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Dubbel & Dwars Fashion

Uniek Sleepbotenspektakel bij Museum De Ronde Venen

Feestelijke afsluiting restauratie Opduwer ‘Op Hoop van Zegen’
Maandag 15 Okt
om 20.30 uur
Zaal open 20.00 uur
Amstelborch/ Borchland
Borchlandweg 6 - 12
1099 CT Ouder-Amstel
(diner reserveren Tel. 020 - 56 333 33)
€ 2,50 p.p. incl. loterijlot
Gratis parkeerkaart
Wij steunen www.ridderreinout.nl

Dubbel & Dwars Fashion

Tel.0294 - 28 25 81 Abcoude

Drie jaar heeft Museum De Ronde Venen gewerkt aan de restauratie van de Opduwer ‘Op Hoop van Zegen’, die behoorde tot
het laatste veenbedrijf van Vinkeveen. Om de afsluiting hiervan te vieren komt op zaterdag 6 oktober een tiental historische
opduwers en sleepbootjes naar het museum, die het tijdens trekwedstrijden tegen elkaar op zullen nemen. Tussen 12-17
uur is men van harte welkom dit unieke evenement mee te maken. Het belooft een enorm spektakel te worden, want de
slepers en opduwers zullen het maximale uit hun motoren moeten halen. Onder toeziend oog van het publiek gaan zij zoveel
mogelijk kilo’s proberen te verplaatsen. Uiteraard is er ook aandacht voor de Opduwer ‘Op Hoop van Zegen’. Drie jaar heeft
het technisch team van het museum gewerkt aan de restauratie van de Opduwer van de Veensteekmachine. Vooral de revisie
van de unieke uit 1925 afkomstige 1-cilinder Bronsmotor kostte veel tijd. Zaterdag wordt deze voor het eerst gestart voor
publiek. Natuurlijk is ook de enorme 80pk Bronsmotor van de Veensteekmachine van de partij. Dit spektakel zal gepaard
gaan met veel motorgeronk en rook.
Museum De Ronde Venen, Herenweg 240, Vinkeveen, tel. 0297-262 223, www.museumderondevenen.nl.

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Open Huizen
Dag bezocht?
Kom langs en maak
je droomhuis
werkelijkheid!
Hofland 19, Mijdrecht.
(0297) 24 17 70

DUIDELIJK VERHAAL

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

St. Jozefschool heeft dikke pret in Drievliet
De groepen 3 tot en met 6 van de St. Jozefschool zijn op schoolreis naar Drievliet geweest. Het begon al goed, want het was
reuze spannend om in een dubbeldekkerbus te zitten! Bij aankomst verspreidden de kids zich over het park; rondjes draaien
in Vliegende Vissen, een wildwestgebied verkennen in een gezellig treintje, een spookhuis en botsautootjes. Voor de echte
durfals was er de spannende achtbaan waarin je helemaal over de kop gaat. 's Middags was er nog tijd voor de reuzenglijbanen en daarna een heerlijk ijsje om een beetje af te koelen. Een heerlijk dagje uit eindigde bij terugkomst in Vinkeveen in het
traditionele verstoppertjesspel onder de banken van de bus. Het was een heerlijk dagje uit waar de kinderen nog lang met
plezier aan terug zullen denken.

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Dichtbij
& betrokken
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Digitaal gereedschap

Al deze ‘tools’ vindt u op www.rabobank.nl,
na het intypen van het vermelde
trefwoord
in het zoekveld rechtsbovenin.
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Rabobank op uw mobiele telefoon
Handig, een overzicht van alle apps
en mobiele diensten die ik kan
gebruiken op mijn smartphone.
mobiele diensten

O jee, een stuk maand over...

Betaalpakket omzetten

Aan het eind van de maand is mijn geld vaak
op, maar waar is het gebleven?
Gebruik de budgetplanner; die geeft u een beeld van
uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en rekent u
voor wat u per maand tekortkomt of overhoudt.

Ik wil niet betalen voor diensten
die ik niet gebruik. Gelukkig kan
ik ieder moment zelf een ander
pakket kiezen.
pakket omzetten

budgetplanner

Hoera, 18 jaar!
Zakgeld?
Mijn zoon van 6 wil zakgeld,
is dat niet te jong?
Veel nuttige tips over wat u
kunt doen om uw kinderen
spelenderwijs bewust te
maken van geldzaken,
ingedeeld op leeftijd.

?

Ik mag stemmen en mijn rijbewijs halen.
Maar moet ook mijn eigen zorgverzekering regelen. Zou er nog meer zijn waar
ik nu zelf aan moet denken?
Doe de online check en ontdek wat
je als achttienjarige allemaal moet
weten en regelen.
18 check

Doe de test!
Hoezo, waar ik NIET goed in ben?
Het geheim van succesvol ondernemen: uw
zwakke punten. Ja, u leest het goed: de eerste
winst die u als ondernemer kunt maken, is het
herkennen en accepteren van de dingen waar
u minder goed in bent. Investeer 15 minuten
in uzelf en doe de Rabo E-Scan.

ZAKELIJK
Bent U StartProof?

?
?

?

Mijn idee is super, maar ik zie op tegen
het schrijven van zo’n plan...

E-scan

Het schrijven van een ondernemingsplan kan
lastig zijn. Wij helpen u op weg met Rabo
StartProof. U geeft antwoord op een aantal
vragen en daarna kunt u direct een basisplan
downloaden. Vervolgens vult u het plan aan
met uw eigen gegevens en u bent klaar voor
de start.
StartProof

’s Lands wijs, ’s lands eer
Mijn Chileense zakenpartner kust
mij op de wang, hoort dat?
Als u een vrouw bent, is dat in Chili heel
normaal. Hoe de zakelijke cultuur in een
bepaald land is en het antwoord op allerlei
andere vragen, vindt u in de factsheets. Ze
zijn er over meer dan dertig landen.
Factsheets

Kijk en vergelijk
Ik denk dat ik het beter doe dan mijn
vakgenoten, maar is dat wel zo?
Met Benchmark Online vergelijkt u online
uw bedrijfsprestaties met die van uw
branchegenoten. Waar doet u het goed en
waar kunt u beter maatregelen nemen?
Benchmark online

Risico’s mijden of nemen?
Ik wil zakelijk niets missen, maar
liever ook geen spijt krijgen.
Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar
ook risico's lopen. De Interpolis RisicoScan
Verzekeren laat zien welke risico's uw bedrijf
loopt en wat u hiertegen kunt doen.
Risicoscan Interpolis

opvoeden
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Kom naar de finale van de jeugdbrandweerwedstrijden!
Op zaterdag 6 oktober is in Mijdrecht de landelijke finale van de jeugdbrandweerwedstrijden. Iedereen is
welkom deze wedstrijden bij te wonen. Deze vaardigheidstoetsen zijn erg realistisch, dus als toeschouwer
interessant om mee te maken en te zien hoe de jeugdbrandweer zijn werk doet. De finale wordt in Mijdrecht
georganiseerd vanwege het 40-jarig bestaan van jeugdbrandweer Mijdrecht.
Het jaar 2012 is voor de jeugdbrandweer een spannend seizoen
geweest. In totaal hebben 244 ploegen meegedaan aan de wedstrijden,
afkomstig uit de circa 150 jeugdkorpsen in Nederland.
Vanuit de voorronden zijn tien
jeugdbrandweerploegen uit
Nederland in de klasse ‘Junioren’
en tien ploegen uit Nederland in
de klasse ‘Aspiranten Lage Druk’
overgebleven. Zij hebben bewezen
in de voorronden en de halve finale
hun hoofd koel te kunnen houden
tijdens een ingewikkelde toets. In
deze finale mogen zij nog één keer

laten zien dat zij een moeilijke klus
kunnen klaren.

‘Geen aanleiding tot nader onderzoek’
In januari van dit jaar is door de raad aan de Rekenkamer gevraagd om een
onderzoek in te stellen naar de uitvoering van de opdrachtverlening voor de
bouw en de exploitatie van het Veenweidebad in Mijdrecht. De Rekenkamer
heeft, zoals te doen gebruikelijk, eerst een vooronderzoek gedaan.Toen
er vervolgens in de zomer enige commotie rond het zwembad ontstond is
besloten de resultaten van dit vooronderzoek rechtstreeks naar de raad te
sturen. De Rekenkamer concludeert dat het hele proces wel beter had gekund en dat de raad van meet af aan een grotere en meer sturende rol had
moeten pakken, maar ziet geen reden tot nader onderzoek.
door piet van buul

Sinds de opening van het Veenweidebad in juni 2010 zijn er voortdurend
vragen over de exploitatie door
exploitant Optisport, over de tarieven,
over de openingstijden voor recreatief zwemmen en over de rol van de
gemeente. Toen gedurende de zomer-

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 6 oktober

• Open Dag, Kringkoop, Mijdrecht
• Open Huis, Johannes Hospitium, Wilnis
• Finale jeugdbrandweer, 		
Kazerne Mijdrecht
• Sleepbotenspektakel, Museum DRV,
Vinkeveen
• Seizoensafsluiting WVA, Vinkeveense
Plassen
• Paranormale beurs, De Meijert, 		
Mijdrecht
• Jetske bij De Huifkar, Mijdrecht
• Vogels tellen met IVN, Waverhoek
• Klaverjassen bij buurtvereniging,
Amstelhoek
• Jubileumconcert, Dorpskerk, 		
Baambrugge

Zondag 7 oktober

• Snertrace, WVA, Vinkeveense Plassen
• Kinderherfstspeurtocht 4-8 jr, 		
Parkje De Meijert, Mijdrecht

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

Luistervink

Geheime locatie
Iedereen meldt zich bij de brandweerkazerne in Mijdrecht aan de
Industrieweg 2 en wordt daarvandaan doorverwezen naar de geheime wedstrijdlocatie. De locatie is
geheim om zo alle ploegen gelijke
kansen te bieden. De ploegen zullen
alles uit de kast halen om te winnen, dus komt allen om hen aan te
moedigen!

Nog even het is weer snoeitijd. Je
ziet dan de gemeentemannen met
koptelefoons op blazen en bomen
van takken ontdoen. Natuurlijk
weten u en ik dat er geen muziek
uit de koptelefoons klinkt. Juist
niet, deze uitdossing dient een
geheel ander doel. Onlangs
kwam er een aannemer die even
een pittig gaatje kwam boren.
Toegegeven, het maakte herrie,
maar die oordoppen leken me erg
overdreven. Dat vindt de Arbo nou
net niet. Die hebben strenge eisen
gesteld aan het lawaai dat een
mens kan en mag verdragen. Of
je het nu met de eisen eens bent,
het lijkt mij goed dat er tenminste
over wordt nagedacht.
Ik kom nog wel eens op grote
tentfeesten of in horecagelegenheden waar muziek wordt gemaakt.
Ik denk niet dat het uitsluitend
aan mijn leeftijd ligt, maar ik
ervaar deze geluidsproducties als
erg ongewenst. Genietend van
een biertje in plastic constateer ik
maar al te vaak dat het plastic glas
in mijn handen trilt. U mag mij
geloven als ik zeg dat mijn ribbenkast dezelfde trillingen doormaakt.
Enige vorm van conversatie is niet
mogelijk. Het blijft meestal bij een
vriendschappelijke tik op de schouder of een opgestoken duim. Ook
evenementen die in de open lucht
worden gehouden, ontkomen niet
aan deze geluidsagressie. Soms
heeft een mens wel eens behoefte
aan een sociale babbel. Maar dat
lukt vaak niet. Toen tijdens een
volksfeest naar aanleiding van een
voorgevallen incident de muziek
uit moest, haalden velen opgelucht
adem. Het feest werd gezelliger er
kon weer worden gebabbeld. In tehuizen waar verstandelijk gehandicapten wonen en leven, zie je vaak
er gebruik wordt gemaakt van
diskspelers. Met enige verbazing
kan ik hoor ik van afstand precies
welk deuntje er wordt afgespeeld.
Het aantal gehoorapparaten
gedragen door de bewoners van de
instelling is hoog.
Het aantal jeugdigen dat zich per
fiets of scooter laat vergezellen
door een headbanger mag er ook
zijn. Net als in trein, bus of gewoon
te voet. We kunnen kennelijk niet
meer zonder.
Eigenlijk is het misdadig dat de
mensheid wordt belaagd door
geluidexplosies die grote gevolgen
hebben voor het menselijk gehoor.
Terwijl in tussenliggende tijd een
werkgever zo maar een forse prent
krijgt als hij niet heeft voldaan aan
de wettelijk plicht om geluidsbescherming voor zijn werknemers
te regelen.
Voorlichting aan de disco- en
feestgangers helpt denk ik niet.
Gewoon verbieden of stickers
uitdelen aan ieder die een feestterrein betreedt met het opschrift.
“Deelnemen aan dit feest veroorzaakt ernstige gehoorproblemen
en leidt tot het zelf bekostigen van
een gehoorapparaat.”

Foto links: de jeugdbrandweer van
Vinkeveen won in 2010 in het Brabantse Dongen de wedstrijd in de klasse
'aspiranten lage druk'.

Rekenkamer over Veenweidebad:

Wanneer de Rekenkamer een onderzoeksopdracht krijgt, vindt er eerst
een vooronderzoek plaats. Daarna
volgt er zo nodig verder onderzoek
dat voorzien van hoor en wederhoor
leidt tot een eindrapport dat aan de
raad wordt voorgelegd. In dit geval
zijn de resultaten van het vooronderzoek in een zogenoemde quickscan vastgelegd en rechtstreeks ter
bespreking naar de raad gestuurd. De
raadscommissie besprak de quickscan in de vergadering van afgelopen
maandag 1 oktober.

Voor de finales is een bijzonder
object in Mijdrecht uitgekozen. Op

twee banen wordt tegelijk gespeeld.
De eerste ploeg start om 08.30
uur, de laatste om 16.00 uur. Rond
17.30 uur wordt bekendgemaakt
wie zich de ‘Landskampioen 2012’
in zijn klasse mag noemen.

vakantie van dit jaar het bad gesloten
bleek, kwamen er felle protesten van
de zwemliefhebbers.
Geen duidelijke doelstelling
De Rekenkamer stelt vast dat de raad
bij de opdrachtverlening verzuimd
heeft duidelijke doelstellingen te
formuleren. Er was niet aangegeven welke doelgroepen er naast de

bewoners van De Ronde Venen in
het zwembad terecht zouden moeten
kunnen. Ook over de openingstijden
zijn geen duidelijke doelstellingen
geformuleerd. Vervolgens heeft de
Optisport veel vrijheid gekregen
om zelf invulling te geven aan de
bezetting van de baden, zonder dat
de gemeente daar nog invloed op kan
uitoefenen. Aan Optisport de taak om
een rendabele exploitatie te realiseren. De gemeente rest slechts het
verstrekken van financiële steun en
het risico bij een eventueel faillissement.
Beoordeling
De Rekenkamer stelt vast dat Optisport voldoet aan het uitgangspunt om
zoveel mogelijk mensen en groepen
in staat te stellen om te komen
zwemmen. Er is ruimte voor tal van
doelgroepen van kinderen tot ouderen
en mensen met beperkingen, en voor
verenigingen. De raad vindt dat prima,

maar vreest dat hiermee de ruimte
voor de particulieren om gewoon
recreatief te zwemmen wel erg
beperkt is. De Rekenkamer heeft ook
geprobeerd toegangsprijzen en prijzen voor zwemlessen te vergelijken
met andere baden. Los van het feit
dat veel vergelijkingen mank gaan, is
de Rekenkamer van oordeel dat het
prijsniveau van het Veenweidebad niet
extreem, maar wel hoog is.
Aanbevelingen
De Rekenkamer ziet geen aanleiding
voor verder onderzoek. Wel werd
gesuggereerd om een enquête te houden onder de (potentiële) gebruikers
om vast te stellen of het bad daadwerkelijk in een behoefte voorziet en
welke wensen er leven. Een ruime
meerderheid van de raadsfracties zag
daar echter geen heil in. Besloten
werd het rapport van de Rekenkamer
voor kennisgeving aan te nemen en
de zaken te laten zoals ze zijn.

Meer ruimte nodig voor recreatiezwemmen in het weekend
Recreanten moeten het hele
weekend kunnen zwemmen in
het Veenweidebad in Mijdrecht.
Gebruikers accepteren niet, dat
het bad bijna het hele weekend is
gesloten. Alleen op zondagochtend
kan er worden gezwommen. Dat is
de belangrijkste conclusie van de
inventarisatie, die is georganiseerd
door de raadsfractie van PvdA/
GroenLinks/LokaalSociaal. De
uitkomst van de online inventarisatie zal binnenkort door PvdA/
GL/LS gepresenteerd worden aan
de ruim 30 Rondeveners die rea-

geerden op de oproep. Zij lieten
een of meer reacties achter bij het
‘Meldpunt Veenweidebad’ op
www.lokaalsociaal.info. Het meldpunt is inmiddels gesloten.PvdA/
GL/LS wil de bewoners vaker
vragen hun mening te geven over
actuele zaken. Daarnaast gaat
men een ombudsteam starten, dat
bewoners met raad en daad terzijde staat als men er zelf of met
de gemeente niet uitkomt.
De fractie meldt dat op het meldpunt veel ideeën zijn ingebracht,
variërend van een gezelliger

inrichting van het Veenweidebad
tot een meer klantvriendelijke
opstelling van exploitant Optisport. Een eventuele zomersluiting
moet beter worden afgestemd met
de zwembaden in de regio, in het
bijzonder met het Meerbad in Abcoude. Veel bewoners hadden eerder al naar Optisport gereageerd,
maar daar geen of een weinigzeggend antwoord van gekregen. Het
meldpunt voorzag dus zeker in een
behoefte, zo concludeert PvdA/
GL/LS.
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BIO 23-onderscheiding voor
Sabrina Koning-Woud uit Baambrugge

Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 7 oktober zijn luisteraars
naar het programma Horizon te
gast in een ‘Songs of Praise’ dienst
onder leiding van Dirk Jan Warnaar,
kerkmusicus van PKN Mijdrecht.
Door het publiek gekozen liederen
worden met elkaar gezongen onder
de bezielende leiding van Dirk Jan.
Voorafgaand aan de zang wordt eerst
het betreffende lied nader toegelicht.
Elke derde zondag van de maand
worden deze diensten gehouden in
kerkelijk centrum De Rank te Mijdrecht. Horizon is te beluisteren van 9
tot 10 uur op RTV Ronde Venen.

Waverhoek

Vogels tellen met IVN
Op zaterdag 6 oktober gaan leden
van de vogelwerkgroep van IVN De
Ronde Venen en Uithoorn op stap
om vogels te kijken en te tellen. Dat
gebeurt in de Waverhoek. De telling
gebeurt op zo'n 150 plaatsen in ons
land. Aan het einde van middag verzamelt Vogelbescherming Nederland
(in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl) de vogelgegevens uit heel Nederland. Elk
jaar worden tienduizenden vogels
gezien, met in sommige jaren aantallen van meer dan 600.000, verdeeld
over meer dan 200 verschillende
vogelsoorten. In heel Europa werden
vorig jaar zelfs bijna 5 miljoen vogels
geteld! De hoeveelheid trekvogels
is daarbij sterk afhankelijk van het
weer. Wie ook eens wil zien hoe het
trektellen in zijn werk gaat, is op 6
oktober van 11 uur tot 15 uur van
harte uitgenodigd voor een bezoek
aan de Waverhoek.

Afgelopen donderdag 27 september
2012 tijdens de opening van BIO
23 in Ljubljana (Slovenië) ontving
Sabrina Koning-Woud uit Baambrugge een onderscheiding voor
haar project ‘Navigeren in de Biesbosch’, van wilgentenen gevlochten
boeien. In aanwezigheid van de
internationale jury en de ministers
van onderwijs, wetenschap, cultuur
en sport en de directeur van het
museum van architectuur en design

en vele belangrijke internationale
genodigden werd de award uitgereikt door internationaal jurylid,
docent in architectuur en design
en winnaar van de Ludwig Mies
van der Rohe Award 2007, Vasa J.
Perovic.
Sabrina's project was eerder dit
jaar te zien op de tentoonstelling bij
de opening van Atelier Henny Woud
in Waverveen.

Net als vorig jaar zetten Vera
en John zich in voor het Alynkinderziekenhuis in Jeruzalem.
Het Alyn-hospital is een non-profit
kinderziekenhuis, dat lichamelijk
gehandicapte kinderen van alle
gezindten zonder uitzondering van
politieke of etnische achtergrond
behandelt en revalideert. John:
“Elk kind krijgt de verzorging en
begeleiding die het nodig heeft;
hiermee wordt getracht ze een
zelfstandige, onafhankelijke plek
in de maatschappij te geven.” John
is raadslid voor de SVAB in de gemeenteraad van De Ronde Venen.
Hij geeft deze keer prioriteit aan
de sponsorfietstocht, de Wheels of
Love. Vera en John bereiden zich
voor op deze zware 5-daagse fietstocht, die start in het heuvelachtige
zuidelijke woestijngedeelte van
Israël en eindigt bij het ziekenhuis
in Jerusalem. “Deze zomer heb-

ben wij gefietst vanaf Abcoude tot
Malmö. Een lange tocht. Wij zijn
er klaar voor,” zo verklaart Vera
haar inzet. Vera is directeur van de
OBS Piet Mondriaan te Abcoude en
vindt haar deelname aan dit unieke
evenement belangrijk. De Alynfietstocht is van 11 – 15 november
en Vera en John vragen U hen te
sponsoren. “Elke sponsorbijdrage,
elke cent komt volledig ten goede
aan de kids van Alyn,” zegt John.
Alle onkosten betalen Vera en John
zelf. Help Vera en John met uw
extra sponsoring voor dit goede
doel. Vera: “Wij danken de gevers
bij voorbaat voor hun bijdrage.”
Donaties aan: Stichting ‘Vrienden van het Alyn-Hospital’ te
Soest – bankrekening ABN AMRO
60.82.47.529 – met vermelding
‘sponsor Vera/John Melkman’. De
stichting is ANBI geregistreerd.
Meer informatie www.alynride.org.

Zonnebloem afdeling Wilnis-De Hoef gaat met
gasten op stap

Panderhorst feestelijk geopend

Mijdrecht

Scholendienst in
De Wegwijzer
Op zondag 7 oktober is er om 10
uur een bijzondere dienst in de
Christelijke Gereformeerde Kerk 'de
Wegwijzer', Koningin Julianalaan
22 in Mijdrecht. Student Mark Bot
sluit aan bij waar deze week op
school over verteld en gewerkt is,
over Jozef en wat de Bijbel over hem
vertelt. Het thema is: Wie ben jij?
In de kerkzaal zijn werkjes van de
kinderen opgehangen, zo is te zien
wat de kinderen op school gemaakt
en geleerd hebben. Ook kan er
geluisterd worden naar de kinderen
als ze een aantal liedjes zingen
die over het thema gaan. Meer
informatie bij scriba Henk Aperloo
0297 – 281378. Om 17 uur wordt
uit de catechismus gepreekt. In deze
leerdienst behandelt Mark Bot het
tiende gebod; gij zult niet begeren.
Hij zal er bij stil staan dat 'begeren'
vooral negatief overkomt, maar hoe
zal het zijn om al je verlangens en
begeerten in God en in het christelijke leven vervuld te zien? Wie niet
naar de kerk kan komen en toch
graag de dienst wil meebeleven kan
live en achteraf via www.cgkmijdrecht.nl kiezen voor meekijken,
meeluisteren of achteraf bekijken bij
Online diensten.

Vera en John Melkman gaan er (opnieuw) voor

De afgelopen twee maanden zijn
vrijwilligers van de Zonnebloem
op stap geweest met de gasten die
normaal thuis worden bezocht. Zij
kregen allen de vraag of ze iets specifieks hadden waar ze graag heen
wilden. Het resultaat is een groot
aantal heel verschillende uitstapjes.
Gewoon in het dorp samen gezellig
een kop koffie drinken met wat lekkers er bij. Ergens lekker pannenkoeken eten. Ook een bezoek aan
Oortjespad met zijn dieren, naar
de Sfeerstal een heerlijke lunch en
daarna zelf een bosje bloemen plukken. Maar ook met een speciaal

rupsvoertuig op het strand naar de
zee rijden, waarbij de voeten zelfs
in het water terecht kwamen.
Zo gingen veel wensen van mensen,
die hier zelf niet meer toe in staat
zijn, in vervulling. Het was mooi om
de vrolijke gezichten bij deze uitstapjes te zien. Een en ander werd
mogelijk gemaakt door de Riki
stichting die de Zonnebloem financieel in staat stelt deze één-op-één
benadering met de gasten mogelijk
te maken. Vele zeer geslaagde
uitstapjes hebben zodoende de
mensen een heerlijke dag of middag
bezorgd.

Kom jij ook de herfst zoeken?
Speciaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar is er een middag om te kijken naar
herfstverschijnselen. De kleuren van de blaadjes, blaadjes die vallen, kale
bomen, paddenstoelen. Misschien vind je wel eikeltjes of beukennootjes.
We gaan op zondagmiddag 7 oktober om 13.30 uur in het parkje bij De
Meijert in Mijdrecht kijken en zoeken. Om 15.00 uur is het afgelopen. Kom
jij ook? Neem je een tasje of een mandje mee? Inlichtingen bij Lia Rademaker 0297286918 of lia.rademaker@gmail.com

Zaterdag 29 september is het nieuwe pand van Pandergroep Scouting
Abcoude feestelijk geopend! De dag
begon met een optocht in de zon,
dwars door het dorp. Met voorop
de Harmonie en Drumband van
Abcoude liep een lange stoet van
leden, leiding, bestuur, donateurs en
betrokkenen naar Panderhorst in
de Horn. Voorzitter Jörg Stensinski
opende samen met wethouder Erika
Spil officieel het nieuwe gebouw
door het naambord te onthullen.
Daarna zongen alle leden het lied
‘Schouder aan schouder’ om de
saamhorigheid van de vereniging
in de afgelopen 2,5 jaar te onderstrepen. De bouwcommissie,
feestcommissie, kartrekker Rik van
Beek en het bestuur werden in het

zonnetje gezet en Rik kreeg een
officieel waarderingsteken,waarna
de deuren voor iedereen open
gingen. De bezoekers waren onder
de indruk van het mooie ontwerp,
het licht en de ruimte die er is. Een
aantal spontane donateurs boden
zich aan, waar de vereniging zeer
dankbaar voor is. Kinderen deden
spelletjes, mensen deden mee aan
de loterij en dronken een drankje.
Vele herinneringen werden opgehaald aan vroeger en de bouwtijd.
En met veel kabaal werd ook nog
de nieuwe website gelanceerd
(www.scoutingabcoude.nl). Het was
een onvergetelijke dag, een kroon
op het harde werken van velen en
een mooie start van het nieuwe
Scoutingseizoen.
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Veel belangstelling voor info-avond
over prostaatkanker

Jaarlijks sterven er in ons land
drieduizend mannen aan prostaatkanker; zes per dag. Daarmee is
prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Reden voor Inloophuis 't Anker
om een informatieavond te organiseren rond dit thema. Er was een
boeiend betoog van uroloog professor dr. Frans Debruyne, oprichter en
directeur van de Andros Mannenklinieken, die zijn gespecialiseerd
in de behandeling van plasklachten,
erectieproblemen en prostaatkanker. Debruyne sprak uitgebreid en
zonder nodeloos medisch jargon
over de ziekte, het stellen van de
diagnose, de behandelingen en de
levensverwachtingen van patiënten
die met de ziekte worden geconfronteerd.

Na de pauze vertelde theatermaakster Nicoline van de Beek
in een monoloog op indringende
en herkenbare wijze over hoe een
vrouw omgaat met de prostaatkanker van haar man. En hoewel
prostaatkanker als een typisch
'mannenprobleem' geldt, was de
bijeenkomst daarmee uitdrukkelijk
ook geschikt voor vrouwen. Dit feit
was al in de uitnodiging gemeld en
sprak kennelijk bijzonder aan: zeker de helft van het publiek bestond
deze avond uit vrouwen. Aan de
info-avond werd ook meegewerkt
door patiëntenvereniging ProstaatKankerStichting, die een stand
bemande met een grote hoeveelheid informatiemateriaal, waar veel
belangstelling voor was.

Entrepenasium op het VLC
Het VeenLanden College is in de
Havo klassen, zowel in Vinkeveen
als in Mijdrecht, gestart met het
Entreprenasium. In het project ‘Jij
de Baas’ ervaren leerlingen of zij
onze ondernemers van de toekomst
kunnen worden.
Het startevenement van het project
was de Goede Doelenmarkt, die
dinsdag jl. plaatsvond. Verschillende
goede doelen waren uitgenodigd
om op het VLC in Mijdrecht in een
marktachtige manier hun activiteiten onder de aandacht te brengen.
Elf van hen namen de uitnodiging
aan. De leerlingen kozen per
groepje een goed doel uit. Vervol-

gens startten zij een ‘maatschappelijk bewuste onderneming’.
Ze schreven een bedrijfsplan en
legden dit voor aan ondernemers in
De Ronde Venen. Met hun kersverse bedrijfje gaan ze de komende
weken daadwerkelijk activiteiten
ondernemen voor dit goede doel.
De activiteiten kunnen op verschillende manieren ingevuld worden.
Niet alleen ophalen van geld, maar
ook het zich verdiepen in het goede
doel en bedenken (in overleg met
hun goede doel) op welke manier
ze iets voor hun goede doel kunnen
betekenen. Het werd een gezellige
middag.

Abcoude

Andere locatie
kleding- en
speelgoedbeurs
In tegenstelling tot eerdere
berichten zal de najaarsbeurs voor
tweedehands kinderkleding en
speelgoed van 6 oktober aanstaande in Abcoude niet plaatshebben
in het Piet Mondriaan gebouw,
maar in ’t Trefpunt, gelegen naast
de R.K. Kerk, Kerkstraat 23 in
Abcoude.

Mijdrecht

Bingo bij Argon
Op 12 oktober organiseert de
Lijnkijkers de maandelijkse Bingoavond in de kantine van sportvereniging Argon. De bingo van deze
maand heeft als thema ‘herfst’, de
hoofdprijs is een herfstmand ter
waarde van 150 euro.
De aanvang is 8 uur, en natuurlijk
is het eerste kopje koffie weer
gratis. Met het meedoen aan deze
bingo steunt men de jeugd van
Argon.

Vinkeveen

Speelgoed- en
kinderkledingbeurs

foto rob isaacs

Feest bij boekhandel Mondria
Vanuit alle delen van de wereld zijn er mensen naar Mijdrecht gekomen.
Wie de boekhandel inloopt moet niet gek opkijken als er ineens een
Spaanse danseres achter de toonbank staat. Maar ook een Chinese dame,
een cowgirl of een Indiaanse kunt u deze dagen zomaar in de boekhandel
aantreffen. Zelfs Zuid-Afrika is vertegenwoordigd en ook ons eigen Volendammer meisje ontbreekt niet.
De reden? Het is kinderboekenweek met als thema: Hallo Wereld!

Kort nieuws

Aandacht voor het project Service Dogs, die hulphonden traint om mensen met
een lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks
leven.

Stichting Japthi is een kleine Nederlandse stichting die het werk van ontwikkelingswerker (en oud-VLC leerlinge) Maartje v.d. Brand in het kindertehuis Manasa Jyothi in
India ondersteunt. Dit tehuis biedt scholing en onderdak aan gehandicapte kinderen.

Peuterspeelzalen Duimelot uit
Wilnis en De Duikelaar uit Vinkeveen organiseren op zaterdag 13
oktober een speelgoed- en kinderkledingbeurs bij peuterspeelzaal
de Duikelaar, Tuinderslaantje 5
in Vinkeveen. De verkoop vindt
plaats tussen 10.00 en 11.30 uur.
Men kan er terecht voor (winter)
kinderkleding vanaf maat 86
en speelgoed. De niet verkochte
artikelen kunnen, indien men dat
wenst, worden geschonken aan
een goed doel. Dit is Stichting
Roki die zich inzet voor Roemeense wees en -zigeuner kinderen.
Zestig procent van de opbrengst
is voor de verkoper en veertig
procent van de opbrengst is voor
de peuterspeelzalen.
Voor een klantnummer of informatie kunt u (vóór donderdag 11 oktober) contact opnemen met Angelique Corcione 06-46068088 of
Mirjam Heijman 0297-27x1908
of mailen naar duikelaar.duimelot.
beurs@live.nl. Info en spelregels
staan op: www.123website.nl/
duikelaar-duimelot-beurs.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

Groep 8 De Eendracht krijgt dansworkshop
De leerlingen uit groep 8 van OBS De Eendracht hebben afgelopen vrijdag
een dansworkshop gekregen in dansstudio Build ya skillz. Sylvain heeft de
kinderen veel verteld over verschillende dansstijlen en waar ze vandaan
komen. Natuurlijk werd er ook gedanst. Sommige namen van moves waren
erg leuk. Zo hebben de leerlingen ‘de Smurf’ geleerd! Het was een hele
leuke, leerzame ochtend. Sylvain, heel erg bedankt!

Op vrijdag 12 oktober 2012 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
in Café de Merel, Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen. Aanwezig
zijn om 20 uur en uiterlijk om
20.15 starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Er worden
vier maal zestien giffies gespeeld
,de punten worden bij elkaar
opgeteld,en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze
avond een grote tombola.
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Ot & Sien heeft 22 augustus een
tweede locatie geopend in Vinkeveen

Ontvang op vertoon van deze advertentie een

Prénatal cadeaubon van € 50,per plaatsingsdag
Bij het afsluiten van een contract voor plaatsing in het kinderdagverblijf
(kinderen van 0 t/m 4 jaar) ontvangt u eenmalig 1 cadeaubon per plaatingsdag.
Deze actie is geldig van 1 oktober tot 1 januari 2013.

Ot & Sien is opgericht
in 2002 en is een kleinschalig, huislijke kinderopvang. Ot & Sien biedt
professionele opvang aan
kinderen in de leeftijd van
tien weken tot dertien jaar.

Herenweg 61
3645 DR Vinkeveen
T: 0297 - 262343
E: info@kinderopvangotensien.nl
W: kinderopvanotensien.nl

Ontdek Horizon TV van UPC
Kijk ook tv op uw laptop,
tablet of smartphone.*

Alles-in-1 Horizon TV-pakket
Horizon TV Standaard
met 50+ tv-zenders en 10 HD-zenders
60 Mb Internet
Bellen
Kabel TV en Radio

Stuur uw eigen
favoriete video’s,
foto’s en muziek
draadloos naar
uw televisie.

eerste
6 maanden

€39,50
p.m. daarna
€ 54,95

Horizon geeft u
persoonlijke suggesties.

Kiest u vóór 31 oktober voor een Alles-in-1 Horizon TV-pakket dan
ontvangt u een waardebon van € 50,- voor onze winkel.
| Electroworld Bunschoten | Hoogstraat 26 | Abcoude
De UPC actie is geldig t/m 31 december 2012 en beperkt beschikbaar. De aanbieding is geldig voor nieuwe UPC-abonnees en bestaande abonnees die er tenminste 2 diensten (UPC Internet, Bellen of Digitale TV)
bijnemen. U betaalt eenmalig activatiekosten voor Horizon TV of kosten voor wijziging Horizon Mediabox van € 49,-. U ontvangt de Horizon Mediabox (evt. in combinatie met een modem) in bruikleen. U betaalt hiervoor
in totaal eenmaal € 45,- borg. Voor alle abonnementen geldt een (nieuw)jaarcontract, daarna maandelijks opzegbaar. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de actievoorwaarden en beschikbaarheid.
*Bij introductie beschikbaar voor iPhone & iPad.
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Zondagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een rieten kap
aan de Hofland. Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur uitslaand
en werd direct de hulp ingeroepen van korpsen uit de omgeving, waaronder de
gespecialiseerde rietbrandbestrijders uit Kockengen en Kamerik. De brandweer
kon voorkomen dat de aangrenzende rieten kappen ook in vlammen op gingen.
De brand in Restaurant FF Makkelijk en Café De Paddestoel was rond 00.50 uur
onder controle; de schade is enorm. Hoewel Café De Paddestoel weer geopend
is, blijft Restaurant FF Makkelijk gesloten vanwege de enorme schade. De politie
is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.
foto peter bakker

Terwijl zondagavond jl. de brandweer de handen vol had aan het bestrijden van een
brand in een rieten kap aan de Hofland, kwam een melding binnen van een autobrand. De
melding was op de Constructieweg, maar later bleek dat er een auto in brand stond op een
leeg terrein aan de Nijverheidsweg; het terrein waar vroeger Marsman Caravans gevestigd
was. Volgens een getuige zat er vuurwerk in de auto en dat was aangegaan. De brandweer
van Wilnis heeft de brand geblust. De politie sluit brandstichting niet uit.
foto peter bakker

Het zwemseizoen voor de wedstrijdploeg van de Meerkoeten is gestart met
een vijfkamp in Woerden. Met een groep van slechts 19 zwemmers werden
er wel 31 persoonlijk records gezwommen en bovendien kon de club ook nog
eens een clubrecord noteren op de 200m rugslag van Robin van den Broek.
Drie nieuwe zwemmers zwommen voor het eerst een officiële wedstrijd.
Yilana Berkof, Verena Penders en de uit Argentinië afkomstig Juanma Cuello.
Er werden deze dag maar liefst 4 gouden, 7 zilveren en 3 bronzen medailles
bijelkaar gezwommen. Veertien medailles op 19 zwemmers is natuurlijk niet
verkeerd. Kortom, een prima start van dit nieuwe seizoen.

Yljana, Juanma en Verena debuteerden bij de Meerkoeten

Zaterdag jl. gaven de winkeliers van de
Passage in Mijdrecht gezamenlijk een
flonkerende najaarsshow. Uitgangspunt was
het gevoel over te brengen van ‘Jezelf goed
voelen’. En dus kon men genieten van kleding, styling, schoenen, accessoires, food en
drank. Op verschillende tijdstippen van de dag was er een modeshow, gepresenteerd
door Hans van Veen met modellen van Dansschool Nicole. Het was een gezellige
drukte in De Passage.

Baambrugge
heeft de primeur
van de eerste megalichtkrant van
Artsen zonder
Grenzen. De lichtkrant, waarop de
organisatie korte
nieuwsberichten
over projecten
vertoont, blijft
zes weken staan.
Daarna verhuist
de lichtkrant,
die bestaat uit
een tekstbak van 16 meter lengte die op vier zeecontainers is gemonteerd, naar een
ander weiland. Doel is om het belang van noodhulp te onderstrepen. De kern: noodhulp is
noodzaak, elke dag, overal ter wereld. Ook komen er 50 kleinere lichtkranten en posters
op stations te hangen. Daarnaast worden er op tv ‘lichtkrantcommercials’ uitgezonden.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

Laatste uitzending Horizon op 28 oktober
Na 25 jaar lang via de plaatselijke radio de
boodschap van het Evangelie te hebben laten
horen, stopt het programma Horizon.
Het is jammer dat wij deze beslissing moeten
nemen, maar ‘waar mankracht ontbreekt,
houdt het werk op’.
“Wij danken ieder die een aandeel heeft
geleverd aan onze uitzendingen en wij danken
de luisteraars voor hun aandacht,” aldus Nel
Pauw in een verklaring namens bestuur en

medewerkers van het programma.
“Op gepaste wijze zullen wij afscheid nemen
van enkele instellingen, die ons financieel
steunden en van een aantal betrokken personen, met wie wij aan ons programma konden
bouwen. Wij zijn dankbaar voor de mogelijkheid die ons geboden werd om onze programma’s te kunnen uitzenden. Wellicht nemen
anderen onze taak in de toekomst over.”

Najaarscursus tekenen en schilderen bij
Atelier Henny Woud in Waverveen
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de najaarscursus tekenen en schilderen voor beginners en
gevorderden bij Atelier Henny Woud in Waverveen. “Na de zomerworkshops en tentoonstellingen is er veel vraag naar teken- en schilderlessen. Graag wil ik hier gehoor aan geven met
het 'open atelier': Verder werken aan een reeds
gemaakt kunstwerk, het maken van nieuw werk
en/of kennis maken met andere technieken. Ook
portrettekenen en schilderen is mogelijk.”

Aanmelden kan voor de donderdagavond
19.00-21.30 uur of de vrijdagochtend 9.3012.00 uur of een combinatie daarvan. Met een
strippenkaart van 8 lessen voor € 150,- voor de
periode liggend tussen 18/19 oktober en 20/21
december. De lessen zijn inclusief thee, koffie
e.d. en het basismateriaal voor de teken- en
schilderlessen. Met eigen materiaal werken is
ook mogelijk. Graag opgeven voor 10 oktober
aanstaande www.hennywoud.nl

DE GROENE VENEN

Steengoed wereldproduct en lekkere wijn
Voor oktober kozen de Wereldwinkels voor kaarsen van palmolie in de vorm van een
steen. Fair Trade Original importeerde ze onder het motto ‘Geen hulp, maar handel, ontwikkelingshandel’.
De steengoede palmoliekaarsen zijn handgemaakt in een kleinschalig bedrijf op OostJava. Ze zien eruit als kei en kiezel, maar
hebben een lontje. Ze zijn gemaakt door
vrouwelijke werknemers die werken onder
fairtrade omstandigheden en een eerlijk
loon krijgen voor hun werk. De palmolie
komt van gecertificeerde plantages. Dat
betekent dat de grondstof op een duurzame
manier is verbouwd. De ‘stenen’ zijn er in
twee maten en kosten € 4,95 en € 1,95.
Omdat oktober traditioneel de wijnmaand
is, hebben de Wereldwinkels in Abcoude
en Mijdrecht mooie wijn in de aanbieding.
Pinotage, Chardonnay en Rosé kosten nu
geen € 5,59 maar € 4,75. Wilt u de wereldwinkelwijnen proeven? Dat kan.
Op zondag 14 oktober tussen 14.30 uur en
17.30 uur in de Dorpskerk van Abcoude is

de wereldwinkel met haar collectie ‘fairtrade wijnen’ aanwezig. En er is meer die zondag. Wijnhandel De Wakende Haan nodigt je
uit op de jaarlijkse grote overzichtsproeverij.
Naast zo’n 100 wijnen zijn er de boekhandel, de ambachtelijke slager, de bakkerij en
andere winkels die zich presenteren met
wijngerelateerde artikelen.
Op de overzichtsproeverij zal de Wereldwinkel Abcoude naast fairtrade wijnen eerlijke
kerstpakketten op de proeftafel hebben.
Bovendien ook van alles op het gebied van
koken en tafelen. Van harte welkom.
Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9,
Abcoude, www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel de Ronde Venen,
de Passage 14, Mijdrecht,

www.derondevenen.wereldwinkels.nl.

Johannes Hospitium houdt Open Huis
Op zaterdag 6 oktober aanstaande van 11
tot 13 uur opent het Johannes Hospitium
haar deuren weer voor belangstellenden. In
het ‘Buurhuis’, gelegen naast het Johannes Hospitium, Vossestaart 2 in Wilnis, zijn
medewerkers en vrijwilligers aanwezig om
informatie te geven over de organisatie,
de opnamecriteria, de zorg aan bewoners
en het vrijwilligerswerk. Er is ook folder-

materiaal aanwezig. Indien gewenst is een
rondleiding in het hospice mogelijk. Belangstellenden zijn welkom eens een kijkje te
komen nemen in dit Huis in het hart van De
Ronde Venen. Wie er al langer over dacht
zich aan te melden als vrijwilliger, heeft nu
de kans zich vrijblijvend te oriënteren over
de mogelijkheden.
Zie ook www.johanneshospitium.nl.

Info-avond gevangenenzorg in De Roeping
Op woensdagavond 10 Oktober komt
stichting gevangenenzorg Nederland een
informatieavond geven in het gebouw de
Roeping, Kerkstraat 12 in Wilnis. De vrijwilligers van deze stichting zoeken gedetineerden op. Dat opzoeken gebeurt ook nog
steeds als de detentie is afgelopen en de exgevangenen weer voorzichtig gaan proberen
om weer in de maatschappij terug te komen.
Ook familieleden worden bezocht.
De stichting gevangenenzorg zet zich in voor

deze mensen. Er wordt niet gevraagd naar
het hoe en waarom.
Een luisterend oor, een hand, een schouder.
Warmte. Dat is wat men biedt. Vanuit een
Christelijke levensovertuiging wordt hulp
aangeboden, niet zozeer vanwege een
bekeringsdrang maar simpelweg omdat er
behoefte aan is. Nieuwsgierig, vragen over
dit moeilijke en mooie werk?
De avond begint om 20 uur en u of jij bent
van harte welkom.

Jaap en Reita Plomp
25 jaar getrouwd

Van harte gappie,
namens
Gefeliciteerd namens de
fam. Plomp

"the gang"
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Dr. Beeker

Kort Nieuws

Roken tijdens de zwangerschap

Vinkeveen/Abcoude

Iedereen die mijn stukjes regelmatig leest weet dat ik tegen roken ben. In de loop der jaren heb ik meerdere stukjes geschreven
over de schade die het lichaam oploopt tijdens het roken. Ook heb ik al eens beschreven hoe kinderen schade oplopen door het
rookgedrag van hun ouders.
Vroeger, toen ik nog stage liep als
huisarts, had ik een kindje onder
behandeling dat altijd ’s nachts
benauwd was en meerdere keren
moest worden opgenomen in het
ziekenhuis. Uiteindelijk werd het
kind ook overdag steeds meer benauwd en moest ik als jonge arts op
visite. Daar aangekomen bleek de
woonkamer blauw te staan van de
rook, terwijl het kind steunend en
proestend op de bank lag. Ik kreeg
het daar al snel zelf benauwd!
Vaak spreek ik patiënten die dan
betogen dat ze ‘altijd buiten roken’.
Helaas is dat geen garantie, want
niet voor niets ruik je aan rokers
dat ze roken; ze nemen de rookdeeltjes in de kleding en op de huid
vrolijk mee naar binnen. Bovendien
hebben rokers de eigenaardige
gewoonte om hun rooklucht binnen
uit te ademen.
Begrijp me goed, ik ben niet tegen
roken op zich, dat moet iedereen
zelf weten, maar wel tegen de
schade die anderen daarbij oplopen.
Ik heb al eens beschreven hoe kinderen van ouders die roken vaker
last hebben van middenoorontstekingen, astma en holteontstekingen,
maar de cardiovasculaire schade
die de rokers zich zelf aandoen
is bij kinderen nog niet aan bod
geweest.
En precies dat laatste is nu in
een goed Nederlands onderzoek
uitgezocht.
We weten dat rokers meer risico lopen op slagaderverkalking, met dan
weer hartinfarcten en hersenbloedingen tot gevolg. De schade aan de

slagaders kan je meten door met de
echo een diktemeting te doen van
de slagader naar de hersenen. Meet
je een verdikte, verkalkte wand dan
kan je je voorstellen dat van die
verkalkte wand af en toe stukjes
afbrokkelen, die dan weer in de
hersenen terecht komen met doorbloedingsstoornissen ter plekke en
dus Tia verschijnselen en uiteindelijk hersenbeschadiging. Voldoende
van dat soort propjes in je hersenen
en je wordt dement, reden waarom
ik laatst al gesteld heb dat Alzheimer een welvaartsziekte is.
In de regio Utrecht hebben ze in
1970 een slim onderzoek opgezet.
Tussen 1970 en 1973 werden 732
kinderen geboren waarbij na de
geboorte werd gekeken naar blootstelling van de moeder aan tabaksrook tijdens de zwangerschap. Met
andere woorden; als de moeder of
de vader tijdens de zwangerschap
rookte werd dat genoteerd.
Van de 732 kinderen bleek 29%
van de moeders te roken (niet
alleen na de geboorte, maar ook
tijdens de zwangerschap dus). De
kinderen werden gevolgd en op
dertigjarige leeftijd werd de dikte
van de vaatwand met zo’n echo
gemeten.
Op dertigjarige leeftijd bleek dat
kinderen van in de zwangerschap
rokende moeders een dikkere
vaatwand hebben dan kinderen van
niet in de zwangerschap rokende
moeders. Rookte de vader tijdens
de zwangerschap dan was de vaatwand van het later geboren kind
uiteindelijk ook verdikt, maar de
relatie tussen roken en vasculaire

Alzheimer Café DRV op 10 oktober
Het Alzheimer Café De Ronde
Venen opent zijn deuren op
woensdagavond 10 oktober 2012
in Zorgcentrum Zuiderhof,
Futenlaan 50 te Vinkeveen.
Aanvang vanaf 19:00 uur (Let
op: een andere aanvangstijd)
Het thema van deze avond is:
“Hoe beleeft u de Alzheimer
Experience?”
De Alzheimer Experience is
een nieuwe methode die helpt
inzicht te krijgen in de beleving
van mensen met Alzheimer. Voor
belangstellenden die weinig weten
over de ziekte van Alzheimer en
voor mantelzorgers die er dagelijks mee te maken hebben, is de
Alzheimer Experience een goede
methode om te ontdekken wat
er in een dementerende omgaat.
Minse Bos Kuil, van beroep arts en
tevens de gesprekleider, gaat deze
bijzondere aspecten van de Alzheimer Experience toelichten.
Bent u nieuwsgierig geworden
en wilt u met ons van gedachten
wisselen dan bent u van harte
welkom. Er is muziek, koffie en

gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aanmelden is niet nodig en de
toegang is gratis, men kan een
bijdrage in de collectebus deponeren. Heeft u vervoer nodig? U kunt
dan telefonisch contact opnemen
met het
Servicepunt De Ronde Venen. Tel.
0297-587600, zij zoeken met u
naar een oplossing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Esther Smit
Coördinator Steunpunt Mantelzorg, 0297-230280/ e-mail:
e.smit@stichtingdebaat.nl

schade was bij moeders sterker. Het
sterkste was die relatie overigens
als beide ouders tijdens de zwangerschap rookten.
Rookte je moeder tijdens de zwangerschap, dan heb je dus op dertig
jarige leeftijd een verhoogd risico
op hart- en vaatziekten en dementie, een minder prettige erfenis!
Op zo’n onderzoek valt natuurlijk
wel wat af te dingen. Het is bijvoorbeeld bekend dat in lagere sociaal
economische milieus meer wordt
gerookt en ook dat de lifestyle als
geheel cardiovasculaire schade
meer waarschijnlijk maakt.
Maar door slimme statistische bewerkingen is het verschil in sociaal
economische status weggefilterd
(leuke woordspeling).
Je zou kunnen zeggen dat de moeders ook na de zwangerschap wel
zijn blijven roken en dat de schade
aan de vaatwand dus ook van na de
geboorte kan zijn, maar ook daar
hebben de slimme onderzoekers
voor gecorrigeerd.
Er is geen ontkomen aan: rook je
in de zwangerschap als vader of als
moeder, dan zadel je je kind op met
vaatschade.
We sluiten dit stukje af met positief
nieuws (voor rokers). De Nederlandse verzekeraar Paerel biedt
sinds enige tijd lijfrentepolissen aan
voor rokers. Als je kunt aantonen
dat je rookt (minimaal 10 sigaretten, 6 sigaren of 6 keer pijp per
dag) en je bent ouder dan 55 jaar,
dan kom je in aanmerking voor
sterk gereduceerd tarief!

Zoals bekend verzekeren verzekeraars
bij voorkeur geen risico en de mannen
van Paerel zijn
in navolging
van enkele
Duitse
verzekeraars tot
de conclusie
gekomen dat weinig rokers de uitkeringsleeftijd halen en dat is
voor hen natuurlijk
gunstig.
In Duitsland gaat
dat nog een
stapje verder,
want daar krijg
je
een hogere uitkering als je ooit een
hartinfarct hebt gehad (+12%),
Alzheimer hebt (+34%) of bij
extreem overgewicht. In al die gevallen bestaat er weinig kans dat je
nog erg lang leeft, de verzekeraars
hoeven dus weinig uit te keren.
Sluit je de lijfrente voor 1-1-2013
af dan kom je ook nog in aanmerking voor het lage tarief van 9,7%
! (met dank aan Rutte en Samsom).
De volgende stap is een aangepaste
polis voor kinderen van rokende
ouders, die kunnen ook wel zo’n
34% in uitkering omhoog.

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

In oktober start er in Mijdrecht weer een Happy Me-training op de woensdagmiddag van 14 tot 16 uur. Happy Me is een training die speciaal is ontwikkeld om mee te bouwen aan een stevig fundament voor kinderen en hun
ouders op geestelijk, sociaal en emotioneel gebied. Kinderen als 'parels in
Gods hand' die mogen stralen en groeien. Een cursus levensvaardigheden op
een manier die bij kinderen past in hun wereld van vandaag. Met de training
wordt in de groep spelenderwijs en praktisch bezig omgegaan met thema's
als: identiteit en eigenwaarde, omgaan met (nare) gevoelens, omgaan met
jezelf en anderen, en ‘leugens’ (onwaarheden die een negatief zelfbeeld
geven) ontdekken en herkennen, en dan natuurlijk ook 'waarheid' ontdekken
en inprenten. Het accent ligt op mogelijkheden en plezier, en veel minder op
moeilijkheden en moeten. 'Happy me' is inmiddels al vaak beproefd. Op basis
van ervaringen en evaluaties (door zowel kinderen, als ouders en trainers) is
de cursus telkens aangepast, gevormd en verbeterd. Enkele reacties van kinderen die de cursus al hebben gevolgd: 'Het is heel erg leuk bij happy me' en
'we doen veel leuke dingen en ik leer er ook nog eens heel veel' ; 'bij happy
me kwam ik erachter dat ik lang niet de enige ben die zich weleens zo voelt';
en van ouders: 'je komt thuis in gesprek met je kind over dingen waar je
anders niet zo snel over zou beginnen'. Geef je dus snel op, en kijk voor meer
informatie op onze website: www.happyme-derondevenen.nl

Op zaterdag 6 oktober van 11 tot
16 uur kan men bij tuincentrum De
Huifkar aan de Oosterlandweg 32 te
Mijdrecht terecht voor Jetske's natuurlijke aroma en kruidentherapie.
Jetske maakt alles op intuïtie en op
ambachtelijke wijze, 100% natuurlijke producten van kruiden, bloemen

Het watersportseizoen loopt
weer ten einde. Zoals ieder jaar
organiseert de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude als
sluitwedstrijd de races voor
de Snertcup. Dit jaar wordt
op zondag 7 oktober de grote
race gehouden voor de Snertcup.
Deze wedstrijd staat open voor
alle zeilers op de Vinkeveense
Plassen. Deelname is gratis,
aanmelden kan vanaf 13.30 uur
bij de Starttoren op Zandeiland
8. De wedstrijd start om 14.00
uur. De uitslag voor de Snertrace
wordt bepaald met behulp van
een persoonlijke correctiefactor,
gebaseerd op het type boot, zodat
iedereen kans heeft om te winnen.
Na afloop van de wedstrijd vindt
het traditionele snert-eten plaats
in het clubschip van de WVA.
Valkenklasse
Traditiegetrouw varen ook de leden
van de Valkenklasse een van hun
laatste wedstrijden in Vinkeveen.
Dit klasse-evenement is speciaal
voor die zeilers die aangesloten
zijn bij deze organisatie en worden
gezeild op zaterdag 6 en de zondag
7 oktober. Ook voor toeschouwers zijn dit zeer aantrekkelijke
wedstrijden om te zien, bijvoorbeeld vanaf Zandeiland 4 of het
Clubschip van de WVA. De eerste
start voor hen op zaterdag worden
gehouden om 11.00 uur, op zondag
starten ze om 10.00 uur. Aansluitend kunnen deze wedstrijdzeilers
ook meedoen aan de Snertrace die
start om 14.00 uur.

Wilnis

Happy Me: stevige basis voor 9–11 jarigen

Jetske bij De Huifkar

Afsluiting wedstrijdseizoen bij WVA

en planten. Crèmes en heilzame
oliën, helend voor huid, lichaam en
geest. Van een psoriasis- en eczeemcrème die echt werkt, anti-verouderingscrème of hand- en voetcrème tot
producten voor pijnlijke spieren en
gewrichten zoals bij reuma, artrose
en fibromyalgie, maar ook voor
hoofdpijn en migraine. Haar aromatherapie helpt onder andere bij

Boekenverkoop voor
Stichting Lighthouse
Zaterdag 6 oktober is er van 10 tot
13 uur in De Roeping, Kerkstraat
12 te Wilnis, de gelegenheid tot het
kopen van tweedehands boeken
voor een klein prijsje. De opbrengst
is bestemd voor de Stichting
Lighthouse uit Wilnis. Deze stichting
biedt hulp in de vorm van (crisis-)
opvang aan vrouwen die in uiterst
moeilijke situaties zijn terechtgekomen. Het opvanghuis is een plaats
van herstel waar vrouwen tot rust
kunnen komen en geholpen worden
om weer koers in, en grip op het
leven te krijgen. Zie ook
www.stichtinglighthouse.nl. Tijdens
deze verkoop is er ook de gelegenheid om Amaryllisbollen voor het
zelfde doel te bestellen. Informatie
bij Cees en Janny Broere, tel. 0297281730.

slapeloosheid, stress, depressie en
overgangsklachten. Jetske’s kruidentherapie helpt tevens bij diabetes en
te hoog cholesterol, de stoelgang en
overgewicht.
Jetske is ook heldervoelend en
magnetiseur -healer met goede
resultaten. Tevens kan men bij Jetske
terecht voor gratis advies.
Voor vragen bel Jetske: 0642364491
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de
theaters te zien zijn. Deze week acteur Bas Muijs die dit seizoen te zien is in de musical Yab Yum, het circus van de nacht.

Bas Muijs speelt eerste musicalrol niet op routine

‘Een verspreking maakt mijn rol en karakter zwak’
Dit is je eerste musicalrol.
“Een van de redenen dat ik deze
rol wilde gaan doen, is de spanning
om iets te doen waarbij ik geen fout
mag maken. Ook in mijn eerste jaren
in GTST (1999-2005, red.) was er
deze spanning, deze werd na zeven
jaar minder. Ik heb toen besloten om
andere rollen, ook op toneel, te willen
spelen om nieuwe dingen te leren.
Een andere reden is het familie- en
groepsgevoel, voor en achter de
schermen bij Yab Yum wat ik inmiddels heb ervaren. Dat was er ook bij
GTST, en heb ik jaren gemist. Het is
mooi om hier een radertje in te zijn.
De musical bevalt me.”

Hoe anders is deze rol dan televisie?
”Een musicalrol is niet iets wat je er
even bij doet, je moet er 100% voor
gaan en energie voor hebben. Deze
discipline heb ik, tijdens de repetities
in de afgelopen zomer, wel geleerd.
Het is veel intensiever en fysieker dan
mijn televisiewerk, door het gebruik
van je stem en lichaam. Je kunt je
niet permitteren om een dagje een
slechte stem te hebben.”

Je speelt de rol van Kees van Vliet, een
foute man, gebaseerd op crimineel Klaas
Bruinsma.
“Dit is een geweldige rol. Ik wilde
altijd al een psychopaat spelen. Aan
de ene kant ben ik lief tegen Angel
(rol van Annick Boer, red.), het meisje
waarop ik verliefd ben, maar ik zet
ook pistolen op hoofden. Ik zet het
publiek constant op het verkeerde
been, dat is een van mijn hobby’s.
Zo’n ‘dubbelrol’ speelde ik als Paul en
Rudolf ook in de regiosoap Pauwen
en Reigers, dat voelde toen ook als
twee losse personen.”

Hoe maak je zo’n rol/karakter geloofwaardig?
“Door het niet in parodie te trekken,
maar wel dat de situatie en zijn gedrag absurd wordt omdat Bruinsma
een absurde figuur was. Het mocht
geen persiflage worden, hij had een
arrogante vorm van macht. Ik hoop
dat bij het publiek overkomt dat hij
een vreselijke vent was. Ik heb, ondanks mijn Christelijke achtergrond
en kerkganger, geen probleem om
de woorden GVD, neuken en sex te
gebruiken. Dat is mijn rol. Als ik dit
niet zou doen, dan is het niet meer
een geloofwaardige Bruinsma, maar
een Studio 100-versie. Soms kies ik
voor een milde variant op zondagmiddag, zonder een concessie te doen
aan mijn rol.”

Ben je al zelfverzekerd als musicalster?
“Als ik thuis kom draai ik de voorstelling nog een keer af. Ik speel niet
op routine, dat kan ook niet met
deze rol. Een verspreking maakt
mijn rol zwak. Bruinsma versprak
zich nooit, alle woorden waren raak.
Dat geldt ook voor mijn rol. Al mijn
woorden moeten als kogels uit een
machinepistool aankomen bij de
karakters van mijn medespelers. Ik
wil ‘Bruinsma’ spelen en het op dat
moment ook echt zijn. Dat heb ik
mijzelf opgelegd.”

Was je, als ex-soapie, bang voor kritiek
vanuit het musicalpubliek?
“Veel mensen kennen mij uit GTST
en Costa. Ik was niet bang, maar wel
bewust dat het publiek extra kritisch
zou zijn. ‘Daar heb je die Bas Muijs’,
zal men denken. ‘Hij gaat zingen, dat
gaat natuurlijk lelijk en vals worden’.
Maar het gaat niet fout. Ik wil 100%

Charles de Vree 40 jaar koordirigent

Feestelijk jubileumconcert 6 oktober

In 1972 richtte Charles de Vree
het kinderkoor De Tureluren op, dat
zich ontwikkelde tot het Interkerkelijk Jeugdkoor en tenslotte tot
gospelkoor De Rovenians. Inmiddels
is De Vree ook al 25 jaar dirigent
van Kerkkoor Baambrugge.
Zowel Het Kerkkoor als De
Rovenians zijn te beluisteren op
het feestelijk jubileumconcert op
zaterdagavond 6 oktober in de

Dorpskerk te Baambrugge. Ook het
Dignakoor uit Amstelveen, waar De
Vree 10 jaar dirigent van is, treedt
deze avond op.
De pianobegeleiding is in handen
van Letta van Maanen en Arjan
Verrips. Beiden waren 35 jaar
geleden al van de partij!
Wilco Gijzen bespeelt het orgel.
De aanvang is 20 uur. Zaal open
19.30 uur. De toegang is vrij.

halen uit mijn rol.
Mijn karakter
zong niet, daarom
zing ik niet als
een typische
musicalacteur,
maar hard, rauw
en rechtstreeks
uit zijn hart en
niet té gepolijst.
Ik wil de rol
prefereren boven
mooi zingen.”

Abcoude

Expositie in
Viscentrum
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober
van 13-17 uur exposeren leerlingen van Ariane Berends-Brouwer
hun schilderijen in Het Viscentrum,
Fort Abcoude aan de Molenweg
19. Zij werken in pastel, olieverf en
acryl. Els Verschoor-Kalff, Marjan
Pronk-Meier, Marian Wynne en
Marja Keijzer zijn al zo’n tien jaar
of langer op schilderles bij Ariane
Berends-Brouwer, oprichtster van
De Tekenacademie. Ook van Ariane is werk te zien op de expositie.
Zie www.detekenacademie.nl of
www.ariane-fine-art.com.

Mijdrecht

KnA geeft concert in
De Rank

Yab Yum is niet een
typische musical.
“Dat klopt. In
mijn idee was
een musical een
verhaal met veel
liedjes, daar
wijken wij iets
van af. Yab Yum
heeft een chique
uitstraling, met
fantastische
decors, muziek en een spectaculair
circus en showelement. De dans en
acrobatiek van de vier acrobatiek
duo’s, tussen de scènes door, versterkt
de erotische spanning die hoort bij
wat er gebeurde in Yab Yum.”

Cultuur Kort

Yab Yum is op 13 en 14 oktober te zien in
Schouwburg Amstelveen en hierna tot 24
februari 2013 in de Nederlandse theaters.
www.stardustcircus.com

Voorstelling Dolf Jansen geannuleerd
De try-out voorstelling ‘Oudejaars 2012!’ die Dolf Jansen op zaterdag
13 oktober zou spelen in Theater Piet Mondriaan in Abcoude vervalt.
Entreekaarten voor de geannuleerde voorstelling worden automatisch
overgezet naar Topvorm op zaterdag 13 april 2013. Degenen die hun
kaarten liever willen omruilen of inleveren kunnen daarover vóór 1
november e-mailen naar info@ab-art.nl. Een telefoontje naar 0294284478 mag ook.

Op zondagmiddag 14 oktober om
15.30 uur geeft het koor Kunst Na
Arbeid uit Mijdrecht een concert
in het kerkelijk centrum De Rank
aan de Prins Bernhardlaan 2 te
Mijdrecht. O.l.v. dirigent Henk
van Zonneveld zingt het koor vele
psalmen. De begeleiding is in handen van David Schlaffke op orgel
en piano. Ook de violiste Mirjam
Vos zal zich laten horen in een
samenspel van piano en viool en
begeleidt bij enkele psalmen het
koor. Het belooft een mooie muzikale middag te worden genaamd:
Psalmen op zondagmiddag. De
deuren gaan open om 15 uur en de
toegang is gratis met een collecte
aan de uitgang. Het koor kan nog
nieuwe leden gebruiken. Belangstellenden kunnen een repetitie
bijwonen; elke maandagavond van
20 tot 22 uur in gebouw Irene
naast de Janskerk in Mijdrecht.
Ook donateurs zijn welkom. Info
via tel.0297-284210 of 254090.
Zie ook www.kunstnaarbeid.eu.

Optreden van Matthijn Buwalda op zaterdag 13 oktober in Vinkeveen
Op zaterdag 13 oktober verzorgt
Matthijn in de kerkzaal van De Morgenster ‘Matthijn in het klein’; een
reis vol verhalen en liedjes.
Matthijn trad voor het eerst op in
2006 tijdens de ‘Hope-tour’. Sindsdien heeft hij drie CD's gemaakt,
bijbehorende concertreeksen gedaan,
maar ook 'gewone' concerten gegeven en op festivals zoals festival 3:16
en Flevo gestaan. Matthijn schrijft
zijn liederen zelf, een paar daarvan
zijn opgenomen in het liedboek
‘Opwekkingen’. Maar hij schrijft ook
voor anderen, bijvoorbeeld voor het
programma ‘De Verandering’, in het
onderdeel 'lied van je leven'.
Gitaarbegeleiding tijdens het concert
is van Rutger Verhoek. De onderwerpen gaan van een zwerfster in
Utrecht naar het Bijbelse verhaal
over Jozef en van een zakenman
die zijn zaak verkocht heeft naar
een houten keukentafel waar nog
steeds voor één persoon te veel wordt
gedekt.
De ‘Matthijn in het klein’ concerten

zijn unieke en intieme avonden waar
niet alleen nieuwe eigen liedjes
langskomen, maar waar Matthijn en
Rutger ook hun persoonlijke favorieten zullen spelen. Liedjes over leven
in het perspectief van Gods grote verhaal. Je kunt op YouTube ook filmpjes
zien en beluisteren.
Locatie: Morgensterkerk, Herenweg
253, Vinkeveen. Aanvang 20 uur
(zaal open vanaf 19.30 uur). Kaarten
7 euro (voorverkoop) en 10 euro
(zaal). Voorverkoopadressen: Hubo
Boellaard in Vinkeveen, Poelier de
Haan in Vinkeveen, Fa Ruizendaal in
Waverveen en de evangelische boekwinkel ‘Kom en Zie’ in Wilnis.
De opbrengst van deze avond komt
ten goede aan Compassion – een
organisatie die mensen in westerse
landen verbindt via sponsoring aan
een kind dat in armoede leeft. Meer
informatie www.matthijnbuwalda.nl
en op www.demorgenstervinkeveen.nl.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Radio-DJ Joris Klokkers uit Vinkeveen:

“Ik durf de vreemdste vragen te stellen”
Hij is nog maar net 14 jaar, maar Joris Klokkers uit Vinkeveen timmert op radiogebied al aardig aan de weg.
Zijn eigen radiostation was niet lang in de lucht. Maar door die activiteit werd hij wel uitgenodigd een dagje
mee te draaien bij de landelijke radiozender Radio538. Sinds april van dit jaar is hij DJ bij de regionale omroep
RTV Ronde Venen, tot voor kort Midpoint FM, en sinds begin september presenteert dit aanstormend talent
daar op vrijdagavond zelfs zijn eigen show Met Joris Jouw Weekend In. Joris: “Mijn kracht is dat ik bijdehand
ben.”
gezegd merk ik niet eens dat ik de
De leerling van het Veenlanden Col0297-online.nl en waarmaarraar.nl kijk.
jongste ben. Het team is hecht en
lege in Vinkeveen is nu ongeveer een
Op die manier heb je een combinatie
toch word je als nieuweling al snel in
jaar actief als DJ. Joris: “Ik luisterde
van landelijk, regionaal en grappig
de groep opgenomen. En ik weet ook nieuws. Verder draaien we natuurlijk
vaak radio en merkte dat ik zelf ook
wel hoe ik me een beetje staande kan muziek zoals de plaat van de dag.”
DJ wilde worden. Daarom begon
houden.”
ik mijn eigen zender genaamd JFK
Joris werkte nog maar kort bij de
FM, waarbij JFK voor Joris Felix
Radiolab
zender toen er een fusie plaatsvond.
Klokkers staat. Dat ging goed, ik
Bij Alive wordt een groot deel van de
Joris: “Van de overgang naar RTV
had zo’n 10 tot 15 luisteraars per
uitzending ter plaatse in elkaar gezet.
Ronde Venen op 1 september waarbij Het is een programma met weinig
keer, totdat ik ben gaan Twitteren
Rosa FM en Midpoint FM samenover deze zender. Toen ik dat deed,
voorbereiding en veel impulsen. Sinds
smolten, heb ik zelf eigenlijk weinig
kreeg ik al snel een mail van John de
7 september jl. is Joris ook te horen
gemerkt. Ik ben nu nog maar een
Mol waaruit bleek dat hij de naam
met zijn eigen programma op de
paar maanden actief bij de zender,
JFK al geclaimd had. Het verhaal
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur,
dus voor mij is alles sowieso nieuw.
kreeg aandacht in allerlei media
genaamd Met Joris Jouw Weekend
Het enige merkbare verschil is dat
waaronder RTL Boulevard en toen
in. Dit programma heeft een strakke
werd ik ineens opgebeld door 538, de de zendtijden zijn verschoven omdat
planning en wordt grotendeels van
radiozender van John de Mol, met de we de tijd nu delen, maar de locatie
tevoren voorbereid. Geen wonder,
vraag of ik een dagje een kijkje wilde is voorlopig nog hetzelfde en ook het
want Joris volgt de interne opleiding
gezellige team is grotendeels gelijk
nemen in de studio. Dat is natuurlijk
Radiolab. Joris: “Ik ben de eerste
gebleven.”
hartstikke vet, dus daar heb ik direct
die deze trainingen volgt. Dat ik deze
‘ja’ op geantwoord. En zo zat ik
kans krijg, vind ik echt super. Andy
afgelopen winter met radio-DJ Barry Alive
Teerlink, die al jaren als DJ bij deze
Bij binnenkomst bij de zender kreeg
Paff in de studio om jingles op te
omroep werkt, begeleidt mij met mijn
Joris direct een mooie uitdaging.
nemen. Een onwijs gave ervaring.”
eigen show. Hij helpt mij met het
Samen met Anne van Leest en Roel
indelen van het programma en het inRegelink mag hij elke dinsdagavond
RTV De Ronde Venen
vullen van de items. Ook luisteren we
van 19.00 tot 21.00 uur live het
Na Joris’ avontuur bij 538 mocht hij
de uitzendingen na om te kijken wat
al snel bij radio Midpoint FM in Mijd- jongerenprogramma Alive presenteik de volgende keer beter of anders
ren. Joris: “Bij dit programma ben
recht aan de slag. Joris: “Ik had dit
kan doen. Tijdens de show draai ik
ik de side-kick. Roel leidt de show
al eens eerder gevraagd maar toen
muziek, geef ik de uitslag van de poll,
en Anne en ik ondersteunen hem
was ik nog maar elf jaar en dus veel
presenteer ik de partyagenda, draai
daarbij. Samen bespreken we op
te jong. Afgelopen april reageerde
ik de weekendplaat en bel ik een
de radio de achtergrond van liedjes,
de omroep wel positief. Ik was toen
nog dertien en ben daarmee veruit de leuke weetjes en het laatste nieuws.
Vaak verzorg ik de nieuwsberichten,
jongste DJ die ze ooit binnengehaald
waarvoor ik op sites als Nu.nl,
hebben, maar het gaat prima. Eerlijk
Gospelkoor de Rovenians heeft
maandag 8 oktober Rob de Keizer
op bezoek, die een workshop
Afrikaans zingen komt geven,
en wil deze avond benutten om
iedereen die er wel eens over heeft
nagedacht om lid te worden van
Zaterdag 6 oktober is het weer de nationale kringloopdag. In het hele
een koor uit te nodigen om gratis
land zijn bij de aangesloten kringloopbedrijven diverse activiteiten. Zo
en vrijblijvend mee te komen doen
ook bij Kringkoop in Mijdrecht.
met deze workshop. Vanaf 20.00
uur is iedereen die geïnteresHet thema van de nationale kringseerd is welkom in de Rank, Prins
loopdag is dit jaar de inzameling
Bernhardlaan 2 in Mijdrecht om
van tweedehands spullen.
vanaf 20.15 uur te komen genieIedereen wordt opgeroepen om
steeds meer. Hergebruik van goedeten van de energie die het zingen
zoveel mogelijk spullen te brengen
ren en materialen is niet alleen hip,
op de aanstekelijke ritmes van
naar Kringkoop. Doe je dat voorafmaar het helpt ook de wereldwijde
Afrikaanse drums je geeft! Aan de
gaande de kringloopdag dan maak
afvalberg te verkleinen en daarmee
hand van voorzang en herhalen,
je zelfs kans op een mooie prijs in
de CO2-uitstoot te verminderen.
maak je je stap-voor-stap de 1 of
de Kringloop loterij.
Kringkoop vormt hier in de regio
meerstemmig melodieën eigen.
Om de kringloop, en daarmee ook
een belangrijke schakel tussen
hergebruik, in stand te houden is
gebruik en hergebruik.
niet alleen het kopen, maar ook het
Kringkoop is een compleet warenbrengen van herbruikbare spulhuis met een heel breed assortilen belangrijk. Om ook al bij de
Mijdrecht
ment. Om een beeld te krijgen
allerjongsten de bewustwording van
van dit brede assortiment
hergebruik te stimuleren zijn
zet Kringkoop zaterdag 6
bij meerdere scholen in de
oktober haar deuren
regio, in samenwerking
open voor het publiek.
met het NME-centrum,
In de week van 9 september jl.
Zo kunnen de klanten
een boeken-ruil-aktie
hebben ca. 85 collectanten het
achter de schermen
samengesteld. Kindegeweldige bedrag van € 4151,63 in
kijken in de diverse
ren kunnen hun eigen
Mijdrecht opgehaald.
magazijnen en een indruk
(herbruikbare) boek ruilen
Het Pr. Beatrix Spierfonds wil alle
krijgen van het belang van
voor een ander leuk boek.
vrijwilligers en alle gulle gevers
het hergebruik, de werkwijze van
hartelijk danken.
Kringkoop en kennis maken met de
Vintage en retro zijn helemaal hot
Hopelijk mogen wij volgend jaar
en dat merken ze bij Kringkoop ook medewerkers van het bedrijf.
weer op uw steun rekenen.

Radio-DJ Joris Klokkers voelt zich achter de knoppen bij RTV Ronde Venen als een
vis in het water.					
foto patrick hesse

luisteraar op voor de Wellus Nietus
quiz waarbij ik hem of haar stellingen
voorleg over de vreemdste feiten. Een
voorbeeld van zo’n stelling is: Poepen
kwallen uit hun mond? Ja, ik durf de
vreemdste vragen te stellen.”
Met zijn werkzaamheden bij RTV
Ronde Venen neemt de jonge Joris
veel hooi op zijn vork. Joris: “Bij
Alive zetten we het programma
met z’n drieën in elkaar. Dat is
heel anders dan bij Met Joris Jouw
Weekend in waarbij ik zelf volledig
verantwoordelijk voor ben. Want
verantwoordelijkheid heb ik hier
zeker. Alles is vrijwilligerswerk - je
wordt er niet voor betaald – maar
aan de andere kant wordt er wel op
je gerekend. Mijn ouders zijn soms

bang dat mijn school eronder zal
lijden, maar dat is gelukkig niet het
geval. Bovendien is dit voor mij een
mogelijkheid om beter te worden in
het vak waarin ik verder wil. Een
goede DJ is voor mij namelijk iemand
met verstand van muziek, die creatief
is en bijvoorbeeld leuke bruggetjes
tussen nummers kan maken. Iemand
die veel kan kletsen, maar ook weet
wanneer hij beter zijn mond kan
houden. Bij RTV Ronde Venen kan
ik deze kennis opdoen. Daarnaast
probeer ik me met mijn spontaniteit
en brutaliteit te onderscheiden van
andere DJ’s. En hopelijk zit ik over
een paar jaar weer in de studio van
538 of een andere coole zender, maar
dàn als vaste DJ.”

Gratis workshop Rovenians

Open dag bij Kringkoop tijdens de nationale
kringloopdag

Opbrengst Collecte
Prinses Beatrix Fonds

Vloeien de melodieën een beetje
ineen, dan maken we er na de
pauze tot 22.15 uur samen met de
begeleidende handtrommel voor
onszelf een swingend geheel van,
waar de energie van afdruipt! Een
avond dus waar je niet alleen veel
plezier zult beleven, maar tegelijk
ook kennis maakt met Gospelkoor
de Rovenians.
Gospelkoor de Rovenians is een gemengd koor dat onder leiding van
dirigent Kees Grobecker liederen
ten gehore brengt tijdens kerkdiensten en concerten. Op 6 oktober
aanstaande verleent het koor haar
medewerking aan het gratis toegankelijke jubileumconcert in de
dorpskerk van Baambrugge, waar

de jubilerende dirigent Charles de
Vree, die het koor 29 jaar geleden
oprichtte vanaf 20.00 uur in het
zonnetje gezet zal worden. Op
11 november zijn de Rovenians
ook te beluisteren tijdens de om
11.00 uur beginnende kerkdienst
in kerkelijk centrum de Rank in
Mijdrecht.
Het veelal 4 stemmige en vaak
Engelstalige repertoire van het
koor waarin up-tempo en rustige
liederen elkaar afwisselen, spreekt
een breed publiek aan, en is ook
voor jongeren leuk om ten gehore
te brengen of te beluisteren.
Wilt u meer weten over de
workshop of het koor, bel dan met
Marga van Weldam, tel: 0297241110

12		

DE GROENE VENEN

30% korting

Dé Garagedeur!

Op alle Novoferm garagedeuren met loopdeur

ACTIE!

Vraag naar de actievoorwaarden, geldig van 1 september t/m 12 oktober 2012

Voku

Showroom Mijdrecht
Ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur
Communicatieweg 4, 3641 SE Mijdrecht
(industrieterrein Mijdrecht)
Showroom Amstelveen
Di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zetterij 1, 1185 ZZ Amstelveen
(industrieterrein Bovenkerk)

Telefoon
Fax
E-mail

0297-284970
0297-281892
info@voku.nl

DE GROENE VENEN 		
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Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op 11 oktober

Nieuwe dienst van Google: Business Photos

Bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties 'matchen'

Zoekgigant Google lanceert de
ene na de andere dienst. Praktisch
iedereen zoekt wel eens iets op
internet met Google. Daarnaast
biedt Google gratis diensten aan
als Gmail, Earth/Maps, Streetview,
Docs en nog veel meer. Nu komt
de zoekmachine met een nieuwe
dienst: Google Business Photos.
Arthur van der Kooij, werkzaam
bij internetbureau A-side media
in Mijdrecht, is als eerste in deze
regio aangesteld om deze dienst
te mogen leveren.
Arthur werkt als projectmanager
bij A-side media, dat gevestigd is
in Dock 15 aan de Industrieweg 15
in Mijdrecht. Naast zijn dagelijkse
werkzaamheden verricht hij ook
fotografieopdrachten in de professionele fotostudio in Dock 15. Met de
komst van Google’s nieuwe dienst
heeft hij er een nieuwe taak bij.
“Google Business Photos is
feitelijk hetzelfde als Streetview,
waarmee je achter je computer
door de straten kunt lopen en om je
heen kunt kijken. Business Photos
is het verlengde daarvan, waarbij
je nu ook naar binnen kunt lopen
bij bedrijven en het interieur kunt
bekijken. Ben je op zoek naar een
restaurant, of zoek je een mooie
trouwlocatie, dan is dit een ideaal
middel om even binnen te kijken,
rond te lopen en sfeer te proeven,”
vertelt Arthur.
Google werkt voor Business Photos
samen met gecertificeerde fotografen. “Mijn collega Michael Reuling
en ik hebben dit traject opgepakt.
Ik heb een aantal examens moeten
afleggen bij Google, waarna ik het
certificaat ‘Trusted Photographer’
heb ontvangen. Dit certificaat laat
zien dat ik bevoegd ben om goede
kwaliteit foto’s toe te voegen aan
het systeem van Google. Deze foto’s
zijn natuurlijk voor iedereen ter
wereld te bekijken, dus het is redelijk belangrijk dat de personen die
hiermee mogen werken betrouwbaar zijn.”

Volgende week donderdag 11 oktober treffen
bedrijven en maatschappelijke organisaties
elkaar tijdens De Beursvloer, die tussen 16.30 en 18.00 uur in De Meijert
in Mijdrecht wordt gehouden. Maatschappelijke organisaties krijgen hier
de gelegenheid om wensen waar ze geen budget voor hebben toch in
vervulling te laten gaan. En voor bedrijven is het een prachtige kans om
hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien, nieuwe doelgroepen te
ontdekken en zich te onderscheiden van de concurrent.

De kosten van een fotoshoot vallen
mee. “Het is een beetje afhankelijk van de grootte van je locatie
en hoeveel je prijs wilt geven op
internet. Maar de kosten zijn
te vergelijken met die van een
advertentie in een lokale krant.
De dienst wordt door Google nu
langzaam uitgerold in Nederland
en er zijn ongeveer 50 fotografen
gecertificeerd.” Er is al veel animo
voor de dienst. “Google loopt
natuurlijk voorop met nieuwe technologieën, maar dit is een dienst
die veel mensen zal aanspreken.
Veel ondernemers uit bijvoorbeeld
de horeca zullen baat hebben bij
deze dienst.”

“Via A-side media kun je een aanvraag plaatsen voor een fotoshoot
van jouw winkel, showroom, restaurant of evenementlocatie. Ik kom
dan langs met alle apparatuur en
maak een aantal 360-graden foto’s
door het hele pand. Deze worden
geüpload in het systeem van Google, waarna je via Google Maps door
jouw locatie kunt lopen. Het is echt
alsof je er zelf doorheen loopt.” Op
dit moment gelden er nog uitzonderingen voor medische en juridische
gebouwen; die mogen niet worden
opgenomen in het programma van
Google in verband met privacy
gevoelige informatie. In Mijdrecht
kun je al virtueel binnen lopen bij
onder meer Café Het Rechthuis,
Blik op Hout en het kantoor van
A-side media. Het is ook mogelijk
om de foto’s van je interieur te
integreren op je eigen website.
“Het voordeel is dat bezoekers van
je website dan direct een impressie
krijgen van het bedrijf of locatie.
En dan komt je bedrijf veel meer
tot leven dan wanneer je alleen
naar platte foto’s kijkt. Overigens
werkt dit ook perfect op een
iPad, in tegenstelling tot sommige
andere 360-graden foto’s die met
flash worden ingeladen vanaf de
website.” Volgens Arthur biedt deze
nieuwe dienst van Google ook nog
wat extra’s. De website zal namelijk ook nog iets beter scoren in de
zoekresultaten door het gebruik
van Business Photos.

Meer informatie is te vinden op

www.a-side.nl.
foto peter bakker

Scan deze QR code met uw smartphone
en bekijk de voorbeelden.

De 'match' tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties ontstaat
op basis van ruil; er mag geen geld
worden gevraagd of geboden. Des te
interessanter is het om te zien wat
voor vragen en aanbiedingen er zoal
zijn ingediend voor de aanstaande
Beursvloer. Enkele voorbeelden:
• De Stichting Dutch Showdown
bevordert 'showdown', een sport
voor blinden en slechtziende sporters. Het is een soort tafeltennis
dat geheel op het gehoor wordt
gespeeld. Zij vragen een website
en speelruimte om hun Europees
toernooi te houden.
• Kano Vereniging DRV: vragen
materiaal en bieden als tegenprestatie hun mooie locatie aan het
water aan de Herenweg, eventueel met clinic, BBQ…kortom
ideaal als bedrijfsuitje!
• Stichting Inloophuis ’t Anker is een
plaats voor lotgenotencontact tussen mensen met kanker; ze willen
hun vrijwilligers graag een uitje
aanbieden met bijvoorbeeld broodjes/drank/ruimte/leuke activiteit
of entertainment. Hier kunnen
meerdere bedrijven gezamenlijk
één wens invullen.
• Het Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) is een zangvereniging die binnen en buiten de
regio optreedt voor groot en klein
publiek. In de kerstperiode zingen
ze op straat met het Dickenskoor
christmascarols om zo geld in te
zamelen. Ze zijn op zoek naar
een droge ruimte om de kleding
en decorspullen op te slaan; een
repetitieruimte voor de wekelijkse
repetities voor de plm. 50 leden èn

mogelijkheden voor het kopiëren
van alles wat bij een koor komt
kijken, zoals bladmuziek e.d.
Ook tal van bedrijven hebben zich
aangemeld; sommige hebben al
meerdere edities van de Beursvloer
meegedraaid, andere zijn nieuw.
Wie denkt dat het alleen voor grote
bedrijven zinvol is om mee te doen,
komt bedrogen uit. Er zijn ook tal
van kleine ondernemingen en zelfs
ZZP'ers die kennis en/of menskracht
willen aanbieden.
• Hadja uit Mijdrecht helpt cliënten
met lichamelijke en emotionele
klachten met een combinatie van
magnetiseren, zintuiglijke waarneming en coachen. Ze biedt aan:
consult en creatieve workshops.
• Bezwaarmaar Juridisch Advies
biedt kennis en menskracht aan.
Het bedrijf adviseert particulieren,
bedrijven en non-profit organisaties bij onrecht en juridische
vraagstukken, onder het motto
‘minder onrecht; meer gelijkheid’.
• SEO Services helpt MKB-bedrijven de vindbaarheid van hun
website op internet te verhogen,
door middel van zoekmachineoptimalisatie.
Zij bieden graag een stichting of
vereniging aan hun doelgroep via
internet beter te bereiken.
De bovenstaande vragen en aanbiedingen zijn slechts een topje van de
ijsberg. Kijk voor meer informatie op

www.beursvloer-derondevenen.nl
Hier kan men ook terecht voor aanmelden van zowel voor bedrijven als
voor maatschappelijke instellingen.

GooGle Business Photos

Wilt u uw bedrijf ook in Google Streetview?
Ga naar www.a-side.nl

Arthur van der Kooij
van A-side media

a-side.nl
industrieweg 15

-

3641 rk Mijdrecht

-

t: 0297 38 52 52

-

e: info@a-side.nl
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Paranormale beurs
in De Meijert
Op zaterdag 6 oktober vindt vam
10.30 tot 17 uur weer een grote
Paranormaal beurs plaats in De
Meijert in Mijdrecht. Er komen
26 deelnemers, waaronder een
baby-fluisteraar, kaartlezers, een
astrologe, een personal coach,
paragnosten, etc. De beurs heeft
een nieuwe organisator: Serafina’s
Spirituele Beurzen. In het verleden werd de beurs georganiseerd
door Hedi Jagtman. Deze is helaas
gestopt, maar was er altijd grote
belangstelling voor en daarom
heeft Serafina de organisatie
mede met de hulp van Hedi opgepakt. Entree 3 euro.

Mijdrecht

Expositie in Hofland
Medisch Centrum

Tot eind oktober exposeert
fotografe Ans van Ieperenburg uit
Wilnis twaalf van haar foto’s in
het Hofland Medisch Centrum in
Mijdrecht. De foto’s zijn gemaakt
tijdens haar bezoek aan Zuid-Afrika in oktober van het vorig jaar.
Ze heeft daar samen met haar
gezin ruim 4.000 km gereden van
Kaapstad naar Johannesburg en
onderweg vele mooie wildparken
bezocht. In het HMC krijgt u
een impressie te zien van deze
indrukwekkende reis. Hofland
Medisch Centrum, Hofland 48-56
te Mijdrecht. Dagelijks geopend
van 8 tot 17 uur.
Voor meer informatie: Fotoworkshop De Ronde Venen:
www.fotoworkshop.nl/exposities.

Amstelhoek

Klaverjassen bij
de buurtvereniging
Op zaterdag 6 oktober organiseert
Buurt Vereniging Amstelhoek
weer een prijsklaverjasavond.
Iedereen die gezellig kan en wil
klaverjassen is van harte welkom.
Er wordt gekaart om leuke prijzen
en er bestaat de mogelijkheid om
lootjes te kopen. De entree bedraagt slechts €. 2,50 (en hierbij
is het eerste kopje koffie tijdens
het kaarten inbegrepen). Aanvang 20 uur; zaal open 19.30 uur.
Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek.

DE GROENE VENEN

Newlife Healthcentre in Wilnis
Sinds 2009 is in Wilnis het Newlife Healthcentre gevestigd. Je kunt
hier met de meest uiteenlopende klachten terecht om eens op een
andere manier te kijken naar de verstoringen in het lichaam die deze
klachten kunnen veroorzaken. Met verschillende therapieën behandelt
NewLife Healthcentre volwassenen en kinderen en helpt hen om weer
vol energie en zonder klachten te kunnen leven.
Met de diverse therapieën die
NewLife Healthcentre aanbiedt,
kunnen veel lichamelijke en geestelijke klachten verlicht of verholpen worden. Daarnaast worden de
therapieën preventief ingezet, om
beginnende of sluimerende klachten te corrigeren. De verschillende
behandelmethoden hebben één
ding gemeen; ze stimuleren allemaal het zelfgenezend vermogen
van het lichaam. Het resultaat is
vaak buitengewoon.
De verstoringen in het lichaam
worden in kaart gebracht met
behulp van Bioresonantie en NES,
een systeem wat met behulp van
een scan een beeld geeft van hoe
het lichaam functioneert.
Verder wordt er gekeken naar factoren als voeding, straling, risico’s
die erfelijk bepaald zijn en allergische reacties op omgevingsfactoren in voeding en woonomgeving.
Bij welke klachten en aandoeningen?
NewLife Healthcentre is gespecialiseerd in de behandeling
van onbegrepen klachten en/of
klachten waarvoor geen oorzaak
te vinden is en daarmee vaak
ook geen geschikte behandeling.
Denk bijvoorbeeld aan: chronische vermoeidheid, hoofdpijn,
gewrichtspijnen (vooral op jonge
leeftijd), energietekort, overgevoeligheid, spijsverteringsproblemen,
terugkerende infecties, slaapproblemen, etc, etc. Ook kinderen
kunnen terecht voor onder andere
leerproblemen, ADHD, dyslexie en
gedragsproblemen.
Werkwijze
Bij NewLife Healthcentre is de
klik tussen therapeut en cliënt
erg belangrijk. Alleen wanneer
er sprake is van een vertrouwensband, kan een behandeling
succesvol zijn. De therapeut gaat

Als het maar
geen GEEL is …
Een paar weken geleden kom ik op
verzoek voor een kennismakingsgesprek bij een echtpaar van zo rond
de 40 jaar. In een leuke sfeervolle
woning ontvangen ze mij met koffie
aan hun gezellige keukentafel. Zoals
altijd word ik al snel meegenomen
naar buiten. We lopen gedrieën door
hun achtertuin en praten over hun
tuinwensen, ze willen graag iets heel
anders. Om er achter te komen wat
ze precies willen stel ik ze behoorlijk
wat vragen. Strak/modern of liever
een beetje landelijk? Gras of geen
gras? Weinig onderhoud of mag er
wel wat tijd in gaan zitten? Blijft
de houten schuur zoals hij staat?
Misschien wat water in de tuin in de
vorm van een vijver? Welke planten
vinden ze mooi en is er een voorkeur
voor bepaalde kleuren? En ja hoor,
daar komt het antwoord wat ik zo

samen met de cliënt aan de slag
en uiteraard blijft deze tijdens
het hele traject betrokken. De
cliënt beslist dus zelf mee over zijn
behandeling. Ook kinderen worden
open en eerlijk betrokken bij hun
behandeling.
Vergoeding
NewLife Healthcentre is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG
(Vereniging ter Bevordering van
Alternatieve Geneeswijze). Consulten worden (deels) vergoed door
de meeste zorgverzekeraars, als je
aanvullend verzekerd bent. Om er
zeker van te zijn dat dit voor jou
het geval is, kun je het beste eerst
contact opnemen met je zorgverzekeraar.
Webshop
Met ingang van augustus jl. is de
webshop www.newlifewebshop.nl
geopend. Via de webshop kunnen
voedingssupplementen en boeken over gezondheid en voeding
besteld worden. Ook kunt u via de
webshop advies vragen over welke
voedingssupplementen voor u
geschikt zouden zijn.
Oprichtster van NewLife Healthcentre is natuurgeneeskundig therapeute Marianne van Leuveren.
Zij is al van jongs af aan geïnteresseerd in voeding en gezondheid
en heeft zich gespecialiseerd in
Orthomoleculaire geneeskunde,
Bioresonantie, het NES Health
programma en Biofysische geneeskunde.
Wilt u weten of Newlife Healthcentre iets voor u kan betekenen?
Bezoek de website
www.newlife-online.nl of neem voor
een vrijblijvend gesprek contact
op met: info@newlife-online.nl of
telefonisch 0297 274045 of 0655
727499.

vaak te horen krijg: “Als het maar
geen GEEL is...” Wat is dat toch
met GEEL? Waarom willen we bijna
allemaal lila/paars/blauwachtige
kleuren beplanting? Wit en roze mag,
rood eigenlijk ook liever niet, maar
GEEL, nee dat echt niet. We zijn
toch bijna allemaal ook blij met de
eerste GELE krokussen of narcissen.
Het geeft ons dat heerlijke vrolijke
voorjaarsgevoel. Gecombineerd met
crémewit, citroenGEEL, oranje,
groen, werkelijk prachtig. In het
geval van het gezellige 40-jarige
stel worden het echt geen GELE
bloemen, maar ik wil nu toch eens
een aantal “GELE beauty’s” onder
de aandacht brengen. Wat dacht je
bijvoorbeeld van Cydonia oblonga.
Het zegt je waarschijnlijk zo niets
maar als ik zeg Kweepeer, gaat er
misschien een belletje rinkelen. Een
prachtige boom met viltige bijna
donsachtige bladeren die prima als
solitair in de tuin kan worden geplant.
In het voorjaar schitterende witte of
zachtroze bloemen en in september/

Dubbel & Dwars Fashion steunt Ridder Reinout
tijdens modeshow
Dubbel & Dwars Fashion uit Abcoude organiseert maandag 15 oktober
een modeshow in Amstelborgh/Borgland in Ouder-Amstel. Met de opbrengst van de kaartverkoop en een loterij steunt Dubbel & Dwars de
Stichting Ridder Reinout.
Bij de 6-jarige Reinout is vlak voor
de zomervakantie neuroblastoom
kinderkanker met uitzaaiingen
geconstateerd. Een zeldzame zeer
agressieve vorm van kanker, die jaarlijks 25 kinderen in Nederland treft.
Een enorme schok voor het gezin,
bestaande uit vader Edmond, moeder
Marlies en het 8-jarige zusje Fleur.
Reinout heeft inmiddels radioactieve
behandelingen en meerdere chemokuren gehad. Hierna volgen nog een
operatie, chemo en een beenmergtransplantatie. Om zijn genezingskans
te verdubbelen van 20 naar 40%
is een behandeling in het Children's
Hospital in Philadelphia noodzakelijk. Hiervoor moet het gezin voor
minimaal een halfjaar naar Amerika
verhuizen. De kosten voor het verblijf
en de reis worden niet vergoed door
de verzekering en worden geraamd
op 100.000 euro. Dat is heel veel
geld. Hiervoor hebben Marlies en
Edmond een stichting opgericht,
Stichting Ridder Reinout.
De familie ervaart veel steun van zowel bekende als van onbekende mensen. Zo zijn ze in contact gekomen
met Patty Brard, die zich ook met

haar hele hart inzet voor Reinout.
Het programma Sterren Springen op
Zaterdag heeft dankzij haar veel aandacht besteed aan Reinout. Ondertussen is het bedrag dat opgehaald is al
rond de 38.000 euro.
Het team van Dubbel en Dwars
Fashion wil ook graag helpen. De
opbrengst van de kaartverkoop en
loterij gaat daarom naar de Stichting
Ridder Reinout. Een extra reden om
in groten getale naar de modeshow
op 15 oktober om 20.30 uur te
komen. Locatie: Amstelborgh/ Borgland, Borchlandweg 6 - 12, OuderAmstel (dinner reservering mogelijk).
Entree: € 2,50 inclusief loterijlot.
Gratis parkeerkaart.
Zie ook: www.ridderreinout.nl

Portretfotografie bij Open Coffee DRV
Fotograaf Marlies Wessels vertelt
over haar werk tijdens de netwerkbijeenkomst Open Coffee
De Ronde Venen op vrijdag 12
oktober 2012. Ondernemers uit de
wijde regio zijn welkom van 9 tot
11 uur bij De Punt in Baambrugge.
Elke tweede vrijdag van maand
opent café-restaurant De Punt
voor wie zakelijk wil netwerken.
Er is een afwisselend programma
met maandelijks een presentatie
of business speed date. De koffie
en thee wordt de bezoekers gratis

oktober de GELE vruchten. Het
sierappeltje (Malus) heeft ook een
prachtige GELE variant, de Golden
Hornet. Dubbel genieten, in het voorjaar witte bloesem en vanaf augustus
leuke kleine GELE sierappeltje die
opvallend lang aan de boom blijven.
Nog een bijzondere: de Teunisbloem
(Oenothera) die pas in de avond zijn
bloemknoppen opent. Rudbeckia
oftewel Zonnehoed schitterend in
combinatie met grassoorten. En als
bijna niks bloeit verschijnen midden in de winter tot ver in de lente
de kleine prachtige GELE bloemen
van de winterjasmijn (Jasminum
nudiflorum). De lijst van GEEL b(l)
oeiende planten is enorm, dus voor
een volgende keer ………………
doe eens gek, denk aan GEEL!

aangeboden door koffiebrander
Smit & Dorlas uit Mijdrecht.
Marlies Wessels is sinds vier
jaar professioneel fotograaf voor
zowel de landelijke als de regionale editie van het AD. Daarnaast
werkt zij op de zakelijke markt als
portretfotograaf en is verbonden
aan Hollandse Hoogte, de topbeeldbank in Nederland. Aanmelden voor de bijeekomst kan via de
Linkedin Event pagina op http://
linkd.in/U8hhmN of via e-mail
ocderondevenen@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Hilda Visser

Voor meer tuininspiratie en tuinideeën,:

Tuinontwerp Het Groene Hart
www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Pim Vindt, werving selectie en detachering

Het moet 'klikken' tussen sollicitant en werkgever
Het aantal mensen dat werk zoekt is de laatste tijd sterk gestegen, terwijl het aantal vacatures zeker niet
is toegenomen. Dat betekent dat het voor de werkzoekenden lastig is een passende baan te vinden. En voor
de ondernemer is het niet eenvoudig uit het grote aantal sollicitanten de juiste kandidaat op te sporen. Pim
(People in motion) brengt beide partijen bij elkaar. “Bedrijven zoeken naar een schaap met vijf poten en
werkzoekenden solliciteren zich suf en horen dan heel vaak dat ze het nét niet geworden zijn,” stelt Bianca
de Wit vast.
Van oorsprong komt Pim uit de
IT-branche. “Dat is een sector waar
nog wel vraag naar personeel is,”
zegt Bianca. “Daarbij gaat het vooral
om specialisten. En die zijn meestal
moeilijk te vinden. In de IT werken
we veel op basis van detachering.
Sinds de start van Pim hebben
we daar werving en selectie aan
toegevoegd. We richten ons vooral
op de regio van het Groene Hart en
beperken ons niet meer alleen tot
de IT-sector. Bij het selecteren van
de juiste kandidaat letten wij ook op
bijkomende dingen als de bedrijfscultuur en de sfeer in het bedrijf. De
kandidaat moet namelijk niet alleen
voldoen aan de kwalificatie-eisen,
maar het moet ook ‘klikken’ tussen
beide partijen. De nieuwe medewerker moet in het team passen. Wij
beschikken inmiddels over een flink
bestand van mensen die op zoek zijn
naar een baan. Dit zijn niet alleen
mensen die momenteel zonder werk
zitten. We hebben ook mensen die
op zoek zijn naar iets anders, een
nieuwe uitdaging, een volgende
stap in hun carrière. We vinden het
belangrijk dat we helder krijgen wat
de behoeftes van zowel de bedrijven als de kandidaten zijn. Door de
behoefte-inventarisatie kunnen we
een ondernemer, die zich bij ons
meldt met een vacature, soms al snel

helpen omdat we de persoon die hij
zoekt, al in ons bestand hebben. Veel
vacatures kunnen zo al direct worden
ingevuld, waardoor ze niet eens meer
naar buiten komen.”
Rol van Pim
Het werven van nieuwe medewerkers
is voor veel bedrijven een lastige
opgave. Bianca: “Het behoort niet
tot de normale bedrijfsactiviteiten,
het kost veel tijd en vraagt bepaalde
vaardigheden. Dat werk neemt Pim
hen uit handen. Vaak krijgen bedrijven stapels reacties op een vacaturemelding en hebben ze nauwelijks
de tijd die allemaal uitgebreid te
behandelen. Dat is dan ook precies
de reden waarom ze dat werk aan
ons over laten. Wij vinden dat elke
werkzoekende een eerlijke kans moet
krijgen,” zegt Bianca. “Zo laat het
bedrijf geen interessante kandidaat
lopen. Een cv blijft slechts een eerste
indruk. Zo’n persoonlijk gesprek
geeft mensen de kans een toelichting
te geven. We krijgen dan ook een
betere indruk van de persoonlijkheid,
de achtergronden van betrokkene,
van de motivatie en de specifieke
deskundigheid. Op die manier kunnen
we al aardig beoordelen of de kandidaat de gewenste kwalificaties heeft
en in het team zou passen. Wij dragen
uiteindelijk de kandidaten voor, waar-

van we een goed beeld hebben dat
hij/zij ook de juiste persoon is voor de
desbetreffende vacature.”
Persoonlijke gesprekken
Wanneer werkzoekenden op een
vacature reageren waarvoor Pim
de werving en selectie doet, worden
deze mensen in principe voor een
gesprek uitgenodigd. Voor veel sollicitanten is het erg frustrerend dat
ze vaak niet de kans krijgen zich persoonlijk te presenteren en duidelijk te
maken dat uitgerekend zíj de juiste
persoon zijn die het bedrijf zoekt.
Sollicitanten krijgen tegenwoordig
vaak zelfs helemaal geen reactie op
hun schriftelijke sollicitatie. Een cv
en motivatiebrief geven slechts een
eerste indruk. Een cv maken is voor
veel mensen een lastige klus. Bianca:
“We helpen mensen, die bij ons als
werkzoekende staan ingeschreven
dan ook met het samenstellen van
zo’n loopbaanoverzicht. Soms stellen
mensen zich te bescheiden op. Het is
belangrijk dat je naast de algemene
gegevens (persoonlijke gegevens,
opleidingen en werkervaring) ook
een aantal specifieke eigenschappen
vermeldt. Laat zien wie je bent en
waar je juist heel goed in bent. We
komen echter ook tegen dat cv’s te
veel ‘opgepoetst’ zijn en de kandidaat
bij een gesprek al snel door de mand

Breewel Transport neemt transportbedrijf over
Transportbedrijf Breewel uit Mijdrecht neemt Berbeé
Transport & Expeditie uit De Meern over. De overname
betreft 33 vrachtwagens met chauffeurs. Met de overname
versterkt Breewel haar positie in geconditioneerd groupage
transport op Frankrijk. Tegenover de nieuwssite Transport
Online sprak Harold Hamstra van Breewel van een ‘strategische overname’. Door het combineren van routes ontstaat
efficiencyvoordeel. De naam Berbee, één van de oudste
transportondernemingen van ons land, blijft volgens Breewel
gewoon bestaan.

Bianca de Wit: “Veel bedrijven vinden het werven van nieuwe medewerkers lastig.
Het behoort niet tot de normale bedrijfsactiviteiten, kost veel tijd en vraagt bepaalde
vaardigheden. Dat werk neemt Pim hen uit handen.		
foto patrick hesse
valt. Een uitvoerige beschrijving van
alles wat je tot nu toe gedaan hebt,
resulterend in een document van vijf
of meer kantjes, werkt meestal ook
niet. Een overzichtelijke en duidelijke
presentatie is van belang.”
De spoeling is dun
Het beeld van veel werkzoekenden
op een krappe arbeidsmarkt is alom
bekend. Veel mensen klagen over
het feit dat ze al op relatief jonge
leeftijd bij de categorie ouderen
worden ingedeeld. Ouderen die dan
al niet meer interessant zouden zijn.
Bianca: “Het klopt dat veel bedrijven
een schaap met vijf poten zoeken.
De eisen die werkgevers stellen gaan

steeds verder omhoog, de lonen staan
onder druk. Door de ‘markt’ kunnen
ze de lat ook hoog leggen. Maar ook
oudere werkzoekenden verdienen
daarbij een kans. Zij zijn vaak bij
uitstek degenen die ervaring hebben
opgebouwd en hier is ook vraag naar,
mits het vergelijkbare ervaring is. Zowel voor mensen die werk zoeken als
voor bedrijven die vacatures hebben,
loont het de moeite zich bij ons in te
schrijven. Onze werving en selectie
helpt je verder,” aldus Bianca.

Pim Vindt is gehuisvest bij Dock15,
Industrieweg 15 in Mijdrecht. Telefoon
0297-745070. Meer informatie op
www.pimvindt.nl.

Poolreiziger Marc Cornelissen te gast bij VIB
Op maandag 8 oktober aanstaande
is poolreiziger en duurzaam ondernemer Marc Cornelissen te gast
bij de Management Sociëteit van
de bedrijvenbelangenvereniging
VIB De Ronde Venen. Cornelissen
bereikte zowel de Geografische
Noord- als Zuidpool op eigen
kracht; een prestatie die slechts
door twee Nederlanders is geleverd. Met innovatieve projecten
combineert hij klimaatonderzoek
met avontuur, educatie en natuurbescherming. Zijn ervaringen als

poolreiziger en expeditieleider
gebruikt hij om een scherp en fris
perspectief te bieden op organisatievraagstukken. Daarbij behandelt
hij thema’s als teamontwikkeling,
(persoonlijk) leiderschap en het
werken in een veranderlijke en
uitdagende omgeving. Aanvang
16 uur. Voorafgaand houdt de VIB
vanaf 15 uur haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Locatie:
Partycentrum de Meijert, Dr. J. v.d.
Haarlaan 6 te Mijdrecht.

De hele maand oktober en november (2012)

4=3 Golfen & lunchen
Pitch&Putt Lunch arrangement
voor € 26,00 p.p

(U betaalt voor slechts 3 personen en komt met 4!)

• 9 holes Pitch&Putt Golf
• De lunch: Romige courgettesoep met gerookte zalm, een
boerensandwich met gemarineerde kipfilet, salade van
vers fruit en een glas biologisch fruitsap.
Alleen bij Pitch&Putt Kameryck tegen inlevering van deze advertentie.

OOrtjespaD 3 • 3471 HD KameriK • (0348) 400 771 • infO@KamerycK.nl • www.KamerycK.nl
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De keuze van...

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

Deze week op
RTV Ronde Venen

1

Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
The Bus on Saturday
Amigos da Musica
Grand Café FM
80’s vs. 90’s
SOS/Special edition
Nieuwsronde
Yes, Weekend!
Wzzp
Sick & Serious

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

Maandag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
RadioParade
Avondland
Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Titel: Insluiper
Auteur: Tania Carver
'Op de voorkant van dit boek
staat ‘Een verslavende thriller voor de liefhebbers van Mo
Hayder en Tess Gerritsen’. En
inderdaad, na het lezen kan ik
dit beamen. Superspannend, al
direct op de eerste bladzijde.
Het gaat over een vrouw, die
een nare droom denkt te hebben,
die toch werkelijkheid blijkt
te zijn. Over vermiste vrouwen
en de vondst van een gruwelijk
verminkt lijk.
We volgen in dit boek het onderzoek naar de vermiste vrouwen
en naar de dader van de moord.
En de dader is dan weer iemand,
die je niet direct verdacht.
Een aanrader voor liefhebbers
van thrillers.'
gelezen door hetty blom

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Alive
On the Rocks
Nacht van De Ronde Venen

Woensdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Wicked Wednesday
On Music
Nacht van De Ronde Venen

Donderdag
00:00 - 7:00
7:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
Nieuwsronde
Eindeloos
Funk & Jazz
Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM
Kabel: 101.9 & 103.3 FM
TV kanaal 45, 41
(Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

Hobbyisten gezocht
In de rubriek De Hobby Van... is
weer ruimte voor mensen met een
bijzondere hobby. Bent u of kent u zo
iemand, tip dan onze redactie via een
e-mail naar: info@degroenevenen.nl.
Vergeet niet naam en telefoonnummer te vermelden, zodat we contact
kunnen opnemen.

Boeken tip 5...

My first crush
De ene 16-jarige wordt gek op de
buurjongen, de ander wordt gek
op een jasje, jurkje of tasje waar
een maand een slag in de rondte
voor wordt gewerkt. Een ander
geeft het geld uit aan heel iets
anders…
Mijn eerste grote crush was op
geen van beide eerder genoemde
dingen, maar op een glas wijn.
Het was een Nero d’avola,

Terugkeer ongewenst
Charles Lewinsky
Charles Lewinsky’s ‘feitenroman’
over de acteur Kurt Gerron heeft
veel weg van een betoverende liefdesgeschiedenis. Je zou Lewinsky’s
boek kunnen lezen als het zoveelste verslag over het leven in een
concentratiekamp. Maar dat is het
niet. Theresienstadt vormt veeleer
de schrijnende achtergrond in een
roman over een kunstenaar en een
entertainer en maakt Terugkeer
ongewenst daarmee méér dan een
verhaal over een morele vraag in
een klemsituatie.
Een adembenemende roman over
de macht
van het
geweten,
de kracht
van de
liefde en de
desastreuze
wending van
de geschiedenis.

2

Maar buiten is het feest
Arthur Japin
Wanneer een succesvolle en
geliefde zangeres een rechtszaak
aanspant om een jong meisje uit
handen van een verkrachter te
houden, dreigen aangrijpende
geheimen uit haar eigen verleden openbaar te worden. Met de
confrontatie in de rechtszaal zet
zij zowel haar privacy en carrière
als haar liefde op het spel. Onder
druk van de dreigende publiciteit
komen herinneringen boven aan
haar jeugd, waarin zij niet alleen
zelf misbruikt werd maar ook onophoudelijk bekeken en begluurd.
In plaats van zich voor alle blikken
te verbergen, kiest zij voor zichzelf
en besluit het tegenovergestelde
te doen: om zichzelf en haar zusjes
te redden, gaat zij de strijd aan
met haar tirannieke stiefvader en
treedt juist voor iedereen goed

Sicliaans, gevoed op RVS en
donker rood van kleur… mijn
liefde voor wijn was geboren en
dat is nooit meer weggegaan. Als
ik wijn proef probeer ik mij altijd
het romantische beeld voor ogen
te halen van een familie die hard
werkt en al hun passie en liefde in
de strijd gooien om het allerbeste
glas op tafel te krijgen. En hoewel
er nog steeds veel kleine familie
bedrijfjes bestaan die dit doen,
moeten we ook de realiteit onder
ogen zien en beseffen dat wijn
maken tegenwoordig voor een
hoop grote merken niets anders is
dan fabriekswerk.
Afgelopen zomer in Toscane werd
mijn romantische beeld van een
wijnhuis woest verstoord. Ik had
mij waarschijnlijk niet goed ingelezen en had het idee naar een
mooi huis in Montalcino te gaan,
ik kwam aan en ik zag iets wat
ik nog nooit had gezien… een fa-

zichtbaar naar buiten. Er zijn maar
twee plekken waar je niets kan
overkomen. Wij hebben dat al jong
geleerd. Helemaal veilig ben je
óf weggeborgen in
het donker,
zodat geen
mens je zien
kan, óf in
het volle
licht van de
schijnwerpers, waar
niemand je
kan missen.

3

Nacht van het kwaad
Ken Follett
1933. Terwijl het Derde Rijk aan
een sluipende opmars begint, proberen vijf met elkaar vervlochten
families zich staande te houden in
de schaduw van gebeurtenissen die
de wereld voorgoed zullen tekenen. De jonge Carla probeert zich
op haar eigen manier te verzetten
tegen het opkomende nazisme.
De Amerikaanse broers Woody
en Chuck vechten elk voor een
betere wereld - De Engelse Lloyd
Williams merkt tijdens de Spaanse
Burgeroorlog dat hij niet alleen
tegen het fascisme, maar ook
tegen het communisme zal moeten
vechten. Daisy probeert koste wat
kost een beter plekje op de Amerikaanse sociale ladder te vinden.
En haar Russische neef Volodya
verovert
een positie
bij de
geheime
dienst
die een
aanzet zal
geven voor
een heel
andere
oorlog.

Owen het verhaal van de belangrijkste missie van SEAL Team Six tot nu
toe. Mark en drieëntwintig andere
mannen van het eliteteam werden
allemaal met grote zorg uitgezocht
door de hoogste legerleiding om een
van de gevaarlijkste mannen in de
wereldgeschiedenis uit te schakelen. In een verslag van minuut tot
minuut vertelt Mark het verhaal van
die 1ste mei 2011: van de helikoptercrash die Mark al bijna het
leven kostte voordat ze Bin Ladens
schuilplek
ook maar
bereikt hadden tot het
radiocontact dat de
wereld liet
weten dat
Osama bin
Laden dood
was...

5

Olijven met oregano 		
Nicky Pellegrino
Rosie, Addolorata, Lou en Toni
huren elke drie jaar een villa in
een warm land. De jaren verstrijken en de Villa Girls houden vol, of
het leven nu meezit of niet. Als de
vier naar Italië afreizen ontmoeten
ze daar Enzo, en Rosie wordt halsoverkop verliefd. Maar Enzo blijkt
zo zijn geheimen te hebben, en
Rosie komt thuis met een gebroken
hart. Ze denkt zeker te weten dat
ze hem
nooit meer
zal zien.
Maar het
lot bepaalt
anders een handje
geholpen
door haar
vriendinnen...

4

No easy dag / Geen gemakkelijke dag 			
Mark Owen
Het unieke insidersverslag van de
aanval op Osama bin Laden, verteld
door de man die hem zag sterven.
In 'Geen gemakkelijke dag' vertelt

briek. Ja dat huis was er wel hoog
boven op de berg met een hele
hoop poeha, maar toen we binnen liepen waren het net de drie
dwaze dagen van de Bijenkorf.
Massaal, groot en heel veel van
heel veel. Toen kwam de tour nog
en daar werd het laatste stukje
romantiek compleet aan diggelen
geholpen. Er schenen miljoenen
flessen per jaar geproduceerd te
worden en alles in de fabriek was
er op ingesteld aan dit aantal te
kunnen voldoen. Ambacht was een
woord wat ze daar niet kenden,
alles ging machinaal want ja die
miljarden trossen druiven kunnen
natuurlijk niet manueel geselecteerd worden binnen een maand.
Om over de kelder waar de wijnen
rijpen nog maar niet te spreken.
Indrukwekkend was het zeker
maar heeft het bezoek mijn voorkeur voor dat wijnhuis bevorderd?
Helaas niet, bij thuiskomst heb

ik alles uit het assortiment
gehaald want hoe moet ik met
passie over deze flessen praten als
ik dat helemaal niet voel? Ik heb
altijd een doel voor ogen en dat is
mooie flessen selecteren waar een
verhaal achter zit, even denken
aan die familie die hard voor dat
ene glas heeft staan werken. Dan
weet ik zeker dat u dat glas over
10 jaar nog steeds niet vergeten
bent.

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

Door Patrick Hesse

Hmmmm Met Hesse De Nonnerie Maarsen

De Nonnerie zet de puntjes op de i
Na een aantal weken werken voor mijn eten, werd het weer eens tijd om te eten voor mijn werk! Inmiddels hebben we in deze rubriek zo’n beetje alle restaurants in De Ronde Venen gehad, sommige zelfs twee keer. Dus heb ik mijn horizon maar iets verbreed
en het buiten onze gemeentegrenzen gezocht. Eerdere uitstapjes in de buurt leidden me naar De Proeverij en Restaurant Vlinders
in Loenen. Maar dat er nog meer pareltjes in onze regio verborgen zitten, blijkt bij het bezoek van vanavond. In het centrum van
Maarssen staat aan een gracht langs de Vecht het schitterende monumentale pand De Nonnerie. Dit pand vindt zijn oorsprong in
1759 en werd in 1882 aan het bestuur van de R.K. Kerk verkocht. Nadat decennialang nonnen op leeftijd werden verzorgd, werd
het van 1959 tot 1970 bewoond door particulieren en was zelfs een korte tijd gekraakt. Dan stoot in 1970 het parochiebestuur
het gebouw af, waarna er een hotel en restaurant in gevestigd werd, met de naam ‘De Nonnerie’, als verwijzing naar de nonnen die
hier bijna 80 jaar woonden. Even ben ik bang dat ik de auto op de smalle gracht moet parkeren waar geen ruimte is, maar geen
probleem. De Nonnerie heeft aan de achterzijde een eigen parkeerplaats voor haar gasten.
Vanavond heb ik Michael Reuling als
mijn ‘wingman’ bij me; ik kan beter
zeggen ‘wijnman’, want De Nonnierie is onder andere befaamd om
haar prachtige wijnassortiment en
wat is er dan beter dan iemand mee
te nemen die dat op waarde weet
te schatten. We worden hartelijk
ontvangen door gastheer Merijn
de Launay. Zijn gedreven enthousiasme werkt zeer aanstekelijk. Het
interieur is zeker zo smaakvol als
het aanzicht van het restaurant; de
prachtige verlichting en de vintage
fotografie spreken ons erg aan, samen met de eeuwenoude elementen
een schitterend geheel.
De verwachtingen zijn hooggespannen. Voor dat we aan tafel gaan,
worden we rondgeleid door medeeigenaar en commercieel manager
Sven Russchen. Ook deze man is
buitengewoon enthousiast en zeer

Gastheer Merijn de Launay

bevlogen. Vooral van de spiksplinternieuwe vierkamer hotelappartementen zijn Michael en ik zeer onder
de indruk. Maar al die indrukken
maken hongerig en dus nemen we
plaats aan een tafeltje aan het raam
met uitzicht op de oude gracht en
de Vecht, samen met een heerlijk
stukje muziek op de achtergrond een
ontspannen aangelegenheid. Michael
en ik prijzen ons wederom gelukkig
met weer zo’n ‘vervelende’ opdracht.
We laten ons helemaal verrassen
door de Chef Mark Bosman en zijn
benieuwd wat hij in petto heeft.
Het eerste gerecht, gemarineerde
Yellowfin tonijn met een terrine
van pulpo, oude balsamisco, panna
cotta, haringkaviaar, gemarineerde
najaarsgroenten en olijvenvinaigrette is meteen een homerun. Wat
een variëteit van smaken, uitstekend
op elkaar afgestemd. Ook de wijn

valt bij Michael in de smaak: Giro
Blanc van Kuhling-Gillot 2011 uit
de Rheinhessen streek in Duitsland.
Lekker sappig, tropisch fruit als
mango, maar ook een verfrissend
zuurtje. Michael en ik vermaken ons
uitstekend en ons beider favorieten
onderwerpen komen aan bod: auto’s,
vrouwen, social media en films; u
begrijpt het wel: mannenpraat.
Inmiddels is Merijn weer aan onze
tafel gearriveerd met het volgende gerecht: gekarameliseerde
kalfszwezerik met fijne kalfstong,
zalf van witte bonen, jus van rode
karamel en muskaat druiven. Alleen
de aanblik van dit gerecht doet
me watertanden en lijkt zo uit een
glossy magazine te komen. Het
smaakt wederom uitstekend. Ook
de geserveerde wijn Tokaji Furmint
van Dobogo 2009 uit Hongarije,
gemaakt van de furmint druif, is
prima gekozen bij dit gerecht. Vooral
de rijke geur is onweerstaanbaar en
met een zachte afdronk die volgens
het tevreden gezicht van Michael
naar meer smaakt.
Het derde gerecht is er ook een om
in te lijsten: Veluws eend, heerlijk
krokant gebakken met daarnaast in
een mini gietijzeren pannetje een
stoofpotje van de bout, butternut
pompoen, mousseline met zwarte
knoflook en eigen jus. Dit gerecht
gaat vergezeld met een Italiaanse
rode wijn Valpolicella Ripasso 2009
van Falasco. Deze volle wijn is
uitermate geschikt voor bij het eten

en is prima in balans
bij het gerecht.
Wederom een ‘strike’
voor Merijn.
In afwachting van
onze laatste gerecht
genieten wij van de
prachtige ambiance.
Ook het dessert
stelt ons niet teleur:
millefeuille van
verse frambozen
met kaffir room, witte chocoladeroomijs, siroop van frambozen en
frambozencrumble. Dit frisse toetje
wordt bijgestaan door een machtige dessertwijn, de Dona Dolce
Moscatel van 2010 uit Spanje. Die
heeft een zachtzoet karakter en
is gemaakt gemaakt van overrijpe
Moscatel druiven. Heerlijke aroma’s
van bloemen, citrusfruit, honing en
gedroogde vruchten en even zie ik
Michael wegdommelen in vakantiesfeer en is de glimlach niet van zijn
gezicht af te krijgen. En dit geldt
eigenlijk voor ons beiden. Dit is zoals
een diner moet zijn; een schitterende locatie met de juiste ambiance,
goed gezelschap en een gastheer
die zijn vak meer dan verstaat. Tel
daarbij op de prachtige gerechten
en je hebt een top avond. Wanneer
wij ons enthousiasme over De Nonnerie delen op Facebook en Twitter,
vullen binnen een mum van tijd de

positieve berichten het scherm van
onze smartphones en blijkt dit geen
toeval te zijn.
Naast à la carte is het ook mogelijk
te kiezen voor een menu. De prijzen
liggen tussen de 35 euro voor een
driegangenmenu tot 59 euro voor
een vijfgangenmenu. In mijn ogen
prima prijzen voor zoveel kwaliteit.
Out of the box denken is tegenwoordig een veel gebruikte en gehoorde
term. Ik heb hem toegepast en ben
het een stukje buiten de gemeente
gaan zoeken; het was het (korte)
ritje meer dan waard!

De Nonnerie
Langegracht 51 (Navigeren naar
Nassauplein!)
3601 AK Maarssen
T. 0346-562201
F. 0346-561824
www.nonnerie.nl
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Nieuw!!! 7 dagen per week open

Ma - Za: 08.00 - 20.00 uur
Zo: 09.00 - 20.00 uur
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De Club van…

Door Piet van Buul

Hetty Labeur, Collegium Vocale Consonant

'Welluidend zingend gezelschap'
Er wordt veel gezongen in De Ronde Venen. Er zijn kinderkoren, jongerenkoren, ouderenkoren, zeemanskoren, gospelkoren, vrouwenkoren en gemengde koren tot en met een smartlappenkoor. Afgelopen voorjaar
verzorgde een aantal van deze koren tijdens het korenfestival ‘BeKOORlijk Abcoude’ een optreden en boden
daar een aardig overzicht van het koorleven in deze regio. Ook Collegium Vocale Consonant uit Abcoude was
van de partij. “De Latijnse naam van ons koor betekent vrij vertaald ‘welluidend zingend gezelschap’,” vertelt secretaris Hetty Labeur. Volgend jaar vieren ze hun zevende lustrum.
Het koor is opgericht op 1 april
1978 door dirigent Jaap Biesheuvel. Hij was in de jaren zeventig
dirigent van drie koren. In 1977
had hij voor de medewerking aan
een kerkdienst in Abcoude versterking nodig. Hij stelde een speciaal
koortje samen van acht zangers
en zangeressen uit zijn drie koren.
Het optreden werd zo’n succes dat
besloten werd om hiermee door
te gaan. “Het koor is opgericht als
kleinkoor,” zegt Hetty. “In eerste
instantie was het een dubbelkwartet met van elke stem twee zangers.
In de loop der jaren is het koor
uitgebreid. We hebben inmiddels
ruim twintig leden waarvan er nog
enkelen al sinds de oprichting bij
het koor zijn. We willen het koor
graag nog wat verder uitbreiden en
we mikken daarbij op een totaal
van zo’n dertig zangers en zangeressen. Een ruimere bezetting geeft
ons meer mogelijkheden in onze repertoirekeuze. Dat betekent dus dat
we op zoek zijn naar mensen die bij
ons willen komen zingen. In elk van
de vier stemgroepen is nog plaats
en we hopen er zeker een paar

mannenstemmen bij te krijgen.”
Oude en nieuwe muziek
De oorsprong van Consonant ligt
in de kerkelijke muziek. Hetty:
“We zingen zowel oude als nieuwe
muziek. Dat varieert van renaissancemuziek van Felix Mendelssohn
en werken van Mozart en Bach,
van Robert Schuman en Franz
Schubert tot het meer moderne
repertoire van ondermeer Gustav
Holst en Arvo Pärt. Onze concerten
staan vaak ook in het teken van de
christelijke feestdagen zoals een
passieconcert in de paasweek of
een kerstconcert.”
Oprichter en dirigent Jaap Biesheuvel gaf in 1992 de dirigeerstok over
aan Gert Hans. Die werd in 2002
opgevolgd door Jan Stulp en sinds
2005 is Bert ’t Hart uit Amsterdam
de dirigent van Consonant. Er worden soms twee concerten per jaar
gegeven. Hetty: “Maar het hangt
ook af van het soort concert dat we
in voorbereiding hebben. We zijn op
dit moment met twee grote stukken
bezig. Dat wordt een concert met
orkestbegeleiding en vier solisten.

Meestal hebben we bij onze concerten een klein ensemble dat ons
begeleidt. Maar zo’n grote productie vraagt extra voorbereiding en
repetitietijd. Daarom mikken we
nu op drie concerten in twee jaar.
Onze thuisbasis is de Dorpskerk in
Abcoude. Daar voelen we ons thuis.
Het is natuurlijk een locatie met
een prachtige akoestiek. Het enige
nadeel is dat het er in de winter wel
een beetje koud kan zijn. We repeteren daar elke donderdagavond
van acht tot tien uur. En uiteraard
wordt van de leden verwacht dat
ze ook thuis hun partij instuderen.
Als tegenprestatie voor het gebruik
van de kerk voor onze repetities
geven wij onze concerten ook in de
Dorpskerk.”
Koorreizen
Hetty benadrukt dat het belangrijk
is dat er een goede sfeer heerst in
het koor. “Je vormt met elkaar een
groep mensen met een passie voor
muziek en voor het zingen. Dat
doen we heel serieus en intensief.
Onze repetitieavonden worden dan
ook heel efficiënt benut. Af en toe

Hetty Labreur kijkt al reikhalzend uit naar het 35-jarig bestaan van Collegium Vocale
Consonant in april 2013. “Het wordt gevierd met een speciaal jubileumconcert in de
Dorpskerk van Abcoude op 20 april.”
		
foto patrick hesse
gaan we met een stel na afloop van
de repetitie even naar het café om
nog wat na te kaarten. We beginnen
het seizoen ook altijd met een startdag. Dan gaan we met z’n allen iets
leuks doen en kunnen we na de vakantie even lekker bijpraten. En we
zijn nu ook al een paar keer met het
koor op reis geweest naar het buitenland. Dat was heel leuk en heel
inspirerend. In 2008 ging de reis
naar Zwitserland. Het belangrijkste
is dat we dan een weekje gezellig
bij elkaar zijn. En wanneer we de
kans krijgen om daar op te treden
dan geeft dat iets extra’s aan zo’n
reis. In april zijn we naar Spanje
geweest. We waren in Gerona en
in Barcelona. Op zaterdag hebben
we daar in een kerk gezongen en
op zondag in een kleine kapel. Op
maandag in Monserrat in de grote

kathedraal. Dat was wel heel apart.
Verder worden er in zo’n week uitstapjes en excursies georganiseerd.”
In april 2013 bestaat het koor
vijfendertig jaar. Dit zevende
lustrum zal gevierd worden met een
speciaal lustrumconcert op 20 april
in de dorpskerk in Abcoude. Hetty
benadrukt nogmaals dat het koor
open staat voor nieuwe zangers.
“De gemiddelde leeftijd ligt boven
de vijftig. Het zou dus wel fijn zijn
wanneer zich wat jongere mensen
bij ons zouden aanmelden. We zullen ze graag en van harte verwelkomen,” zegt Hetty.
Meer informatie over het koor is te
vinden op

www.collegiumvocaleconsonant.nl.

Nieuwe MBO opleiding in de regio

Verbouwing multifunctionele centrum stichting 2BE van start
Op 1 oktober jl. is de verbouwing van het pand van De Fabriek aan de Rondweg in Mijdrecht van start gegaan. En hoewel de plannen voor het leer-, werk- en trainingscentrum voor jongeren klaarliggen, is er nog
voldoende ruimte om verdere wensen van jongeren of andere geïnteresseerden voor invulling van de locatie
in te passen, zo laat de gemeente weten.
De Stichting 2BE, die het pand gaat
exploiteren, gaat samenwerken met
lokaal betrokken bedrijven en het
voorgezet onderwijs. “Een stichting
die ernaar streeft om jongeren
een tweede kans te bieden en met
hogere kansen op de arbeidsmarkt
te laten starten, is een prachtige
doelstelling, zeker in deze tijden,”
vindt wethouder Erika Spil. “Door
de discussie over de bestemming
van De Fabriek is dit doel onderbelicht geraakt en dat is erg jammer.
Ik wil graag benadrukken dat
het multifunctionele centrum in
meerdere opzichten interessant en
belangrijk is voor onze samenleving.
Een centrum dat leerwerkmogelijkheden voor een re-integratietraject
biedt, maar ook ontwikkelmogelijkheden en extra coaching en
begeleiding biedt voor jongeren, is
een welkome faciliteit. Ook voor de
lokale ondernemers en economie, is
het centrum een verrijking. De mogelijkheden bieden een preventieve
aanpak van meervoudige problemen
bij jongeren waarmee we straks
vaker te maken krijgen als het Rijk
taken binnen de Jeugdzorg aan

gemeenten overdragen,” aldus de
wethouder.
Na de verbouwing wordt het
centrum naar verwachting begin
december in gebruik genomen.
Nieuwe MBO opleiding in de regio
Behalve re‐integratie kansen voor
Rondeveense jongeren omvat het
plan van stichting 2BE ook een
leer‐ en werkproject voor jongeren
tussen de 16 en 27 jaar, in samenwerking met het ROC en een aantal
prominente bedrijven in De Ronde
Venen. Initiatiefneemster Marja
Raats van 2BE: “Binnen het lunch‐
en eetcafé dat we willen creëren,
kunnen jongeren een horecaopleiding, kok en gastvrouw/heer
volgen. Maar ook een opleiding als
Facilitair medewerker is mogelijk
bij onze vakpartners. Het uitgangspunt daarbij is dat de jongeren bij
ons op locatie naar school gaan,
MBO-niveau 1 of 2 volgen en daarnaast de rest van de week bij ons
op de locatie werken en leren. Dus
een garantie van een baan tijdens
de opleiding en mogelijk erna.
Voor studenten MBO‐4 of HBO, in

verschillende richtingen, een mooie
stageplek op onze horeca locatie.”
Ontmoetingsplaats
Maar 2BE wil meer zijn dan een
opleidingsplek alleen. “We willen dat het een ontmoetingsplaats
wordt voor jong en oud, een laagdrempelig eetcafé, waar we een
lunch en een diner voor de gemeenschap serveren. Noem het ons eigen
‘buurtrestaurant’.”
Jongerenwerk
In de plannen van 2BE is een grote
ruimte vrijgehouden voor het jongerenwerk en er blijft veel mogelijk bij
2BE. Het pand wordt een multifunctionele ruimte, waar jongeren hun
eigen dingen kunnen blijven doen.
Marja: “Het is aan het jongerenwerk hoe vaak ze hier gebruik van
willen maken. Ook kunnen andere
stichtingen en particulieren van de
ruimte gebruik maken. Ons streven
het pand vanaf 1 december open te
stellen.” Plaatselijke bedrijven zoals
Johnson Wax, Van Schie groep en
het Rabobank Dichtbijfonds hebben
al financiële bijdragen toegezegd

Marja Raats van 2BE heeft grootse plannen met De Fabriek.
aan stichting 2BE. “Ook bedrijven
als Van der Laan architecten en PK
Sport doen met ons mee,” aldus
Marja Raats. “Maar er is geld nodig
om het pand aan te passen en een
kleine verbouwing uit te voeren. Ook
mankracht vanuit plaatselijke bouwbedrijven of handige vrijwilligers zijn
zeer welkom. Na de opstart is het de
bedoeling dat stichting 2BE zichzelf
financieel gaat bedruipen. Een nonprofit organisatie, waar eventuele
winsten vanuit de horeca onderneming, terugvloeien naar de jongeren
voor extra studie begeleiding, maar
ook door samenwerking te vinden
met het jongerenwerk, leuke activiteiten te organiseren voor en door

foto rob isaacs

jongeren op de locatie.”
Om die reden is 2BE als 'vragende'
deelnemer aanwezig tijdens de
Beursvloer op 11 oktober aanstaande “We zijn op zoek naar klusuren
voor de aanleg van elektriciteit en
loodgieterswerk, tegels voor de tuin,
bedrijfskleding, juridisch advies,
drukwerk, etc.” Meer informatie
vindt u op

www.beursvloer-derondevenen.nl.
Geïnteresseerden ondernemers en
jongeren kunnen voor samenwerkings- en opleidingsmogelijkheden
contact opnemen met Marja Raats
via info@stichting2be.nl of bellen
met tel: 06‐51400087.
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MOTOR & AUTO

Trike Centrum 2.0
Niet alleen is Yehudi Sacher de kersverse importeur van Boom Trike geworden, maar ook
staat er een een mega-uitbreiding op stapel. Het zijn spannende en drukke tijden voor de
eigenaar van het Trike Centrum. Na keihard werken en aan de weg timmeren heeft Yehudi
de president-directeur van Boom, Wolfgang Merkele, weten te overtuigen dat hij met zijn
Trike Centrum de logische keus was voor het importeurschap van Boom Trikes in Nederland. Daarmee heeft Yehudi samen met zijn mensen het Trike Centrum definitief op de kaart
gezet, en wordt hiermee in één klap een belangrijke speler in de Nederlandse Trike scene.
Yehudi, nog een beetje beduusd van wat hem is
overkomen: “Vorige week was ik bij Boom in
Duitsland om een nieuwe trike voor een klant
op te halen en heb bij dit soort bezoeken altijd
intensief contact met de directie van Boom
Trike. Zij waren dit voorjaar al aardig onder
indruk van de mooie website die ik had ontwikkeld. Op onze jaarlijkse open dag in mei van
dit jaar besloot de heer Merkele persoonlijk
poolshoogte te komen nemen, ik denk dat hij
toen ons enthousiasme en bevlogenheid zag.
Dat heeft hem kennelijk definitief over streep
getrokken, want bij mijn bezoek vorige week
maakte hij officieel bekend dat ik importeur
was geworden! Natuurlijk was ik overdonderd,
ik wist dat hij erg tevreden was over hoe wij
met Boom omgaan, maar dit was een bijzonder
aangename verrassing. Dit biedt voor ons en
onze klanten veel meer mogelijkheden: zo worden we nog meer betrokken bij de ontwikkelingen van de trike’s en kunnen wij een ze op onze
eigen locatie afbouwen. Dit maakt de trikes in
aanschaf aantrekkelijker.”
Maar niet alleen dit importeurschap houdt Yehudi bezig. “Op onze locatie zitten we uitstekend

en hebben prima contact met de buren (in het
bijzonder Schadenet Kranenburg), maar ons
huidige kantoor zit op de eerste verdieping
en dat is gewoon lastig. Ook is er totaal geen
mogelijkheid voor een winkelgedeelte. Een
tijd lang ben al bezig om het voorste gedeelte
van het gebouw te huren. Het staat al een tijd
leeg en ziet er zwaar verwaarloosd uit. Dit is
een doorn in het oog voor de hele omgeving.
Na lang onderhandelen heb ik samen met mijn
broer Milo, die eigenaar is van Dutchcomputers
en waar ik samen een kantoor mee deel, een
deal kunnen maken met de verhuurder voor het
voorste gedeelte. Binnen afzienbare tijd zullen
we de hele benedenverdieping gaan bestieren,
en dat biedt enorm veel meer mogelijkheden.
Er is heel veel werk te verrichten en zeker aan
de voorkant moeten we flink aan de bak. Maar
ik heb er ongelofelijk veel zin in en heb al wat
leuke ideeën die de uitstraling van het pand
enorm zullen verbeteren. Jullie zullen het gaan
zien. We zullen er de schouders onder moeten
zetten en onderhand gewoon doorgaan waar we
goed in zijn: trike’s onderhouden, verbouwen,
verhuren en verkopen, want daar draait het

Yehudi op de Boom voor zijn nieuwe pand.
tenslotte allemaal om. De ultieme vrijheid op drie wielen... Zie ook: www.boom-trikes-nederland.nl

Ligt het leukste restaurant in Vinkeveen?
Elke restaurant is uniek. Maar wat maakt een restaurant nou de leukste van Nederland?
Daarom kunnen gasten nu stemmen wie het leukste restaurant is van Nederland. Daarbij
maken stemmers direct kans op leuke prijzen zoals een culinaire reis naar Toscane, de
nieuwe iPad, of een dagje wellness. Tot en met 25 november 2012 kan worden gestemd via
www.restaurantverkiezing.nl. Stemmen is kostenloos. Voor iedere stem keert de organisatie samen met haar partners € 0,05 uit aan Pink Ribbon, dat zich inzet in de strijd tegen
borstkanker.
Diverse Vinkeveense restaurants zijn al in de race: De Veensteker, De Viersprong en sinds
woensdag jl. ook Restaurant Boven-Water, dan onlangs nog werd bekroond met een
Culinaire Nol. Weet u al wat u gaat stemmen?

Niet parkeren tussen twee bochten
Het juist plaatsen van verkeersborden blijft
toch een heikel punt voor onze gemeente.
Deze keer heb ik een heel kort stukje straat
waar u niet mag parkeren. Namelijk op de
Nijverheidsweg in Mijdrecht. Ter oriëntatie,
wanneer u voornemens bent om bij Tango
te gaan tanken rijdt u deze straat in vanaf
de Industrieweg.
Direct na de kruising staat in de rechterberm een bord dat aangeeft dat parkeren
verboden is. U mag daar wel even stilstaan.
Nu wil het feit dat parkeer- en stopverboden na iedere kruising herhaald moeten
worden. De betekenis voor dit verkeersbord
is dus maar enkele meters geldig. Tenslotte
krijgt u, direct nadat u de Nijverheidsweg
bent ingereden, rechts de weg naar Karwei
en Tango. Daarna heeft het bord geen enkele betekenis meer. Vreemder is het wanneer je je bedenkt dat stoppen en parkeren
binnen 5 meter van een kruising volgens
het RVV sowieso al verboden is. Tellen we
daarbij de lengte van een gemiddelde auto
op dan kom ik tot de conclusie dat dit bord
een onnodige uitgave is geweest van de
gemeente wanneer het de bedoeling is geweest om het parkeren op dat korte stukje
weg te verbieden.
Nu hoor ik enkele lezers al roepen dat de
weg naar Karwei en Tango een uitrit is en
geen weg. Jammer voor deze groep, maar
het is geen uitrit. Kortweg mag u aannemen
dat een uitrit een uitrit is wanneer hij als
zodanig is uitgevoerd. Dat wil dus zeggen,
iets verhoogd met een schuine grijze kant
en haakse hoektegels. Dat is hier niet het
geval, dus is het een straat of weg, precies

zoals andere straten en wegen. Ook nu
hoor ik op de achtergrond weer enkele
opmerkingen. (Ja, verkeer is een boeiend
onderwerp.) “Hoe zit het dan met uitritten
van een garage of boerenerf, die technisch
niet als uitrit zijn uitgevoerd. Dat klopt.
Kortweg mag u aannemen dat wanneer
IEDEREEN vindt dat een weg een uitrit
is, dat ook een uitrit is. En dat is hier zeker
niet het geval. Mijn vrienden en ik vinden
het in dit geval geen uitrit, dus IEDEREEN
kan al niet meer. Met andere woorden, het
is een gewone weg.
Wanneer onze wegbeheerder het parkeren
op de Nijverheidsweg verbieden wil doet
zij er goed aan de moeite te nemen om het
bord te verplaatsen tot voorbij de kruising.
Graag tot ziens op de weg!
Uw reacties zie ik graag op

www.facebook.com/PetorVerkeer.nl.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Mondial de l'Automobile 2012 – Parijs
Afgelopen week openden de deuren van de Autosalon in Parijs. Een
beurs die wereldwijd flink wat aanzien heeft en dus altijd mag rekenen
op een aantal primeurs. Deze week een impressie van het nieuws, waarvan we binnenkort een en ander mogen verwachten op de Nederlandse
automarkt.

Alfa Romeo

Audi

Weinig nieuws bij Alfa. De nieuwe
4C wordt als productiemodel pas
in januari verwacht, daarom toont
Alfa een limited edition van de
MiTo QV. Om de samenwerking
met het Superbike Open Championship te promoten komt het merk
met 200 exemplaren, voorzien van
een rood dak, de 170 pk sterk 1.7
turbomotor, aluminium pedalen en
speciale stoelen.

De nieuwe A3 verschijnt nu
langzaam in het straatbeeld, dus
presenteert Audi de Sportsback en
S3 (300 pk) uitvoering. Wie wat
meer pit wil kan voor de RS5 cabrio gaan met 450 pk (uit een V8).
Nog meer uitdaging kan gevonden
worden bij de gefacelifte Audi R8.

Fiat
In Parijs staat de nieuwe Panda in 4x4 uitvoering. Onder de motorkap is de
bekende tweecilinder of viercilinder motor te vinden. Bij Abarth is de 695
Fuori te zien. Een voorbeeld van hoe ver je kunt gaan met het personalisatieprogramma van Abarth, waarmee je je auto tot in detail geheel naar eigen
smaak kunt samenstellen.

Hyundai toont de nieuwe i30 driedeurs, de i20 WRC rally-uitvoering,
de nieuwe Santa Fe en de iX35Fuel
Cell. De laatste is een productiemodel
(productie inderdaad…) met waterstof als brandstof. Per jaar verwacht
het merk zo’n 300 tot 500 modellen af
te zetten.

Land Rover

Ford pakt groots uit met de nieuwe Mondeo. Een voorbode van wat komen
gaat bij het merk. Recent verzamelden 2500 dealers en 300 journalisten in
de Ziggo Dome om daar de strategie van Ford aan te horen uit monde van
de topman van het concern. De Mondeo, die stiekem al in Amsterdam stond,
zet de eerste stap in die strategie. Een state of the art model, voorzien van
Fords 1.0 ecoboost motor (uiteraard ook zwaardere motoriseringen) en
diverse snufjes, die ervoor zorgen dat de Volkswagen Passat het lastig krijgt.
Daarnaast toont het merk het nieuwe bommetje, de Fiësta ST.

De Numéro 9 is een gigantische concept car van 4,93 meter lang en is
waarschijnlijk een voorproefje van de nieuwe sedan die de C6 moet opvolgen. Onder de motorkap ligt een 1.6 liter motor met 225 pk. De achterwielen
worden daarbij aangedreven door een elektromotor van 70 pk. Dat levert
in totaal 295 pk waarmee de auto in 5,4 tellen op 100 km/u zit. Daarnaast
toont het merk de C-Elysee, een kleine sedan die waarschijnlijk niet naar Nederland komt, maar bedoeld is voor Afrika, Zuid-Amerika, China en Rusland.
De C4L (C4 met kont) is ontworpen in China en is bedoeld voor die markt.

Dacia
Nederlander Laurens van den Acker heeft de nieuwe Sandero en Logan een
nieuwe look meegegeven. De Dokker is ook te zien in Parijs, de nieuwe MPV
van Dacia.

Honda heeft een gefacelifte CR-Z
staan met iets meer vermogen en
koppel, waarmee de 0-100 sprint 1
seconde sneller gaat. Het model arriveert begin volgend jaar bij de dealer.
De nieuwe CR-V staat al zeer binnenkort bij de dealer en is verkrijgbaar
vanaf een kleine € 30.000,-.

Hyundai

Ford

Citroën

Honda

Het is smullen bij Land Rover als je
van grote SUV’s houdt. Het merk
onthulde namelijk de compleet
nieuwe Range Rover. De oer-Range
Rover is iets platter dan zijn voorgangers, maar nog steeds een gigantische auto. De vanafprijs komt
op een (voor een Range Rover
lage) € 113.900,-. Je rijdt dan de
3.0 TDV6 met 258 pk. Ook komt er
een 4.4 SDV8 leverbaar met 339
pk en een 5.0 V8 Supercharged
in Autobiography uitvoering met
510 pk (€ 202.000,-). De gehele
carrosserie is opgetrokken uit
aluminium wat een hoop gewichtsbesparing oplevert.

Lamborghini

Jaguar

De opvolger van de Gallardo is nog
ver weg, dus gooit Lambo er nog
een facelift tegenaan. Wat betreft
de techniek (560 pk, vierwielaandrijving) zijn er geen wijzigingen,
alleen de voor- en achterbumper
zijn gewijzigd. Vanaf nu heet de
Gallardo LP560-4 voortaan Nova
Gallardo LP560-4. Leg dat maar
eens uit op een verjaardag.

Smullen bij Jaguar van de nieuwe en langverwachte F-Type. In de wandelgangen de opvolger van de E-Type genoemd. De auto wordt onder de
luxe 2+2 XK geplaatst (Porsche 911 concurrent), maar boven de Porsche
Boxster. De F-Type komt voor ongeveer 90 mille in de boeken te staan,
maar is bedoeld als 911-killer. De auto wordt leverbaar met een heerlijk
klinkende V6 met twee uitlaten in het midden (met 340 of 380 pk), of een
dikke 5.0 V8 met 495 pk met vier dikke uitlaten. De draaiknop om de stand
van de automaat te kiezen is weg, Jaguar maakt nu gebruik van een pook
met 8 versnellingen. Als je zelf wilt schakelen kun je de flippers aan het stuur
gebruiken, of met de pook schakelen (waarbij het op- en terugschakelen
gebeurt zoals in echte rally-auto’s, beneden voor opschakelen, naar boven
voor terugschakelen). Rijden kan vanaf mei volgend jaar.

Ferrari
De Italianen tonen in Parijs de FF met een panoramadak en een carbon fiber monocoque van de nieuwe F70, de opvolger van de Enzo. Eerder dit jaar
toonde Ferrari in Genève al de hybride V12 met KERS systeem die achterin
de F70 komt te liggen. De technieken die Ferrari voor dit soort extreme
modellen gebruikt, komen meestal rechtstreeks uit de Formule 1.

Over twee weken
vindt u hier de rest
van het nieuws over
de primeurs op de
Autosalon in Parijs!
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Pedicure Marjan de Goede

“Aan ieder stel voeten hangt een mens”
In De Ronde Venen is een twaalftal pedicures actief op het gebied van voetverzorging en bij het oplossen
van ernstige voetproblemen. Marjan de Goede is er een van. Tijdens een spraakwaterval, doorspekt van humor en mensenkennis, ging er een wereld voor ons open.

Voor een buitenstaander klinkt dat
best vreemd, vindt ze. “Je loopt wel
op teenslippers de supermarkt in,
maar je sokken uitdoen gaat kennelijk een stap verder. Ik kom tijdens
mijn werk nog wel eens wat tegen
en daardoor begrijp ik dat gevoel
maar al te goed. Schimmelnagels
zien er vaak niet uit. Na een aantal
behandelingen, waarbij ik vaak ook
nog een gelnagel aanbreng, zie je
mensen weer opgelucht ademhalen. Dat levert mij weer een goed
gevoel op. Iemand van een ingegroeide teennagel verlossen is er
ook zo een. Je ziet dan dat mensen
als herboren de praktijkruimte
weer verlaten.”
Marjan kwam er al snel achter dat
veel mensen met diabetes kampen
of reumatische aandoeningen hebben. “De gevolgen hiervan voor het
dagelijkse lopen, iets wat we als
normaal beschouwen, kunnen groot
zijn. Mijn basisopleiding breidde ik
dan ook uit met deze twee extra
vakgebieden. Wist je dat diabetespatiënten vaak geen gevoel meer
in de voeten hebben? Als die een
dag met een steentje in de schoen
rondlopen kan de ravage groot zijn.

Dan is het goed te
weten dat ik daar iets
aan kan doen.”
“Het is leuk werk,” zo
vervolgt ze. “Het idee
dat het vreemd is om
andermans voeten te
behandelen bestaat
niet bij mij. Dat komt
omdat er aan ieder
stel voeten een mens
hangt. In de opleiding
leer je dat die mens
centraal staat en dat
je heel veel voor die
mens kunt betekenen.
Ouderen zien het bezoek aan de pedicure
vaak als een uitje. Voetenonderhoud betekent
vaak aandacht aan iemand besteden en het
verbaast me elke dag
weer, hoeveel mensen
daar behoefte aan hebben. Tijdens
de behandeling komt er heel veel
ter tafel. Tot op zekere hoogte moet
dat ook kunnen vind ik.”
Schoon
“Van mijn klanten verwacht ik wel
dat ze schone voeten hebben. Je
kunt nog zulke onverzorgde voeten
hebben, daar kan ik iets aan doen
maar zelf je voeten wassen is het
minste wat je kunt doen,” stelt Marjan, wiens werkzaamheden onder
andere bestaan uit het verwijderen
van eelt, kloven en likdoorns. “Maar
ook verantwoord nagels knippen
behoort tot mijn taak. Na afloop de
voeten lekker van crème voorzien
maakt de behandeling compleet.
Wil je echt van je voeten kunnen
genieten kun je een keuze maken
voor een scrubbehandeling van
onderbenen en voeten. Crème met
lavendelbolletjes geven je voeten
een heerlijk gevoel en een massage
van onderbenen en voeten zorgt er
voor dat je er weer tegen kunt.”

“Bij mooi weer kiezen we allemaal
het hazenpad”
Aan de achterzijde van de Willisstee vind je, geheel beschut en autovrij, Peuterspeelzaal ‘Kabouter Pinkeltje’. Jolanda Schüller zwaait er
de scepter. Dat doet ze al 17 jaar, als particulier peuterleidster.

tekst en foto paul bosman

“In een vlaag van verstandsverbijstering nam ik het besluit mijn baan
als receptioniste op te zeggen en
me helemaal te gaan wijden aan
de menselijke voet. Daar komt best
heel veel bij kijken. De studie is
pittig. Tijdens de cursus leer je veel
over het menselijk lichaam. Van
kruin tot teen. In 2008 rondde ik
de basisopleiding af en ging aan de
slag. Eerst ambulant en toen we in
Mijdrecht gingen wonen, richtte ik
ook nog een praktijkruimte thuis in.
Gaandeweg kwam ik er achter dat
het laten zien van je voeten niet zo
maar iets is. Mensen hebben vaak
het gevoel van ‘wat er onder m’n
sokken zit gaat niemand iets aan’,”
vertelt Marjan.

Peuterspeelzaal ‘Kabouter Pinkeltje’:

- foto peter bakker
voor te bereiden op de basisschool.
Dat alles in een vertrouwde en
Een flink aantal kinderen bezoekt
zeker ook veilige omgeving. De
dagelijks de speelzaal, die een
kinderen ontwikkelen sociale vaarontmoetingspunt is geworden
digheden. Leren bijvoorbeeld dat
voor ouders en kinderen. Veel
ze wel eens op hun beurt moeten
harmonie zorgt voor een gezelwachten als het om speelgoed
lige sfeer en dat is wel ‘haar’
gaat. Of elkaar wel eens helpen als
drijfveer. Jolanda is de spil in het
er iets niet helemaal goed gaat.
geheel. Gewoon omdat ze het leuk
Kinderen die erg stil zijn haalt Jovindt met kinderen om te gaan.
landa naar voren begeleid ze zodat
De kinderen die de speelzaal
deze niet worden vergeten, belangbezoeken worden voortdurend
rijk item deze peuters hebben
uitgedaagd om te spelen en op die
aandacht nodig. De peuterspeelmanier ook nog vaardigheden te
zaal “Kabouter Pinkeltje” is een
leren. Na binnenkomst mogen ze
erge creatieve peuterspeelzaal.
vrij spelen. Dat is meestal tot een
Wij knutselen, zingen en dansen
uur of tien waarna een half uur
erg veel.
in de kring wordt doorgebracht.
Daarna volgt het meer serieuze
Van tijd tot tijd komt er een
werk. Jolanda werkt met thema’s.
logopediste naar de speelzaal
Op dit moment is dat bijvoorbeeld
die beoordeelt hoe het met de
de herfst. Er wordt van alles over
spraakontwikkeling van de peuters
de herfst verteld, ondersteund
is gesteld.
door een boek uit de Bieb. Daaruit
wordt ouderwets voorgelezen. De
Aan het einde van de periode dat
kinderen vinden dat prachtig. Ze
een kind op de speelzaal heeft
krijgen vervolgens een boek mee
doorgebracht, wordt de ouders
naar huis en het is de bedoeling
gevraagd of het wenselijk is een
dat ouders of grootouders hier op
overdrachtsformulier op te stellen.
hun beurt uit voorlezen. Op deze
Dit geeft een goed beeld van de
manier wordt spelenderwijs een
ontwikkeling die het kind heeft
taalstimulatieprogramma gevolgd
doorgemaakt is een handig hulpdat de kinderen helpt de taal goed
middel om het kind door te laten
onder de knie te krijgen.
stromen een fijne basisschoolperiode aan te vangen.
De ligging van de Peuterspeelzaal daagt uit er op uit te gaan.
Op dit moment zijn er mogelijkAutoluw en groen. Het Speelwoud
heden kinderen te plaatsen. Men
ligt binnen loopbereik, een plek
kan kiezen voor de tijden 08:30
waar ze naar hartenlust kunnen
tot 11:45 of 08:30 tot 13:30
spelen en ravotten. Maar het hazenpad, onderdeel van het NME, is uur. Informatie kunt u opvragen bij Jolanda Schüller 0297
eveneens een plek waar ze graag
vertoeven. Het is iedere keer weer 288273 (13:00 tot 22:00 uur) of
van 08:30 tot 13:00 uur 06 46
een feest als er een verstopte haas
501284. Of raadpleeg de website
wordt gevonden.
daar staat alle informatie ook op
Doel van de speelzaal is de kinwww.peuterspeelzaalkabouterpinkelderen op een ontspannen manier
tje.nl.
door paul bosman

We begrijpen van Marjan dat
goed en vakkundig onderhoud van
je voeten dus een weldaad voor
lichaam en geest kan zijn. Je hebt
maar de beschikking over een paar
voeten en die moeten lang mee.
Mensen die tijdens hun werk vaak
lang staan of lopen weten dat maar
al te goed. Wat let u eens contact
te zoeken en de sensatie van goede
voetverzorging eens te ondergaan?
Marjan behandelt thuis in haar
praktijk, maar komt ook graag bij
u thuis. Wel eens gedacht aan het
geven van een cadeaubon voor een
heerlijke onderhoudsbeurt van uw
voeten. Ook dat kan bij Pedicure
Marjan de Goede.
Adres: Bonkelaar 100 in Mijdrecht.
Telefoon 06-15487650 Internet:

www.degoedepedicure.nl
Behandeling uitsluitend op
afspraak.

Feest bij Katholiek Alternatief De Ronde Venen
Zaterdag 13 oktober aanstaande
viert ‘Katholiek Alternatief De
Ronde Venen’ dat het twee jaar
geleden is dat men startte met
maandelijkse eucharistievieringen
in de Veenhartkerk.
Een groep enthousiaste mensen uit
de Rooms- en Oud-Katholieke kerk
werkt samen aan de opbouw van

een open en gastvrije gemeenschap.
Een plek om je thuis te voelen,
ongeacht je kerkelijke achtergrond,
huwelijkse staat, huidskleur of
seksuele geaardheid.
Het aantal betrokkenen groeit nog
steeds, daarom zijn er sinds begin
september niet één maar twee
vieringen per maand. En wel op de

zaterdagavond voorafgaande aan de
tweede zondag en de vierde zondag
van de maand.
Plaats van samenkomst: Veenhartkerk, Grutto 2a, te Mijdrecht.
De eucharistieviering van 13
oktober draagt een bijzonder en
feestelijk karakter. Voorgangers zijn
de oud-katholieke pastores Henk
Schoon (celebrant) en Wim de Boer
(predikant). Medewerking wordt
verleend door het ‘Huisorkest Vos’,
bestaande uit Edwin, Anita, Miriam
en Reinier Vos. Ook gitarist Sander
van Leeuwen is van de partij. Veel
van wat zal worden gezongen komt
uit de traditie van Taizé.
De dienst begint om 19 uur. Na
afloop van de viering wordt het glas
geheven en ook u bent daarbij van
harte welkom.

DE GROENE VENEN 24 uur per dag

online te lezen op:

www.degroenevenen.nl
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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

WERVEN • SELECTEREN • DETACHEREN

Functie: Allround onderhoudsmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Cisco Netwerkspecialist / Beheerder 2e lijn
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Assistent Financial Controller (m/v)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Calculator/werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround medewerker webwinkel
Organisatie: KampeerPerfect.nl
Plaats: Mijdrecht

Functie: Telefonische Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Pim is een professionele dienstverlener in werving, selec-

Functie: Werkvoorbereider / calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Dynamic Polyester Center
Organisatie: Dynamic Polyester Center
Plaats: Mijdrecht

de visie dat voor elk bedrijf de ideale werknemer bestaat.

Functie: Inkoper/orderpicker met Rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teeltmanager
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur met Rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Afdelings manager Slagerij
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Functioneel Beheerder
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief medewerker (ICT)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Personal coach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Baliemedewerker Servicepunt De Ronde Venen
Organisatie: Servicepunt wonen, welzijn en zorg
Plaats: Vinkeveen

Door Pim in te schakelen als u een nieuwe medewerker
zoekt, bespaart u uzelf veel tijd. Voor u is werving en
selectie vaak geen core business. Daarom neemt Pim dit
arbeidsintensieve traject graag en deskundig van u over.

tie en detachering in het Groene Hart. Pim werkt vanuit

Kijk voor meer informatie op de website:
www.pimvindt.nl of op onze twitter en/of
facebook. Een e-mail sturen kan natuurlijk
ook, mail naar: info@pimvindt.nl

Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 74 50 70

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

Woordzoeker week 40

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

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 40

Aarde
Clean
Daarvandaan
Ervaren
Harder
Hikken
Imaginair
Inbreng
Indekken
Kleinkind
Lippizaner
Loper
Melasse
Metrum
Neurose
Ochtendgewaad
Otalgie
Overleggen
Overrok

Parkeergeld
Piket
Regenwolk
Rialto
Roede
Tegenvallen
Timon
Veertiende
Verharing

5 7

6

4
8
7
7
2 8 9
6
1
3 5
9
1 8 2
5 4
7
9 6
2
9
8 5 3

4
7
6
1

Oplossing puzzels week 39
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WINTERBANDEN
KOOP JE BIJ DE SPECIALIST!

• Het grootste winterbandenassortiment
• Altijd scherpe prijzen
• Het beste persoonlijke advies
• Altijd snelle service
Ook voor winterband-velg
combinatiesets zijn wij hét adres!
Vraag naar ons nieuwe
WOW Wintermagazine!
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