemen. Martin de Zwart heeft zich

John Korver Makelaars nieuwe
shirtsponsor van HVM meisjes A2

nogal ingespannen bij de aanmaak en
de plaatsing van de reclameborden,
vlaggen spandoeken en dergelijke.
Hij zorgde ook voor de commerciële
ondersteuning.”
En inmiddels is de baan open en
zorgt een grote groep vrijwilligers
voor een vlot verloop, zodat iedereen
de kans krijgt om te schaatsen. Er
zijn ijsmeesters en assistent ijsmeesters, er zijn EHBO-ers, vrijwilligers
die zorgen voor de uitgifte van
de schaatsen en die voor de ‘koek
en zopie’ zorgen. Het bestuur van
het Rabofonds had er speciaal op
aangedrongen om iets speciaals
voor de schooljeugd te doen. Marion
Cornelissen houdt zich daar nu mee
bezig. “We hebben aangeboden dat
de schooljeugd tijdens de schooltijden
gratis kan schaatsen. De scholen
hebben hier allemaal informatie
over gehad en konden zich daarvoor
inschrijven. Vanaf dag één liep het
storm we hebben tot nu al 2050
kinderen die in de loop van de maand
komen schaatsen,” stelt Marion
tevreden vast. Coos Brouwer heeft
vanuit zijn vereniging Nooitgedacht
een team instructeurs op de been
gebracht. Zij zijn dagelijks op de baan
aanwezig en houden de kinderen op

een leuke manier bezig.
Schaatsen huren
Het is de bedoeling dat zo veel
mogelijk mensen van de baan gebruik
maken. Marion Cornelissen: “Ook
als je geen schaatsen hebt ben je
van harte welkom, want we hebben
voldoende schaatsen beschikbaar die
men kan huren. De entree bedraagt
twee euro en het huren van de
schaatsen kost drie euro. En ook als
je nog nooit geschaatst hebt is dit een
mooie gelegenheid om het eens te
proberen. Onze instructeurs helpen je
daar wel bij.”Voor meer informatie
kan men terecht op de website www.
venen-on-ice.nl.
De schaatsbaan is elke dag open
tot negen uur ’s avonds. Zondag
27 december om 17.00 wordt dit
unieke project afgesloten. Of het
een jaarlijkse traditie zal worden is
nog onduidelijk. “Zo’n project is een
kostbare zaak. Het kost veel geld en
je hebt een enorme organisatie van
vrijwilligers nodig. Je kunt het dus
alleen maar doen als je veel steun
krijgt, maar vooral wanneer er een
voldoende sponsors zijn, die er een
flink bedrag in willen steken,” zegt
Chris Snijder.

Sport kort
Nominaties
Sportverkiezing 2009
Sportman:
- Brinio Hond
- Mark van der Maarel
- Michael Woerden

Op de foto het team met sponsor John Korver en coach Peter Meijer voor het
zwaar gehavende bord wat aantoont hoe hard het er af en toe aan toe gaat bij het
hockeyen.
De meiden van HVM A2 zijn dankzij sponsoring van Korver Makelaars in het
nieuw gestoken. Dit enthousiaste team van 14 meisjes in de leeftijd van 15-17
jaar zal proberen een goede ambassadeur te zijn voor de makelaardij van John
Korver. Ze zijn in ieder geval goed bezig want ze staan op dit moment eerste in
hun poule. De eerste helft van de buitencompetitie zit er op. In maart gaat de
tweede helft van start. In de tussentijd gaan de meiden voor de titel in de zaal.
Het team bestaat uit: Annika Capel, Anne van Geest, Denise Hijman, Iris Lambregts, Kirsten Meeuwis, Saskia Meijer, Sabine Meijer, Lieke Meijer, Channa
van Miert, Fleur Venneker, Puck Vermeulen, Susanne Vesseur, Roos Vreeburg
en Zoë Zoutman. De coaching wordt afwisselend verzorgd door Peter Meijer,
Ad Vermeulen en Co Zoutman.

Sportvrouw:
- Nicoletta de Jager
- Anouk Hoogendijk
- Jolanda ten Brinke
Sporttalent:
- Bart van Bemmelen
- Team 1 Gym Vereniging Mijdrecht
- Arjen Buijze
Sportploeg:
- Team 2 Gym Vereniging Mijdrecht
- Argon A2
- CSW heren 1
De uitreiking vindt plaats op
21 januari 2010.
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AUTO&MOTOR

TEST: Hybrid MP3 Piaggio Roké Motors

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Roké goes Green!
Deze week test Patrick Hesse
een Hybrid MP3 Piaggio bij Roké
Motors uit Mijdrecht.
Dat milieuvriendelijk een enorm
sterk verkoopargument is geworden,
zal u niet ontgaan zijn. De groene
auto’s zijn een hot item geworden
en, mede door de aantrekkelijke financiële voordelen, een optie die het
overwegen waard is. Persoonlijk gaat
er voor mij niets boven een dikke
Amerikaanse V8, maar ik realiseer

me dat dat vandaag de dag niet
meer kan. Ook op motorgebied sla ik
deze ontwikkelingen met gemengde
gevoelens gade. Er is tenslotte
qua geluid niets mooiers dan een
jankende Suzuki GT750 tweetakt
met expansie uitlaten. Maar helaas
is de tweetakt een uitstervend ras
geworden.
Dus richten we ons op de toekomst,
zo ook Bastiaan & Aad Kentrop
van Roké Motors, die als een van
de eerste motorzaken in Nederland
de beschikking
hebben over de
Hybrid MP3 van
Piaggio.
Een paar maanden geleden
was ik al met de
leuke 3-wieler
op pad geweest,
maar vandaag is
wederom voor
mij een primeur.
Een 125cc 3wiel
scooter met de
mogelijkheid om
je zowel met de
conventionele
4-takt motor
te verplaatsen,
dan wel met een
elektromotor.
Hoe werkt het?
De Piaggio MP3
Hybride is het
eerste Plug in
hybride voertuig
met lithium-ion
batterijen. Het
is dus mogelijk
om de scooter
gewoon thuis
op het energienetwerk op te
laden. De Hybrid
MP3 heeft een
ingebouwde
lader met een
gekoppelde
kabel waarmee
je de scooter
kunt opladen.
Het systeem
bestaat uit 4
onderdelen. Ten

eerste het 125 cc 4-takt motorblok
met brandstof injectie. Dit blok
heeft een vermogen van 11 kW (15
pk bij 8.500 tpm) en ride-by-wire
aansturing van de krachtbron en
voldoet aan de emissie 3 eisen. Het
tweede onderdeel is de omkeerbare
elektrische motor in deze scooter.
De motor werkt daardoor als motor
en als generator. Deze krachtbron
levert 2,6 kW kracht en 15 nm trekkracht. Het derde onderdeel is de
lithium ion batterij van de Piaggio.
Deze accu werd in combinatie met
de universiteit van Pisa ontwikkeld.
De batterijen beschikken over een
geïntegreerd managementsysteem
dat er voor zorgt dat de levensduur
en de prestaties van de batterijen
gewaarborgd worden. Het vierde en
misschien wel het belangrijkste deel
van de aandrijving van deze MP3
is het zogenaamde VMS (‘Vehicle
Management System’). Dit systeem
regelt de batterijlader en het opladen
van de batterijen tijdens het rijden,
maar ook wanneer er gebruik wordt
gemaakt van de ontbrandingsmotor
en de elektrische krachtbron.
Het lijkt allemaal heel ingewikkeld,
maar men kan met een simpele
druk op de knop in het menu van de
cockpit kiezen voor 3 mogelijkheden. Ten eerste: volledig elektrisch
(snelheid maximaal 30 km/uur). Ten
tweede: Hybrid Power, accu’s helpen
bij acceleratie en worden opgeladen
bij afremmen. En ten derde: Hybrid
Charge; er wordt minder een beroep
gedaan op de accu’s. Bij constante
snelheid wordt er bijgeladen door het
125 cc blok. En wat erg handig is:
er is een mogelijkheid om elektrisch
achteruit te rijden. Weliswaar stapvoets en gelukkig blijven de voorwielen rechtop staan, maar eerlijk is
eerlijk: gemak dient de mens.
Tot zover de theorie, maar hoe zit
het met de praktijk? Aad en Bastiaan
zijn erg begaan met dit project, want
Bastiaan houdt op de computer met
een programma exact het verbruik
bij en dat resulteert op dit moment
met een gemiddeld verbruik van 1
op 55! Waarbij Bastiaan meldt dat
1 op 60 werkelijk tot de realistische mogelijkheid behoort. Wauw!

Daar word ik stil van. Dat zou nog
eens goedkoop woon/werk verkeer
betekenen. Mijn nieuwsgierigheid is
gewekt, op pad dan maar. Buiten dat
het 125cctje er iets harder aan moet
trekken merk ik in eerste instantie
niet veel verschil met conventionele
250cc MP3 (voor zover je met dit
soort voertuigen over conventioneel
mag spreken). De zit is helemaal
oké, inmiddels ben ik gewend aan
de 2 voorwielen en het scherm biedt
lekker veel bescherming. Nieuw is
voor mij het turbineachtige geluid
van het meedraaien van de elektromotor. Eenmaal in het dorp stop
ik om over te schakelen naar de
elektromotor. Aan de rechter grote
klok in de cockpit zie ik precies
hoeveel energie er nog in de accu zit.
Al zoemend begeef ik me muisstil
door het dorp. Met open monden
word ik nagestaard, wat gaaf! Met
een snelheid van 30km/u verplaats
ik me voort. Eenmaal het dorp uit
schakel ik de motor weer in en ga ik
weer met al het andere verkeer mee.
Verwacht van de 125cc geen monstersnelheden, bij een gangetje of
85 is de fut er wel uit, maar zolang
je niet einden op de snelweg hoef te
rijden lijkt dit me hard zat.
Op het industrieterrein schakel ik
toch nog even over naar Electro en
zoemend meld ik me bij Roké. Ik ben
benieuwd hoe deze techniek zich zal
ontwikkelen. Om met de grote kleine
artiest Prince uit de 1e Batmanfilm
te spreken: I’ve seen the future and
it works!
Ook nieuwsgierig? Ga langs bij Roké
voor een proefrit en laat je informeren over deze nieuwe techniek
die, of we het willen of niet, toch de
toekomst zal zijn.
De Piaggio MP3 Hybrid 125cc is
toe koop voor € 9.990,00 bij Roké
Motors
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl
site: www.roke.nl
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
VW aandeelhouder
Suzuki

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,

Rijtest Toyota Urban Cruiser

Rijden door de Tijd’ in de Beurs

Urban Hero

van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto

Het leven in Amerika ziet er heel anders uit dan hier. Afstanden tussen huizen zijn vaak langer dan we gewend
zijn in de gemiddelde Nederlandse polder, kinderen gaan met de grote gele schoolbus naar school en mogen op
hun 16 al hun rijbewijs halen. En dan kun je beginnen met een leuke oude Cadillac of een derdehands Honda Civic. Maar na verloop van tijd wil je eigenlijk toch wat anders. Toyota zag
het gat in de markt en dook er vol in met Scion. Een merk voor jongeren,
dat naast Toyota en het luxemerk Lexus (ook van Toyota) gepositioneerd
werd. Gaaf vormgegeven, betaalbare, hippe auto’s, met veel ruimte voor
je vrienden of gezin. Met subwoofers die verwerkt zijn in de kofferklep,
met coole velgen en tal van opties om de auto verder op te leuken. Tijd
voor Europa om eens kennis te maken met de Scion xD, maar met een
vertrouwd label. Zie hier Toyota’s troef in handen: de Urban Cruiser.

uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

Als je de auto voor het eerst ziet
vallen zijn stoere looks meteen op.
Qua grootte lijkt de auto moeilijk
in te schatten, vandaar een indicatie; je kunt hem vergelijken met
de Volkswagen Polo, hoewel de
Urban Cruiser meer ruimte biedt.
Om maar meteen met de deur in
huis te vallen: de Urban Cruiser
rijdt enorm goed. Vaak is het een
teleurstelling als een auto die er
goed uitziet niet lekker rijdt. Maar
bij de Urban Cruiser zijn de looks
net zo goed als z’n rijeigenschappen. Je hebt het idee dat je met
een grote auto onderweg bent. Het
onderstel vertoont behoorlijk wat
gelijkenissen met Duitse fabrikanten. Niet verwonderlijk, aangezien
Toyota een deel van haar auto’s al
jaren specifiek ontwikkeld voor de
Europese markt. Drempels worden
goed weggefilterd, net als putdeksels en andere kuilen in de weg. In
een stad als Amsterdam is het goed
voor te stellen dat de Toyota zeer
wendbaar en comfortabel over de
kinderkopjes, drempels en tramrails
zoeft.
Tonka-style
Recent reden we de C3 Picasso.
Een auto met Tonka-achtige styling,
net als deze Urban Cruiser. De C3

lijkt meer geschikt voor gezinnen
kinderen. De instap is hoger, je hebt
wat meer ruimte bij het insnoeren
van kinderen in de kinderzitjes en
je hebt meer ruimte om vol te stouwen met spullen. De Urban Cruiser
is daarentegen meer geschikt voor
jonge mensen, die misschien op
het punt staan om te denken aan
gezinsuitbreiding. Natuurlijk is de
Japanner voorzien van veiligheidssnufjes als gordijnairbags en Isofixbevestiging voor de kinderstoelen.
Overal vinden we grote opbergvakken voor spullen. In de achterbak
vinden we ook aardig wat ruimte.
Het interieur is net zo urban vormgegeven als de buitenkant. De toerenteller en snelheidsmeter zijn in
één tunnel verwerkt. Zoals we van
alle Toyota’s gewend zijn, zijn de
materialen tip top in orde. Er zijn
geen vervelende en harde plastic
onderdelen te vinden. In de middenconsole vinden we een navigatiesysteem dat we vaker hebben gezien
bij Toyota. Het ziet er misschien iets
gedateerd uit, maar het werkt als
één van de beste. Het touchscreen
is zeer precies en werkt supersnel.
Iets waar andere navigatiesystemen
een voorbeeld aan kunnen nemen.
Vanzelfsprekend is het mogelijk om

Volkswagen koopt 19,9% van de
aandelen van de Suzuki Motor
Corporation. VW hoopt in januari
2010 goedkeuring te krijgen van
haar toezichthouders. De helft
van het bedrag dat met deal
gemoeid is, zal Suzuki investeren in aandelen VW. Volgens
het FD gaat het om een bedrag
van €1,7 miljard. Doel van de
aandelentransactie is het dele
van technologie, productie en
distributienetwerken. Gesproken
is onder meer over het ontwikkelen van kleine, zuinige auto’s
voor opkomende markten.

FNV
Vorige week kon u lezen over
serieuze interesse van Spyker in
de overname van Saab. Daardoor
heeft Spyker zich de FNV op de
hals gehaald. Spyker maakte vorige maand bekend 45 van 135
banen in Nederland te schrappen. Na veel pijn en moeite ligt
er een sociaal plan op tafel. Het
nieuws dat Spyker Saab wil
overnemen zorgt ervoor dat de
vertrekkende medewerkers zich
bedrogen voelen aldus de FNV.

Dacia Duster
een mp3-speler in te pluggen, maar
ook om een losse memory-card in
een slot te steken.
Start-stop
De laatste tijd staan op deze
autopagina veel auto’s met een
start-stop-systeem. De Fiat 500 was
ermee uitgerust en ook de Honda
Insight en Hyundai i30 hadden
een dergelijk systeem. Allemaal
merken die benadrukken dat hun
model voorzien is van een dergelijk
systeem. Bij Toyota gaat het bijna
ongemerkt voorbij dat de Urban
Cruiser standaard voorzien is van
een start-stop-systeem. En het moet
gezegd worden, dit systeem werkt
erg snel. Sowieso dringt er al weinig motorgeluid door tot de kabine,
maar het starten van de motor gaat
bijna ongemerkt. De 1.3 liter viercilinder motor levert 100 pk. Dat is
voldoende voor de 1.100 kg zware
auto. Hoewel de 1.8 liter met 128
pk die in de Amerikaanse equivalent Scion xD ligt natuurlijk ook wel
goed klinkt. Met de 1.3 profiteert

u van het B energielabel en een
(zakelijke) bijtelling van 20%.
Misschien is het dan toch maar
goed dat de 1.8 niet leverbaar is
in Nederland. Mocht er vraag naar
zijn, dan zal de importeur overwegen om een 1.4 diesel op de markt
te brengen met All Wheel Drive.
Conclusie
De Urban Cruiser is een toffe auto
voor in de stad. Maar ook buiten de
stad, in De Ronde Venen bijvoorbeeld, staat de auto zijn mannetje.
Voorzien van de nodige snufjes, erg
goede rijeigenschappen en goede
looks biedt de auto veel waar voor
zijn geld. Daarnaast profiteert de
nieuwe eigenaar van het feit dat de
looks van deze funky cruiser tijdloos
zijn.
Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
0297-230350

Naast de Logan, Logan MCV
en de Sandero, komt Dacia nu
ook met de Duster. Een serieuze
en ruime offroad auto. De auto
wordt geproduceerd in Roemenië en komt in het voorjaar naar
ons land.

Toyota Urban
Gereden versie:
Toyota Urban Cruiser 1.3 VVT-i
Aspiration
Vermogen: 100 pk
0-100: 12,5 s
Top:
175 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 18 / 5,5 l/100km
BMP: € 3.257,Prijs:
€ 20.740,Alternatieven:
Citroën C3 Picasso, Kia Soul,
Skoda Yeti

www.vanekris.nl

Bij het artikel van vorige week,
over de Iveco Massif, zijn de
volgende contactgegevens weggevallen.
Autobedrijf Van Rijn
Rendementsweg 20a
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-288711
Website: www.seatvanrijn.nl
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Regio Agenda
Markt

Wintermarkt Zegveld
Overdekte wintermarkt op 12
december 2009

•

• De wintermarkt wordt dit jaar
voor de 7e keer gehouden en verheugt zich in een groeiend aantal
bezoekers. Aangezien de entree
gratis is, komen veel bezoekers
een paar keer per dag. Eerst om
te ‘shoppen’ en het aanbod van de
kraampjes te bekijken, later voor
de lunch op het prachtig winters
aangeklede ‘terras’ waar o.a.
winterse soepen, luxe belegde
broodjes en glühwein te verkrijgen en tot slot voor de borrel.
• Er zijn ruim 50 kramen met
divers aanbod met betrekking tot
kerstversiering, kerststukken en
een ruim assortiment kerstcadeautjes. Ook zijn er workshops
voor het maken van kerstkaarten
en het uitproberen van cosmetische producten.
• Voor de kinderen is er een Knuffelhoek. In een van stro en hooi
voorziene hoek van de hal zijn
prachtige tamme konijnen die
door de kinderen geaaid en op
schoot genomen mogen worden.
Verder is er een knutselafdeling.
Ouders die graag ongestoord de
markt willen bekijken, kunnen
hun kinderen hier brengen. Daar
kunnen gipsen kerstbeeldjes en
waxinelichthouders onder begeleiding door de kinderen worden
geschilderd en mogen zij deze,
zodra hun kunstwerk helemaal
droog is, mee naar huis nemen.

•
•
•

•

De Kerstman loopt over de markt
rond en deelt snoep uit aan de
kinderen
Er worden, over de dag verdeeld
drie optredens verzorgd door een
Street Dance groep bestaande
uit meisjes in de leeftijd van 6
tot 9 jaar. Zij geven, gekleed als
‘kerstmannetjes’ uitvoeringen op
swingende kerstliedjes als Jingle
Bells etc.
Verder is er een Rad van Avontuur met leuke prijzen.
Optredens van de Die Original
Rheinstädter Musikanten
De wintermarkt is een activiteit van de Culturele Stichting
Zegveld; de organisatie ligt in
handen van Jolanda van Tol en
Edith Benetreu.
De wintermarkt wordt gehouden
in De Milandhof in Zegveld van
10.00 – 16.00 uur.

als het eindelijk zo ver is, besluit
Arthur’s vader de vakantie bij oma
op te schorten. Het lijkt erop dat de
enige kans voor Arthur om terug te
keren naar de wereld van de kleine
wezentjes die zijn opa ooit tekende,
verloren gaat. Totdat een spin een
kleine rijstkorrel in Arthur’s hand
achterlaat, met een noodbericht
van een onbekende afzender.
Arthur en de wraak van Malthazard is het tweede deel in de avontuurlijke Arthur-trilogie van Luc
Besson. De boeken zijn uitgegroeid
tot een wereldwijd succes en de
combinatie van live action en CGIgeanimeerde karakters maakte van
Arthur en de Minimoys (2007) de
start van een bijzonder filmproject.

Kerstmarkten
Zorgboerderij de Noordhoek
Noorden
12 december

Film

Arthur en de Wraak
van Malthazard

www.ipsedebruggen.nl

Vanaf 10 december in diverse
bioscopen

Ursula Nieuwveen
13 december

Vervolg op Arthur en de Minimoys,
gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van Luc Besson
Arthur heeft lang gewacht op
het moment dat hij weer terug
kan keren naar de wereld van de
Minimoys en zijn geliefde Selenia.
In het dorp hebben de Minimoys
een feestmaal voor Arthur klaargemaakt en Selenia heeft haar mooiste jurk uit de kast gehaald. Maar

Musical

Pipo de Musical (4+)
Zondag 13 december
14.00 & 17.00 uur
Schouwburg Amstelveen

Wim Meuldijk bedacht Pipo
de Clown voor de Nederlandse
televisie in 1958. En nu, meer dan
vijftig jaar later brengt zijn dochter
Belinda Meuldijk de populaire kindervriend als familiemusical naar
het theater.
In Pipo de Musical reizen Pipo
de Clown en Mammaloe met hun
wagentje door zon en regen langs
de wijde wereldwegen om alle
peuters, kleuters en grote mensenkinderen te vermaken met hun rare
grappen en spannende avonturen.
Pipo gaat op reis naar het rijk
van Zonzonia waar de boze Kalief
Kassa en de nog bozere Kalief
Homaar allemaal nare zaakjes
aan het uitspoken zijn. Natuurlijk
krijgt Pipo hulp van Klukkluk, de
Schietzovreemde Indiaan, en wordt
hij dwarsgezeten door Dikke Deur,
die alleen maar aan taartjes denkt.
Sapperdeflap!

www.ipsedebruggen.nl
Breukelen
12 december

www.breukelen.nl
Fort aan de Klop Utrecht
12 en 13 december

www.fortaandeklop.nl

Maak kans op een t-shirt van Pipo
Iedereen die naar de voorstelling
komt en twee entreebewijzen bij de
merchandisestand laat zien, krijgt
een t-shirt van Pipo. Bovendien
ontvangen de eerste tien kinderen
die dat doen ook nog een cd van
Pipo de Musical! Zoveel leuks mag
je gewoon niet missen!

Evenement

7e Archeon
Midwinter Fair

Alphen aan den Rijn
Zaterdag 12 & Zondag 13 december
De 7e Archeon Midwinter Fair zal
gehouden worden op zaterdag 12
december en zondag 13 december
2009 van 10.00 tot 18.00 uur.
Het hele weekend is er een overdekte Fantasy & Gothic markt, zijn
er concerten, vechtshows, ambachten, demonstraties zwaardvechten,
lezingen, spellentoernooien en heksen. Er zijn demonstraties van Live
Action Role Playing groepen, Celtic
Folk en nog veel meer activiteiten.
De entree bedraagt: Vanaf 10 jaar
€ 17,50, 4 t/m 9 jaar € 15,00
T/m 3 jaar gratis

www.archeon.nl

Kaarsjesavond Gouda
Kaarsjesavond Gouda
Dinsdag 15 december

Op 15 december branden weer
ruim 1500 kaarsen in het stadhuis
en duizenden kaarsen achter de
ramen van de panden rondom de
markt in Gouda. In de Kerstboom
voor het stadhuis branden maar
liefst 6000 echte kaarsen. Straaten winkelverlichting zijn gedoofd
en dat zorgt voor een sprookjesachtig tafereel. De kaarsen branden
tussen 19.00 en 21.30 uur.

www.gouda-online.nl

www.pipodemusical.nl

Oplossing

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 we in de volgende editie.
De redactie wenst u veel puzzelplezier!
Kruiswoordraadsel

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Kruiswoordpuzzel 50

]]]]]_]]]_]]]]]
_______________
]]]_]]]]]]]_]]]
_______________
]]]]]]_]_]]]]]]
_______________
]_]_]]]]]]]_]_]
_______________
]]]]_]]]]]_]]]]
_______________
_]]]]_]]]_]]]]_
_______________
]]_]]]_]_]]]_]]
_______________
]]]]]]]_]]]]]]]
_______________
]]_]]]_]_]]]_]]
_______________
_]]]]_]]]_]]]]_
_______________
]]]]_]]]]]_]]]]
_______________
]_]_]]]]]]]_]_]
_______________
]]]]]]_]_]]]]]]
_______________
]]]_]]]]]]]_]]]
_______________
]]]]]_]]]_]]]]]
_______________
1

2

3

4

12

5
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7

8
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9
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16
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19
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23
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67

61

65
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68

69

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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© denksport puzzelbladen

HORIZONTAAL
1 gezichtsas 5 Hare Koninklijke Hoogheid 8 partij in
rechtszaak 12 een zekere 13 zeer klein organisme
16 afslagplaats bij golf 17 broodje met warme knakworst 18 wijze van optreden 19 mat van glasvezels
22 Arabische titel 25 waterdier 26 biersoort 28 sierplant 30 schaakterm 31 hoogtepunt 32 voegwoord
33 cijfer 35 het rechte pad (Chinees) 36 kunstmatige
inseminatie 38 boerenbezit 39 als in zeker jaargetijde
40 bevel 41 verdwenen 43 inzet bij het spel 44
voor-middag 45 zoon van Adam en Eva 47 nieuw
(in samenst.) 49 rivier in Rusland 51 afgestoken
graszode 52 openbare verkoping 54 vermogend persoon 56 gesjouw 58 hekeling 60 ongeboren vrucht
62 open strook in een bos 63 brandstofreservoir 66
vlaktemaat 67 holte onder de arm 68 papegaai 69
rekenkundig getal.
VERTICAAL
1 grote uil 2 windrichting 3 gebeef 4 dikke, vette mist
5 hoofdcommissaris 6 glassoort 7 uitroep 8 verharde huid 9 ruimte in een omroepgebouw 10 hoog
aanzien 11 rij 14 sneeuwhut 15 staaf goud 20 atmosfeer (afk.) 21 gehakt varkensvlees 23 handgebaar
24 weg om een stad 26 tekenmachine 27 op goed
geluk 29 gebrek 31 kettingzang 32 hevig 34 vogeleigenschap 35 wenk 37 in samenwerking met (afk.)
42 wijsgerig onderzoek naar het kennen 46 tas voor
zwemgerei 47 landtong 48 lofdicht 50 kwintet
51 Italiaanse basilicumsaus 52 onbepaald telwoord
53 Europese voetbalbond 55 kunstenaar 56 grap
57 gewicht 59 woonschip 61 tijdstip 64 dierengeluid
65 vogel.
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Sudoku week 50
;;G;T;C;;O
KORENMOLEN
;NO;V;L;;A
Sudoku
IGLO;VANAF
;E;LEI;OA;
;KEI;OOGST
Alle;O;EGO;A;E
cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorZOAB;LL;GR
komen
in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
;K;OH;ODER
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
STYL;CG;HA
Kiezer.

2
7
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_________
9 2 8 1
3
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_________
3 7
4 1
]]]]]]]]]
_________
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9 O;;;O;B;O; 5 2 1 4
]]]]]]]]]
_________
Z;CONTRACT
4 3 8
7
ONO;V;I;HO
]]]]]]]]]
_________
;;ISRAEL;F
PYNLYK;OEF
9
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;;TI;KAS;E
]]]]]]]]]
_________
DORP;O;VEE
6 ;;E;ZODAT;
5
9
]]]]]]]]]
_________
;WAKER;SUF
7 ;OU;EDITIE
8 9
]]]]]]]]]
_________
Doelnet.
8
]]]]]]]]]
_________

528749361
467531982
913826457
854397216
392165874
671482593
745218639
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
139654728
286973145
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;;U;V;A;;E
EREPENNING
;OF;L;N;;E
SCAN;MODEL
;H;ARA;ET;
;ERG;SNACK
;F;ELS;L;O
BOWL;AM;DR
;R;EI;OUWE
STEN;NL;ZN
Façade.

Pagina 8

;I;G;Z;A;;
SNEEUW;LPG
;D;G;ANGEL
;IDOOL;ERA
LEGO;U;B;S
;N;INWORP;
6 3 2 1 7 8 VER;A;PARI
459
5 1 9 2 3 4 ;NOOD;Z;OB
678
;;S;AZYN;I
8 4 7 9 5 6 TRENTO;SYS
312
465387291
3 2 8 5 9 1 IJzerzaag.
764
971462583
193725846
784613925
256849137

Oplossing puzzels week 49
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W;;;P;R;I;
691
872354
Y;ANIMEREN
235
491687
SEC;A;D;PA
874
365912
;;HONGER;Z
462
158739
KATROL;OMA
758
639421
;;ED;IVM;A
SIRE;T;ABT
319
724865
;;H;STENO;
587
246193
;BALIE;CEL
946
513278
;MM;KREEFT
123987546

4 3 5 7 6 9 O;;;F;L;O;
821
1 8 9 3 2 5 E;CARRIERE
674
INH;A;E;EX
2 6 7 4 1 8 ;;IMMERS;P
953
6 1 4 8 5 3 PAPIER;EER
297
3 5 8 9 7 2 ;;ON;ISR;E
146
7 9 2 1 4 6 HELI;T;PAS
538
5 2 1 6 3 4 ;;A;ARIEL;
789
;ETUDE;NOK
9 7 3 2 8 1 ;VA;MARTER
465
846597312
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478512936
691843572
253769841
165
3 9 44
287
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156324987
492817356
837695412
968752143

Staart.
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Panfluit.
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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: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Communicatie en Fondsenwerving
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Agf Afdelingschef / medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis
Functie: medewerker inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Technisch Advisor (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Secretariaat (M/V)
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Interactie ontwerpers – A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: projectmanager - reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: accountmanager – reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: FINANCIEEL ADVISEUR
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: senior PHP programmeur interactief marketing
bureau Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: sr. account director/projectmanager online
Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering

Plaats: Breukelen
Functie: Creative Director Crossmedia Bureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

ADOPTEER EEN PUP

Functie: systeembeheerder/e-mail deliverability en
online trust bij Reputy A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: 3 Gastvrouwen/heren
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: 1e Medewerker Bediening
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: Zelfstandig werkend kok
Organisatie: Hotel - Mijdrecht ‘Marickenland’
Plaats: Mijdrecht
Functie: Accountmanager Talentroom
Organisatie: Talentroom.eu
Plaats: Aalsmeer
Functie: field service engineer/systeembeheerder –
omgeving ronde venen gezocht!
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: online strateeg (mobile/telecom/online) mobile
reclame bureau - A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: online director bij een online marcom bureau
Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Iphone app developer
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: 1ste of 2de Automonteur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: Pedagogisch Medewerker / Vakcoach Spel en
Beweging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf De
Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude
Functie: Medewerker Mengafdeling
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Senior Strateeg Mobile/Online Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof • Blauw autoverhuur •
• Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt • Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
• Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• Servicepunt Wilnis • C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Servicepunt Vinkeveen • Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •

EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL
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Hoefse Kerstmarkt met zang, muziek en kunst
Kerstmarkt De Hoef wordt elk jaar groter

door piet van buul

komen met een arreslee waarmee
men een ritje kan maken. ”

DE HOEF – De Kerstmarkt
in De Hoef is inmiddels een
jaarlijkse traditie geworden.
De organisatoren van deze
markt zijn er in geslaagd om
een aantrekkelijk en gevarieerd programma op te stellen.
Op zondag 13 december kan
men niet alleen kerstartikelen
kopen, maar ook meedoen
aan workshops schilderen of
zingen. Wat ooit begon als een
particulier initiatief in de tuin
van kapper Jacques is uitgegroeid tot een groot evenement in het dorp.
Kapper Jacques Roestenburg
heeft een kapsalon waar hij ook
cadeauartikelen verkoopt. Met
kerst waren er altijd wel extra
veel kerstspullen bij hem te koop.
Samen met zijn partner Adriaan
de Horde besloot hij een jaar of
acht geleden om die kerstverkopen extra aandacht te geven. Hij
liet een tent in zijn tuin zetten en
organiseerde een soort kerstmarkt
die opgeluisterd werd door het
kinderkoor Kwetternest. “Dat
hebben we een paar jaar achtereen gedaan,” vertellen Jacques
en Adriaan. “Maar we wilden
het eigenlijk wel wat groter en
wat grootser aanpakken. Dat kon
natuurlijk niet in onze tuin. De
meest ideale plek was bij de kerk
in De Hoef. Veel ruimte en lekker
midden in het dorp. We zijn dus

eens met het kerkbestuur gaan
praten en die vonden het wel een
leuk idee. Om een en ander goed
te organiseren werd een comité
gevormd, met mensen uit verschillende geledingen van het dorp.
Marcel Kentrop van het naast de
kerk gelegen restaurant is inmiddels voorzitter. Dit jaar is het al
weer voor het vierde jaar dat we
daar staan. Je kunt dus inmiddels
wel spreken van een traditie.”
Jacques en Adriaan hebben er
altijd voor geijverd dat culturele
activiteiten een wezenlijk onderdeel van de Kerstmarkt zouden
uitmaken. Dat is ook dit jaar weer
uitstekend gelukt. Dat betekent
ook dat zowel het kerkplein, het
kerkgebouw en de pastorie benut
worden voor tal van activiteiten.

Daarnaast worden er nog verwarmde tenten geplaatst. Adriaan:
“Er is een groot en gevarieerd
aanbod van allerlei kerstgerelateerde artikelen die op de kramenmarkt te vinden zijn. Dit keer
zijn er ook culinaire hoogstandjes
bij. Er is een champagnekraam,
Landwinkel De Linthorst is er.
Maar ook speciaalzaken als
Slager Zwetsloot, bakker Mens en
chocolaterie Martinez. De Strooppot zorgt voor erwtensoep en
glühwein. Er is een ruim aanbod
aan kerstserviezen en kerststukjes.
Ik mag wel zeggen dat we op de
markt een topaanbod bij elkaar
hebben weten te brengen. Huub
van Bemmelen is de marktmeester, dus die zal ongetwijfeld voor
een plezierige sfeer op de markt
zorgen. Jan Felix en zijn broer

Cultureel programma
Op zondagmorgen is er om 10.30
eerst een oecumenische Adventsen Kerstviering in de kerk. Na
afloop van de dienst worden alle
kerkgangers getrakteerd op warme
chocolademelk met iets lekkers.
Aansluitend zal om 11.30 de
kerstmarkt worden geopend door
wethouder Jan van Breukelen.
Vanaf dat moment start er een
gevarieerd programma. De hele
dag door zijn er muzikale optredens in de kerk. St. Caecilia uit de
Kwakel, KnA uit Uithoorn, het koor
uit Zevenhoven, Kwetternest en de
Beverwijkse harmoniekapel hebben
hun medewerking toegezegd. Adriaan: “we zijn er trots op dat we het
Gospelkoor G-roots uit Rotterdam
hebben kunnen strikken. Zij hebben
een Surinaamse achtergrond en
verzorgen spetterende optredens.
Het leuke is dat zij daarnaast
workshops gospel zingen verzorgen.
Daar hebben we al zo’n dertig aanmeldingen voor. Het is de bedoeling
dat er dan aan het eind van de dag
een concert wordt verzorgd door
het koor, samen met alle deelnemers aan de workshops.” Maar er is
meer. Men kan gipsen kerstgroepjes
beschilderen. In een van de tenten
kan men ook schilderijen maken.
Twee Hoefse kunstenaars, Mieke
van Suchtelen en Nico van Oosten

zullen de hele middag schilderworkshops verzorgen voor
zowel volwassenen als voor
kinderen. In de pastorie zijn
schilderwerken van André van
Buren en Cock Overeem uit
Nieuwveen te zien.
Parkeren
De twee kerstmarktpioniers
Jacques en Adriaan zijn er trots
op dat uit hun particuliere initiatief van enkele jaren geleden
zo’n spectaculair evenement is
gegroeid. Ze rekenen er op dat
weer heel veel mensen daaraan
zullen gaan deelnemen. Jacques: “Organisatorisch is alles,
dank zij de inzet van velen, tot
in de puntjes voorbereid. Het
enige dat we niet vooraf kunnen regelen is het weer. Daarvoor zullen we dus een kaarsje
opsteken. En als het goed weer
is kunnen de mensen het beste
met de fiets komen. Dat geeft
de minste problemen. Mensen
die toch met de auto komen
wordt gevraagd hun auto niet
zomaar ergens neer te zetten
maar de instructies van de verkeersregelaars te volgen. Dan
komen ze zeker op een goede
parkeerplaats uit. Er geldt die
zondag eenrichtingsverkeer
vanaf de brug in de richting van
de Schattekerkerweg.”

