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Vrees voor verslechtering niveau geluid en luchtkwaliteit

Gemeenteraad tegen verhoging maximum snelheid
Enige maanden geleden kwam de minister van Verkeer en Waterstaat met het plan om op een groot aantal wegen een
maximum snelheid van 130 kilometer toe te staan. Een van die wegen is de A2 die met twee maal vijf banen de gemeente De
Ronde Venen doorsnijdt. Een meerderheid van de gemeenteraad maakt zich ongerust over de plannen van de minister.
Lees verder op pagina 3.
         door piet van buul   luchtfoto peter bakker

G-schaatsen op de Venen-On-Ice IJsbaan weer een groot succes
Donderdagavond 22 december was de
laatste van een serie schaatsworkshops
voor sporters met een beperking op
de ijsbaan op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Ook op deze laatste avond
waren er weer veel deelnemers. Een
volle ijsbaan dus, en veel vrijwilligers om
alle schaatsers de nodige aandacht te
kunnen geven.
Tijdens de workshops leerde iedereen
op zijn eigen manier en niveau meer
over schaatsen. De workshops waren
voor een speciale groep: G-schaatsers.
Dat zijn sporters die net even wat meer
aandacht nodig hebben om de basisvaardigheden van het schaatsen te leren.
Plezier tijdens het schaatsen staat dan
ook centraal. Omdat we alle deelnemers
met een brede lach naar huis hebben
zien gaan kunnen we spreken van leuke
en leerzame workshops.
Een week eerder was er een wel hele
bijzondere workshop. De KPN Junior
schaatsspelen kwamen speciaal voor
het G-schaatsen voor de tweede keer

LUTZ OF

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

naar Mijdrecht. Ook wereldkampioene
Barbara de Loor kwam naar Mijdrecht
om de schaatsers de fijne kneepjes van
het schaatsen aan te leren.
Reurings Beheer stond borg voor koek

Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl

WINTER SALE

KORTING TOT 70%
Lutz.nl voor meer informatie

en zopie voor de schaatsers en begeleiders. Dukdalf droeg voor de derde keer
haar steentje bij in de organisatiekosten.
Kijk op pagina 14 voor het
schoolschaatsen.

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl
Dit weekend hopen een hoop
mensen op mooi en droog weer op
oudejaarsavond, maar of dat helemaal gaat lukken is niet duidelijk.
Er gaat op die dag een storing
over ons land heen en geeft in de
vroege ochtend zeker een aantal
buien, wel zal er die avond minder
wind staan. Het nieuwe jaar
begint met een depressie die meer
wind en regen gaat geven.
Zaterdag is het een zwaar bewolkte dag en komen er een stel buien
over ons heen. De wind komt uit
zuidelijke richting en zal matig
zijn. De maximum temperatuur
ligt tussen de acht en tien graden.
De minimum temperatuur ligt
rond de 3 graden. Lokaal kan er in
de polders wat vorst aan de grond
voor komen, tijdens opklaringen.
Zondag is wederom zwaar
bewolkt en hebben we regelmatig een lokale bui. De maximum
temperatuur zal tussen de negen
en elf graden zijn, de minimum
temperatuur ligt rond de zes graden. De wind is matig van kracht
uit een zuidwestelijke richting.
Maandag is een bewolkte dag en
komen er verspreid een aantal
buien over ons heen. De maximum
temperatuur ligt tussen de acht en
tien graden. De minimum temperatuur ligt rond de vijf graden. De
wind komt uit zuidwestelijke richting en zal matig tot vrij krachtig
zijn.
De dagen daarna zet het herfstachtige weer gewoon door, dus nog
geen plaats voor sneeuw en ijs.
Ronald Boekensteijn en familie,
van weerstationteraar wenst ieder
een fijn en heel goed 2012 toe.

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

Agenda Kort

Advertentie50x63.indd 1

Dit weekend in De Ronde Venen:

22-7-09

Zaterdag 31 december 2011
• NY Dance Event, tent Mijdrecht\
• Vuurwerkverkoop De Huifkar, Mijdrecht

Zondag 1 januari 2012
• Nieuwjaarsduik, Eiland 1 Vinkeveen

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

De fracties van PvdA/Groen Links
en ChristenUnie/SGP, hebben
tijdens de vergadering van de
gemeenteraad van donderdag 22
november een motie ingediend,
waarin het college wordt gevraagd
om er bij de minister op aan te
dringen het gedeelte tussen Holendrecht en Maarssen uit te sluiten van
de verhoging van de maximum snelheid naar 130 kilometer. De motie
dringt er ook op aan om samen met
anderen, waaronder de gemeente
Stichtse Vecht (Loenen Breukelen,
Maarssen) actie te ondernemen.
De indieners van de motie wijzen
er op dat de verbreding van de A2
op dit traject naar twee maal vijf
rijstroken, alsmede de verlaging van

de maximumsnelheid van 120 naar
100 kilometer, nodig waren om te
voldoen aan de normen uit de wet
geluidshinder en het besluit luchtkwaliteit. De verhoging naar 130
kilometer is dus in strijd met die
eerdere besluiten en zal leiden tot
een overschrijding van de gestelde
normen.
Dat zou de gemeente De Ronde
Venen nog eens extra slecht uitkomen nu zojuist het bestemmingsplan Winkelbuurt Abcoude 2011 is
vastgesteld. Dit woningbouwproject
komt op relatief korte afstand van
de snelweg te liggen en zou derhalve hinder kunnen gaan ondervinden van toegenomen geluidsoverlast
en luchtvervuiling.
Wethouder Moolenburgh wees er

op dat de minister, na kritiek en
commentaar vanuit de samenleving
een aantal trajecten nog eens opnieuw zal bekijken. Daarbij behoort
ook dit deel van de A2. Daarover
zou in de loop van 2012 uitsluitsel
komen.
De meerderheid van de raad
voelde er niet voor om rustig af te
wachten tot de minister klaar is
met nadenken. De motie dringt er
op aan om zo spoedig mogelijk de
afwijzing vanuit De Ronde Venen
onder de aandacht te brengen van
de betrokken instanties. De motie
werd aangenomen met de stemmen
van VVD en Ronde Venen Belang
tegen.

Gemeente De Ronde Venen onder financieel toezicht gesteld
door paul bosman

Vanaf volgend jaar mag de gemeente De Ronde Venen zelfstandig geen ingrijpende beslissingen op financieel terrein meer nemen. Als ons de twijfelachtige eer ten deel gevallen onder de elf gemeenten die onder
preventief toezicht zijn gesteld te behoren. Dit betekent dat De Ronde Venen geen nieuw beleid mag uitvoeren of nieuwe investeringen mag doen totdat de begroting later in het jaar wordt goedgekeurd door de provincie. Het immer zo draagkrachtige de Ronde Venen is ten prooi gevallen aan een stel foute beleidsmakers
die de hoogte der bomen niet juist in konden schatten. Door het op non actief stellen van de directeur projecten en de gemeentesecretaris en deze te vervangen door interims die een slordige ton per drie maanden
kosten zijn de problemen niet opgelost. De provincie gaat zich er nu intensief mee bemoeien. Dat houdt in
dat de begroting wordt goedgekeurd nadat deze weer in evenwicht is gebracht. Hiervoor moet de gemeente
een herstelplan vaststellen, dat wordt beoordeeld door de provincie. Voor lopende zaken als gladheidbestrijding, salarissen en subsidies aan verenigingen hebben de twee gemeenten toestemming voor het doen van
deze uitgaven.
Het is niet zo maar dat deze
maatregel is genomen. Een van de
wettelijke taken van de provincie is
financieel toezicht te houden op de
decentrale overheden in de provincie
Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben de financiële situatie van o.a. De
Ronde Venen en gemeenschappelijke
regelingen getoetst aan de hand van
de (meerjaren)begroting en de jaarrekening. Hierbij hebben zij gekeken
of de begroting van de gemeenten
en gemeenschappelijke regelingen
volledig is en alle ramingen reëel
zijn. Dit pakte voor de gemeente De
Ronde Venen dus niet goed uit.
Niet alleen de gemeentelijke
financien zijn ter tafel gekomen.
Ook het recreatieschap Vinkeveense
Plassen is uitvoerig getoetst en komt
onder preventief toezicht te staan.
Hier was eveneens geen sprake van
begrotingsevenwicht.
Jammer
Deelgemeente Mijdrecht was
voor de samenvoeging een rijke
gemeente die volop in de groei
van het leven stond. De sportraad

werd destijds opgericht en een stel
goede bestuurders zetten destijds
hun schouders onder de hun opgelegde taak de gemeente tot bloei
te brengen. Sportvelden verrezen,
tennisvelden werden druk bezocht,
sporthallen kwamen tot bloei kortom
er gebeurde van alles in Mijdrecht.
Na de samenvoegingen ging het
snel bergafwaarts. De Ronde Venen
kreeg de eerste financieele tik
tijdens de renovatie van het Vinkeveense Achterbos. Een project dat
vele miljoenen kostte. Daarna volgde
een serie nieuwe tegenvallers die
de gemeente handen vol geld kostte.
De woningbouw stagneerde met alle
gevolgen van dien. Het estafette
project wilde maar niet van start
gaan. Bezwaren van omwonenden,
morrende clubs en Marickenland,
een groots project dat alle steun verdient, ter ziele, centrumplannen die
maar niet wilden vlotten, het plaatje
werd steeds duidelijker.
Toch ging men op basis van verkeerde veronderstellingen overeenkomsten aan met bouwers, o.a. Verwelius
Bouw, en andere projectontwikke-

laars. Men bouwde een fraai zwembad en dat terwijl er rondom ons
heen tal van baden moesten sluiten.
Maar er is meer dat ons zorgen
dient te baren. Niet alleen de grondexploitatie zorgt voor verliezen.
Ook de sociale werkvoorzieningen
slokken landelijk veel geld op en ook
de uitgaven voor de Bijstandswet
vallen landelijk veel hoger uit. Door
de door het CPB stijgende werkloosheid zal het beroep de bijstand
nog meer toenemen. De plannen
de rijksbijdragen voor jeugdzorg en
AWBZ uitkeringen naar gemeenten
over te hevelen lijken gemeentelijke
begrotingen verder onder druk te
zetten.
De tijd dat kibbelende politici elkaar
de loef af willen steken en tal van
instellingen onuitvoerbare plannen
smeden is definitief voorbij. De bevolking heeft recht op stevig in hun
schoenen staande beleidsmakers en
bestuurders die af en toe ook eens
nee durven te zeggen.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
19:21
www.degroenevenen.nl

Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.
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Luistervink
Willempie
In de Rondeveense samenleving
wonen heel wat Willempies. Soms
zie je het meteen, soms ook wat
later. Het zijn jongens en meiden
die net onder de grens van het
normale i.q. hun positie binnen de
maatschappij moeten zien te verwerven. Ouders van die kinderen
leven met een heel erg grote zorg.
Wat gaat er van Truus of Henk
terecht komen is een dagelijkse
vraag. Onlangs hoorde ik van een
vriendin dat haar zoon terecht kan
in Driebergen. Na een jarenlange strijd tegen bureaucratie en
wachtlijsten eindelijk rust. Liever
had ze gezien dat haar zoon in
het vertrouwde Rondeveense had
kunnen blijven. Maar daar was
voor hem en vele anderen geen
plek. Een half jaar geleden stuitte
ik bij toeval op een Rondeveens
initiatief een twaaftal Willempies
te huisvesten in een pand dat
even zo veel kamers telt. Omdat
de doelgroep me nu eenmaal
aanspreekt dook ik er in. Het idee
dat het een Rondeveens feestje
zou worden raakte ik al snel kwijt.
Het bleek een initiatief te zijn van
een welzijnsinstelling in Soest die
een twaalftal inwoners uit Soest,
Baarn en Hilversum graag wilde
huisvesten. Ik kan moeilijk tegen
zijn. Mijn zoon woont in Nieuwveen, buiten de gemeentegrens,
waar hij liefdevol wordt opgevangen. Via de site van de Nederlandse Zorg Authoriteit stuitte ik op de
bedragen die een zorginstelling in
rekening mag brengen. Voor een
duizelingwekkend bedrag per jaar
huisvest de instelling een twaalftal
jongeren, geeft hun brood, en een
warme hap en zorgt voor begeleiding zodat ze hun onderbroek niet
andersom aantrekken. Vrijetijdsbesteding en tal van andere zaken
zijn niet inbegrepen. Daar worden
vrijwilligers voor gezocht. Ik kan
en wil niet beoordelen of het
bedrag aan jaarlijks zorgmanagement, dat is dus niet het schamele
loon dat begeleiders in de zorg
verdienen, nu zes of acht ton bedraagt, wat ik wel kan beoordelen
waarom de zorginstelling samen
met Westhoek Woondiensten wel
iets in het initiatief zag. Wat ik ook
weet is dat de lokale beleidsmakers destijds geen flauwe notitie
hadden over de samenstelling van
de groep. Zich niet eens bewust
waren van de plaatselijke problematiek terwijl dat wel zou moeten.
Kennelijk waren ze verblind door
het woord gehandicapt. Begrijp
mij goed, wat mij betreft zijn de
nieuwe Rondeveners van harte
welkom. Die kunnen er geen fluit
aan doen dat hun handicap pure
bussiness is waar zorgmanagers
handenvol geld aan verdienen. Komen de werkelijke kosten die in de
zorg worden gemaakt echt aan het
licht zal de roep om een spuitje
groter en groter worden. Maar
dan wel voor hen die schaamteloos
torenhoge bedragen verdienen
onder het mom van..
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Kort nieuws

Jenaplanbasisschool Vlinderbos; € 5300,- in
voor Serious Request
De kerst- en eindejaars festiviteiten
op Jenaplanbasisschool Vlinderbos
zijn dit jaar wederom een groot
succes geweest. De activiteiten van
dit jaar stonden in het kader van de
radio 3FM actie ‘Serious Request’.
Het thema hiervan was ‘This one’s
for mamma – Red een moeder, red
een gezin’. De leerlingen hebben
voor deze actie op uiteenlopende
manieren geld ingezameld.
De kinderen vanaf groep 3 zijn naar
de schaatsbaan in Mijdrecht geweest. Zij hebben daar schaatslessen gehad en na afloop was er een
‘sponsorloop’ op de schaatsbaan. De
kleutergroepen hebben hun steentje
bijgedragen via een speciale gymles, waarbij zij een traject aflegden
en ook hierbij werden gesponsord
door familie, vrienden en/of buren.
Ook was er een kerstmarkt
georganiseerd waarbij alle leerlingen zelfgemaakte spullen of iets
lekkers verkochten. Veel kinderen
bedachten gedurende deze week

zelf initiatieven om extra geld in te
zamelen.
In totaal is er een eindbedrag van
ruim 5300 euro opgehaald, een geweldige prestatie. Dit is persoonlijk
overhandigd door een aantal leerlingen onder begeleiding van Cock
Verver (dir) bij het glazen huis, dat
dit jaar in Leiden stond.
Op de donderdag voorafgaand aan
de kerstvakantie was er een heus
kerstgala georganiseerd voor alle
leerlingen. Iedereen zag er schitterend uit. Er was een dansvloer ingericht met discoballen waar iedereen
zich naar hartelust kon uitleven op
de muziek van DJ Tim. Ook was er
een ruimte versierd waar kinderen
die even wilden uitrusten gezellig samen spelletjes konden doen.
Het gala werd afgewisseld met het
kerstdiner, waarvoor de leerlingen allemaal wat lekkers konden
meenemen. De laatste dag werd
afgesloten met oliebollen en warme
chocolademelk op het plein.

WK Dames scoort zilver
Dit jaar werden de Wereld Kampioenschappen WBPF in Thailand
gehouden als afsluiter van 2011.
Marcel Honingh (Beuving Sport
en internationaal jurylid) en team
NBPF vergezelde de dames Sandra
en Edith.Deze dames deden mee in
de klasse Woman Model Physique.
Dit houdt in dat je er als een model

uit moet zien en een getraind
lichaam moet hebben, maar niet te
gespierd en te afgetraind.
De wedstrijd duurde twee dagen.
De eerste dag was de voorjurering
en wordt de top 6 bepaald voor de
finale dag. De tweede dag is de
finale dag. Beide dames stonden in
een klasse van 16 dames en gingen
door naar de
finale! Sandra is
tweede geworden
en Edith behaalde
een vijfde plaats!
In mei 2012 zal
de eerste Nederlandse wedstrijd
weer zijn met
selectie voor de
EK WBPF 2012.

De Ronde Venen

Horizon op
Midpoint FM

Kindje wiegen in de R.K. kerk
Eerste Kerstdag was er speciaal voor kinderen van nul tot acht jaar ‘Kindje
wiegen’ in de R.K. Kerk in Abcoude. Met elkaar werden kerstliederen
gezongen, het kerstverhaal verteld en was er een echt kerstkindje. Veel
kinderen kwamen verkleed als kerstfiguur om mee te spelen in het kerstverhaal.
foto's ad van der made

Tim ter Laare op-één-na snelste drummer van
Nederland
Tussen 31 oktober tot en met 12
november konden op drie lokaties
in Nederland diverse drummers
mee doen met de Holland's Fastest
Single Stroke Drummer: binnen
60 seconden zoveel mogelijk single
strokes (enkele slagen) slaan op
de Drum-O-Pad. Rond de 200
deelnemers hebben meegedaan.
Waaronder Tim ter Laare en zijn
drumleraar Maikel Roethof uit De
Ronde Venen. Maikel scoorde met
889 slagen allereerst een topscore.
Echter met 901 slagen wist de
16-jarige Tim zijn drumleraar te
verslaan. Hij eindigde daarmee op
een de tweede plek en mag zich nu
de op-één-na snelste drummer van
Nederland noemen. Tim speelt al
sinds zijn vijfde drum. Sinds ruim
een jaar heeft hij ook een eigen
band: Surfing Allowed waarmee hij
regelmatig in de buurt optreedt.
Afgelopen vrijdag heeft Tim vol
trots zijn tweede prijs, een Ludwig
speed king basspedal, bij Drumland
in Lijnden in ontvangst genomen.

Mijdrecht

Oud- en Nieuwjaar
vieren in de
Wegwijzer

Nieuwe rotonde Industrieweg Mijdrecht
Er wordt een rotonde aangelegd
op de kruising Rondweg/Stationsweg/Industrieweg in Mijdrecht.
Het college heeft hiertoe op 20
december besloten. Met de aanleg
van de rotonde kan het verkeer op
de kruising in de toekomst sneller
doorstromen en is
de aanleg van een
doorsteek van Bozenhoven naar de
Nijverheidsweg
niet meer nodig.
Door af te zien
van de doorsteek,
kan de gemeente
circa € 2,4
miljoen besparen.
De gemeenteraad wordt op
2 februari 2012
gevraagd met
de plannen in te
stemmen.
In maart 2010

Op deze eerste zondag in het
nieuwe jaar kunt u luisteren naar
‘TIJD’
De discussie gaat deze week over;
God heeft aan de schepping de tijd
als ordening meegegeven. Geeft
de Heer iets speciaals te kennen
met zes scheppingsdagen en als
laatste de sabbat? Aan de discussie nemen deel; Bart van Empel
(straatpastor in Utrecht), Pastor
Wim Vernooij (RK Vinkeveen),
Hugo de Vos (PKN Mijdrecht De
Rank), Joop Winkel (PKN Waverveen NH Kerk). De gespreksleider
is Henk Oudshoorn
De uitzendingen plaats op zondag
van 9.00 tot 10.00 uur.Herhaling
is van 17.00 tot 18.00 uur. Horizon is te beluisteren via Midpoint
FM Kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM

heeft de raad een denkrichting
aangenomen voor de invulling
van de Stationslocatie, het gebied
rondom het oude stationsgebouw in
Mijdrecht. De raad is toen akkoord
gegaan met het uitwerken van
plannen om een verbindingsweg
(doorsteek) aan te leggen tussen
Bozenhoven en de Nijverheidsweg.
Nader verkeerstechnisch onderzoek
heeft uitgewezen dat de aanleg
van een rotonde ter hoogte van de
kruising Rondweg/Stationsweg/
Industrieweg een goede oplossing
biedt voor de huidige verkeersproblemen en er toe leidt dat het
verkeer sneller kan doorstromen.
Het doel om de bereikbaarheid van
het bedrijventerrein te verbeteren,
kan met deze oplossing ongewijzigd
worden gerealiseerd. Na vaststelling door de gemeenteraad kan de
rotonde vóór eind december 2013
worden aangelegd.

In de Christelijke Gereformeerde
Kerk ‘de Wegwijzer’, Koningin
Julianalaan 22 in Mijdrecht,
zal op zaterdag 31 december
om 19:00 uur een avonddienst
gehouden worden. Professor G.C.
den Hertog hoopt dan te preken
over Prediker 7:8a: Het einde van
een zaak is beter dan haar begin.
Er worden dan twee manieren
van leven tegenover elkaar gezet.
Ten eerste: Denken vanuit ‘begin’,
vanuit nieuwe mogelijkheden, als
een denken vanuit de mens en
zonder God. Een pas geboren kind
wordt meteen ten doop gehouden:
er wordt niet gedaan alsof dit kind
helemaal aan Gods bedoeling zal
beantwoorden. We erkennen dat
het net als iedereen in zonden
ontvangen en geboren is.
Ten tweede: Wat is het ‘einde’ van
een zaak? Dat is dat je terugkijkt
op de manier, waarop God je heeft
geleid. Je erkent dat Hij je heeft
geleid, de schuld eruit wegneemt,
je gezegend heeft. Kortom:
je beleeft de tijd met God. Op
nieuwjaarsmorgen begint, zoals
elke zondagmorgen, de dienst om
10:00 uur. De leden van de kerk
komen samen onder het Woord en
bidden om zegen voor het nieuwe
jaar. U bent zowel in de oudjaarsals in de nieuwjaarsdienst van
harte welkom. Na de dienst kan
onder het genot van een kopje koffie, thee of fris elkaar de nieuwjaarswensen overgebracht worden.
Zie voor meer info ook de website
van de kerk op
www.CGKMijdrecht.nl.

Familieberichten
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Eerder afgekeurde plan aangepast

Bestemmingsplan Winkelbuurt Abcoude vastgesteld
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 december stond het bestemmingsplan
Winkelbuurt weer op de agenda. Al eerder heeft dit onderwerp de voormalige gemeenteraad van Abcoude bezig gehouden. Het door deze raad in 2009 vastgestelde plan is in
2010 door de Raad van State vernietigd. Aan het plan zijn enige reparatiewerkzaamheden
verricht en de raad gaat er van uit dat de herziene versie de toets der kritiek nu kan doorstaan.
door piet van buul

Jolanda Dirksen

Zonder het oorspronkelijke plan ingrijpend
te wijzigen wordt nu wel voldaan aan de
kritiek van de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Bij de behandeling,
eerder in de commissie, als ook in de raad
bleek dat zowel college als raad op basis van
eerdere ervaringen met bestemmingsplannen, de zaak zorgvuldig wilden aanpakken.
De aan het oude plan ten grondslag liggende
berekeningen zijn bijgesteld. Ook de grondexploitatie is opnieuw bekeken, ditmaal op
basis van het DHV rapport, dat eerder dit
jaar verscheen, en dat zoveel commotie in de
gemeente veroorzaakte. De berekeningen van
de grondexploitatie zijn, conform dat rapport,
naar beneden bijgesteld, maar geven toch nog
een positief resultaat. De benodigde gronden,
aan de zuidwest kant van Abcoude, zijn al
geruime tijd in eigendom van de gemeente.
Het herziene plan is ter visie gelegd en
hierop zijn dertien reacties (zienswijzen) ingediend. Die hebben deels tot kleine aanpassingen geleid en zijn deels afgewezen.
Raadslid Goldhoorn van Ronde Venen Belang
refereerde aan een, tijdens de commissievergadering gemaakte opmerking van een
vertegenwoordigster van bureau Interkoop
dat men met een schadeclaim van een kleine
acht miljoen euro zou komen. Wethouder
Moolenburgh achtte die kans niet groot. Ook
na de eerste behandeling in 2009 is geen
claim ingediend en nu opnieuw niet. Er is dus
ook nog geen enkele onderbouwing voor een
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Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/partner
Na het overlijden van een rekeninghouder moet een bank vaststellen wie recht heeft op de tegoeden van de overleden rekeninghouder. Een notaris kan een verklaring van erfrecht opmaken, waarin staat vermeld wie is overleden, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen van de overledene zijn en wie er mag handelen.
Onlangs heeft minister Donner met
de Nederlandse Vereniging van
Banken afgesproken dat in bepaalde gevallen een verklaring van
erfrecht niet meer nodig is bij het
opnemen van geld bij een overleden
echtgenoot/geregistreerd partner.
Dit geldt als men getrouwd was of
een geregistreerd partnerschap was
aangegaan, er geen testament is en
er niet meer dan € 100.000,00 op de
rekening staat.
Er is door de Nederlandse Vereniging
van Banken een formulier gemaakt,
waarmee zonder verklaring van
erfrecht het saldo van de bankrekening kan worden opgevraagd. De
echtgenoot/geregistreerd partner
van de overleden rekeninghouder
vrijwaart, door ondertekening van
dat formulier, de bank van iedere
aansprakelijkheid.
Het opnemen van geld van een bankrekening wordt wettelijk gezien als
het aanvaarden van een erfenis. Dit
betekent dat de erfgenaam die geld
heeft opgenomen van een bankrekening daarmee automatisch aansprakelijk wordt voor alle schulden
van de overledene, ook wanneer de
schulden de baten van de nalatenschap overtreffen.

In de huidige praktijk zien wij dat er
steeds meer erfenissen met schulden
zijn. Indien u bij ons op kantoor komt
voor een verklaring van erfrecht zullen wij de keuze-mogelijkheden die
een erfgenaam heeft om zijn positie
te bepalen, zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen,
uitdrukkelijk met u bespreken.
Een erfgenaam die zuiver aanvaardt,
is aansprakelijk voor de schulden. Als
er in een erfenis meer schulden dan
bezittingen aanwezig zijn, dan is de
erfgenaam met zijn privévermogen
voor deze schulden aansprakelijk.
Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, is hij niet aansprakelijk voor
een negatief saldo van de erfenis.
De erfenis moet bij beneficiaire aanvaarding volgens formele regels bij
de rechtbank worden afgewikkeld.
Een erfgenaam die verwerpt doet
afstand van alle rechten op de erfenis. De verwerping moet plaatsvinden
via de rechtbank. Door verwerping
kunnen, afhankelijk of er een testament is of niet, de kinderen van de
erfgenaam in de plaats komen als
erfgenaam.
In sommige gevallen is er geen vrije
keuze om zuiver te aanvaarden en
mag er alleen beneficiair worden
aanvaard of worden verworpen. Dit
is bijvoorbeeld het geval indien een
erfgenaam onder curatele is gesteld,

failliet is verklaard of indien er tevens een minderjarige tot erfgenaam
in dezelfde nalatenschap is benoemd.
Door de banken wordt er aan u geen
juridisch en fiscaal advies gegeven
over het al dan niet aanvaarden van
de nalatenschap.
Wij adviseren echtgenoten/geregistreerd partners daarom ook eerst
advies bij de notaris in te winnen
voordat zij het geld zonder verklaring
van erfrecht bij de bank in ontvangst
nemen.
Meer informatie of vragen over een
verklaring van erfrecht of het afwikkelen van een nalatenschap? Wij zijn
u graag van dienst.

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

dergelijke claim. Hij achtte de kans daarop
dan ook klein.
Woningbouw
Door de vaststelling van het bestemmingsplan, ontstaat de mogelijkheid tot het bouwen
van rond de 200 woningen, waarmee een
flinke stap gezet kan worden in het voldoen
aan de woningbehoefte in Abcoude. Tijdens
de raadsbehandeling bleef nog enige onduidelijkheid over het juiste aantal woningen. In
een door projectbureau La4Sale ingediend
plan wordt gesproken van 197 woningen en
uit de stukken zou blijken dat het er 200 worden. Wethouder Moolenburgh legde uit dat
uitgegaan wordt van 200 woningen, met een
mogelijkheid om dat aantal nog uit te breiden
tot 220 woningen. Het plan zal overigens
gefaseerd worden uitgevoerd.
De raad kon begrip opbrengen voor een flexibele aanpak. Gezien de ontwikkelingen op de
woningmarkt moet er ruimte zijn om met het
aantal en het soort woningen te schuiven.
Een aantal raadsfracties maakte zich zorgen
over de bouwhoogte. Men drong er op aan
dat er geen grote en hoge gebouwen zullen
komen. De raad wil ook in deze nieuwbouwwijk het landelijke karakter van Abcoude
zoveel mogelijk in stand houden.
Met de drie stemmen van Ronde Venen Belang en van Hans van Kessel van PvdA/Groen
Links tegen, werd het plan door de overgrote
meerderheid van de raad aangenomen.

Handen af van onze hulpverleners
Nederland is het geweld tegen hulpverleners meer dan zat. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal dat hulpverleners ongestoord hun werk
kunnen doen. Handen af van
onze Hulpverleners.
SIRE wil mensen in beweging brengen. Laat zien dat
jij vindt dat hulpverleners met
respect behandeld moeten
worden. Laat je stem horen
en teken de Conventie van
Nederland.
Sluit je aan. Laat zien dat
jij ook tegen geweld tegen
hulpverleners bent. Teken de
Conventie van Nederland op

www.handenaf.nl.
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Cultuur
Expositie van
Andre Klompmakers
In de maand januari 2012 is er in
de bibliotheek te Mijdrecht een
expositie van werk van Andre
Klompmakers. Als lid van Atelier
de Kromme Mijdrecht heeft hij
zijn passie schilderen (acrylverf)
onder professionele begeleiding
verder ontwikkeld. Zocht hij voorheen naar het modelleren van de
mens in de sport of ballet of naar
het dier zoals koeien, nu vormen
impressies van een stad, een
landschap alsook een stilleven zijn
inspiratie bron. Dit resulteerde in
abstracties in een kleurrijk palet.
Recentelijk werden stillevens met
een ingeperkt perspectief en een
ingetogen kleurpalet neergezet
dat tot meer spanning in zijn werk
resulteerde. Op dit moment wordt
met meer aardse kleuren en door
toevoeging van zand en kleine
materialen nog meer textuur en
kracht in zijn werk gecreëerd. Kijk
voor meer informatie op

andre-klompmakers.exposeert.com.

Abcoude

Badminton
Loop je al een tijdje met het idee
om te gaan badmintonnen? Dan is
nu je kans er daadwerkelijk mee
te beginnen. We hebben namelijk
plaats voor nieuwe seniorleden
(minimumleeftijd 16 jaar). We
spelen in de Kees Bonzaal in
Abcoude. Badminton Abcoude is
een kleine, recreatieve club waar
plezier in het spel en met elkaar
voorop staat. Badminton is een
sport die leuk is voor zowel de gevorderde speler/speelster als voor
de beginner. Wat je nodig hebt is
je eigen sportkleding, een racket
en sportieve strijdlust. Aspirantleden kunnen een racket lenen. De
senioren spelen iedere vrijdagavond van 20.45 tot 23.00 uur.
Per avond wordt om de 20 à 25
minuten de samenstelling van de
teams gewisseld op basis van de
opkomst en speelsterkte. Meestal
wordt er in dubbelspel gespeeld.
In Abcoude wordt geen competitie
gespeeld, wel worden elk seizoen
clubtoernooien en vriendschappelijke toernooien met een andere
vereniging in de regio georganiseerd. Kom gerust eens langs
om een kijkje te nemen. Je mag
tweemaal gratis op proef komen
spelen. Je bent van harte welkom.
Ook voor de juniorleden hebben
we nog een enkele plaats. Onder
leiding van de enthousiaste en
ervaren trainer Kenneth wordt op
vrijdag van 19.30 tot 20.45 les
gegeven en wordt toegewerkt naar
het behalen van certificaten. In dit
seizoen zal Kenneth hard aan de
slag gaan de jeugdleden verder te
bekwamen in het badminton. De
jeugdafdeling is er voor jongeren
van 9 tot 16 jaar. Wil je eerst nog
wat meer informatie hebben, kijk
dan eens op onze website

www.badmintonabcoude.nl.

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Mijdrecht

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur Hein Gerrits over zijn rol als Harry
Volker, de vader van Kruimeltje. Gerrits was eerder te zien in Mamma Mia, 42nd Street, Grease en Fame.

‘Kinderen in de zaal zitten op het puntje van hun stoel’

Familiemusical Kruimeltje
Kruimeltje is een oer-Hollands verhaal.
Het boek van Chris van Abkoude (18801960, red.) verscheen in 1923.
“Het verhaal is inderdaad Hollands,
mijn vorige voorstellingen waren
grote buitenlandse producties die op
een hele andere manier een verhaal
vertelden. In de musicals waarin ik
eerder speelde heb ik veel gedanst,
ik begin nu meer rollen te spelen. In
Kruimeltje acteer en zing ik alleen,
hier wil in de toekomst ook de nadruk
op leggen. Ik vind deze combinatie
erg leuk om te doen.”

Je speelt de vader van Kruimeltje.
“Ja, dat is een dankbare rol om te
spelen. De hele zaal zit te wachten op
het moment dat ik met de boot terugkom uit Amerika en dat de 10-jarige
Kruimeltje, een eenzaam jongentje,
mij opwacht op de kade. Toen ik
deze scene voor het eerste speelde,
schoot ik wel vol. Dat was een intens
moment, hierdoor is het een van de
mooiere rollen die ik gespeeld heb.
Kruimeltje is een familievoorstelling, waarbij kinderen een eerlijk en
oprecht publiek zijn. Als zij het niet
leuk vinden worden ze rumoerig en
gaan praten en rennen. Kinderen
begrijpen de theaterterm ‘de vierde
wand’ niet, waarbij acteurs op toneel
met en tegen elkaar spelen. Maar

het is juist leuk dat kinderen in de
zaal ongeremd reageren. Als ik mijn
vrouw, nadat ik haar terug zie, in de
voorstelling een zoen geef, reageren
ze allemaal met ‘uuuuuuh’. Ze gaan
helemaal op in het verhaal en zitten
op het puntje van hun stoel.”

Wat is het grootste verschil tussen de
verschillende films, tv-series en de theatervoorstellingen die er in de afgelopen
jaren over Kruimeltje zijn gemaakt?
“In het theater wordt een verhaal
anders verteld. Het hart van het
verhaal van Kruimeltje blijft overeind
in het theater of film. Het verhaal is
tijdloos.”

De beroemde boekenschrijver Sjoerd
Kuyper (auteur van 40 boeken en winnaar van oa. De Gouden Griffel, red.)
heeft de teksten van de liedjes geschreven.
“Zijn vertellende liedjes zijn prachtig.
Ze zijn zo geschreven dat ze kinderen
ook aanspreken, een mooi voorbeeld
is ‘Het Kleurenlied’ van de Juf.”

Wat ga je in 2012 doen?
“Ik heb een primeur. Ik ga een van
de hoofdrollen spelen in Avenue Q,
een show met de poppen uit The
Muppets. Verder ga ik een rol spelen
in de musical Bootcamp 2012 en

werk aan mijn derde eigen voorstelling (eerder Er was eens in 2011 en
Doodgelukkig in 2009, red.) waarin
vijf acteurs meespelen. Het is erg
leuk om zelf een voorstelling te
produceren.”

Kruimeltje is 14 en 15 januari 2012 te
zien in Schouwburg Amstelveen, en
8 februari in Theater De Meerse in
Hoofddorp.
www.kruimeltje.nl
www.schouwburgamstelveen.nl
www.demeerse.com

31.500 Euro van VLC voor het Rode Kruis
Helpt u ook een handje in 2012?
		

Voor meer informatie: Yvonne Sieben,
regiocoördinator voor Vecht&Venen.
Tel. 06-47298195.
Of kijk op www.handjehelpenregioutrecht.nl.

Abcoude
Maartje is een jonge vrouw van 25 jaar, die graag plezier maakt, lekker
kletst en er samen op uit wil trekken met een leeftijdsgenoot. Ze vindt
van alles leuk: winkelen, film, drankje drinken enz. Ze heeft wel jouw
deskundige hulp nodig bij uitzuigen. Je kunt het ook leren (en geautoriseerd worden), maar als jij deze verpleegkundige handelingen mag doen
is dat wel het makkelijkst.

Mijdrecht
Arjan (13 jaar) is licht spastisch met een ontwikkelingsachterstand, hij kan
fietsen op een aangepaste fiets, en moet tijdens het lopen af en toe zijn
evenwicht zoeken. Maar het lukt hem allemaal wel. Op woensdagmiddag wil
hij graag allerlei leuke dingen doen: (tafel) voetballen, zwemmen, (zittend)
bowlen, fietsen enz., maar niet alleen.
Ties is 10 jaar en autistisch, op woensdagmiddag zou je Ties wat kunnen helpen bij zijn huiswerk, of leren hoe hij zijn kamer op kan ruimen, maar hij is
er ook erg voor te vinden om samen leuke dingen te gaan doen. Als je niets
van autisme af weet, dan kan je bij Handjehelpen autisme-cursussen volgen.
Jordy is 2 jaar en woont samen met zijn zieke moeder bij zijn hele lieve
oma. Oma is er dag en nacht voor hem, maar op de vrijdag zou oma wel
weer eens wat voor zichzelf willen doen. Neem jij de zorg voor Jordy dan
even over?
Handjehelpen regio Utrecht organiseert deze en nog veel meer vrijwillige
hulp voor kinderen en volwassenen met een handicap en hun mantelzorgers.

Vrijdagochtend was het zover. Een zestiental leerlingen ging, onder
aanvoering van docent sport en bewegen Niels Breuker, in een busje
naar het glazen huis in Leiden om daar een cheque aan te bieden aan
de dj’s van 3FM. Op de cheque stond het gigantische bedrag ingevuld van maar liefst 31.500 euro.
31.500 euro, bijeengebracht door
een groep van 200 VLC leerlingen die van donderdag 08.00 uur
tot vrijdag 08.00 uur geen vast
voedsel tot zich had genomen. En
dat allemaal om geld bijeen te
brengen voor de Rode Kruis actie
‘This one’s for mama’. Deze actie
werd gesteund door radio 3FM. 24
uur niet eten en toch doorgaan met
schoolwerk, spelen en feesten , dat
vereist toch inname van energie.
Drankjes en sapjes is dan het
devies. Deze broodnodige energie
werd verzorgd en gesponsord door
Albert Heijn Mijdrecht. Er waren
deelnemende leerlingen die meer
dan de afgesproken 50 euro hadden
ingezameld. Eén leerling had zelfs
meer dan 700 euro ingezameld. Al
deze bedragen zorgden ervoor dat
het gigantische bedrag op de teller
kwam van 31.500 euro.
Activiteiten
Na de lessen van donderdag werden
de leerlingen in de school bezig gehouden met het spelen van games,
jongleren, een cursus timemanagement, een fotoshoot, het bekijken

van een film, Chinees leren en ook
was er een feest. Het gerucht gaat
dat er zelfs mensen waren die nog
even geslapen hebben! Ook werd
er op plaatsen muziek gemaakt,
allemaal super gezellig. De dagen
ervoor werd in de pauzes op school
muziek verzorgd door enkele dj’s.
Ook dit leverde het nodige geld op.
Tijdens de kerstvieringen op vrijdag,
in de aula van de school, werd ook
nog stil gestaan bij de actie. De heer
Jan van Loo van het Rode Kruis
nam tijdens die bijeenkomsten de
cheque in ontvangst uit handen van
Jochem Quartel.
Het glazen huis
Vrijdag toog een delegatie dus
naar Leiden om daar de 3FM dj’s
versteld te laten staan van de reuze
opbrengst. Als bedankje mochten
de aanbieders een plaatje aanvragen, waarvan ze dankbaar gebruik
maakten. Een prachtige actie,
in korte tijd georganiseerd door
Jochem Quartel, Ineke de Bock, Esther van Steijn, Ruud van Tergouw
en Niels Breuker en gesteund door
de gehele VLC gemeenschap.
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Door Valérie Sambrink Sanderink

Shirley Heijne:

“Ik heb een schoenentik”
Shirley Heijne is gek op tassen. Ze heeft ze in alle soorten, vormen en kleuren. Nog indrukwekkender is haar
collectie schoenen. Met maar liefst veertig paar in de kast heeft ze elke dag weer volop keuze. Geen wonder
dat haar hobby veel met schoenen te maken heeft. De 21-jarige Shirley verzamelt namelijk miniatuurschoenen en hoewel de hobby nog pril is, raakt de vitrinekast van de Mijdrechtse al aardig gevuld. Shirley: “Ik ben
al goed op weg, maar het einde is nog lang niet in zicht. Die kast moet vol!”
Schoenmaker
Shirley had al een tijdje het gevoel dat ze toe was aan een hobby.
Shirley: “Ik bedacht dat ik wel eens
een verzameling kon beginnen. Met
een moeder die peper- en zoutvaten
gespaard heeft en een stiefvader die
ook van verzamelen houdt, zou ik in
ieder geval niet de enige in de familie
zien. Postzegels en munten zijn echte
verzamelobjecten, maar die trekken
mij niet. Wat is voor mij leuk en uitdagend om te verzamelen? Die vraag
hield me bezig totdat ik Amstelveen
langs een schoenmaker liep. Er stonden miniatuurschoentjes in de etalage
en toen ik die zag, was ik meteen
onder de indruk. Ik heb zelf overal in
huis schoenen liggen, van kasten vol
in mijn kamer tot een schoenenbergje
beneden in de hal. Die miniatuurschoentjes waren nu echt iets voor
mij! Ik dacht de schoentjes bij die
schoenmaker als versiering voor de
etalage dienden en wist toen nog niet
dat je ze daar ook kunt kopen. Dus

toen ik thuis kwam, ben ik achter de
computer gekropen en heb ik meteen
drie paar minischoentjes gekocht. En
zo was deel één van de verzameling
in aantocht.”
Divers
Shirley is bij haar hobby niet heel
kieskeurig. Een breed assortiment
is welkom. Shirley: “Ik kijk wat op
internet, maar ik ben nooit echt
gericht op zoek naar de miniatuurschoenen. Ik koop wat ik tegenkom
en dat maakt het juist zo leuk. Hierbij
beperk ik me niet tot bijvoorbeeld alleen hele kleine pumps. Eigenlijk heb
ik maar twee richtlijnen. Ten eerste
moet het echt een uitstraling van een
schoen hebben. Ik wil dus geen vormloze vilten slofjes en ook geen simpele plastic Barbieschoentjes. Soms
hebben Barbies wat luxere schoentjes
aan, die vind ik dan wel weer leuk.
Ten tweede wil ik geen dubbele
schoenen. Als het schoenenpaar is
met een linker- en een rechterschoen

vind ik dat wel passend, maar ik hoef
niet twee precies dezelfde schoenen.
Dezelfde vorm in een andere kleur
kan wel weer mooi staan. Mijn
verzameling mag dus best breed
worden. Alle kleuren en soorten zijn
welkom. Ook qua grootte mogen de
schoenen verschillen. Ik heb ze nu
met breedtes van één centimeter tot
zo’n vijftien centimeter, maar dat is
ook wel het maximum. Veel van mijn
schoentjes komen uit winkels als de
Blokker. Daar heb ik bijvoorbeeld
hele kleine Uggs en Allstars gympen
gevonden. Verschillende schoenen zijn
eigenlijk onderdeel van een sleutelhanger, dan haal ik – als dat kan - de
metalen ringen er vanaf en houd ik
alleen het schoentje over. Ook leuk is
de goudkleurige Indiase slof. Dit metalen schoentje heb ik op een markt
gevonden. Grappig is dat het eigenlijk
een klein asbakje is. Dat maakt hem
meteen wat specialer. Verder kijk
ik op sites als allaboutdolls.com en
natuurlijk Marktplaats.nl en
0297-online.nl.
Daar zet ik ook
af en toe een
advertentie
op in de hoop
dat bezoekers
van de site mij
kunnen helpen.
Soms krijg ik
ook een nieuwe
aanwinst via
vrienden of familie. Zo kreeg
ik een tijdje geleden een paar
miniklompjes
van mijn vriend,
want ja, zelfs
klompjes uit
Volendam
mogen erbij.
Daarnaast heb
ik bij mijn werk
in een verzorgingstehuis ook

Shirley Heijne: “Ik bedacht dat ik wel eens een verzameling kon beginnen.” 		
						
foto patrick hesse
al wat gekregen. Zo stond er een
grote clownslaars op de afdeling.
Aangezien niemand daar waarde aan
hechtte – de meesten vonden hem
zelfs erg lelijk – mocht ik hem mee
naar huis nemen. Nu pronkt hij in
mijn vitrinekast en daar misstaat hij
niet. Met die felle kleuren fleurt hij
de collectie zelfs extra op. Ook heb ik
van een dame in het verzorgingstehuis een paar kleine Uggs gekregen.
Ik vertelde over mijn verzameling en
toen toverde ze die tevoorschijn. Ook
die zijn netjes in de kast beland.”
Verzamelen
Het leuke aan de hobby vindt Shirley
dat er geen einde aan komt. Shirley:
“Ik vind het niet leuk om op één
moment een kast vol met schoentjes
in te slaan. Dat is geen verzamelen
meer. Ik wil het geleidelijk aan
doen. Telkens weer een paar erbij.

Zo blijft het ook betaalbaar. Nu kost
het mij maar een paar euro in de
maand. De eerste schoentjes waren
wel wat duurder, dat zijn de ‘echte’
miniaturen. Die zijn ook het mooist
en daar betaal je voor. Uiteindelijk
hoop ik een grote verzameling te
hebben waarbij je je ogen uitkijkt.
Het mag van mij zelfs een beetje een
onoverzichtelijke boel worden in de
vitrinekast.” Lachend: “En als het
echt niet meer past? Tja, dan moet
ik toch maar een grotere kast kopen,
denk ik. Want deze hobby is een
blijvertje.”
Heeft u miniatuurschoenen voor
Shirleys verzameling? Neem dan
contact met haar op via:
s.heijne@online.nl.

Rabobank tekent contract met HSV '69
HSV ’69 is deze week hartelijk welkom
geheten door Rabobank Rijn en Veenstromen. Het dagelijks bestuur van de Hoefse
sportvereniging was bij de Rabobank in
Mijdrecht om een samenwerkingsverband te
ondertekenen. In goed overleg is een nieuw,
driejarig contract tot stand gekomen. Er is
ondermeer afgesproken dat er twee jeugd
teams van nieuwe kleding wordt voorzien.
Ook het Rabobank-toernooi dat jaarlijks in
mei plaatsvindt wordt gesponsord. De leden
van HSV’69 zijn maar wat blij met deze
samenwerking. Na het doornemen van de
stukken worden de handtekeningen gezet.
Ronald Meijer, kantoordirecteur van de
Rabobank Rijn en Veenstromen, feliciteert

Dennis Sassen, penningmeester van HSV ’69
met het contract en beide patijen wensen
elkaar op sportieve manier een goede
samenwerking toe voor de jaren die voor ons
liggen. 			
foto peter bakker
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Tour de Your!

De fietsenmaker aan huis
Youri was al op veertienjarige leeftijd zaterdaghulp bij Waning Tweewielers, de toenmalige fietsenzaak in
Mijdrecht. Vanaf zijn zestiende trad hij er in dienst en volgde de opleiding fietstechnicus. De fietsenmakerij
werd zijn lust en zijn leven. Toen zijn werkgever Deins Tweewielers besloot de activiteiten te stoppen, was
dat voor Youri het moment om het heft in eigen hand te nemen. Hij startte een ambulante fietsenzaak onder
de naam Tour de Your!
Youri Pappot liep al een tijdje met
het idee rond om een rijdende
fietsenzaak te beginnen. Het besluit
van zijn werkgever om de activiteiten te stoppen gaf hem het laatste
zetje. “Ik had het bij Deins enorm
naar mijn zin,” zegt Youri. “Doordat
ik er al geruime tijd werkte had
ik inmiddels een flink stuk verantwoordelijkheid gekregen. Ik genoot
ook veel vrijheid in mijn werk en
het contact met de klanten. Ik realiseerde mij dat ik bij een eventuele
nieuwe werkgever weer helemaal
opnieuw zou moeten beginnen.
Het was voor mij dus een logische
stap om voor mezelf te beginnen.
Omdat Deins Tweewielers ophield
te bestaan kon ik de klanten een
alternatief bieden. Ik heb de vaste
klanten aangeschreven en hen
gewezen op de mogelijkheid om
voortaan de fietsreparatie thuis te
laten doen. Ook heb een veertigtal
reclameborden in de gemeente geplaatst. Dit heeft erg veel reacties

opgeleverd en ik kon dus meteen
flink aan de slag.”
Rijdende werkplaats
Het idee is eigenlijk heel simpel.
Youri heeft een kleine vrachtwagen aangeschaft, waarvan hij een
rijdende werkplaats heeft gemaakt.
“Ik heb ruimte in de vrachtwagen
om de reparaties te verrichten. Uiteraard ben ik voorzien van alle benodigde gereedschappen en ik heb
ook een flinke sortering onderdelen
bij me. Dat varieert van lampjes en
kettingen tot spatbordjes en banden
van de meest gangbare types
en afmetingen. Wanneer ik iets
specifieks moet hebben dat ik niet
op voorraad heb, dan bestel ik dat
en kan dat dan meestal binnen een
paar dagen leveren.”
Men kan Youri inschakelen voor al
die zaken waar men vroeger mee
naar de fietsenzaak ging. Of het nu
gaat om het plakken van een band,
het repareren van een kapotte

versnelling of om een onderhoudsbeurt, het kan allemaal. “Het enige
verschil is dat men nu niet meer
naar de winkel hoeft maar dat ik
keurig bij de mensen thuis kom. Ze
hoeven er dus de deur niet voor uit.
En ik kom zonder dat er voorrijkosten of een starttarief in rekening
wordt gebracht. De klanten zijn
dus niet duurder uit dan voorheen.
Ik richt mij op de gemeente De
Ronde Venen met uitzondering van
Abcoude en Baambrugge. Mijn
werkterrein loopt dus van De Hoef
tot en met Vinkeveen.”
Advisering
Youri is een allround fietsenmaker
en het maakt hem niet uit welk
merk fiets hij onder handen moet
nemen. Ook de elektrische fietsen
kennen voor Youri geen geheimen
omdat hij ook hiervoor is opgeleid.
Hij vindt het ook belangrijk om de
klanten van goede adviezen te voorzien. Dat kan gaan over gebruik en

Sportconsulent Erik Leus stelt ‘Sport- & Beweegwijzer De Ronde Venen’ samen

‘Bewegen is belangrijk voor jong én oud!’

door anja verbiest
foto patrick hesse

Voor mensen die niet zo handig
zijn met internet blijft de Sport
& Beweegwijzer overigens ook in
boekvorm bestaan. Erik Leus: “Dat

onderhoud. “Maar het kan ook zijn
dat je een afweging moet maken of
een ingrijpende reparatie nog wel
lonend is en of er niet beter overgegaan kan worden op de aanschaf
van een nieuwe fiets. En ook voor
de aanschaf van een nieuwe fiets
kan men bij mij terecht. Ik ben niet
gebonden aan bepaalde merken
en kan de mensen dus objectief
adviseren. Belangrijk is waar je de
fiets voor nodig hebt. Is het voor
een boodschapje in het dorp of om
de kinderen naar school te brengen,
of wil je een fiets om flinke tochten
op te maken. En is er eenmaal een
keuze gemaakt dan kan ik voor de
aankoop zorgen en de nieuwe fiets
rijklaar afleveren.”
Elektrische fietsen
Er heeft zich de laatste jaren een
enorme ontwikkeling voorgedaan in
de fietsenbranche. Opvallend is de
sterke opkomst van de elektrische
fietsen. Youri: “Wij noemen dat
officieel een fiets met elektrische
trapondersteuning. Je moet namelijk wel blijven trappen. Maar met
steun van de elektrische aandrijving
wordt het wel een stuk makkelijker. En het is al lang niet meer zo

Al enkele jaren verschijnt in alle
kernen van gemeente De Ronde
Venen de ‘Sport- & Beweegwijzer’.
Werd het boekje voorheen huis
aan huis bezorgd, dit jaar kiest de
gemeente voornamelijk voor ‘digitale verspreiding’.

De Sport & Beweegwijzer is
samengesteld door Erik Leus,
sportconsulent namens Sportservice
Midden-Nederland en Olympisch
Netwerk. Hij vertelt: “De Sport- &
Beweegwijzer is een overzicht
van alle sportmogelijkheden in De
Ronde Venen, dus voortaan ook die
in Abcoude en Baambrugge. Het
aanbod is heel divers: van bridge
tot fitness en van jeu de boules
tot zwemmen en kickboksen. Het
is een behoorlijke klus om al die
informatie actueel te houden. Denk
bijvoorbeeld aan de namen van
contactpersonen, die binnen een
jaar nog wel eens willen veranderen. Door de Sport & Beweegwijzer
voortaan voornamelijk te verspreiden via onze website,
www.sportinderondevenen.nl, wordt
het veel gemakkelijker om alles
up-to-date te houden. En is het voor
degene die op zoek is naar een
bepaalde sportactiviteit ook heel
handig om die snel te vinden.”

Youri Pappot: “Men hoeft nu niet meer de deur uit, en ik kom zonder voorrijkosten
of starttarief. De klanten zijn dus niet duurder uit dan voorheen.
						
foto patrick hesse
dat alleen de ouderen zo’n fiets
aanschaffen. Deze rijwielen worden
ook bij de jeugd steeds populairder.
De jeugd is altijd wel in voor wat
nieuws. Een paar jaar geleden
reden alle jonge meiden op een
‘omafiets’. Tegenwoordig zijn het
kleurrijke lifestyle fietsen, veelal
voorzien van een mandje of bakje
aan het stuur, al dan niet versierd
met een bloemenkrans. Je ziet er
ook de jonge moeders mee rijden.
En vergeet niet de bakfietsen, het
ideale vervoermiddel voor gezinnen
met kleine kinderen. Je kunt er een
paar kinderen in vervoeren en je
kunt er je boodschappen in kwijt.
Er is voor ieders smaak en voor
ieders behoefte wel een geschikt
rijwiel op maat te leveren. En is er
onverhoopt iets mis dan kan men
mij bellen.”
Youri maakt van de gelegenheid
gebruik om iedereen een plezierig
nieuw fietsjaar 2012 toe te wensen.
Meer informatie is te vinden op
www.tourdeyour.nl. Youri is van
maandag tot vrijdag bereikbaar per
telefoon: 06 23102218.
Een mailtje sturen kan ook:
info@tourdeyour.nl.

De Culinaire Venen

boekje is onder meer te verkrijgen
op het gemeentehuis, bij de bibliotheek en op de bekende servicepunten. Maar door alle inwoners van
De Ronde Venen nadrukkelijk op
de ‘digitale verspreiding’ te wijzen,
kunnen we dit jaar toe met een veel
kleinere oplage dan voorheen. En
dat scheelt ook in de kosten, niet
onbelangrijk in deze tijd.”
De zoektocht naar een sportactiviteit voor iedere inwoner van De
Ronde Venen begint volgens Erik
Leus bij de Sport & Beweegwijzer.
“Of men nu jong is of ouder, fysiek
heel actief of wat minder, informatie wil over een reguliere sport
of juist sportactiviteiten zoekt die
speciaal gericht zijn op 55-plussers.
In de Sport & Beweegwijzer is bij
iedere sportaanbieder onder meer
informatie te vinden over de diverse

beweegprogramma’s, de accommodaties en speciale voorzieningen.
Wie geïnteresseerd is, kan contact
opnemen met de contactpersoon
van een vereniging of gewoon een
keer een kijkje gaan nemen, geheel
gratis en vrijblijvend.”
Voldoende beweging is belangrijk
voor jong én oud, benadrukt Leus,
die bij het samenstellen van de
Sport & Beweegwijzer nog weer
eens bevestigd zag dat De Ronde
Venen een wel heel sportieve
gemeente is. “Bijna elke kern heeft
bijvoorbeeld een eigen voetbalvereniging en een eigen tennisvereniging. En er zijn hier nog heel veel
andere verenigingen, en ook nog
eens diverse sportscholen. In De
Ronde Venen is echt voor iedereen
die wil sporten en bewegen wel iets
geschikts te vinden!”

We wensen u een
smaakmakend 2012
en tot ziens op
8 september a.s.!
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Sandra Loogman finaliste
Miss Plussize Fashion Verkiezing 2012

Meest gelezen 2011...

‘Een maatje meer staat ook prachtig!’
Sandra Loogman (29), geboren en getogen in Wilnis maar nu woonachtig in Mijdrecht, kan bijna niet wachten tot het 25 maart 2012 is. Die
dag is namelijk de finale van de Miss Plussize Fashion Verkiezing 2012
en zij is één van de kandidaten!
door anja verbiest  - foto ad van geffen

/ studio xposure

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.
Deze week willen we u een terugblik op het afgelopen jaar
niet onthouden.
Vele keren gingen nog steeds de
boeken van de Millenium trilogie
over de toonbank, evenals de delen van Serie Q van Adler-Olsen,
die laten we voor het gemak
maar uit ons overzicht.

De volgende titels werden in
2011 het meest gelezen in De
Ronde Venen:

1
Sandra was eind november 2011 één
van de bijna honderd deelnemers aan
de halve finale van de Miss Plussize
Fashion Verkiezing die voor de negende maal in het Beursgebouw Eindhoven werd gehouden. Ooit begonnen
als ‘extraatje’ tijdens de jaarlijkse
Grote Maten Beurs is de verkiezing
van Miss Plussize uitgegroeid tot een
populair evenement onder vrouwen
met een maatje meer.
Sandra: “Ik heb van jongs af aan allerlei diëten gevolgd, maar die hielpen
nooit. Ja, ik viel wel af, maar ik kwam
binnen de kortste keren ook weer
aan. Dat schoot dus niet op. Op een
gegeven moment kreeg ik vriendinnen
die me gewoon accepteerden zoals
ik was en dat was heerlijk! Ik kreeg
steeds meer zelfvertrouwen en vond
mezelf ook steeds leuker…”
Nadat Sandra, in het dagelijks leven
grafisch vormgever, vorig jaar eens bij
een andere modeverkiezing voor vrouwen met een maatje meer was gaan
kijken, trok ze de stoute schoenen aan
en gaf ze zich op voor de verkiezing
van Miss Plussize 2012. Maar niet
voordat ze zich goed op de hoogte had
gesteld van hoe ze zich het beste zou
kunnen presenteren tijdens een fotoshoot én voordat ze wist wat er zoal
te krijgen is aan mode voor vrouwen
met een grotere maat.
“Voor de fotoshoot kwam ik terecht
bij Ad van Geffen uit Aalsmeer, die
ook de fotografie verzorgt voor Miss
Plussize. Heel leerzaam! Ook de
foto die bij dit artikel staat heeft hij
gemaakt. Mooi toch? Voor informatie
over geschikte kleding ben ik naar
Groot Gelijk in Wilnis gegaan. Daar
namen ze alle tijd om me te laten zien
welke kleding wel en welke kleding
niet voor mij geschikt is. En nu draag
ik dus kleren die me prachtig staan,
maar die ik zelf misschien nooit uitgekozen zou hebben. Echt super!”
Sandra verheugt zich niet alleen op de
finaledag in maart - “Met de andere
finalisten is het contact heel goed
en gezellig” - maar ook op de extra
catwalktraining en de cursus visagie
waarvoor ze zich heeft opgegeven.
En vooral op het aanmeten van een
avondjurk voor de laatste ronde van
de modeshow op 25 maart. “Ja, dat

Keukenmeidenroman 		
Kathryn Stocket

5

Blauwe maandag 		
Nicci French

Het familieportret 		
Jenna Blum

vind ik echt helemaal geweldig! Daar
krijg je anders toch nooit de gelegenheid voor? Ik kan bijna niet wachten
totdat ik die jurk echt aan heb!”
Sandra wil met haar deelname aan
de verkiezing van Miss Plussize laten
zien dat je ook mooi kunt zijn als je
een maatje meer hebt. “Vrouwen met
een maatje meer hoeven echt niet
onzeker te zijn, ze kunnen ook hartstikke trots zijn op hoe ze eruitzien.
Ik ben vroeger erg onzeker geweest
over mijn lichaam, totdat ik erachter
kwam dat dat echt nergens voor nodig
is. Iedereen is verschillend, met eigen
kwaliteiten en onzekerheden. Dat
maakt het leven juist zo leuk. En dat
wil ik graag aan mensen laten zien.
Het zou geweldig zijn als ik straks
Miss Plussize Fashion 2012 word. Ze
zijn op zoek naar de Plus-factor, en
misschien heb ik die dus wel! Maar
ook als ik niet win, ben ik blij en trots
op mezelf. Want ik leer hier heel
veel van en ik heb ook nog eens een
ongelooflijk leuke tijd!”

4

6
2

Zomerhuis met zwembad
Herman Koch

9

Wij zijn ons brein 		
Dick F. Swaab

Het lied van de grotten
Jean Marie Auel

10

Voor ik ga slapen 		
S.J. Watson

7
3

8

Steve Jobs 		
Walter Isaacson

De 100- jarige man die uit
het raam klom en 		
verdween 			
Jonas Jonasson

Het proces 			
John Grisham

Meer informatie over Sandra, haar
medekandidaten én de finale op 25
maart 2012 vind je op

www.missplussizefashionverkiezing.nl.
Maar ja oudjaar zonder bubbels is
natuurlijk ook niet feestelijk dus hier
weer een tip van de week!
Wilt u echt vasthouden aan de
combinatie bubbels en oliebollen
kijk dan eens naar een demi-sec,
een half zoete mousserende wijn.
Er bestaan champagnes en andere
mousserende wijnen in deze soort
en zijn zoeter qua smaak dan de
‘gewone’ brut varianten.

Zoet en bruisend
Gaande weg is het een traditie
geworden, champagne en oliebollen!
De favoriete combinatie van een
hoop oudjaar vierende Nederlanders. Eigenlijk is het helemaal geen
goeie combinatie want ga maar na,
zodra u een slok neemt zijn de bubbels al in het glas doodgeslagen. Het
vette van die lekkere oliebol is geen
goede combinatie met het droge
van de champagne of andere droge
mousserende wijnen.

Wij kiezen dit jaar voor de DemiSec crémant van Veuve du Vernay.
Een crémant is een mousserende
wijn uit Frankrijk, die niet uit het
champagnegebied komt. De bekendste van allen is de Crémant de Bourgogne maar aangezien deze toch
nog vrij prijzig zijn en wij dit jaar
voor een iets budget vriendelijker
flesje gaan hebben wij een crémant
uit het hart van de Bordeaux van het
wijnhuis Veuve du Vernay.
Veuve du Vernay is een weerspiegeling van de Franse levensstijl;

geraffineerd, spontaan, romantisch,
elegant en chique. Mousserende
wijnen spelen een belangrijke rol in
het dagelijkse Franse levensstijl. Ze
worden gedonken als aperitief, bij
de maaltijd, bij feestelijke gelegenheden. Een wijn die niet weg
te denken is uit het Franse 'Joie du
vivre. Hoe word deze wijn zoeter?
Nadat de wijn is samengesteld,
door het mengen van soms wel 70
soorten druivensappen (assemblage)
wordt er een kleine hoeveelheid
rietsuiker, oude wijn en gist toegevoegd (liqueur de tirage) dit zal
ook het type champagne bepalen.
Bij een likeurpercentage rond de
1% spreek je over een brut, bij
een percentage tussen de 3 en 5%
een demi sec. Doordat de wijn wat
zoeter is zult u hem meer proeven
in combinatie met oliebollen dan
wanneer u een gewone brut drinkt.
Ook in combinatie met bijvoorbeeld
desserts en fruit is dit een heel lekker glas! En voor de zoetekauwen is

dit prettiger drinken dan een glas
brut. En de belletjes? Tja die zullen
het ook niet lang in een vette mond
overleven maar u bent in ieder geval
trouw gebleven aan de traditie!
Geniet nog even van deze laatste
week dat in het teken staat van
eten en drinken. Volgende week
moeten we de riem weer iets strakker aantrekken, als dat nog lukt
tenmiste…..

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Terugblik 2011
       

   door david hague en patrick hesse

In deze editie van ‘Neus in de boter’ kijken Patrick Hesse en ik terug op wat voor biologisch voedsel een geweldig goed culinair jaar is geweest. Dit tweede jaar van onze journalistieke samenwerking heeft ons naar vele locaties in De Ronde Venen gebracht, waardoor we jullie op de hoogte
konden houden van de beste locaties voor biologische en ambachtelijke producten, en daarnaast
ook iets konden vertellen over de achtergronden en welke recepten je er mee kon maken.
Zoals aan de foto’s duidelijk te zien is, hebben
we daar zelf ook erg van genoten. Het afgelopen
jaar zagen we een geweldige groei van duurzame
lokale vers- en ambachtelijke producten. Meer
en meer mensen zien de grote voordelen hier van
in en dat de vraag naar biologisch, onbespoten
en milieuvriendelijke producten z’n effect op de
marktwerking heeft, is duidelijk.
Aangezien deze editie tussen de feestdagen door
verspreid wordt, een periode van overvloedig
consumeren, wil ik deze keer de focus leggen op
hoe we ons lichaam kunnen laten bijkomen van
die overvloed aan eten en drinken, en ons voorbereiden op een gezond begin van het nieuwe jaar.
Hieronder geef ik jullie een gemakkelijk recept
om te ontgiften en daarnaast geef ik wat tips over
wat je kunt eten om er jonger uit te zien en toch
vol energie de lange wintermaanden door kunt
komen, zonder in een luie winterdip te raken.
Het eten van groenten en fruit uit het seizoen
werkt energie verhogend. Bovendien kunnen
seizoen groenten je een voldaan geven, waardoor
je minder geneigd bent om zoete tussendoortjes
te nemen. Voeg voor de verandering eens geraspte
bieten of wortelen aan een lekkere salade toe.
Ook kun je als ochtendsnack wat rauwe knolselderij of andere knol- of wortelgroenten in humus
dippen of ze besprenkeld met wat olijfolie, roosteren en als bijgerecht bij het diner eten. Niet alleen doen deze gezonde producten wonderen voor

                vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

tip
David’s

de lijn, maar ze zijn ook geweldig voor de huid.
Biologische avocado is naar mijn idee echt
een super product, gezond en niet dikmakend.
Avocado’s bevatten veel essentiële vetten. Vet is
niet slecht, integendeel, het is onmisbaar voor het
haar, de huid en de ogen. Iedere cel in je lijf heeft
behoefte aan essentiële vetten, maar uiteraard
niet de slechte vetten zoals je die bijvoorbeeld in
gefrituurd eten vindt. Avocado’s zitten boordevol
vitamine C en E alsook anti-verouderingsstoffen
zoals Omega-3 vetzuren die de huid een jongere
uitstraling geven. Avocado-olie stimuleert ook de
productie van collageen in de huidcellen, waardoor de huid elastisch blijft en het verkleint ook
nog eens de zichtbaarheid van de fijne lijntjes en
rimpeltjes.
Tot slot zou savooiekool beslist deel moeten
uitmaken van je winterdieet, want het bevat hoge
concentraties vitamine C en kan dus uitstekend
dienen om verkoudheden buiten de deur te houden.

David’s Ontgiftingsrecept
Nodig: sapcentrifuge en blender
Ingrediënten (voor één glas):
2 spinaziebladeren
2 stengels bleekselderij
Een handje peterselie
½ biologische komkommer
3 appels
Stukje gember
Optioneel:
1 theelepel Spirulina (voedingssupplement, in poedervorm te koop in
health winkels. Spirulina is rijk aan eiwitten, vitaminen, essentiële
aminozuren, mineralen en essentiële vetzuren)
1.
2.
3.

Haal de selderij, appel en komkommer door de sapcentrifuge.
Voeg de peterselie, spinazie, gember en spirulina toe en mix
alles in de blender.
Drink dagelijks gedurende een week, zodat je na alle feestjes
en etentjes snel weer de oude bent.

Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die het
afgelopen jaar de moeite heeft genomen om deze
rubriek te lezen. En ook bedankt voor uw steun
aan de plaatselijke biologische kwekers/winkeliers. Ik wens al onze lezers een gelukkig, gezond
en gifvrij Nieuwjaar!
						
				
David Hague

“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”
Afslanken met het Prodimed proteïnedieet
voor hem en haar
•
•
•
•
•
•
•

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

Martine Hoogendijk, gewichtsconsulente
Praktijk: Abcoude en Blaricum

www.dietsolutions.nl, tel. 06-52437598
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De Club van…

Door Piet van Buul

Corry Uiterwaal, Wereldwinkel Abcoude

Producenten hebben recht op een leefbaar loon
Meer dan veertig jaar geleden werd in Nederland de eerste Wereldwinkel geopend in Breukelen. Het idee
was om producten te verkopen uit derde wereld landen. Daarbij werd er speciaal op toegezien dat de veelal
arme producenten een leefbaar loon kregen, waardoor ze in eigen onderhoud kunnen voorzien en hun kinderen te eten kunnen geven en naar school kunnen laten gaan. Er zijn inmiddels ongeveer vierhonderd Wereldwinkels in ons land en de oorspronkelijke doelstelling staat nog steeds als een huis. “Het geitenwollen sokken imago uit de allereerste beginperiode is inmiddels wel verdwenen. Er wordt op een professionele manier
gewerkt en we leveren aparte producten van goede kwaliteit,” zegt Corry Uiterwaal van de Wereldwinkel in
Abcoude.
Elke plaatselijke Wereldwinkel is
zelfstandig. Er wordt samengewerkt
binnen de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels. Deze vereniging
ziet er op toe dat de producten die
geïmporteerd worden, voldoen aan
de gestelde criteria. De vereniging
importeert de producten niet zelf.
Dat gebeurt door gespecialiseerde
importeurs, die door de vereniging
gecertificeerd zijn. “Op die manier
weten we dat de producenten een
faire prijs krijgen voor hun producten,” zegt Corry. “Er wordt ook gelet
op de kwaliteit van de producten. En
de importeurs helpen die producenten ook met het stroomlijnen van
hun productie. En soms worden ook
Europese ontwerpers ingezet om te
helpen bij de ontwikkeling, zodat de
spullen ook voldoen aan de westerse
smaak van het publiek. Uiteraard
wordt daarbij de authenticiteit sterk
bewaakt.”

De handel in derde wereld producten
is de laatste jaren sterk toegenomen. Corry: “Mede dankzij de inzet
van de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels zijn er steeds meer
verkooppunten gekomen. Ook tal van
grootwinkelbedrijven en supermarktketens verkopen tegenwoordig
producten die voldoen aan het Fair
Trade principe. Dat is natuurlijk
prima voor de mensen die in de derde
wereld die producten maken. Het is
in feite een effectieve manier van
ontwikkelingshulp, waarbij men niet
langer in een afhankelijke positie is,
maar op eigen benen kan staan en
goed in eigen onderhoud kan voorzien
en hun kinderen een goede toekomst
kan bieden.”
Vrijwilligers
De Wereldwinkels draaien volledig op de inzet van vrijwilligers.
Corry: “Onze winkel in Abcoude valt

bestuurlijk onder de Stichting SOS
Abcoude Baambrugge. De dagelijkse
leiding berust bij een stuurgroep van
vijf mensen waar ik er één van ben.
We werken hier in Abcoude met een
team van dertig vrijwilligers. Veelal
vrouwen, maar ook een paar mannen.
Allemaal even betrokken en heel professioneel in hun taakopvatting. Onze
winkel is zes dagen per week open
en per dagdeel zijn er altijd wel twee
mensen aanwezig. Je hebt dus nogal
wat mensen nodig. We werken met
dienstroosters zodat iedereen weet
wanneer hij of zij dienst heeft. Verder
hebben we met onze vrijwilligers ook
aparte werkgroepjes gevormd zodat
de werkzaamheden goed verdeeld
zijn. Er komt nog heel wat bij kijken.
De winkel moet op orde zijn, de voorraad moet bijgehouden worden. Zo’n
twee keer per maand gaan we naar
het Centrum Mondial in Culemborg
waar de meeste importeurs, waaronder ook Fair
Trade, gehuisvest zijn en
waar we onze
bestellingen
plaatsen. De
motivatie bij
onze mensen is
groot. Uiteraard
is de doelstelling van de
eerlijke handel
een reden om
je daarvoor in
te zetten. Maar
het is ook heel

Corry Uiterwaal: “Het Fair Trade principe is in feite een effectieve manier van
ontwikkelingshulp, waarbij men niet langer afhankelijk is, maar op eigen benen
kan staan.”					
foto peter bakker
leuk werk. En de contacten met je
collega’s en met de klanten zijn ook
erg plezierig. We zitten hier een klein
dorp dus we kennen veel klanten
persoonlijk. We merken ook dat de
belangstelling toeneemt. Mensen
reizen veel en de herinnering aan een
vakantie in een ver land brengt hen
vaak naar onze winkel om producten
uit dat land te kopen.” Meer informatie kan men vinden op de website van
de Landelijke Vereniging:

www.wereldwinkels.nl.
De producten
Het idee achter de eerlijke handel
krijgt steeds meer weerklank. “Daar
profiteren wij als Wereldwinkel ook
van,”zegt Corry. “Talloze producten
in de food sector zijn tegenwoordig
ook in de supermarkt te koop, maar
die producten zijn ook voor ons
belangrijk. We gaan steeds meer over
op delicatessen zoals koffie, jams en
dergelijke. Onze wijnen worden door
erkende vinologen geproefd en hoog
gewaardeerd. En dan is er natuurlijk
ons uitgebreide assortiment cadeauartikelen, gebruiksvoorwerpen of de-

coraties, zoals beeldjes en glaswerk.
Mensen komen bij ons wanneer ze op
zoek zijn naar iets aparts. We hebben
in de afgelopen weken weer volop
kerstpakketten samengesteld. We
hebben een leuke samenwerking met
de Wereldwinkel in Mijdrecht. Elke
maand bieden we een wereldproduct
onder de noemer “product van de
maand’.”
De Wereldwinkel in Abcoude is ooit
begonnen op zolder bij iemand thuis.
Vanaf 1995 was de winkel gevestigd
in de Kerkstraat en sinds 2004 zitten
ze aan de Brugstraat 9 in de oude
brugwachterswoning aan de Angstel.
Tel. 0294 284394.
Er is ook een eigen website:
www.wereldwinkel-abcoude.nl.
De winkel is open op maandag van
13.30 tot 17.00 uur. Van dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur en op zaterdag van 9.30 uur tot
16.00 uur. Belangstellenden kunnen er rekenen op een vriendelijke
ontvangst en deskundig advies van de
vrijwilligers.

Basketballers VLC swingend
Het basketbaltoernooi voor leerlingen van alle VLC brugklassen werd vorige week, zowel in Vinkeveen als in Mijdrecht, gespeeld. De afgelopen weken werd er hard getraind
en geoefend om de nodige technieken en het speelsysteem onder de knie te krijgen.
In Vinkeveen hadden de teams zich mooie
namen aangemeten, ze speelden zowel op
de maandag als dinsdag hun toernooi. Bij de
meisjes werden de Sexy B-balls van klas C1a
de kampioen van maandag, bij de jongens werd
dat het team de playing B-boys uit H1a. De
winnaars van dinsdag zijn ‘de Bazen’ uit klas
M1a bij de jongens en ‘team onbekend’ uit klas
M1b. Het leuke in Vinkeveen is dat alle klassen
een winnaarteam hebben geleverd. Ook op
de locatie Mijdrecht werd op goed niveau gespeeld en werd het een gezellig toernooi waar
de kinderen hun beste beentje voor hebben
gezet. Vijf klassen op maandag en nog eens vijf
op dinsdag vertoonden hun basketbalkunsten.
Het maandag toernooi werd een prooi voor
Cb1 bij de jongens en Ab 3 bij de meisjes. Op
plaats twee eindigden Cb2 (jongens) en Ca4
bij de meisjes. Meisjes Ba4 werd derde, bij
de jongens ging het team Mb2 met de derde
prijs naar huis. De vierde plaats was voor Mb1

(jongens) terwijl Cb4 bij de meisjes met de
vierde prijs ging lopen. De dinsdagwedstrijden waren ook van goed niveau. Hier was de
uitslag als volgt: Eerste Ma1 (jongens) en Ma3
(meisjes), tweede Hb1 en Hb4, derde Aa2 en
Ha4. Al met al een sportief, gezellig toernooi
dat werd geleid door goede scheidsrechters uit
de hogere klassen.
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Door Michael Reuling

15 Dagen zandhappen in Zuid-Amerika
In Baambrugge, schuin tegenover Café De Punt, ligt een prachtige
boerderij verscholen achter wat bomen. Na het passeren van de slagboom zijn diverse loodsen te zien waar binnen hard gewerkt wordt aan
(meet)apparatuur voor APK-teststations. De boerderij vormt het grote
kantoor van TEN Automotive Equipment, waar ruim 20 man aan de
ontwikkeling en verkoop van die apparatuur werken. Één van de drijvende krachten achter dit bedrijf is de zoon van de oprichter, Patrick
Andriessen (35). Op het kantoor van Patrick staan in een vitrinekast
allemaal schaalmodellen van auto’s en prijzen foto’s van zijn dochtertje aan de wand, evenals een grote poster van de Mille Miglia. Overduidelijk hebben we hier te maken met een autofanaat.
Patrick Andriessen heeft benzine
door de aderen stromen. Hij begon
op zeven jarige leeftijd met karten.
Voetballen kon Patrick niet en
eigenlijk had hij er ook weinig mee.
“Motorcrossen leek me wel wat,
maar motorcrossers krijgen ze snel
last van hun rug en knieën. Dat vonden m’n ouders geen goed plan. Mijn
vader heeft toen een kart geregeld
bij een klant die zijn facturen niet
voldeed. Ik heb met diverse karts
meegedaan aan races door heel
Europa en heb daar ook veel kampioenschappen mee gewonnen. Daarna
ben ik kort fabrieksrijder geweest,
waar ik met jongens als Fisichella
en Trulli reed. Die eindigden later
in de Formule 1, maar dat heb ik
nooit echt geambieerd. Ik ben vrij
nuchter en weet dat je daar alleen
maar komt als je bakken met geld
mee kan nemen.” Op zijn achttiende
begon het echte autoracen met een
testrit in de Opel Lotus Cup. Van
daaruit vloeide Patrick in 1995 naar
de Formule Renaults, waarna hij vrij
snel zijn eigen team opzette. “Om
dat te financieren ging ik in 1997
ook werken bij mijn pa, zodat ik mijn
tijd goed kon verdelen.” In 2000
schafte hij zelf twee auto’s aan, totdat de grote sponsor weg viel. “En
dan is het einde verhaal. Ik moest
mijn auto’s die in bestelling stonden
afbestellen en heb toen al mijn gereedschap, onderdelen en dergelijke
moeten verkopen. Zonder sponsors
is de racerij niet te doen.” Toch is er
in 2001 nog een lichtpuntje als Wim
Beelen hem vraagt plaats te nemen
in de Clio Cup. De auto van Beelen,
die normaal niet echt in de voorhoede reed, eindigde nu, met Patrick
achter het stuur, op de vierde plek op
Spa. Dat beviel Beelen wel, en dus
reed Patrick nog meerdere malen
voor het team en haalde in 2002 het
vice kampioenschap binnen. In 2004
werd het echter steeds drukker op
de zaak en werd de racerij vaarwel
gezegd. En toen kwam in 2009 het
bericht dat er bij Patrick lymfklierkanker geconstateerd was. “Dan
gebeurt er veel met je. Drukke baan,
net een dochtertje en artsen die de
kanker niet willen behandelen. Dan
ga je kijken met je vrouw en ouders
naar de dingen die je belangrijk
vindt in het leven. Wat vinden we
nog leuk? We besloten 80% van het
bedrijf te verkopen en ons te richten
op de zaken die we leuk vinden. Van
105 medewerkers gingen we naar
23. In 2010 wilden de artsen toch
gaan behandelen. Na zes chemo’s
was de kanker weg. In de jaren na
de racerij was ik fanatiek aan het
fietsen geslagen en genezen van de

foto patrick hesse

kanker wilde ik wilde eigenlijk een
nieuwe uitdaging. Ik meldde me
aan voor de Tour for Life en fietste
onder begeleiding met een hele
groep van de Italiaanse Alpen naar
de Kouwberg in Limburg. Met die
tocht zamelden we met ons team
€ 17.000,- in voor Artsen zonder
Grenzen.”
Ongeveer drie maanden geleden
begon een nieuw hoofdstuk in zijn
carrière. Tijdens een etentje van de
Rai Vereniging zit hij aan tafel met
de commercieel directeur van de
firma Hamer Installatietechniek,
tevens hoofdsponsor en eigenaar van
een Dakar-truck, Bart Thijink. De
navigator en eigenaar van Hamer,
Fons Jans, twijfelt of hij mee kan
doen aan de Dakar rally in verband
met zijn gezondheid. Patrick geeft
aan dat hij reserve wil zijn. Na het
gesprek blijft het stil en Patrick
treft dan ook geen voorbereidingen
voor de overtocht. Totdat vier weken
geleden de telefoon gaat. Jans
heeft besloten niet mee te rijden in
de truck, Patrick kan dus mee als
navigator. “Of ik even binnen vier
uur een knoop kon doorhakken.”
Als een speer belde Patrick zijn
ouders en vrouw om te overleggen,
die allemaal volmondig ‘ja’ zeiden.
Zo’n kans is natuurlijk uniek en moet
je niet laten lopen. Zo dachten zijn
collega’s er op het kantoor van TEN
Automotive Equipment ook over.
“Maar ja, dan moet je verder kijken.
Ik had een internationale racelicentie nodig, die heb je niet binnen een
paar minuten. Gelukkig kende ik nog
een paar mensen uit de tijd in de racerij en al snel werd mij de licentie
toegezegd. Ik kon mee!” Veel tijd
om verder voor te bereiden was er
niet. “De auto’s en trucks stonden

op dat moment al in Le Havre om
verscheept te worden naar ZuidAmerika. Ik moest snel nog een
koffer met kleding en spullen op die
boot zien te krijgen, om vervolgens
hier in Nederland nog een aantal
medische keuringen te ondergaan.”
De truck waar Patrick in meerijdt
als navigator, kent nog twee inzittenden. “We hebben een techneut
(Thijs Daandels) aan boord die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de bandenspanning op peil blijft, de motor
niet te warm wordt en eventueel onderdelen kan vervangen. Achter het
stuur zit Bob ten Harkel, die nu voor
de 12e keer meedoet aan de Dakar.”
Als navigator heb je een scherm voor
je met een kompas dat ingesteld is
op GPS-gegevens. De route kent een
paar waypoints waar je binnen een
straal van 90 meter moet passeren.
Deze zijn voorgeprogrammeerd in
het systeem. De organisatie controleert op afstand of je de punten
bent gepasseerd. Daarnaast krijg je
iedere avond voor de rit een routeboek met daarin de complete route,
inclusief stukken waar je extra moet
opletten. Oefenen kan helaas niet,
omdat de truck op de boot staat,
maar Patrick heeft ruime ervaring
als navigator van klassiekerrally’s.
De 4x4 DAF CF T4 truck uit 2006
weegt 9 ton en heeft een 12,6 liter
dieselmotor met ongeveer 700 pk,

waarmee je een top kunt halen van
150 km/u. De tankinhoud bedraagt
750 liter. Naast reserveonderdelen voor de eigen truck, nemen de
mannen ook een paar onderdelen
mee voor de Mitsubishi Pajero van
teamgenoot Tonnie van Deijne. Met
zijn bedrijf Deijne Auto-onderdelen
is hij een van de sponsoren van Team
AutoTrack.nl. De Pajero rijdt voor
de trucks, dus de kans is groot dat
als Deijne gestrand is, de mannen
van de racetruck hem snel op weg
kunnen helpen. Is een onderdeel niet
aan boord, dan is er altijd nog de assistentietruck met onderdelen.
Het team is afgelopen woensdag
vertrokken naar Argentinië, om
daar de voertuigen op te halen in
de haven. Vrijdag is de technische
controle van de voertuigen, waarna
31 december het team en de auto’s
voorgesteld worden aan de pers.
Vanaf 1 januari rijden de auto’s,
trucks en motoren in 15 dagen van
Mar del Plata in Argentinië via het
Andes gebergte (op het hoogste punt
rijden de trucks op 4.700 meter, dus
neemt het team hoogtemedicijnen
mee), naar de finish in Lima, Peru.
De route bedraagt 9.000 kilometer.
“Het zal geestelijk en lichamelijk
vermoeiend zijn. Buiten lopen de
temperaturen op tot ongeveer 35
graden, ’s nachts koelt het weer
flink af. En zandhappen hoort er ook

foto's patrick andriesen

bij. Toch verwacht ik dat we goede
prestaties neer kunnen zetten. Ik
hoop op een plek tussen de 10 en 15
in het algemeen klassement, en als
2e of 3e Nederlander te eindigen.
Bob is trots op het feit dat hij in
2006 nul lekke banden had en zijn
ambitie is om dat dit jaar weer voor
elkaar te krijgen en te eindigen als
1e Nederlander. Maar teams als De
Rooy en VeKa zullen het ons flink
lastig maken.”
Er zijn voor elke coureur drie races
die hij ooit gereden wil hebben.
De Dakar rally, de Indy 500 en de
24 uur van Le Mans. Één van die
drie gaat voor Patrick in vervulling,
stiekem droomt hij ook nog van de
klassiekerrally Mille Miglia. Het is
duidelijk. We hebben hier te maken
met een autoliefhebber in hart en
nieren. Niet voor niets restaureert
hij samen met zijn pa prachtige klassiekers. Ongetwijfeld komen we dit
jaar nog een keer terug om een blik
te werpen op de collectie oldtimers,
met onder meer een Triumph TR3 en
TR4, Morgan, Renault Alpine en Jaguar XJS, just to name a few. Maar
voor nu wensen we Patrick en de
mannen van Team AutoTrack.nl, namens het hele team van De Groene
Venen, veel succes bij de Dakar rally.
Volg Patrick via zijn website:

www.patrick-andriessen.nl.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Harley Davidson Softail Heritage

Droom in Chroom
Er is geen motormerk wat meer tot de verbeelding spreekt dan Harley
Davidson. Vele jaren geleden heb ik mijn hart verpand aan dit legendarische merk dat in 2013 haar 110 jarig bestaan gaat vieren.
Wat begon als een spannend jongensboek over 2 mannen (Wiliam Harley
& Arthur Davidson) die in een schuurtje een boot motor ontwikkelden en
vervolgens in een veredeld fietsframe
hingen, is uitgegroeid tot een van
de steunpilaren van de “American
heritage” en spreekt bij jong en oud
tot de verbeelding. Het merk geniet
dezelfde bekendheid als Coca Cola en
McDonald’s ( 2 andere Amerikaanse
iconen).
Het merk stond gedurende de Tweede
Wereldoorlog als synoniem voor
bevrijding. De Amerikaanse infanterie
die Europa bevrijdde van zijn onderdrukkers reden veelal op de Harley
Davidson WLA die als snel bekend
werd onder de naam Liberator. Na
een bloeiende periode kwam medio
jaren zestig een Japanse motor op
de markt die niet alleen veel lichter
was maar ook veel betaalbaarder.
Nog veel belangrijker was, er hoefde
niet meer aan gesleuteld te worden.
Dit alles had zijn weerslag op de
verkopen, ondanks de top modellen
als de majestueuze "Electra Glide"
(het eerste model met elektrische
startmotor).
De fabriek ging samen met de
AMF-groep (American Machine
& Foundry), waardoor ook andere

motoren werden voorzien van het
HD-merk (Aermacchi-HD en HDCagiva). Gelukkig kocht een groepje
gefortuneerde liefhebbers onder leiding van Willie G. Davidson (een van
de nazaten van de grondlegger) in
1981 de naam Harley-Davidson terug
voor 75 miljoen dollar. Vanaf dat moment is het merk haar modellen gaan
maken met een vette knipoog naar
het verleden. Ook werd de kwaliteit
weer helemaal top en hoefde er door
de eigenaren niet meer zelf gesleuteld te worden.
Medio jaren tachtig kwam Harley
Davidson met het Evolution blok uit
en was de kwaliteit gewaarborgd.
Het 1340 cc V2 blok is zeer geliefd
onder de Harley rijders ondanks dat
dit inmiddels plaats heeft moeten maken voor de 88 en later de 105 (de
cijfers staan voor de cilinderinhoud in
het aantal “Cubic inch”)
De meest recente ontwikkeling is die
van het "Revolution"-blok in 2001. Dit
is een vloeistof gekoeld 60 graden-Vtwin motorblok dat wordt toegepast
in de VRSC-familie. Het bekendste
model uit deze familie is de "V Rod."
Dit hoogtoerige motorblok is nogal
een trendbreuk met de luchtgekoelde
V-twins, iets waar de overwegend
traditionele Harley liefhebbers vaak
aan moeten wennen. Het blok is

ontwikkeld in samenwerking met
autofabrikant Porsche Deze VRSC
is zeer geliefd bij de nieuwe Harley
rijders.
De “Old School” liefhebber houdt
het nog steeds bij het legendarische
Evolution blok. Ook ik ben nog steeds
gecharmeerd van de lucht gekoelde
V2 ik vind dat namelijk de “real
thing.” Wanneer ik bij Frans van
Motor Service Uithoorn op visite ben
word ik er ook meteen naar toe getrokken. Een van Frans grote pronkstukken in de zaak is namelijk een
volledig verchroomde Haley Davidson
FLSTN Heritage Softail Special uit
1996 met nog geen 14000km op de
teller, gespoten in een waanzinnige
Parelmoer blauw- crème.
Buiten de Super nieuw staat vallen
ook de verchroomde Fatboy velgen
op die helemaal dicht zijn. Het hele
blok glimt je tegemoet en hoewel

mijn handen jeuken kan ik het niet
over mijn hart verkrijgen een straatje
om te gaan. Het zou betekenen dat er
een halve dag gepoetst zou moeten
worden (mijn eigen motor is ook al
in diepe winterslaap en hangt aan
de druppel-lader in een verwarmde
garage). Ik weet het is misschien
overdreven maar ik ben nu eenmaal
een liefhebber en hoop ik stiekem dat
Frans deze motor in de winter niet
verkoopt zodat ik in het mooie voorjaar alsnog een straatje om kan gaan.
Wat een beauty! Het ultra brede
stuur, de fishtasil uitlaten, van welke
kant je deze HD ook bekijkt, alleen
maar bling bling, fantastisch!
De foto’s zeggen denk ik genoeg. Voor
wie op zoek is naar iets heel speciaals zal diep in de buidel moeten tasten deze unieke speciaal gebouwde
Harley kost namelijk € 17950,-. Een
voordeel heeft deze Harley zeker. Hij
is momenteel waarde vaster dan een

koopwoning en dat kan geen ander
motor merk zeggen. U koopt niet
alleen een schitterende motor, maar u
wordt ook eigenaar van een stuk historie. Wanneer u er in zomer uit gaat
en even stopt bij een terrasje zult u
merken dat uw motor het onderwerp
van gesprek zal zijn.

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
info@motorserviceuithoorn.nl
0297-268852
06-30372989
www.motorserviceuithoorn.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van
09.00 - 18.00 uur.
Vrijdag van 09.00 - 21.00 uur.
Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.
Mocht u niet binnen deze tijden
kunnen bel ons voor een andere
afspraak bijvoorbeeld in de avond.

Spaarrekeningen RegioBank scoren hoog in
Geldgids Consumentenbond

2200 kinderen kregen schaatsles op Raadhuisplein in Mijdrecht

Wilnis, 23 december 2011 – De Spaar-op-Maat Vrij spaarrekening van
de RegioBank, met een vestiging in Wilnis, heeft de hoogste Geldgidsscore behaald in de categorie ‘spaarrekeningen met beperkende
voorwaarden’ in de Consumenten Geldgids van december 2011. Het
Keuzedeposito 1 jaar vast van RegioBank behaalt in dezelfde gids het
predicaat ‘beste koop’.

De schaatsclub Nooit Gedacht uit Wilnis is een club die het gehele jaar actief is voor haar leden. Wekelijks
staan heel wat Rondevenertjes op de Jaap Edenbaan om de fijne kneepjes van een oer Hollandse sport onder
de knie te krijgen. De afgelopen maand zette de club zich naar hartelust in en nodigden alle Rondeveense
schoolkinderen uit voor een kennismaking met de gladde ijzers. Peter van de Meijden vertelt er graag over.

De hoogste Geldgidsscore voor de
Spaar-op-Maat Vrij spaarrekening
van de RegioBank zegt iets over de
stabiliteit van het renteniveau. Een
hoog getal betekent dat de rente
vaak tot de hoogste behoort. Een
rekening moet anderhalf jaar in de
wijzer van de Consumentenbond
zijn opgenomen om een score te
krijgen.
“Kortom, onze Spaar-op-Maat Vrij
heeft over een langere periode een
heel stabiel en hoog renteniveau;
op dit moment zelfs 2,75 %,”
aldus directeur Harry Schuurs van
RegioBank Wilnis, die blij is met
de scores in de Geldgids van de

Consumentenbond.
“Ook het feit dat ons Keuzedeposito
1 jaar vast uit 31 onderzochte banken tot ‘beste koop’ is uitgeroepen
is iets om trots op te zijn: de Consumentenbond geeft zo’n predicaat
aan het hoogstscorende product uit
de test.”
Meer informatie over de Spaarop-Maat spaarrekening en de
Keuzedeposito 1 jaar vast krijgt
men van de persoonlijke adviseurs
van RegioBank Wilnis. Loop even
binnen of maak een afspraak:
RegioBank Wilnis is gevestigd aan
de Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon:
0297-289090.

Ruim veertig vrijwilligers Nooit Gedacht in touw voor kinderschaatsen

Samen met veertig vrijwilligers kregen we maar liefst 2.200 kinderen op
de baan. Niet ieder jaar kan er worden geschaatst dus de gelegenheid
die we kregen op het Raadhuisplein
te schaatsen pakten we met beide
handen aan. Ieder kind kon maar
liefst ander half uur op de baan vertoeven. Een uur daarvan gebruikten
we om de kinderen technisch vaardiger te maken. We deden spelletjes en
afsluitend was er een estafette. Het
laatste half uur mocht er vrij worden
geschaatst. Het is hartverwarmend
te ervaren hoeveel kinderen er van
onze uitnodiing gebruik maakten. Een
uitnodiging die we konden realiseren
omdat het Rabo Dichtbij Fonds ons
van harte financieel ondersteunden.
Waar we het allemaal voor doen?
Kijk maar eens om je heen. Grote
aantallen jongeren, maar ook de
wat minder jongeren, hebben volop
plezier. Het Raadhuisplein is een
trefpunt geworden. Net als vroeger
krijg je op de ijsbaan verkering of
loop je soms een blauwtje. Jos van

Wijk schuift aan en vertelt dat de
organisatie in handen is van 130
vrijwilligers. Het is vreselijk leuk
maar ook tijdrovend. Zondagochtend vroeg belde er een vriendelijke
meneer die vertelde dat er iets niet
goed zat. Er stond water op de baan.
Samen met Ad Mens, onze technische
man, namen we een kijkje en konden
ingrijpen zodat de baan er een tijdje
later weer puik bij lag. Vanaf vandaag
is de ijsbaan weer opgeruimd, de
hektiek is weg en maakt plaats voor
vastbeslotenheid volgend jaar de-

cember opnieuw aan de slag te gaan.
Onze groep enthousiaste vrijwilligers
kijkt er nu al naar uit.
Wil je ook schaatsen?
Voor geïnteresseerden is het ook mogelijk om in Amsterdam op de Jaap
Eden Baan te komen schaatsen op
zaterdagochtend van 08:30-09:30.
Heb je ook interesse of vragen over
het schaatsen stuur dan een mailtje
naar Annike van Kouwen:
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl
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Maatje voor Twee start met ‘wintermaatje’
Op 21 december begint astronomisch gezien de winter. De dagen zijn korter, buiten is het
koud, wie weet vallen binnenkort ook de eerste sneeuwvlokjes.
Voor veel mensen is de winter niet het leukste seizoen van het jaar. Met name als het
buiten nog eens glad wordt is het voor veel
oudere mensen lastig naar buiten te gaan
om bijvoorbeeld een boodschap te doen of
de hond uit te laten. Niet alleen zij maar ook
jonge mensen kunnen in deze maanden te
maken hebben met een dipje.
Vandaar dat Maatje voor Twee start met
een variant ‘wintermaatje’ op haar reguliere
dienst. Hiervoor zoekt coördinator Carolien
Harbers van Stichting De Baat vrijwilligers,
zogenaamde ‘maatjes’, die zich in eerste
instantie voor de wintermaanden willen
inzetten. Na deze periode kan in gezamenlijk
overleg bekeken worden om je voor één jaar
in te schrijven.

Kunt u of kan jij zo`n maatje gebruiken?
Lijkt het u of jou juist leuk om met een
maatje samen er even uit te gaan? Of blijf je
liever thuis en doe je met hem of haar een
spelletje? Meld je dan aan voor een wintermaatje.
Voor meer informatie en aanmelding
Neem voor meer informatie contact op met
coördinator Carolien Harbers van Maatje
voor Twee. Zij is te bereiken op: 0297230280 of je kunt mailen naar: c.harbers@
stichtingdebaat.nl.

Wat doe je als maatje?
Als maatje ben je er bijvoorbeeld voor gezelschap, een luisterend oor, speel je een spelletje samen, doe je samen de boodschappen..

Veel schade door vandalen in Wickelhofpark Mijdrecht
Woensdagmorgen kwamen er bij onze redactie
veel verontrustende telefoontjes binnen van
mensen die door het Wickelhofpark liepen.
Vandalen hebben een aantal bomen
omgezaagd en onder andere een
vogelhuis kapot gemaakt. De politie
en gemeente zijn op zoek naar getuigen die misschien iets gezien hebben. U kunt bellen met de politie via
0900 88 44 of bel Meld Misdaad
Anoniem 0800 7000.

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

Kruiswoordpuzzel week 52
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
1

56

34

62

8

32

36
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29

40

HORIZONTAAL:
1. Muziekgezelschap; 5. soort kopie; 10. bid;
11. tijdperk; 12. onbebouwd; 14. grote fan;
16. schattig; 18. mevrouw; 20. hardhorend;
22. vis; 23. trotse houding; 24. onderricht;
25. god van de liefde; 27. wegverloop; 29.
eens; 30. allengs; 32. geweldig; 34. muzieknoot; 35. vaartuig; 37. begroten; 39.
aanvang; 42. levenslucht; 44. loshangende
draad; 46. Engelse adellijke titel; 48.
plomp; 49. Europeaan; 50. Trans-Europaexpress; 51. heilige stier; 53. bloem; 55. salonmeubel; 56. bombarie; 58. lijn; 60.
cijfer; 61. weinig samenhangend; 62. beroep; 63. iets dat bijzonder aangenaam is.
VERTICAAL:
1. Beter worden; 2. onderpand; 3. papegaai;
4. aanduiding; 6. uitdrukking; 7. roem; 8.
las; 9. schat; 12. domvroom; 13. toegangsbewijs; 14. bedrog; 15. zuil; 17. gevangenis;
19. projectieplaatje; 21. uitroep van schrik;
26. oliehoudend gewas; 27. kweker; 28. alleen; 29. drinkgelag; 31. masker; 33. gezichtsorgaan; 36. tropische ziekte; 37.
streek; 38. kinderlijk; 39. mineraal; 40.
volk; 41. flatteus; 43. zeepwater; 45. hevig;
47. vertragingstoestel; 52. tijdverdrijf; 53.
deel van het oog; 54. Ierland; 55. zachtaardig; 57. gewas; 59. cijfer.

Sudoku week 52
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 51
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