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Dit weekend op het ijs

Vrijdag 16 december:
Officiële opening Midpoint on Ice voor
Serious Request door Erika Spil.
Optreden Surfing Cloud
Sluiting ijsbaan 22.00 uur

Zaterdag 17 december
G-schaatsen met Barbara de Loor
Midpoint on Ice voor Serious Request
Optreden van "17"
Sluiting ijsbaan 22.00 uur

Zondag 18 december

Vocaal vrouwenensemble l’Amuze zingt in Zuwe Maria Oord

Kunstschaatsdemonstratie
Midpoint on Ice voor Serious Request
Optredens Ralf Mackenbach, Regenboogkoor, Dahl
Afsluiting Midpoint on Ice om 17.00 uur
Sluiting ijsbaan 22.00 uur

Op vrijdagmiddag 23 december geeft Vocaal Vrouwenensemble l’Amuze uit Nieuwkoop een sfeervol kerstconcert in Zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen. Het koor brengt die middag een zeer afwisselend kerstrepertoire met begeleiding van Daniëlle
Krijnen op piano en Anita Buitelaar op viool. De voorstelling is één van de vele concerten en zanguitvoeringen die rond de kerstdagen staan geprogrammeerd op verschillende locaties in De Ronde Venen. Zo houdt het jubilerende Vinkeveense koor Eigen Wijs
morgenavond 17 december een zeer speciaal kerstconcert samen met het Deep River Quartet in De Boei in Vinkeveen. Samen kerstliederen zingen kan aanstaande zondag 18 december tijdens een speciale Songs of Praise in kerkelijk centrum De Rank in Mijdrecht.
En op zaterdag 24 december is er een kerstzangdienst in de hervormde gemeente van Wilnis met kinderkoor ‘Ismaël’ en de Chr. Ger.
Zangvereniging ‘Rejoice’ uit Mijdrecht. Kijk voor aanvangstijden en locaties op pagina 10 van deze editie.

Agenda en openingstijden op:

www.venen-on-ice.nl
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Gevaarlijk fietspad N212 bij
Wilnis wordt aangepast
De provincie gaat samen met de gemeente op korte termijn voorzieningen treffen om het oversteken van fietsers op de
kruising N212 en de Pastoor Kannelaan in Wilnis veiliger te maken. Op deze kruising gebeuren regelmatig ongelukken. Een
tragisch ongeval eerder dit jaar leidde tot onder meer een petitieactie en vragen van CU-statenlid Arne Schaddelee.
Henk Strubbe, beleidsmedewerker provincie: “Naar aanleiding hiervan is de situatie ter plaatse nog eens bekeken en we
gaan een voorziening treffen waarbij het fietspad wordt aangepast, zodat niet langer schuin overgestoken hoeft te worden.
Uiterlijk in het voorjaar van 2012 wordt de situatie aangepast.”

Midwinterfair
Museum De Ronde Venen

HERENWEG 45
VINKEVEEN

21 december
2011
20.00 - 23.00
uur

DINSDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR | LUTZ.NL VOOR MEER INFO

spectaculaire
vuurshow!

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

hrsm_adv_water_groen_venen_1211

12-12-2011

09:08
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LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

OPEN HUIS IN MEERKIKKER 15 (GEBOUW ALBA) IN LEGMEER WEST

Oplevering op korte termijn

Wat vindt u

luxe

waard?
Doe een bod op het
laatste appartement!

VRAAGPRIJS € 565.000,– v.o.n.

Een bijzonder nieuwbouwproject, zo kun je de luxe villa-appartementen aan Meerkikker in Uithoorn
gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks
te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

riante woonkamer/keuken variërend van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■

inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

OPEN HUIS OP ZATERDAG 17 DECEMBER A.S. VAN 13:00 TOT 15:00 UUR
Route: Randhoornweg, Vogellaan, Rugstreeppad, Faunalaan, Meerkikker

Als u op deze dag verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T. (0297) 567 863
nieuwbouw@ekz.nl
www.ekz.nl

2 e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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Luistervink

Tweede werkvak Baambrugse Zuwe rijklaar
Werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen verlopen volgens schema. Mede door
het zachte herfstweer kan bouwbedrijf Dura Vermeer voorspoedig
doorwerken. Het tweede werkvak
is inmiddels rijklaar gemaakt.

Ja of nee

www.weerstationteraar.nl

Wisselvallig en fris
Het weekend ziet er nog niet echt
mooi uit. We krijgen te maken met
een hoogtestroming die uit west- tot
noordwestelijke richting komt en dat
is onstabiele lucht. Dat is een vervolg
van de depressie die vrijdag over
ons land ging. In die onstabiele lucht
gaan er gemakkelijk buien ontstaan
die winterse neerslag kunnen bevatten Ook de temperatuur gaat iets
naar beneden.
Zaterdag is het ook nog een vrij
onstuimige dag, er komen buien voor
met stevige windvlagen. De buien
gaan later op de dag steeds meer hagel of natte sneeuw bevatten, maar
echt wit zal het niet worden. De
maximum temperatuur zal tussen de
5 en 7 graden zijn, en de minimum
temperatuur ligt rond de 2 graden.
De wind is matig van kracht en zal
uit zuidoostelijke richting komen.
Zondag is het een bewolkte dag
en kan er lokaal nog een bui voor
komen met natte sneeuw. De zon
zullen we wel een paar keer zien
schijnen tussen de wolken door. De
wind komt uit zuidoostelijke richting
en zal zwak tot matig zijn. De
maximum temperatuur zal tussen de
3 en 5 graden zijn, en de minimum
temperatuur ligt rond de 2 graden en
kan er in de nacht lichte vorst aan de
grond voor komen.
Maandag is er vrij veel bewolking,
maar de zon zullen we ook een
paar keer zien. De buienkans blijft
aanwezig maar het zullen er niet
veel zijn. De maximum temperatuur
zal tussen de 3 en 6 graden zijn, en
de minimum temperatuur ligt rond
het vriespunt.
De dagen daarna hebben we enkele
rustige dagen en een maximum
temperatuur die rond de 5 graden is
en minimum temperaturen die rond
het vriespunt liggen. Daarna ziet het
er weer herfstachtig uit.

Agenda Kort

Overlast is helaas onvermijdelijk.
Omwonenden hebben de afgelopen
weken regelmatig extra hinder
ondervonden door uitval van nutsvoorzieningen als gas en telefonie.
De gemeente doet er alles aan om
de verantwoordelijke nutsbedrijven
te bewegen problemen snel op te
lossen. Zo is er in een vroeg stadium uitgebreid onderzoek gedaan
naar de ligging van alle kabels en
leidingen. Over de uitvoering vindt
structureel overleg plaats met
nutsbedrijven. Helaas blijkt in de
praktijk dat de kabels en leidingen
niet altijd op de door de nutsbedrijven aangegeven locatie worden aangetroffen. Met als gevolg
dat soms een kabel en/of leiding
ondanks alle voorzorgsmaatregelen
toch wordt beschadigd.
Wethouder Pieter Palm: “De recon-

Midpoint FM & TV en Rosa FM/TV samen naar
één omroep
De twee lokale omroepen in De Ronde Venen werken samen aan een
bedrijfsplan voor één overkoepelende omroep, de Stichting Publieke
Lokale Media Instelling Ronde Venen. Uitgangspunt is dat de zendmachtiging in 2012 wordt toegekend aan de nieuwe stichting.
Als gevolg van de gemeentelijke
herindeling beschikt de gemeente
De Ronde Venen vanaf 1 januari
2011 over twee publieke omroepen,
te weten RosaFM/TV uit voormalig
gemeente Abcoude en Midpoint
FM&TV uit voormalig gemeente
De Ronde Venen. Volgens de Mediawet kan er per gemeente maar
één lokale publieke omroep een
zendmachtiging krijgen. Vooruitlopend op de herindeling hebben de
omroepen gezamenlijk één stichting
opgericht, maar waren het niet
direct met elkaar eens over hoe de
nieuwe lokale omroep zou moeten
functioneren. De gemeente heeft
daarop het initiatief genomen om
uit de ontstane impasse te komen
en een onafhankelijk adviseur aangetrokken. Dat heeft ertoe geleid
dat er nu een plan van aanpak ligt
dat moet leiden tot een bedrijfsplan voor de nieuwe omroep. De
gemeente heeft voor de uitwerking

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 17 december 2011
• G-schaatsen met Barbara de Loor,
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Midpoint on Ice, Raadhuisplein, Mijdrecht
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht
• Beeldhouwworkshop, Mijdrecht
• Meditatie rond kerststal, RK Kerk,
Abcoude
• Christmas in Concert, De Boei, Vinkeveen

Zondag 18 december 2011
• Kerstmusical, De Morgenster, Vinkeveen
• Morgen- en Jeugddiensten, De Wegwijzer,
Mijdrecht
• Kerstmarkten Mijdrecht en Abcoude
• Midpoint on Ice, Raadhuisplein, Mijdrecht
• Songs of Praise, De Rank, Mijdrecht

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

structie van de Baambrugse Zuwe
is een bijzonder project waar we
als gemeente trots op mogen zijn.
Er is gekozen voor een duurzame
oplossing die de eerste 880 meter
van de Baambrugse Zuwe voor
minimaal een eeuw tegen verzakking behoedt. Omwonenden zullen
tot afronding van de werkzaamheden in september 2012 hinder
ondervinden. Een situatie die wij
betreuren maar die onvermijdelijk
is. Gelukkig is hier in de selectie
van de aannemer al rekening mee
gehouden. De manier waarop deze
omgaat met omwonenden en be-

als voorwaarde gesteld dat de
zendmachtiging wordt toegekend
aan de nieuwe omroep en niet aan
één van beide bestaande omroepen.
Datzelfde geldt voor de subsidie
die alleen aan de nieuwe stichting
wordt verleend.
Met deze investering stuurt de gemeente op het gewenste resultaat
om tot één omroep in De Ronde
Venen te komen. Voorkomen moet
worden dat de gemeenteraad voor
de zendmachtiging noodgedwongen
een keuze moet maken uit één van
de huidige omroepen.
Beide organisaties gaan nu nadere
invulling geven aan het bedrijfsplan.
Naar verwachting is het bedrijfsplan voor het einde van het tweede
kwartaal van 2012 gereed en kan
de gemeenteraad een advies geven
aan het Commissariaat voor de
Media over het toekennen van de
zendmachtiging.

trokken partijen was een belangrijk
selectiecriterium.”
Gemeentelijk projectleider Rolf
Esveld bevestigt dit beeld: “Intensief overleg met betrokken partijen
en omwonenden is cruciaal voor het
slagen van het project. Dat blijkt,
afgezien van de irritaties die zijn
ontstaan als gevolg van de soms
langdurige storingen in de nutsvoorzieningen, uit de vele ontvangen positieve reacties van omwonenden.”

Koopcentrum en
Oranjeverening Mijdrecht
samen door de bocht
Tijdens een korte, vruchtbare
bijeenkomst waren de winkeliers
en Oranjevereniging Mijdrecht
het snel met elkaar eens. Beide
omarmen het idee de kermis dichter
naar het centrum te halen en de
Oranje-activiteiten daaromheen bij
voorkeur ook naar het Koopcentrum
te verplaatsen. Momenteel worden
gezamenlijk plannen uitgewerkt die
binnenkort aan de gemeente zullen
worden voorgelegd. De gemeente
heeft inmidddels aangegeven niet
afwijzend ten opzichte van de plannen te staan en onderstreept daar
mee het belang van centralisatie van
de Oranjefeesten.
Rondom het Oranjefeest zullen
de winkels bol staan van acties en
aanbiedingen die als doel hebben
meer mensen naar het gezellige
Koopcentrum te brengen. Het mag
een unieke samenwerking worden
genoemd.
Ook de kermisexploitant Edwin
Vader toonde zich verheugd over de
plannen die op tafel liggen. Deze
zullen zowel de kermis maar zeker
ook het centrum aantrekkelijker
voor het publiek gaan maken.
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Het is al jaren mijn innige wens
de wekelijkse grote hoeveelheid foldermateriaal uit huis te
weren. Ik weet niet hoe vaak
u het idee hebt van bankstel te
veranderen of de eettafel en
stoelen de deur uit te smijten,
maar ik doe dat hooguit eens per
vijftien jaar. Toch wordt ik wekelijks meerdere malen gemaand
mij naar, soms ver af gelegen,
winkels te spoeden om toch
maar vooral iets nieuws aan te
schaffen. Simpel zou het zijn een
sticker aan te schaffen en mijn
brievenbus hier mee te verfraaien. Dit zou mij behoeden voor
tal van verleidingen. Steevast
vind ik echter mijn echtgenote op
mijn snode pad. Die vindt het nu
eenmaal leuk de berg koopgenot
uit te pluizen en zich per fiets,
uitgerust met een grote mand
voorop, naar het dorp te begeven. Ik moet toegeven dat er wel
eens voordeeltjes zijn te halen.
Met name op het gebied van
lichaamsverzorging scoort vrouw
Luistervink met enige regelmaat.
Het leidt er echter wel toe, dat
mochten de Russen komen, wij
nog jaren onze tanden kunnen
poetsen. Liefhebbers van een
lekkere kop soep kunnen eveneens bij ons terecht en mocht het
licht uitvallen hebben we altijd
wel een handig lampje over.
Toen ik onlangs thuiskwam zat
eega samen met onze tijdelijke
huisgenoot op de bank. Beiden
druk in de weer met het pak aanbiedingen en driftig pennend om
zo een overzicht te krijgen over
wat wie en waar en een route uit
te stippelen naar de schappen.
Ik ben maar niet in discussie gegaan. Ik weet inmiddels al dat ik
te horen krijg dat het misschien
een leuk kadootje is voor iemand
die nog helemaal niet jarig is.
Nee, ik wend me af en zap door
de zestig televisie kanalen die
Ziggo ons biedt. Ook tijdens deze
zaptocht word ik overspoeld met
aanbiedingen die een normaal
mens feitelijk niet kan weerstaan. Maar mijn humeur staat
in dit soort situaties pittig onder
druk. Ik kon het dan ook niet
nalaten stekelige aanmerkingen
te maken over de vreugdevolle
kreten die af en toe door de in
folders speurende dames werden
gemaakt. Nadat de Leen Bakker
folder was uitgeplozen en bleek
dat er die week een speciale
kortingsactie van 15% zou
gelden leek het wel of Ajax had
gescoord. Ik ga morgen meteen
bellen of dit ook voor de drie
duizend euro geldt die ik een
paar dagen geleden heb besteld.
Toen dat de volgende dag bleek
was er ruim 400 euro verdiend.
Toegegeven dat het incidentele
mazzel is maar voorlopig sta ik
weer ruim op punten achter. Die
sticker komt niet op de brievenbus.
Luistervink
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Ellen Versteeg wint Total Make Over bij Wouda
Fashion in Wilnis

Morgendienst in 'de
Wegwijzer'
In de morgendienst van Christelijke
Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, die
zondag 18 december om tien uur
begint, preekt dominee W.J. Quist
over Zefanja 2: 3. Niet het vrolijkste
gedeelte uit de Bijbel, maar het sluit
wel aan bij de kleur paars die in veel
kerken in de adventstijd in de kerk
(preekstoel en avondmaalstafel)
hangt. Die kleur staat voor boete en
inkeer. Een vraag die in de preek
gesteld wordt: Mag het Woord van
de levende God in ons leven ook echt
‘stóórzender’ zijn? Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Kijk
voor andere informatie op de website
van de kerk: www.cgkmijdrecht.nl

Mijdrecht

Jeugddienst in
'de Wegwijzer'
De tweede jeugddienst van dit seizoen staat op zondag 18 december
op de agenda en het thema van deze
dienst is “Jezus op de troon, ook
in jouw leven?” De dienst die om
17.00 uur begint wordt geleid door
dominee H.J. Vazquez uit Maarssen.
Iedereen is van harte welkom in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
aan de Koningin Julianalaan 22.
Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten onder het genot van
koffie, thee of wat anders. Neem
je buren, vrienden en/of kennissen
gewoon mee! Voor meer informatie: bel jeugdouderling Geert-Daan
Kroese op 0297 – 263390. Bezoek
ook eens de website van de kerk

Onder het motto ‘Modeflitsen bij
Wouda Fashion’ organiseerde de
bekende Wilnisse modewinkel een
drukbezochte middag voor klanten
en belangstellenden. Door een aantal
modellen werd de nieuwe wintermode gepresenteerd onder het genot
van heerlijke sushi hapjes van Simone
Reijm. Ook was Nathalie Serluï,
bekend van Mijn Personal Shopper,
aanwezig om gratis kleuranalyses
te doen en Ariane Inden voor gratis
make-up adviezen. Als klap op de

vuurpijl werd een Total Make Over
verloot onder de aanwezigen. De
gelukkige winnares: Ellen Versteeg, bij iedereen bekend van De
echte Groenteman Frans Versteeg in
Mijdrecht. Afgelopen week is de Total
Make Over werkelijkheid geworden
voor Ellen en op de foto’s kunt u zien
hoe goed dat uitgepakt is. Ellen was
er natuurlijk heel erg blij mee en
Wouda, Nathalie en Ariane wensen
haar heel veel plezier met haar compleet nieuwe outfit.

Barbara de Loor geeft workshop aan
G-schaatsers

www.CGKMijdrecht.nl

De Ronde Venen

Horizon over Vrije Wil
en Genade (3)
Op zondag 18 december brengt
Horizon het derde gedeelte van
een serie van zes uitzendingen met
als titel: Zijn wij vrijwillige slaven?
In de discussie komt de visie
van Calvijn aan de orde: Wij zijn
vrijwillige slaven. Aan de discussie nemen deel: Hannie van Diën
(PKN Mijdrecht Janskerk); Ernst
Graveland (PKN Vinkeveen Morgenster); Pastor Wim Vernooij (RK
Vinkeveen) en Joop Winkel (PKN
NH Waverveen). Gespreksleider
is Henk Oudshoorn. Horizon is te
beluisteren van 9 tot 10 uur en van
17 tot 18 uur op Midpoint FM.

Morgen, zaterdag 17 december,
vindt bij Venen on Ice een bijzondere workshop plaats voor G-schaatsers. Barbara de Loor komt dan
naar de ijsbaan in Mijdrecht om van
9.30 tot 10.30 uur de schaatsles
voor de G-schaatsers te begeleiden.
De categorie G-schaatsen staat
voor een categorie schaatsers die
net even meer aandacht nodig hebben, dingen net even duidelijker en
anders uitgelegd moeten krijgen.
Op zaterdagochtend 10 december
jl. vond de eerste van een serie
schaatsworkshops voor G-sporters
plaats. Op deze eerste ochtend
waren er veel schaatsers en vrijwilligers om hen te begeleiden. Een
volle ijsbaan op de vroege morgen.
Behalve de schaatsworkshop van

Barbara de Loor morgen, is er ook
op donderdag 22 december van
18.00-19.00 uur nog een workshop
voor G-schaatsen op het Raadhuisplein.
G-schaatsen bij ijsclub
Nooitgedacht
Sinds december 2009 heeft ijsclub
Nooitgedacht een eigen G-schaats
afdeling. Ben je enthousiast over
schaatsen en wil je graag elke week
een uurtje op het ijs staan. Elke zaterdagochtend van 08:30 tot 09:30
staat een groep G-schaatsers op het
ijs. Er zijn nog plekken beschikbaar.
Heb je interesse of vragen over het
schaatsen kijk dan op

www.ijsclubnooitgedacht.nl.

Meditatie rond de kerststal in RK Kerk
Op zaterdag 17 december a.s. om
17.00 uur organiseert het Trefpunt
voor Levenskunst van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus een meditatieve viering rond de
kerststal in de RK kerk in Abcoude,
Kerkstraat 23. Willem Meijer houdt

een meditatie over de verschillende
figuren in de kerststal, waarbij hij ook
stilstaat bij hun betekenis voor het
kerstverhaal. De meditaties worden
afgewisseld met passende kerstliederen. Peter Staats verzorgt de muzikale begeleiding. Het geheel heeft een

oecumenisch karakter en staat open
voor iedere belangstellende die op
deze manier vast in de kerstsfeer wil
komen. Kinderen zijn ook van harte
welkom. Na afloop is er glühwein en
warme chocolademelk.

Raad-Huis makelaars ‘in de kerstbomen’
Afgelopen zaterdag was het oergezellig op het Raadhuisplein in Abcoude. Raad-Huis makelaardij had
de voortuin omgebouwd tot klein
kerstboombos. Eigenaar Roeland
Hillen had deze stunt vorig jaar al
bedacht. “Toen het tuincentrum de
deuren sloot, heb ik het kerstboominpak-apparaat overgenomen. Een
prachtig dorp zonder kerstboomverkoop kan toch niet. Wij hebben dit
jaar relaties en veel dorpsgenoten

uitgenodigd een boom en evt. een
huis te komen kopen. Glühwein,
warme choco, kerstcadeaus en
aankomende zaterdag en zondag
oliebollen. Zondag staat schrijver
Milan Hofmans zijn nieuwste boek
De Bruid, de Albatros en de Schatzoeker te signeren.
Dit alles is deels voor het goede
doel: Wereldouders.nl.
Kom gezellig langs!”

Wethouder Schouten verwacht groot succes
Repair Café De Ronde Venen
Donderdag jl. kreeg een stoel
nieuwe poten, een houten spiegellijst werd gerestaureerd en de
kapotte stofzuiger van wethouder
Kees Schouten was snel gemaakt.
Na een proefperiode werd onder
toeziend oog van zowel klanten als
genodigden het Repair Café De
Ronde Venen officieel door de wethouder geopend. Het Repair Café
De Ronde Venen sluit aan bij een
landelijk initiatief om de afvalberg
te verminderen, kennisoverdracht
rond repareren te organiseren
en ontmoeting op buurtniveau te
stimuleren.
“Wij zijn er dan trots op nu ook
een Repair Café in De Buurtkamer
Mijdrecht te hebben,” zegt Mieke
Telder in haar openingswoord.
“Naast het feit dat we allemaal te
makkelijk teveel weggooien, is het
erg leuk te zien hoeveel ouderen graag hun kennis over willen
dragen.”
Voor de opzet van het Repair Café
in De Buurtkamer Mijdrecht is
gekozen vanwege de vrije inloop
en gezellige plek. Bewoners uit
De Ronde Venen kunnen iedere
tweede en vierde donderdag van
de maand terecht met hun reparatieklussen. Ze kunnen daar zelf
aan de slag met het repareren van

hun voorwerp. Reparatiemateriaal
is aanwezig, maar onderdelen die
eventueel vervangen te moeten
worden, dienen zelf te worden aangeschaft. Deskundige vrijwilligers
zijn aanwezig voor ondersteuning.
Er is een open inloop en koffie/thee
is gratis.
Het eerstvolgende café is aanstaande donderdag 22 december van
14.00 en 16.00 uur in De Buurtkamer Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5).

Wethouder Schouten kwam met het
eerste reparatieklusje: zijn kapotte
stofzuiger. Die was snel gemaakt.
Onder: Reparatieklusje.
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Prijsuitreiking Zuwe Thuiszorg

Drukbezochte indoorwedstrijd bij LR & PC Willis

In november hield Zuwe Thuiszorg een grote wervingsactie bij Albert
Heijn in Mijdrecht. Met speciaal bedrukte boodschappentassen stonden
medewerkers van Zuwe Thuiszorg klaar om het winkelende publiek te
helpen de boodschappen in de groene tassen van Zuwe Zorg te stoppen.
In de tassen zat een rebus. De oplossing van de rebus was: ‘Zuwe Thuiszorg zoekt nieuwe medewerkers in diverse gemeenten, iets voor jou?’
Door het inzenden van de juiste
oplossing is mevrouw Meijer (links
op de foto) gekozen tot de gelukkige prijswinnaar. Maandag jl.
heeft ze ter waarde van vijftig euro
mogen winkelen bij Albert Heijn in
Mijdrecht. Rinus Schrama, manager Albert Heijn, en Mieke van
den Berge, Zorgmanager thuiszorg
regio De Ronde Venen, hebben haar
de prijs overhandigd samen met een
bos bloemen.

Zondag jl. organiseerde Landelijk
Rijvereniging en Ponyclub Willis
haar eerste indoor-dressuurwedstrijd van het seizoen. De wedstrijd was opengesteld voor zowel
pony- als paardenruiters en veel
Willisruiters hadden zich ingeschreven. Extra leuk, omdat deze
wedstrijd jammer genoeg vorig
jaar werd afgelast vanwege het
slechte weer. Bij de pony's werd
Valerie van de Werff met haar pony
Stracciatella eerste. Bij de paarden
was de eerste plaats de nieuwe
combinatie Wanda van Basten met
haar witte schimmel Antalya. Bij de
Bixie-ruiterjes wordt geen uitslag
opgesteld; meedoen is belangrij-

ker dan winnen. Na alle proeven
kregen Britt van Zijl, Isa Tijsseling,
Antoinet Peek, Sam van der Beitel,
Rachel van Zwieten, Meina Peek,
Lynn Corts en Lynn Peek een mooi
Bixie-lint en een snoepprijsje voor
het rijden van hun proef.
De volgende wedstrijd zal weer
bij Maria Hoeve gehouden worden
en wel op zondag 11 maart a.s..
Dit wordt een speciale onderlinge
wedstrijd waarbij Willisruiters een
kür op muziek kunnen rijden. Tevens
zal de ‘Oude Hap wedstrijd’ dan ook
weer worden verreden. Deze wedstrijd is voor Willisaanhangers die
35+ zijn. Dit zijn de ingrediënten
voor een nu al leuke wedstrijd.

Klokhuis lespakket voor De Schakel

moeite mee had, waren er zeehondjes om als steun te gebruiken.
Na 10 minuten opwarmen moesten
ze allemaal bij elkaar komen en
kon de schaatsles beginnen. De
groep werd in tweeën gesplitst, de
‘gevorderden aan de ene kant’ en
de beginnelingen aan de andere
kant. Na een paar rondjes kregen
de kinderen het schaatsen al snel
onder de knie en maakten ze aardige slagen. Met het nodige vallen
en opstaan hebben de kinderen een
zeer geslaagde ochtend gehad.

Kruk en
Stoof-biljarten
in het Dorpshuis

Op zaterdag 17 december wordt
weer het Kruk en Stoof-biljarten
georganiseerd door de biljartclub
‘De Poedel’ in het dorpshuis De Vijf
Bogen te Baambrugge. Er zijn weer
leuke prijzen te winnen. Aanvang
14.00 uur (zaal open 13.00 uur).
Deelname vanaf 16 jaar.

Baambrugge

Prijsklaverjassen bij
de Joker

Mijdrecht

Basisschool De Schakel uit Vinkeveen heeft een Klokhuis lespakket
ontvangen van Betty Mulckhuyse van bouwbedrijf C. Mulckhuyse bv.
Zij overhandigde het lespakket namens Bouwend Nederland aan de
school. Marlieke Smit mocht als techniekcoördinator van De Schakel
de prijs in ontvangst nemen.

Ook dit jaar maakt de Rabobank
Rijn en Veenstromen het mogelijk
dat maar liefst 2.200 schoolkinderen uit De Ronde Venen een gratis
schaatsclinic kunnen volgen op
de ijsbaan op het Raadhuisplein.
Daarmee is onze gemeente uniek in
Nederland. Onder de deelnemende
scholen waren ook de kinderen uit
groep 3/4 van OBS de Pijlstaart.
Nadat alle schaatsen waren gepakt
en aangetrokken, konden de kinderen kijken of ze (nog) wel konden
schaatsen. Voor wie daar nog wat

Baambrugge

Aanstaande maandag 19 december
geeft B K C de Joker weer haar jaarlijkse Kerstprijsklaverjasavond. Alle
klaverjassers uit De Ronde Venen
zijn van harte uitgenodigd om deze
avond te komen kaarten in De Vijf
Bogen in Baambrugge. Het bestuur
heeft weer veel en ook mooie prijzen
prijzen aangeschaft om voor te
strijden. De avond begint om 20.00
uur en de kosten zijn 3 euro.

De wervingsactie was een groot
succes. Er zijn al nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Met
anderen worden nog gesprekken
gevoerd. Zuwe Thuiszorg is regelmatig op zoek naar Verzorgenden
en Verpleegkundigen.
Zie voor meer informatie:
www.zuwezorg.nl/wijkteam of neem
contact op met Mieke van den
Berge, tel. 06 – 50 98 91 55 of
e-mail: mvdberge@zuwezorg.nl.

Basisschoolleerlingen op glad ijs

Kort nieuws

Bouwend Nederland heeft als
hoofdsponsor onder haar leden een
aantal van dergelijke lespakketten
verloot en zo kwam er één terecht
bij directeur C. Mulckhuyse, die
besloot de prijs aan De Schakel te
gunnen. Daarmee kunnen de kinderen kennismaken met alle fasen
en aspecten van het bouwen van
een huis. Alles komt aan bod: van
het ontwerp en de fundering tot het
aanleggen van de elektriciteit en
de oplevering van een huis. In het
pakket zit ook een dvd met verschillende onderwerpen die tijdens de

MD1 opnieuw kampioen

lessen aan bod komen. De kinderen
kunnen maquettes maken, of zelf
met steentjes een huis bouwen. De
school is erg blij met de geste van
Mulckhuyse bv en ziet het als een
mooie aanvulling op de reguliere
techniektorens, waarmee De Schakel al een aantal jaar werkt om
leerlingen van groep 1 tot en met 8
alle facetten van techniek te laten
ontdekken. De leerlingen zijn erg
enthousiast over het Klokhuis lespakket. En wie weet ontdekken zij
op deze manier dat hun toekomst in
de bouwwereld ligt.

Het meisjes D1 team van HVM heeft in de laatste thuiswedstrijd laten zien dat ze de terechte
kampioen zijn. HBS uit Bloemendaal werd met 3-1 verslagen met mooi hockey. De wedstrijd
was een mooie afspiegeling van het seizoen 2011 waar het team steeds meer op elkaar ingespeeld raakt. Nu op naar de zaal competitie waar de meisjes in de topklasse gaan spelen.

Rookworst op
kerstmarkt
Tijdens de kerstmarkt op zondag
18 december in Mijdrecht gaan de
leden van de Rotaryclub AalsmeerMijdrecht-Uithoorn rookworsten
verkopen. Deze ‘enige echte’ rookworsten worden gesponsord door
HEMA Mijdrecht. De opbrengst van
deze actie komt ten goede aan de
Voedselbank in Mijdrecht. De Voedselbank verzorgt voor vele gezinnen
in De Ronde Venen voedselpakketten
en is grotendeels afhankelijk van
vrijwilligers en steun van particulieren en bedrijven. Ook zorgt de
Voedselbank dat er bijvoorbeeld
tweedehands kleding terecht komt
bij personen in onze gemeente die
dat echt nodig hebben. Komt dus allemaal naar de kerstmarkt en steun,
onder het genot van een heerlijke
echte rookworst, de Voedselbank.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert
Aanstaande zaterdag 17 december
van 9 tot 13 uur is er weer een
verzamelaarsmarkt in De Meijert,
dr. v.d. Haarlaan te Mijdrecht. Er zijn
handelaren aanwezig met postzegels en munten, ansichtkaarten
en telefoonkaarten. Ook kunt u er
terecht voor winkelwagenmuntjes en
kerstkaarten. Er zijn ruiltafels waar
u onderling postzegels kunt ruilen en
snuffelen in stuiverboeken. Voor inlichtingen kunt u terecht op onze site
www.verzamelaarsrondevenen.nl of
u kunt bellen naar telefoonnummer
0297-289322. Toegangsprijs: leden
50 cent, niet-leden 1 euro.
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Prinselijk Proeven
Dorpsstraat 44
3641 ED Mijdrecht
0297-274750
www.prinselijkproeven.nl

Bij aankoop van een espresso apparaat
krijgt u

10% van de

aankoopwaarde in cadeaubonnen!*

* Deze actie geld niet in combinatie met ander acties en op uitlopende modellen.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Afgelopen zaterdag hebben de prijswinnaars van de Sinterklaasactie van Makelaardij
Witte hun prijzen in ontvangst genomen bij de Albert Heijn in Vinkeveen. Alle drie de
winnaars hadden het juiste woord (Pakjesavond) gevonden tussen het woningaanbod
en wonnen € 100,- aan gratis boodschappen.
V.l.n.r. Norbert, Marco (AH), Sasha, Nancy en Arnold (Makelaardij Witte).

Christelijk Gereformeerd Zangkoor Rejoice uit Mijdrecht heeft haar 25-jarig jubileum
gevierd met een prachtige zangavond in ‘De Wegwijzer’. Het koor bracht diverse vrolijke dankliederen ten gehore. Ook was er ruimte voor muzikale bijdragen van Peter van
Dongen (piano), Nienke Zaal (panfluit), Rob Ramp (mondharmonica) en Anneke Romijn
(fluit). Onder leiding van dirigent Wim van Dijkhuizen werd er samen met de aanwezigen
een canon gezongen. De negen koorleden die al die 25 jaar lid zijn geweest kregen een
speldje/hangertje en een oorkonde. Het was een avond waarop met dankbaarheid wordt
teruggezien en die mede mogelijk werd door diverse sponsors, waaronder het
Dichtbijfonds van de Rabobank Rijn en Veenstromen.
Zaterdag jl. stond het bij Vida makelaars in het
teken van de te koop staande appartementen.
Alle Vida appartementen waren deze dag zonder afspraak te bezichtigen. Daarnaast was
het Vida kantoor ingericht als informatiepunt.
Hier konden geïnteresseerden terecht met
al hun vragen. Ook werden er presentaties
gehouden over de te koop staande appartementen én kwam er een professional vertellen
over de werking en het reilen en zeilen van
een VVE (vereniging van eigenaren). Hier
bleek veel animo voor te zijn en het was
gezellig druk. De dag werd afgesloten met een
gezellige borrel en alle bezoekers kregen een
goed gevulde ‘goodie bag’ mee naar huis.

Zondag jl. vond in De Hoef de jaarlijkse
Kerstmarkt in plaats. De markt is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een van
de drukbezochte evenementen in de
regio en ook dit keer was er van alles te
beleven, van een oecumenische kerstviering en een gospel sing-in tot en met
een tweedehands kerstspulletjesmarkt,
diverse kraampjes, een schilderworkshop
en veel optredens. De beelden getuigen
van een geslaagd evenement.
foto's ad van der made

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

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

DE GROENE VENEN

Uniek festijn met nachtrondleidingen, verhalenvertellers en
sensationele vuurshow

Gezellige midwinterfair in Museum De Ronde Venen
In deze donkere dagen voor kerst organiseert Museum De Ronde Venen een midwinterfair op woensdagavond 21 december van 20.00 tot 23.00 uur. Voor het museum zijn het
onzekere tijden; uiterlijk 1 maart 2012 moet er duidelijkheid zijn over de toekomst,
anders moet het museum noodgedwongen haar deuren sluiten. Daarom wordt dit jaar
nog één keer uitgepakt met een spectaculair festijn met spannende nachtrondleidingen,
verhalenvertellers en een sensationele vuurshow. De entree is een vrijwillige bijdrage
voor het behoud van het museum.
2011 is het Jaar van de Veensteekmachine.
Om dit goed af te sluiten gaat het museum
voor het eerst in haar geschiedenis ’s avonds
open voor publiek en geheel in de gezellige
kerstsfeer. De film “Op Hoop van Zegen” van
Videoclub De Ronde Venen gaat deze avond
in première en wordt herhaaldelijk vertoond.
Hoewel we niet te veel willen verklappen,
zullen we u alvast vertellen dat de Veensteekmachine hierin een hoofdrol speelt. Het
blazerskwintet van brassband Concordia zal
traditionele kerstmuziek ten gehore brengen.
Ook gaan verhalenvertellers u spannende
winterverhalen ten gehore brengen en er zijn
spookachtige rondleidingen door het museum. Het absolute hoogtepunt van de avond
is de spectaculaire vuurshow van de mannen
van KAOS.
Een traditionele koek en zopie kraam
verkoopt heerlijke erwtensoep en chocolademelk voor het goede doel; het behoud en
de vernieuwing van het museum. Voor meer
informatie en de programmering kijk op

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

Archeologische waarden De Ronde Venen in beeld
Van het hele grondgebied van De Ronde Venen is nu in kaart gebracht waar archeologische waarden in de bodem zitten en in welke zones verwacht wordt deze waarden aan
te treffen. Deze zogeheten archeologische beleidskaart geeft niet alleen inzicht in de
cultuurhistorische waarden. Ook is de informatie waardevol voor verplicht archeologisch
onderzoek bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
Sinds de Wet op de archeologische monumentenzorg (september 2007) moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening worden
gehouden met de in de grond aanwezige, dan
wel te verwachten monumenten. Vanwege de
beschikbaarheid van de archeologische beleidskaart hoeft nu niet meer bij ieder bestemmingsplan een apart archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden. Ook aanvragers van
omgevingsvergunningen zijn geholpen met de
informatie die de archeologische beleidskaart
biedt. Vanwege de beschikbaarheid van de informatie kan gerichter onderzoek verricht worden
en worden kosten bespaard. Daarnaast is de

archeologische beleidskaart een waardevol
document vanwege de aanwezige cultuurhistorische waarden die nu op publieksvriendelijke
wijze inzichtelijk zijn gemaakt. De beide voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
beschikten over een eigen archeologische kaart.
In 2011 is uit beide kaarten de nieuwe archeologische beleidskaart voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente De Ronde Venen
opgesteld. Op de website van de gemeente De
Ronde Venen (www.derondevenen.nl) vindt u de
archeologische kaart met aanvullende informatie onder: Over De Ronde Venen, Kunst en
Cultuur, Archeologie.

Kerst bij Het Pruttelpotje dankzij Rabobank
December verloopt feestelijk voor de deelnemers van Eetcafé Het Pruttelpotje. Een
aantal enthousiaste vrijwilligers nam enige jaren geleden het initiatief om mensen met
een (verstandelijke) beperking, die zelfstandig (begeleid) wonen eens in de 2 weken de
warme maaltijd met elkaar te laten gebruiken. Zo creëren zij voor een klein bedragje een
gezellige avond voor deze, vaak vrij eenzame, mensen.
Twee weken geleden was het Sinterklaasavond. Deze avond werd op de normale locatie
van het Eetcafé in De Fabriek, extra gezellig
gemaakt. De kookvrijwilligers hadden het wat
makkelijker, Chinees Restaurant Lotus Corner
was bereid om tegen een speciaal tarief een
heerlijk Chinees buffet te leveren. Dankzij de
Hema Sint was er voor iedereen een toepasselijke chocolade letter en Bakkerij Elenbaas
verzorgde de pepernoten van Piet!
Maandag de 12e was de groep welkom in het
nieuwe Mijdrechtse Bowlingcentrum. Vanaf
18 uur rolden de ballen over 5 banen en werd

er fanatiek gestreden om..... de eer! Na afloop
werd er gesmuld tijdens het steengrillen, afgerond met een lekkere ijs coupe of koffie. Het
grootste deel van dit festijn danken we aan een
bijdrage uit het RABOBANK Dichtbij Fonds!
En ook de mensen van de Bowling droegen hun
steentje bij.
Deelnemers en vrijwilligers van Eetcafé Het
Pruttelpotje willen de sponsoren hierbij hartelijk danken. Tevens dank aan alle eerdere (én
toekomstige) sponsors, die ons in deze onzekere
tijd, een warm hart toedragen.

www.museumderondevenen.nl.
Mis deze gezellige midwinteravond niet!

foto gert bron

Unicef Ronde Venen
Vandaag vrijdag 16 december is de laatste Unicefverkoop in de bibliotheek van Mijdrecht.
De kraam staat er van 14 tot 17 uur.
Zaterdag 17 december staat de Unicef kraam van 9.45 uur tot 16.00 uur bij winkelcentrum
De Lindeboom in Mijdrecht. Er zijn mooie (kerst)kaarten en cadeau artikelen. Voor vier pakjes kaarten kan Unicef een kind een heel jaar lang naar school laten gaan.
Wie niet in de gelegenheid is om naar de kraam te komen, kan ook terecht bij Ellen Vergeer,
tel. 0297-273872.

Veenlanden College helpt Rode Kruis en 3FM
Meer dan tien miljoen moeders zijn geraakt door oorlog en staan alleen in de zorg
voor hun gezin. In minstens vijfentwintig landen op de wereld zijn moeders getroffen
door oorlog en conflicten, vaak zijn ze alles kwijtgeraakt, op
de vlucht en daardoor kwetsbaar voor allerlei vormen van geweld.
Met de actie “Help een moeder, red
een gezin” wil 3FM het
Rode Kruis helpen om belangrijke zaken als voedsel, drinkwater, zeep en keukengerei te kunnen verzorgen
voor deze kwetsbare
groep.
beschikking.
Tijdens
de
Activiteiten
nachtelijke
uren
is
er
gelegenHet Veenlanden College
heid te sporten in de sportzalen, wordt er
wil de Serious Request actie 2011 van
Radio 3FM steunen om nog meer geld op te een competitie gamen op touw gezet en
kunnen er films worden bekeken. Ook kan
halen voor deze ‘stille ramp’.
degene die het wil een rustmoment nemen
In de schoolweek vóór de kerstvakantie zal
of zelfs gaan slapen.
er op maandag, woensdag en donderdag
tijdens de ochtendpauze (10.30-10.50 uur)
en tijdens de grote pauze (12.20-12.50 uur) Tenminste 50 euro
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze
gelegenheid zijn om dj’s te beluisteren in de
zich laten sponsoren voor minimaal 50 euro,
aula. Na de pauze kan iedere leerling geld
meer geld ophalen is natuurlijk altijd mogein een bus doneren als bedankje voor de
lijk en van harte welkom. De leerlingen die
beluisterde muziek.
zich het best laten sponsoren mogen mee
Vanaf donderdag 22 december 08.00 uur
naar het echte 3FM glazen huis dat dit jaar
tot vrijdag 08.00 uur gaat zowel in Vinin Leiden staat.
keveen als in Mijdrecht een streng geseOp dit moment gaat de organisatie uit
lecteerde groep leerlingen uit klas drie of
van 150 deelnemers in Mijdrecht en 75
hoger beginnen aan een vastenactie. Deze
in Vinkeveen. Leerlingen mogen alleen
leerlingen zullen 24 uur geen vast voedmeedoen wanneer ze een goede motivatie
sel tot zich nemen. Om aan de benodigde
hebben geschreven om deel te nemen aan
energie te komen om goed te kunnen funcde vastenactie. En dit alles onder het motto:
tioneren tijdens de lessen donderdag en de
Help een moeder, red een gezin.
activiteiten in de avond en nacht, stelt het
Veenlanden College energierijke shakes ter
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Groep 8 Julianaschool over workshop ‘Levenswijszer’
De Kinderen van groep 8 van de
Julianaschool in Wilnis hebben vol
enthousiasme deelgenomen aan een
pilot voor de workshop ‘Levenswijszer’. Met deze workshop willen
initiatiefnemers Karin Terpstra en
Chantal Timmer in samenwerking
met Gery van den Bruinhorst kinderen uit de bovenbouw ondersteunen
in het maken van de stap naar het
voorgezet onderwijs. Door antwoorden te zoeken op vragen als:
“Wie ben ik?”, “Wat wil ik?” en
“Wat kan ik?” helpen zij kinderen
richting te kiezen en met vertrouwen een volgende stap te zetten in
hun ontwikkeling. Met de workshop
stimuleren zij tevens een positieve
en respectvolle omgang met elkaar.
Er was in de workshop volop ruimte
voor de kinderen om met elkaar te
genieten en tot herkenning, veran-

dering en samenwerking te komen.
Serieuze en giechel momenten wisselden elkaar af, maar het positieve
was er altijd. De begeleiders vonden
het een hele bijzondere ervaring om
deze workshop te faciliteren met
zoveel enthousiaste en gemotiveerde kinderen. Maar wat vonden de
kinderen er zelf van, en wat hebben
zij ontdekt?
Rosa (11 jaar): “Ik vond het best
spannend, want ik wist niet zo goed
wat ik ervan verwachten moest. Het
leukste vond ik het maken van de
collage. Ik heb ontdekt dat je best
goed moet nadenken over welke
kwaliteiten je nu eigenlijk hebt. Ik
vond het erg leuk om te doen!
Wilt u weten of de workshop ook
wat is voor de kinderen van uw
groep 8 van de basisschool? Neem
dan contact op met Karin Terpstra

Collage van Rosa (11)
(www.bitecoaching.nl) of Chantal
Timmer (www.hartentaal.nl).

Steeds meer ouderen ontdekken SeniorWeb
Het ziet er naar uit dat steeds meer ouderen in onze omgeving de weg naar de computer thuis hebben gevonden. Is het niet om op internet te bekijken wat er in de wereld allemaal te koop is, dan is het wel om te
e-mailen. Mailtjes sturen naar familie en kennissen om op die manier de banden weer wat aan te halen. Maar
waar haal je al die kennis vandaan om dat ding te bedienen?
Wat is een muis en hoe werk je er
mee? Wat is klikken en slepen en wanneer doe je dat? Hoe gaat dat bij een
laptop waar geen muis aan vast zit?
Hoe haal ik iets moois van internet
om op mijn computer te zetten. Hoe
kan ik op het toetsenbord een brief
tikken en deze vastleggen, (vakantie)
foto’s opslaan en bewerken, muziek
downloaden, spelletjes spelen, filmpjes
bekijken, CD-tjes draaien, ingekomen
en uitgestuurde e-mailtjes vastleggen
en niet te vergeten favoriete websites
snel laten opstarten. Alleen steeds
maar weer die vraag: Hoe doe je dat?
Voor beginners lopen er op dit
moment bij de stichting SeniorWeb De Ronde Venen in Mijdrecht
iedere week twee cursussen. In
Abcoude idem dito. Afgezien van
de andere lopende cursussen is er
elke dinsdag- en donderdagmorgen
in het leercentrum in Miidrecht,
Energieweg 107, open huis.
Iedereen, die thuis problemen heeft
met de computer, kan dan langs
komen om geholpen te worden die
problemen op te lossen en kan dan
ook een gemiste les inhalen.
Werk genoeg, de vrijwilligers van
SeniorWeb vervelen zich geen
moment. SeniorWeb De Ronde
Venen is een volkomen onafhankelijke stichting, werkt zonder enig
winstoogmerk en krijgt geen cent
subsidie. Allemaal puur vrijwilligerswerk! Dat doen ze al weer
ruim 12 jaar en hebben in die tijd
kennis gemaakt met zeker zo’n
3.000 cursisten. Sinds kort is
de groep, dankzij een grote gift,
mobiel geworden, zodat overal in
de omgeving waar ruimte te huur is,
computerles kan worden gegeven.
Zoals nu in Abcoude, want voor veel
ouderen daar is de 30 km naar en
van Mijdrecht nèt iets te veel van
het goede. Voor inlichtingen kunt u
altijd bellen. Liefst op dinsdag- of
donderdagmorgen, want dan is men
altijd aanwezig op 0297-272720.
Zo niet, dan kan men een boodschap
inspreken. Er wordt dan teruggebeld. Geldt ook voor vrijwilligers,

woonachtig in de omgeving, die zich
bij SeniorWeb willen aansluiten.
Cursusprogramma SeniorWeb
begin 2012
• Cursuslokatie Energieweg 107 te
Mijdrecht
• Kennismaken met de computer.
Een gratis les van twee uur op
woensdagmorgen 4 januari,
woensdagmiddag 8 februari en
dinsdagmiddag 13 maart.
• Beginnerscursus Windows. Acht
maandagmiddagen van 2 tot 4 te
beginnen 9 januari. Vervolgens
acht woensdagmiddagen van 2 tot
4 te beginnen 18 januari. Daarna
acht donderdagmiddagen van 2
tot 4 te beginnen 22 maart.
• Fotobewerken gebaseerd op
Picasa. Acht maandagochtenden
van 10 tot 12 te beginnen 9
januari. Vervolgens acht woensdagochtenden van 10 tot 12 te

beginnen 21 maart.
• Internet en email voor gevorderden. Zeven donderdagmiddagen
van 2 tot 4 te beginnen 12 janu
ari. Daarna zeven dinsdagmiddagen van 2 tot 4 te beginnen 27
maart.
• Opfriscursus voor gevorderden.
Vier dinsdagmiddagen van 2 tot
4 te beginnen 24 januari. Daarna
vier maandagochtenden van 10
tot 12 te beginnen 5 maart.
• Internetbankieren. Elke laatste
vrijdagmorgen van de maand. Te
beginnen 27 januari. Gratis voor
rekeninghouders Rabobank.
Cursuslokatie Dorpszicht 22a te
Abcoude
Beginnerscursus Windows. Acht
donderdagmiddagen van 2 tot 4 te
beginnen 5 januari. Vervolgens acht
vrijdagochtenden van 10 tot 12 te
beginnen 6 januari.

Wegwerkzaamheden Voogtbrug Wilnis
Op 19 december worden onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd aan de Voogtbrug in Wilnis, waardoor de weg
tijdelijk wordt versmald. Door de wegversmalling kan
tijdelijk verkeershinder ontstaan.
Bij vragen kan men contact opnemen met de heer
P. Woudstra van de gemeente via telefoonnummer
0297 29 18 55 of aannemer de heer E. Konkelaar via telefoonnummer 0570 52 25 25.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week cabaretier Seth Gaaikema over zijn voorstelling ‘Het mooiste komt nog’.

Cabareticoon Seth Gaaikema

‘Een rebel van 72’
Vorig seizoen vierde je je 50-jarig
theaterjubileum.
“Ik sta meer dan 50 jaar op het
toneel, maar heb helemaal niet het
gevoel dat het afgelopen is. Ik heb
nog altijd het gevoel dat ik begin,
hoewel dit misschien een raar woord
is. Elke avond is voor mij weer nieuw,
ik vind dat wonderlijk. Bij mij zit er
helemaal geen eind aan. Ik vind dat
de tijd ook niet wezenlijk veranderd
is, alles herhaald zich. We hebben natuurlijk instrumenten gekregen, zoals
internet en mobiele telefoons, om
sneller iets te kunnen weten. Maar
verdriet heeft een bepaalde tijd nodig
en als je ontslagen word heb je een
bepaalde angst. Al deze echte dingen,

die erop aankomen, blijven hetzelfde.
Maar tegenwoordig hebben mensen
in de zaal een soort zap-mentaliteit.
Na een grote lach kunnen ze na twee
seconden een traan het oog hebben
van ontroering. Dat had je vroeger
niet, toen moest ik mijn conference
voorbereiden met een rustig liedje.”
Vind je deze verandering een
voordeel?
“Ja. Dat is heerlijk, anders wordt het
saai. Ik voel me nog steeds snel en
fel.”

Je hebt gezegd dat je nog steeds met
plezier op het podium staat. Kun je dat
plezier omschrijven?

‘Christmas in Concert’ van koor Eigen Wijs en
Deep River Quartet

“Dat is omdat het ik voel, zie en
geniet. Op toneel staan geeft me
een stuk geluksgevoel, dat heb ik me
leven lang gedaan. Hiervoor besta en
leef ik. Ik probeer het publiek altijd
positief naar huis te sturen. Ik heb
ook het geheim van het seniorschap.
Hierdoor voelen mensen, dat wat je
zegt echt is, er komt iets extra’s bij.”

Je relativiteit in de voorstelling de
ouderdom. Had ‘Een Rebel van 72’ ook
de titel van je programma kunnen zijn?
“Absoluut. Ik ben misschien nog wel
meer rebels dan dat ik vroeger was.
Ik zeg in de voorstelling: ‘Gooi je
jichtige heup tegen de krib en bouw
je reumatische vuist.’”

Je improviseert, door prachtig gebruik
van taal en mooie liedjes, graag met
het publiek.
“Dat moet ontstaan. Bij een liedje
kun je een beetje rusten op hoe het
liedje is, bij een conference praat
je eigenlijk met het publiek. De
voorstelling is elke avond anders en
nieuw.”

Vind je het cabaret van nu goed?
“Er zijn op dit moment geweldige
nieuwe cabaretiers. Natuurlijk doen
ze het helemaal anders, maar dat
moet ook. Het is hun tijd. Ik vind dat
zeer boeiend. Ik blijf wie ik ben.”

Werk je aan een nieuwe voorstelling?
In het publiek zitten niet alleen
senioren.
“Dat klopt. In de zaal zitten ook mensen die nog niet geboren waren toen
ik in 1960 My Fair Lady vertaalde.”

“Vanaf 2013 ga ik het theater in met
de voorstelling ‘Wat ik nog graag zou
willen’.”

foto piet vermue

Vocaal vrouwenensemble l’Amuze zingt in
Zorgcentrum Zuwe Maria Oord
Kerst met l’Amuze
Op vrijdagmiddag 23 december om 14.30 uur geeft Vocaal Vrouwenensemble l’Amuze uit Nieuwkoop een sfeervol kerstconcert in Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen. Het koor brengt die middag
een zeer afwisselend kerstrepertoire met begeleiding van Daniëlle Krijnen op piano en Anita Buitelaar op viool. De toegang voor bewoners
van het zorgcentrum is gratis. Voor bezoekers van buiten bedraagt de
toegang vijf euro.

Het jubilerende Vinkeveense koor
Eigen Wijs houdt komende zaterdag
17 december een zeer speciaal
kerstconcert samen met het Deep
River Quartet. Tijdens ‘Christmas in
Concert’ brengen Eigen Wijs en het
Deep River Quartet niet alleen hun
eigen repertoire ten gehore, zowel
voor als na de pauze treden ze ook
gezamenlijk op. Daar móét u bij zijn!
Tijdloze kerstklassiekers met respect
voor de traditie worden door de vier
zangers van het Deep River Quartet
afgewisseld met meer populaire
kerstliedjes. Ook de dertig leden van
Eigen Wijs uit Vinkeveen vertolken
een breed repertoire. Modern, klas-

siek, Nederlands-, Engels-, Frans- of
Duitstalige liederen, Eigen Wijs
draait er de hand niet voor om.
Toegangskaarten à €12,50 (inclusief
koffie of thee) zijn verkrijgbaar via
www.cultura-drv.nl, bij Boekhandel
Mondria in Mijdrecht, Drogisterij
De Bree in Vinkeveen én bij de
leden van Eigen Wijs. Gezien het
geringe aantal parkeerplaatsen op
de Kerklaan, is het aan te raden te
parkeren bij Dorpshuis De Boei,
achter Winkelcentrum Zuiderwaard
of op het Kloosterplein. Het concert
begint om 20.30 uur, maar de kerk
is al om 19.30 uur open.

Op uitnodiging van Troupe A'dour,
de organisatie voor muziek, theater
en culturele projecten van Irina
Parfenova en Pieter Scholten,
komt l’Amuze naar Vinkeveen. Het
koor, dat op 10 december 2011
in Nieuwkoop met het Haagse
kamerkoor Quattro Stagioni een
eigen kerstconcert geeft, zingt uit
zijn repertoire een aantal bekende
kerstliederen, zoals ‘Deck the hall’,
‘Ding dong merrily on high’, ‘We
wish you a merry Christmas’ en
‘Hoe leit dit kindeke’ (samenzang
met publiek). Daarnaast brengen
de vrouwen aansprekende stukken
van Mozart, Elgar, Coleman en
Gershwin ten gehore. Verder zijn
er verrassende intermezzo’s met
solozang, piano en viool.

L’Amuze
Vocaal Vrouwenensemble l’Amuze
bestaat volgend jaar vijf jaar. Het
ensemble zingt meerstemmige stukken in een gevarieerd repertoire,
van klassiek tot jazz en populair. De
laatste jaren is het aantal optredens
sterk toegenomen. L’Amuze werd
geselecteerd om mee te doen op de
Rabobank-ledenavond in oktober
vorig jaar, gaf een sprankelend
lenteconcert in het voorjaar en
verzorgde onlangs nog een concert
in Studio Oosterman in de serie
Muziek uit Het Groene Hart. Volgend jaar staat in ieder geval het
jubileumconcert op 2 juni op het
programma.
Adres: Zorgcentrum Zuwe Maria
Oord, Herenweg 69, Vinkeveen

Kerstzangdienst Hervormde Gemeente Wilnis
Op zaterdag 24 december a.s. is er weer een kerstzangdienst in de hervormde gemeente van Wilnis. Naast samenzang is er volop gelegenheid om
te luisteren naar het kinderkoor ‘Ismaël’ uit Wilnis o.l.v. Angela SmitStrubbe en de Chr. Ger. Zangvereniging ‘Rejoice’ uit Mijdrecht o.l.v. Wim
van Dijkhuizen. Het thema van de meditatie is: ‘Gezocht...’.
De dienst begint om 19.00 uur en de toegang is vrij.
Allen heel hartelijk welkom en neem gerust iemand mee.

Hobbyisten gezocht

Seth Gaaikema is 22 december te zien
in Schouwburg Amstelveen.
www.sethgaaikema.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

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

Beeldhouwworkshop
zaterdag 17 december
In Atelier van Steen tot Beeld wordt
morgen, zaterdag 17 december, van
14.00-17.00 weer een beeldhouwworkshop gegeven. Jong en oud zijn
welkom. Een origineel decembercadeau: een beeld dat je zelf hebt
gemaakt, kan je inpakken in passend
kerstpapier. Leuk om te doen en leuk
om te geven! Ook een leuk cadeau
om te geven is een cadeautasje van
het Atelier. Kosten vanaf €9,95. Met
dit tasje kan je als beginner thuis aan
de slag. Tenslotte kun je ook cadeaubonnen kopen om een workshop en/of
cursus cadeau te doen. Bonnen zijn er
al vanaf 10 euro. Deelname workshop kost Kosten: 25 euro p.p. incl.
steen, sokkel, tasje en drinken.
Opgave voor de workshop kan telefonisch via 06 153 146 03, of per
e-mail aan: corinne@vansteentotbeeld.nl.
Meer info: www.vansteentotbeeld.nl.

Speciale Kerst Songs
of Praise
Songs of Praise is een al jaren bestaand Brits programma, waarin een
kerk vol mensen bekende en minder
bekende liederen zingt. Elke derde
zondag in de maand kan dat ook in
Mijdrecht. Vooral met Kerst vinden
veel mensen dat een mooi idee, al
die oude en nieuwe kerstliederen samen zingen. Aanstaande zondag 18
december is er daarom ’s avonds om
19.00 uur in kerkelijk centrum De
Rank een Songs of Praise, speciaal
voor Kerst. Dirk Jan Warnaar vertelt
wat over een lied, waarna het bij
piano- of orgelspel gezongen wordt.
Heel wat liederen komen zo voorbij.
In de sfeervol versierde kerk komen
veel mensen samen voor een voorproefje op het komende Kerstfeest.
Spreekt het u aan, een uurtje samen
kerstliederen zingen, dan bent u van
harte welkom in De Rank, Prins
Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.
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AJOC Festival zoekt aanstormend muziektalent

1 januari 2012 Nieuwjaarsduik in de

Vinkeveense Plassen Zandeiland 1
De eerste nieuwjaarsduik in de Vinkeveense
Plassen vorig jaar was een groot succes. Natuurlijk organiseert Stichting Woelig Water
weer de frisse start van het nieuwe jaar bij
zandeiland 1. Helden zijn van harte welkom
om zich weer in te schrijven. Familie, vrienden mogen natuurlijk komen aanmoedigen...
Net als vorig jaar zullen de (verklede)
helden zich weer over de steiger richting het
koude water begeven en het nieuwe jaar op
verfrissende wijze inluiden. In tegenstelling
tot vorig jaar zal de duik dit jaar om 13.00
uur plaatsvinden. We gunnen iedereen dus
een uurtje langer slaap, want zo'n duik gaat
je niet in de koude kleren zitten...
De organisatie zorgt voor warme chocolademelk, vuur-korven, broodjes worst, gezellige
muziek en natuurlijk snert.
Beachclub Restaurant Lust verzorgt de (verwarmde) ontvangst- en kleedruimtes.

Wil jij ook voor 4000 man publiek spelen?
Grijp dan nu je kans! Van 25 t/m 28 mei
2012 vindt de 27e editie van het AJOC Festival plaats. Op het AJOC Festival hebben voorgaande jaren veel grote artiesten gestaan,
waaronder Anouk, Jan Smit, Racoon, Waylon,
Di-Rect, en Guus Meeuwis. Na het succes van
dit jaar biedt het AJOC Festival ook komend
jaar aanstormend muziektalent de kans om
op het AJOC Festival te spelen.
Sinds het AJOC Festival 2011 is een tweede

podium waar beginnende muziektalenten
(bands, dj’s, soloartiesten) voor een groot
publiek kunnen laten zien wat zij in huis
hebben. Misschien is dit wel jouw kans om bij
een groter publiek door te breken! Dus heb
jij muzikaal talent en wil je dit laten zien?
Download dan snel het inschrijfformulier op
www.ajoc.nl en vul het in! Wie weet sta jij dan
in mei 2012 op het AJOC Festival niet tussen
het publiek, maar op het podium!

Jeugd van De Morgenster speelt kerstmusical
De jeugd van 4 tot en met 12 jaar van de
PKN gemeente De Morgenster te Vinkeveen speelt aanstaande zondagochtend de
kerstmusical ‘Het Lege Boek’. Twee kinderen
ontdekken een lege Bijbel en zijn benieuwd
hoe het kerstverhaal ooit in dit boek heeft
gestaan. Ze gaan op onderzoek uit en langzamerhand komt het kerstverhaal tot leven. De
kinderen ontdekken dat de boodschap uit het

kerstverhaal ook nog steeds voor hen geldt.
Zoals het hoort bij musicals zal er ook flink
gezongen worden. Hierbij worden de kinderen begeleid door gitaar, dwarsfluit en conga.
U bent van harte welkom te komen kijken en
luisteren. Zondagochtend 18 december om
10.00 uur in De Morgenster, Herenweg 253
te Vinkeveen.

Vernieuwde colelctie in assortiment Trendshop

Lampe Berger meer dan licht alleen

Jos Reurings is er enthousiast over. De Lampe Berger maakt sinds een tijdje deel uit van
het assortiment leuke hebbedingetjes die de Trendshop in Mijdrecht verkoopt. Het hebbedingetje dat in Parijs ooit het levenslicht zag is echt iets leuks.
Alles begint in Frankrijk in de achterwinkel
van de Parijse apotheker Maurice Berger. Terwijl hij eigenlijk een manier zoekt om de atmosfeer te zuiveren, ontdekt hij de weldadige
werking van de katalytische verbranding van
het product, ozoalcohol. Hij legt een octrooi
neer voor een 'nieuw systeem' voor luchtzuivering door een geurendiffusor. Zo ontstaat de
'Lampe Berger' met zijn unieke procedé,
waarvan de werking na al die jaren onomstotelijk vaststaat. De Lampe Berger werd eerst
uitsluitend gebruikt voor medische doeleinden,
maar verspreidt zich geleidelijk over alle Salons. Hij wordt het hebbeding van heel Parijs.
Terwijl hij oorspronkelijk een gewone flacon
was ‘met diamanten punten’, raken steeds

meer grote, toenmalige ontwerpers erdoor
geboeid: Lalique, Gallé, de Cristalleries de
Baccarat, Daum...
De jaren '30 vormen de glorietijd van deze
geurendiffusor, die de lucht zuivert en een
aangename geur afgeeft. Zo bezoeken Colette
of Jean Cocteau de Parijse boetiek om er hun
keuze te maken. Pablo Picasso heeft het over
'de slimste geur'. In 1938 ontvangt de Lampe
Berger een gouden penning van het Franse
Office National des Recherches Scientifiques
et lndustrielles et des Inventions.
De Tweede Wereldoorlog luidt het einde in van
dit gouden tijdperk. Het succes van de Lampe
Berger dooft langzaam uit. Hij krijgt zijn
tweede adem in de jaren '50 en men richt zich
vervolgens op een meer klassieke productie, met vooral
porselein en zonder nog acht
te slaan op modetrends.
De vernieuwde collectie,
bestaande uit fraai vormgegeven lampen, vindt u bij de
Trendshop. Ook vindt u er
een groot scala van geuren
die uw huis zullen vullen
met een aangename geur.
Nieuwsgierig geworden? Ga
dan langs bij de Trendshop,
in de Passage in Mijdrecht.

foto: sven pothuizen

Deelnemers die verkleed duiken, maken
kans op een dinerbon voor 4 personen bij
Restaurant s’Anders in Vinkeveen! Dress to
Impress!!
De Nieuwjaarsduik Vinkeveense Plassen
steunt een lokaal goed doel. Dit jaar is dat
Stichting Haarwensen, die voor kinderen
tot 18 jaar die door een ziekte of andere
aandoening hun haar verloren hebben voor
een passende pruik of haarstukje zorgt, zodat
deze kinderen weer met een prachtige haardos door het leven kunnen.
Per deelnemer gaat er een vast bedrag naar
het doel en de opbrengst van de erwtensoep
gaat ook naar het goede doel.
Kortom, door je aanwezigheid en deelname
steun je al het goede doel! Uiteraard kun
je bij het evenement ook een vrijwillige
bijdrage leveren aan het goede doel d.m.v.
een donatie.
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Politienieuws
Piek in inbraken
tijdens donkere
maanden
In de donkere maanden november,
december, januari en februari stijgt
het aantal inbraken. Als het eerder
en langer donker is, slaan inbrekers
vaker toe leert de ervaring. Aan het
eind en aan het begin van het jaar
is er dan ook een piek te zien in het
aantal woninginbraken.
Gemeente en politie zetten zich
gezamenlijk in om deze piek te
voorkomen. Door extra controles en
surveillances, door dieven op te sporen en door adviezen te geven wat u
kunt doen om inbraak te voorkomen.
Veel diefstallen vinden plaats door
insluiping. Hierbij komt de inbreker
binnen zonder iets open te breken,
maar door gebruik te maken van de
omstandigheden die hij aantreft. Dieven hebben slechts enkele seconden
nodig om uw huis binnen te dringen.
Door een aantal eenvoudige en kosteloze maatregelen te treffen, geeft
u de gelegenheidsinbreker minder
mogelijkheden u woning binnen te
dringen.
• Haal sleutels uit het slot van uw
voor- en achterdeur;
• Plaats inbraakwerend hang- en
sluitwerk op deuren en ramen
voorzien van het SKG-sterkeurmerk;
• Sluit ramen en deuren altijd af,
ook als u bijvoorbeeld boven gaat
stofzuigen;
• (Energiezuinige) verlichting in en
om uw woning helpt om inbraken
te voorkomen;
• Gaat u op vakantie? Zorg ervoor
dat uw woning een bewoonde
indruk maakt; zorg dat de post
uit de brievenbus gehaald wordt
en laat het licht aan en uit doen
door gebruik te maken van een
tijdschakelaar. Als buurtbewoners
kunt u voor elkaar een oogje in het
zeil houden bij afwezigheid. Vertel
uw buren wanneer u weggaat en
terugkomt. Laat ze eventueel hun
(tweede) auto parkeren op uw
oprit;
• Berg uw autosleutels op. Inbrekers
breken nog wel eens in om met gebruik van de originele sleutels uw
geparkeerde auto bij de woning te
stelen.
• Berg ladder, tuinmeubilair en
vuilcontainer altijd op en laat geen
(tuin)gereedschap rondom uw
woning liggen;
• Snoei de begroeiing rond uw
woning. Inbrekers werken graag
‘uit het zicht';
• Zet geen waardevolle spullen in
het zicht. Denk aan LCD-schermen, laptops, telefoons en tablets;
• Als u in een flatgebouw woont,
laat niet iedereen binnen die zich
via de intercom meldt. Houd de
portiekdeur gesloten.
• Spreek niet in op het antwoordapparaat dat u weg bent. Het komt
regelmatig voor dat inbrekers
eerst bellen. Hetzelfde geldt voor
vermelding van uw afwezigheid
op Twitter, Hyves of Facebook.
Ook inbrekers maken gebruik van
social media;
• Maak foto's van uw waardevolle

spullen en berg ze op in een (verankerd) kluisje of bij de bank.
Bel 1-1-2! Daar pakken we ook
inbrekers mee!
Wees alert op verdachte personen en
bel altijd de politie via 1-1-2 in geval
van onraad. Let op persoonskenmerken en/of op opvallende kleding. Geef
loop- en of rijrichting van de dader
door. Noteer merk, kleur en kenteken
van het eventuele vervoermiddel.
Uw oplettendheid vergroot uw eigen
veiligheid en biedt de politie de kans
om inbrekers op te pakken.
Meer informatie en tips
Meer informatie over het beveiligen
van uw woning volgens het Keurmerk
Veilig Wonen is te vinden op de officiële internetsite: www.politiekeurmerk.nl. Is uw woning beveiligd met
dit keurmerk, dan is er 90 procent
minder kans op inbraak. Op www.
stopdecriminaliteit.nl ziet u waar
de inbraken plaatsvinden en welke
maatregelen u kunt nemen om een
inbraak te voorkomen.

Bel 112 bij verdachte
of gevaarlijke situaties met vuurwerk
De jaarwisseling nadert en daarmee
ook de tijd dat er weer vuurwerk
wordt afgestoken. De politie houdt
streng toezicht en controleert extra
op onveilige situaties met vuurwerk.
Vuurwerk mag alleen worden verkocht op 29, 30 en 31 december en
worden afgestoken op 31 december
van 10.00 uur tot 02.00 uur op
1 januari. Buiten deze tijden is het
afsteken van vuurwerk verboden. De
politie treedt direct op tegen mensen
die dan toch vuurwerk afsteken of
meer dan de toegestane tien kilo
vuurwerk bij zich hebben.
Illegaal vuurwerk
Opslag van verboden vuurwerk is
zeer gevaarlijk. Daarom worden
illegale handel, illegaal vervoer én
illegale opslag van verboden vuurwerk hard aangepakt door politie
en justitie. Daarbij kunnen we altijd
uw hulp gebruiken. Als u weet waar
illegaal vuurwerk is opgeslagen of
wordt doorverkocht, geef dit door
aan de politie via 0900-8844 of anoniem via de tiplijn 0800-7000. Uw
veiligheid en die van familieleden
en buren kunnen op het spel staan!
Bij veel ongevallen met vuurwerk is
er sprake van verboden vuurwerk.
Dit vuurwerk heeft meestal een veel
zwaardere lading dan is toegestaan
en ook ontbreekt vaak de gebruiksaanwijzing.
Overlast van vuurwerk
Heeft u overlast van knallend
vuurwerk, bel dan met de politie via
nummer 0900-8844. Onthoud de
kenmerken van de dader(s), zoals
kleding en vervoermiddel en geef
dit door. Met deze informatie kan
de politie de dader(s) op heterdaad
aanhouden.
Vernielingen door vuurwerk
Het komt regelmatig voor dat er
met (zwaar) vuurwerk vernielingen
worden gepleegd. Het gaat dan
bijvoorbeeld om afvalcontainers,

brievenbussen en speeltoestellen . Als
uw eigendommen worden vernield,
doe dan hiervan direct aangifte
bij de politie. Dit kan via internet
of op het politiebureau in Vianen
(maak bij voorkeur een afspraak dat
voorkomt lang wachten). Om een
beeld te krijgen van de schade wordt
u geadviseerd om foto's te maken
die eventueel bij de aangifte kunnen
worden gevoegd.
Tips van de politie
• Bel 112 bij verdachte en onveilige situaties. Bel 0900-8844 bij
overlast.
• Bestel en koop alleen legaal vuurwerk bij erkende vuurwerkhandelaren.
• Steek vuurwerk alleen af op 31
december van 10.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur ’s nachts.
• Ruim vuurwerkresten direct op.
Voorkom ongelukken en zorg
dat kinderen er niet mee kunnen
spelen.
• Zorg samen voor een veilig en
feestelijk verloop van oud en
nieuw!

Ferraririjder met 220
km/u over A2
Zondagmorgen surveilleren agenten
in een onopvallend videovoertuig op
de Rijksweg A2. Zij worden ter hoogte van Vinkeveen met zeer hoge snelheid ingehaald door een Ferrari, die
uit de richting van Amsterdam komt
en in de richting van Utrecht rijdt.
Zij gaan achter hem aan en starten
een trajectmeting. De agenten zien
daarbij dat hij een topsnelheid van
220 km/u rijdt. Uiteindelijk klokken
zij de laagvlieger op een gemiddelde
snelheid van 193 km/u. De haastige
bestuurder werd aan de kant gezet.
Hij kreeg een proces-verbaal en
moet zijn rijbewijs inleveren. Zijn
bijrijder nam het stuur over.

Politie lost schot bij
achtervolging
Zaterdagmorgen heeft de politie
na een achtervolging een man
aanhouden die teveel gedronken
had. Agenten gaven een 49-jarige
automobilist een stopteken op de Industrieweg in Mijdrecht omdat ze het
vermoeden hadden dat de bestuurder
teveel gedronken had. De man ging
er vandoor richting de Rondweg.
Bij de Rondweg reed de man in op
een politie auto. De politie zette
direct de achtervolging in waarbij
meerdere malen op een politie auto
werd ingereden. De man reed via
de Rondweg richting de Hofland en
reed vervolgens de N201 op richting
Vinkeveen. Ter hoogte van Waverveen reed de man wederom in op een
politie auto. De agenten lostte hierbij
een schot op de banden van de auto.
De man reed vervolgens verder over
de N212 richting Woerden waarbij
hij ter hoogte van de Bovendijk op de
rotonde klem gereden werd. De man
bleek ruim vier keer teveel gedronken te hebben. Een agent werd
voor controle naar het ziekenhuis
gebracht.

GroenWest opent deuren nieuw kantoor
Een thuis in het Groene Hart, dat is wat woningcorporatie GroenWest
haar huurders wil bieden. Dit kan alleen samen met lokale partners, zo
luidde de centrale boodschap op de officiële opening van het hoofdkantoor van GroenWest aan Oslolaan in Woerden. Hier presenteerde
GroenWest het ondernemingsplan aan haar samenwerkingspartners,
vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties, gemeenten in het
werkgebied Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen, zorginstellingen en collegacorporaties.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst
benadrukte directielid Tom Burgers
het feit dat GroenWest weliswaar
groter is geworden, maar door de
drie vestigingen ook lokaal sterk
aanwezig is en blijft. De genodigden
maakten vervolgens kennis met het
nieuwe ondernemingsplan; geen lijvig boekwerk, maar een toegankelijke videoclip. In het filmpje wordt
letterlijk een thuis gebouwd: een
kale huiskamer wordt omgebouwd
tot een gezellige woning waarin
een gemengd gezelschap plaatsneemt. Precies wat GroenWest wil:
een thuis bieden voor gezinnen,
jongeren, ouderen en zorgbehoevenden. Een thuis is echter meer

dan een dak boven je hoofd, ook de
omgeving is van belang. Cruciaal
hierbij is een goede samenwerking
met de samenwerkingspartners.
In het nieuwe jaar zullen alle
publieksvestigingen de deuren
openzetten voor huurders én
relaties. Meer informatie over het
ondernemingsplan, de videoclip en
de opening van de vestigingen vindt
u op:

www.groenwest.nl.
Directieleden Tom Burgers, Lilian
Verheul en Peter Korzelius geven een
symbolisch startsein voor GroenWest.
foto: ulco wesselink

Straatnamen Westerheul IV bekend
De straten van Westerheul IV krijgen namen van elegante zeiljachtjes
die op de Vinkeveense Plassen kunnen varen. Dat heeft het college op 6
december jl. besloten. Regenboog, Centaur, Valk, Schakel en Soling zijn de
namen die in een vroeg stadium zijn toegekend aan deze nieuw te bouwen
woonwijk in het zuiden van Vinkeveen.

Eerste Kunst- & Cultuurkrant in
Abcoude en Baambrugge
De afgelopen week viel hij voor het
eerst huis-aan-huis in de brievenbussen in Abcoude en Baambrugge: de
Kunst- en Cultuurkrant. De krant
biedt een duidelijk overzicht van de
cursussen, projecten en activiteiten
die in de twee dorpen worden aangeboden. Op de achterkant van de krant
is een Uitladder opgenomen waarop
de komende theatervoorstellingen en
concerten te vinden zijn. De Kunst
- & Cultuurkrant is een initiatief
van Astrid de Graaf, Ellen Meijer,
Marjolein Macrander en Linda van
Nimwegen. Deze vier cultuuraanbieders zochten elkaar op toen er, na het
wegvallen van de cursuskrant, toch
de behoefte bleef om gezamenlijk de
kunst- en cultuuractiviteiten onder
de aandacht te brengen. In augustus
organiseerden zij al de Kunst- en
Cultuurmarkt in het voormalige
gemeentehuis van Abcoude. Na het
succes van deze markt hebben zij
besloten een nieuwe stichting op te
richten met als naam: Kunst en Cul-

tuur Abcoude / Baambrugge. Naast
het jaarlijks terugkeren van de Kunst
- en Cultuurmarkt zal de stichting nu
ook twee maal per jaar deze kleurrijke krant uitgeven. Bent u opzoek
naar een leuke cursus, een mooie
theatervoorstelling of een inspirerend project, voor u zelf of uw kind?
In de krant vindt u een zeer compleet
overzicht van wat er allemaal te doen
is in Abcoude en Baambrugge. De
nieuwe stichting laat met de krant en
de markt zien dat kunst en cultuur
volop leeft in de beide dorpen en
hoopt dat de inwoners hiermee hun
weg naar de verschillende activiteiten
gemakkelijker zullen vinden.
Heeft u geen krant ontvangen of
zou u zelf graag adverteren in de
volgende editie? U kunt contact
opnemen met de stichting via hun emailadres: kunstencultuurabcoude@
hotmail.nl. De Kunst- en Cultuurkrant
vindt u ook o.a. in de bibliotheek in
Abcoude, bij boekhandel Sprey of op
het gemeentehuis is Mijdrecht.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Bernadette de Bree breit kerstballen:

“Mijn kerstballen liggen bij hobbywinkels ter inspiratie
voor anderen”
Kerstballen breien. Officieel is het een hype uit Scandinavië, maar Nederlandse creatievelingen hebben dit
overgenomen en zijn massaal kerstballen gaan breien. Zo ook Bernadette de Bree uit Mijdrecht. “Normaal
ben ik niet zo’n trendvolgster, maar deze hobby trok me toch aan.”
Bernadette komt uit een creatief
gezin, waar naast televisie kijken veel
geknutseld, gepuzzeld en gehandwerkt werd. In haar huidige gezin is
de tv ondergeschikt aan de radio en
het handwerk. Bernadette: “Vrijwel
elke avond zit ik aan de eettafel te
puzzelen, te haken of te breien. Televisie kijk ik vrijwel nooit. Dat weet
me een stuk minder te boeien dan de
muziek op de radio. Ik brei liever met
een muziekje op de achtergrond. Dat
heb ik immers op school geleerd en
van huis uit meegekregen. Mijn drie
zoons en dochter kunnen ook stuk
voor stuk breien. Veel jonge ouders
kennen de techniek niet meer, maar
ik heb het mijn kinderen kunnen
leren. Zelf haal ik veel inspiratie uit
tijdschriften. Er bestaan speciale
hobbybladen en zo nu en dan koop ik
er weer één bij. Ook deze kerstbalpatronen heb ik uit een magazine.
Ik kom namelijk regelmatig bij de
boekhandel in Mijdrecht en daar
vertelden ze mij dat er een boek over

het breien van kerstballen aankwam.
Het leek mij direct leuk om te doen,
maar zo’n boek vol beschrijvingen
en patronen had ik met al die breiervaring niet nodig. De hobbywinkel
naast de boekhandel had even later
het boek liggen. Daar heb ik toen
wat kopieën gemaakt. Daarnaast
heb ik een tijdschrift gekocht waar
patronen instaan en struin ik wat
over internet. Aangezien het maken
van zo’n patroon van de bal een vaste
basis heeft, is het ook mogelijk om
zelf een patroon te verzinnen. Dat
heb ik dan ook regelmatig gedaan.
Kerstballen breien is voor een ervaren breister redelijk eenvoudig. Door
zelf patronen te maken, blijft het toch
uitdagend.”
Snel resultaat
Het leuke aan kerstballen breien
vindt Bernadette dat het snel gaat.
Bernadette: “Ik brei ook vestjes en
handschoenen. Daar ben ik wel even
mee bezig. Kerstballen breien is heel

anders. Niet alleen doordat de trend
uit Scandinavië komt en zij daar met
links breien in plaats van met rechts
zoals de Nederlanders dat doen, maar
ook doordat je na een paar uur breien
al resultaat hebt. Als ik een avondje
ervoor ga zitten, heb ik alweer een
bal klaar. Daarbij werkt het ook
heerlijk ontspannen. Mijn dochter
is inmiddels ook kerstballen gaan
breien. Zo heb ik wat gezelschap aan
tafel. Hierbij zie je direct een verschil
tussen ons. Zij maakt vooral bonte
ballen met felle kleurtjes en kwastjes
draad aan de onderzijde van de bal.
Ik maak wat rustigere exemplaren
en werk meer met natuurkleuren
en patronen. Zelf vind ik vooral de
Delftsblauwe kerstballen erg goed
gelukt. Ik heb boven ontzettend veel
wol liggen en vond daartussen een
bolletje blauwe wol. Het deed me
direct denken aan het Oer-Hollandse
Delftsblauw. Daar heb ik passende
patroontjes bij gezocht en toen ben
ik een paar kerstballen gaan breien.
Deze ballen
liggen nu
bij Naaimachinehandel
Johan Piet in
Uithoorn. Ook
heb ik een
paar ballen
afgeleverd bij
de hobbyzaak
HobbyDee
in Mijdrecht.
Die hangen
daar in de
kerstboom.
Hopelijk
halen mensen
daar inspiratie uit en
gaan zij ook
kerstballen
breien.”
Kerstspullen

Bernadette de Bree: “Dit jaar heb ik buurtkinderen uitgenodigd om de gebreide
kerstballen met stickers en dergelijke te versieren. Zo zijn die toch op een leuke
wijze creatief bezig.”				
foto patrick hesse
Het is niet het eerste jaar dat
Bernadette zich uitleeft voor de
Kerst. Bernadette: “Ik heb op zolder
twee dozen vol met eigengemaakte
kerstspullen. Zo heb ik jaren geleden
een kerststal met een kerstgroep
gemaakt. Deze heb ik zelf gehaakt en
gebreid. Vorig jaar heb ik kerststerren van stroken papier gemaakt. Ook
die hingen in een hobbywinkel ter
inspiratie. Zo probeer ik elk jaar wat
nieuws. Daarbij vind ik het heerlijk
om alleen te werken, maar ik vind
het ook leuk om samen aan tafel te
zitten en anderen te stimuleren met
de handen bezig te zijn. Dit jaar heb
ik ook buurtkinderen uitgenodigd om
de gebreide kerstballen met stickers
en dergelijke te versieren. Zo zijn
die toch op een leuke wijze creatief
bezig. ”
Niet in de boom
Hoewel Bernadette het heerlijk vindt
om met Kerst het huis te versieren,
vindt ze de traditionele kerstboom
wat gewoontjes. Ze legt uit: “Ik zet
bijvoorbeeld liever versierde takken
in een pot neer, maar mijn man
zweert bij een kerstboom, dus hij
staat er elk jaar toch weer. Hoewel

een boom met eigengemaakte ballen
wel weer bijzonder is, hang ik ze er
met Kerst niet in. Het gaat mij echt
meer om het maken dan om het
gebruiken. Misschien dat ik het wel
even uitprobeer om te zien hoe het
staat, maar met Kerst worden het
toch de geijkte glazen ballen. Daarin
ben ik wel weer traditioneel. Voor
ons is Kerst ook vooral een feest
van samenzijn met de echte kerstgedachte. Zonder televisie, maar er
ligt altijd wat leuks klaar om te doen.
Misschien zit ik met kerst nog wel
kerstballen te breien. Tot en met 26
december kan het nog. Daarna houd
ik ermee op. Dan begin ik weer met
wat anders. Wat het volgend jaar
wordt? Geen idee. Misschien kom ik
dan in die dozen op zolder weer de
kerstballen tegen en maak ik er nog
wat bij. Daarnaast verzin ik vast nog
wat, maar dat weet ik nooit ver van
te voren. Dat moet ik tegenkomen.
Want wie had nu gedacht dat ik dit
jaar kerstballen zou gaan breien? Ik
in ieder geval niet. Maar ik ben wel
blij dat ik het tegen ben gekomen
want het is en blijft erg leuk. Als ik
niet oppas ga ik in juli alweer vrolijk
verder.”

Bespaar op uw stookkosten door uw spaarloon goed te besteden!!

SERRES & KOZIJNEN



Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten




Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl
Dakramen  Deuren  Deurluifels
Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Garagedeuren
Uitbouwen




Gevelbekleding
Windschermen
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Koopmans’ verpakkingen

'Onze draagtassen kleuren het straatbeeld'
Zonder het te weten, heeft vrijwel iedereen wel eens een tas van Koopmans’ gekregen. Het bedrijf vervaardigt bedrukte draagtassen en verpakkingen in vele uitvoeringen en formaten. Wanneer men bij een modehuis een kledingstuk heeft gekocht, wordt dat vaak in een fraaie draagtas verpakt. Grote kans dat het een
tas is, die door het Mijdrechtse verpakkingsbedrijf is gemaakt. ‘We leveren alleen al in Nederland aan ruim
1.100 klanten,’ meldt directeur eigenaar André Eggers met trots.
Koopmans’ verpakkingen betrok onlangs een nieuwe locatie op het Industrieterrein in Mijdrecht, met een fraai
uitzicht over de weilanden en in de
verte Waverveen. “We zitten hier op
het mooiste plekje dat er in Mijdrecht
te vinden was,” stelt André. “Je ziet
de bedrijvigheid op de provinciale weg
N201 en in de lucht met het drukke
vliegverkeer van en naar Schiphol.
En af en toe rent er een haasje door
het weiland.” Maar veel tijd om van
het fraaie uitzicht te genieten heeft
hij niet, want de bedrijvigheid in zijn
bedrijf vraagt zijn volle aandacht.
Koopmans’ verpakkingen is 36 jaar
geleden opgericht door de heer Koopmans. Oorspronkelijk was het bedrijf
gevestigd in Hilversum. André Eggers
heeft er veertien jaar gewerkt en nam
het vervolgens zo’n acht jaar geleden
over. Een aantal jaren geleden
verhuisde het bedrijf naar Mijdrecht.
Daar was men inmiddels toe aan een
nieuwe locatie. “Op ons oude adres
waren we er uit gegroeid en hier
hebben we veel meer mogelijkheden.
We kunnen onze klanten hier goed
ontvangen en in alle rust met hen
overleggen. We hebben nu een mooie
ruime showroom waarin we een goed
en ruim overzicht kunnen tonen van
de vele verpakkingen die wij kunnen
leveren.”

Diversiteit
De draagtassen zijn niet meer
weg te denken uit het straatbeeld.
André: “Steeds meer ondernemers
zien het belang van een mooie en
goede draagtas in. Het is een artikel
waar men zich mee kan profileren,
en waarmee men kan inspelen op
de laatste trends op modegebied.
Negentig procent van onze omzet
is bestemd voor de modebranche.
Daarin maken we onderscheid tussen
dames- en herenmode. Ook voor de
kindermode zijn er moderne en hippe
tassen, evenals voor de sportartikelen. Onze draagtassen worden gemaakt van uiteenlopende materialen.
We maken draagtassen van stevig
papier, van plastic en polyester of van
vilt. Er zijn tassen van polyester met
imitatie lederen accenten. Speciaal
voor de jeansmode zijn er de draagtassen in canvas, zoals we die ook in
de sportmode terugzien. Er is een
bijna onbegrensde keuze in modellen.
Van de bekende rechte tas met een
hengsel, tot het damestasmodel, de
shopper, de sporttas, de rugzak of het
model weekendtas. En zo’n tas wordt
dan uiteraard voorzien van een opdruk. Ook daarin is veel mogelijk. De
bedrijfsnaam al dan niet met het logo
is een voor de hand liggende keuze.
Maar er wordt ook vaak gekozen

Wegwerkzaamheden N201
Van zaterdag 17 december 20 uur tot en met
zondag 18 december 6 uur voert de provincie
Utrecht een noodreparatie aan het asfalt uit
op de N201, ter hoogte van hm 55,9 nabij de
aansluiting Waverveen (kruising N201/N212).
Deze werkzaamheden stonden gepland voor
het weekend van 19 en 20 november, maar
konden toen niet doorgaan vanwege de mist.

voor een productnaam. We kunnen uiteraard een aansprekende belettering
aanbrengen, maar ook afbeeldingen
en foto’s maken zo’n tas vaak tot een
gebruiksvoorwerp waar mensen mee
gezien willen worden.”
Naast de tassen voor de bedrijven en
de detailhandel maakt Koopmans’
ook tassen voor speciale evenementen. Bij grote evenementen worden er
soms tassen met informatiemateriaal
of reclamemateriaal aan de bezoekers meegegeven. Op de site van het
bedrijf is een uitgebreid overzicht
terug te vinden.
Marketing instrument
“Een draagtas is meer dan een
verpakkingsmiddel,” zegt André. “Het
is een belangrijk onderdeel in de
marketingstrategie van een bedrijf.
De klanten stellen het op prijs wanneer ze hun aankoop in een mooie
en vaak duurzame verpakking mee
krijgen. En wanneer dat er mooi uit
ziet, wil men er ook best mee gezien
worden. Zo maken de klanten ook reclame voor het bedrijf, door met zo’n
tas over straat te gaan. Een mooie en
duurzame tas wordt vaker gebruikt.
En reclame is voor de bedrijven van
groot belang. Juist in moeilijke tijden
is het belangrijk dat je met je bedrijf
ook zichtbaar in het straatbeeld

Het verkeer zal met behulp van een om-enom regeling onder begeleiding van verkeersregelaars langs het werk worden geleid.
Dit kan voor enige vertraging zorgen voor het
doorgaande verkeer. Het kan zijn dat de werkzaamheden enige geluidshinder met zich mee
brengen, omdat er tijdens de werkzaamheden
ook gefreesd moet worden. Ook het werkverkeer kan enige geluidsoverlast veroorzaken.

Winterspaarweken bij RegioBank
Voor de gelukkigen onder ons die een eindejaarsbonus of een dertiende maand hebben
gekregen of gewoon wat geld over hebben (bijvoorbeeld door een opname van de spaarloonrekening), biedt RegioBank Wilnis een interessante oplossing. Tijdens de Winterspaarweken ontvangen spaarders die 500 euro of meer sparen –naast een aantrekkelijke
rente– ook nog eens een handige thermosfles.
Ook wie nog geen spaarrekening heeft bij
RegioBank kan profiteren van deze spaaractie, die loopt tot en met 17 februari 2012.
Door met een geldig legitimatiebewijs even
binnen te lopen bij RegioBank Wilnis is een
passende rekening zo geopend. Wie meteen
minimaal 500 euro stort, kan de thermosfles
direct mee naar huis nemen. Huidige spaarders die een nieuwe spaarklant aanbrengen
die minimaal 500 euro spaart, krijgen net als
de nieuwe klant ook een thermosfles cadeau.
Voor de klanten van RegioBank die gebruik
maken van Maand Sparen is er ook goed
nieuws. Bij Maand Sparen stort men maandelijks automatisch een bedrag tussen de 50
en 500 en ontvangt daarover een aantrekke-

lijke rente van 2,6%*. Deze spaarvorm kent
een onbeperkte looptijd en er kan kosteloos
spaargeld worden opgenomen. Tijdens de
actieperiode is het mogelijk om éénmalig
een onbeperkt bedrag te storten op Maand
Sparen.
Meer informatie over spaarvormen, spaarrentes en de Winterspaarweken kunt u
krijgen van de persoonlijke adviseurs van
RegioBank Wilnis. Loop even binnen of
maak een afspraak: RegioBank Wilnis aan
de Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon: 0297289090.

*Rentewijzigingen voorbehouden

Andre Eggers: “Reclame is voor bedrijven van groot belang. Juist in moeilijke
tijden is het belangrijk dat je met je bedrijf ook zichtbaar in het straatbeeld aanwezig bent.’ 					
foto patrick hesse
aanwezig bent. Ik vind dat een bedrijf
de kosten van dit soort zaken dan ook
moet boeken onder promotiekosten
en niet onder verpakkingskosten.”
Efficiënte productiemethode
Koopmans’ ziet kans om door middel
van een efficiënte aanpak de prijs
van de draagtassen laag te houden.
André: “De productie van de tassen
is gespreid over een aantal landen.
We vervaardigen tassen in Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk
en China. In China hebben we een
eigen fabriek Vanuit die fabriek
worden er maandelijks vier of vijf
containers geleverd. Die containers
gaan rechtstreeks naar transportbedrijf Brouwer in Mijdrecht die voor
opslag en distributie zorgt. Hier op

ons kantoor worden de ontwerpen
gemaakt en we hebben drie mensen
in de buitendienst. Daarnaast werken
we met een tweetal agenten.”
André Eggers en zijn mensen zijn duidelijk blij met hun nieuwe huisvesting
en zien de toekomst met vertrouwen
tegemoet. “Het woord recessie kennen we hier niet. Juist wanneer het
economisch wat tegenzit moeten de
bedrijven alles op alles zetten om
de klanten aan zich te binden. En
daarin kunnen onze verpakkingen een
belangrijke rol spelen.”

Koopmans’ verpakkingen is gevestigd
aan de Vermogenweg 215 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 253739.
website www.bagsbykoopmans.nl.

Brand Nieuwveen leidt politie naar illegale sigarettenfabriek
De FIOD heeft een illegale sigarettenfabriek opgerold in Nieuwveen (Zuid-Holland). Het is
pas de tweede keer dat dit in Nederland is gebeurd. Bij de actie werden drie verdachten (31,
32 en 35) uit Paraguay opgepakt. Dit kwam uit een onderzoek naar een grote brand anderhalve week geleden aan de Blokland.
De onderzoeksrechter heeft hen inmiddels in voorarrest laten plaatsen.De opsporingsdienst
laat weten dat alle instrumenten om sigaretten te maken in de fabriek in het dorp bij de grens
met de provincie Utrecht aanwezig waren. Zo nam de FIOD 10.000 kilo ruwe tabak, machines
en verpakkingsmaterialen in beslag. Vermoedelijk waren de nog te maken sigaretten bestemd
voor de Britse markt.
Het illegaal op de markt brengen van sigaretten is concurrentievervalsend en verstoort
daarom de normale markt. Verder lopen gebruikers een aanzienlijk gevaar, omdat er in deze
nagemaakte rookwaren vaak gevaarlijke stoffen zijn verwerkt, stelt de FIOD.
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De keuze van...

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

gelezen door: hetty aafjes

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

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

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

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

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

Advertentie50x63.indd 1

Na drie jaar in het buitenland keert
Harry Hole terug naar Oslo om een
schijnbaar opgeloste drugsmoord
te onderzoeken. Een jonge junkie,
Gusto Hanssen, lijkt te zijn omgebracht door een vriend. De zaak is
gesloten en de dader is veroordeeld.
Maar Hole heeft zo zijn twijfels over
de manier waarop de zaak is afgehandeld, en gaat zelf op onderzoek
uit.
Hole bezoekt de veroordeelde in de
gevangenis, en is geschokt als hij ziet
wie hij voor zich heeft. Het is het
begin van een onmogelijke zoektocht naar een moordenaar die als
een geest door de straten van Oslo
rondwaart.
Een boek voor Hanna
Mirjam Pressler
April 1939.
Het doel van
de 14-jarige
Hannelore
is zo snel
mogelijk
met haar
vriendinnen
nazi-Duitsland te verruilen voor
Palestina.

hun diner in stijl willen afsluiten
met een lekker vers gezet kopje
koffie en dus langs komen voor
advies. Advies en vooral heel veel
proeven moet ik zeggen. Want een
koffieapparaat is niet zomaar iets,
nee het is een aparte wereld waar
je induikt en om niet te verzuipen
is het belangrijk zoveel mogelijk
informatie te verkrijgen.

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

Een koffiemachine uitzoeken…
waar begin je? Misschien eerst een
beetje voorzichtig surfen op het
internet en een aantal koffieblogs
bezoeken of meteen spijkers met
koppen slaan en er direct op uit?
Het laatste is misschien het beste,
aangezien er tegenwoordig zo
ontzettend veel op het world wide
web word aangeboden.
Ik merk dat er richting de feestdagen een hele hoop mensen zijn die

22-7-09 19:21

Maar vanwege de Britse politiek om
het aantal kolonisten in het Beloofde
Land beperkt te houden, krijgen ze
slechts uitreisvisa naar Denemarken.
Daar krijgt Hannelore een nieuwe,
minder Duitse identiteit aangemeten
als Hanna.
Als Hanna in 1943 Rosj Hasjana bij
joodse vrienden in Kopenhagen viert,
doen de Duitsers een inval in het
huis en wordt zij opgepakt en gedeporteerd naar het concentratiekamp
Theresienstadt. In deze hel op aarde
komt Hanna wel haar vriendinnen
Mira, Bella, Rosa en Rachel weer tegen. Met z’n vijven houden de jonge
vrouwen elkaar in leven, opgeven
telt niet, is hun motto, wat er ook
gebeurt…

warme maaltijd.
Het heeft met vroeger te maken
toen ik 's winters door de kou over
het tuinpad naar de keuken van
mijn moeder liep. Met Winterslank,
mijn eerste receptenbundel, wil ik
jou inspireren om van elke maaltijd
een feest te maken net zoals bij
mij thuis. Koken hoeft niet veel tijd
te kosten, ook niet wanneer je iets
bijzonders op tafel wilt zetten.
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Ik slurp dus ik ben 		
Ilja Gort

3

2

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

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

De schim 			
Jo Nesbo

Auteur: Sneeuwwitje moet
sterven
Titel: Nele Neuhaus
“Na het enthousiaste verhaal
van een klant wilde ik dit boek
graag lezen, ga zeker mee in zijn
enthousiasme...
Het verhaal draait met name
om Tobius Sartorius, die na een
gevangenisstraf van tien jaar terugkeert naar zijn geboortedorp.
Tobias was veroordeeld voor de
moord op twee meisjes die tot
zijn vriendenkring behoorden. De
toon in het kleine dorp is destijds
al gezet, na Tobias’ terugkomst
wordt die er niet beter op. Er
verdwijnt weer een meisje en het
verhaal begint van voren af aan:
Tobias wordt verdacht.
Het is een goed geschreven
boeiend verhaal, dat steeds een
tikje verder de diepte ingaat.
Neuhaus is goed in het beschrijven van karakters, bijvoorbeeld
de autistische Thies komt goed
uit de verf.”

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

Boeken Tip 5...

Voor de nieuwe koffiefreaks hier
een aantal tips om zich aan vast te
houden! Ten eerste, in een eerdere
column dit jaar had ik het al over
de grote commerciële merken die
zich opeens de einsteins van de
koffie noemen. Aangezien deze
grote jongens zich ook bezig houden met frituurpannen, wasdrogers,
strijkijzers en waterkokers denk ik
niet dat dit de kwaliteit van de machine ten goede komt. Het feit dat
deze machines voor dumpprijzen
bij de grote witgoedspeciaalzaken

Joop Zoetemelk 		
- een open boek
Met olympisch goud
in 1968,
de Tour de
l'Avenir in
1969, de
Tourzege in
1980 en de
Wereldtitel in
1985 geldt Joop Zoetemelk als de
succesvolste Nederlandse wielrenner
aller tijden. Op 3 december 2011
wordt 'onze Joop uit Rijpwetering'
65 jaar. Voor het eerst zal Zoetemelk
niet slechts met zijn benen spreken
en maken we, achter de façade van
argwaan en distantie, kennis met de
echte Joop. Voor Joop Zoetemelk,
een open boek ontweek Zoetemelk
geen enkele vraag. Geen antwoorden
als: 'Pffft... Parijs is nog ver...' Hij
gunde de auteurs een blik in zijn ziel.

4

Winterslank 		
Sonja Bakker
Als het
vriest dat
het kraakt
en de lucht
boven het
Markermeer
grijs is, verlang ik naar
een lekkere,
gezonde,

liggen, zegt al genoeg. Juist ja, ik
ben toch niet gek!
Het belangrijkste in de beginfase
van een machine uitzoeken is te
kijken wat voor koffiedrinker uzelf
bent. Houdt u van lekkere sterke
espresso’s? Kijk dan niet naar een
volautomatische machine. Die
lekkere bonbonnetjes die u in Italië
drinkt krijgt u er niet uitgeperst.
Een halfautomaat (kleine horecamachine) zal misschien wat meer
werk zijn, maar het resultaat is er
zeker naar! Drinkt u veel normale
koffie? Dan is een volautomaat
misschien wel een goed idee. Niet
te bewerkelijk tijdens het koffiezetten maar wel een bak met vers
zwart goud. Bent u een echte cappuccino of latte fan? Dan kunnen
beide opties open gehouden worden
en stellen we alleen de vraag: wilt
u er een beetje tijd en aandacht aan
besteden of moet de kop snel bereid

In Ik slurp dus ik ben beschrijft de
Nederlandse wijnboer en levensgenieter Ilja Gort hoe je, niet alleen
wijn, maar ook het leven zelf kunt
opslurpen en hoe je daarmee gelukkig kunt worden. Naast praktijklessen in wijn drinken en wijn kopen,
geeft hij ook les in kijken. Want
Gort is een minutieus observator.
In zijn geestige verhalen betrapt hij
het bijzondere in het gewone. Zoals
het Franse dagelijkse leven waar
de jaren vijftig nog volop doorheen
schijnen en natuurlijk de belevenissen op zijn wijnchâteau. Met de
oogst 2011, door een zangkoor van
Nederlandse druivenplukkers dat
zichzelf en de druiven gelukkig zingt
en een instortende kasteelmuur. Zijn
hilarische beschrijvingen van restaurants die de twee uitersten van de
culinaire evolutie vertegenwoordigen (van twijfelachtige routiers tot
driesterrenpaleizen) zijn inmiddels
beroemd.

worden? Hoe zit het met het onderhoud? Bent u daar slordig mee
of heel secuur. U dacht ‘eventjes’
een apparaat uit te zoeken?
Haha, nee dus!
Het sleutelwoord is, proeven,
proeven en nog eens proeven! Het
resultaat is het belangrijkst want
het is natuurlijk niet te bedoeling
dat u gespaard heeft voor een machine en de koffie uiteindelijk niet
lekker vindt. Met dat gedeelte wil
ik u natuurlijk graag helpen!

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

DE GROENE VENEN 		

17

I
N
S
U
D
E
E
N
B
E
O
J
TER
T
E
M

Gerard Zwetsloot

www.davidhague.nl					

door david hague en patrick hesse			

Naar mijn mening zijn het tegenwoordig alleen de ‘slecht nieuws’
			
berichten waarmee we om de oren worden geslagen. Niemand heeft het
bijvoorbeeld over het plezier dat de mensen in de sector waarover deze
artikelen gaan, hebben. Het afgelopen jaar hebben Patrick en ik geschreven over boeren, slagers, tuiniers en winkeliers die de nieuwe economie omarmen en daar hun boterham mee verdienen. Milieubewust,
huisgemaakt of ouderwets vakmanschap zijn explosief gegroeid. Maar
voor de meeste mensen die met biologische of ambachtelijke technieken
werken, draait het niet om geld. Er is teveel tijd geïnvesteerd waardoor
geld slechts een gedeeltelijke drijfveer is, en dus absoluut geen manier
om snel rijk te worden. Dus waarom doen ze het dan? Nou, omdat het
leuk is. En als je me niet gelooft, vraag het dan maar aan Dorus, Joris,
Boris of Floris, de huisvarkens van Gerard Zwetsloot.

vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

tip
David’s

1.

2.

Knoedels!

3.

Dit heb je vast lang niet meer gehad: knoedels!
Deze kleine deegballetjes drijven in stoofschotels, en vervolmaken de
maaltijd.
4.

Ik vind dat je een bijzonder mens bent als je met ambachtelijke technieken werkt, en ik ben er van overtuigd dat je geen milieubewust, dienstverlenend bedrijf kunt runnen, tenzij je zelf een authentiek, zorgzaam
persoon bent, en misschien zelfs wel een beetje zonderling. Voor mij, als
Engelsman, ligt hier de basis van veel goede humor en een belangrijk
deel van mijn dagelijkse voedsel.
Dus, voor deze bijna-Kerst-editie, togen Patrick en ik naar de meest authentieke, zonderlinge en getalenteerde slager in De Ronde Venen. Een
man die aan alle eerdergenoemde eisen voldoet: Gerard Zwetsloot.
Gerard’s wekker gaat meestal al om 5 uur, en dan neemt hij voor het
ontbijt de varkens mee voor een ommetje. Een weldoorvoed varken
dat voldoende beweging heeft gehad, produceert het beste vlees, en
Gerard brengt deze 175 kg wegende jongens met liefde in topconditie.
Hij wordt zo vaak met de beesten gezien, dat wanneer ze naar het
slachthuis zijn gebracht, hij condoleancekaarten ontvangt van vrienden
en kennissen.
Terug in de winkel in de rustige straten van Kamerik, zijn Gerard en
zijn vrouw druk met het opdienen van de prachtige patés, worsten en
vleeswaren die ze al eerder die ochtend hebben gemaakt. Normaliter
kom ik hier langs op de terugweg van de zaterdagse biologische markt
in Woerden. Ik kan met klem de leverworst in het witte velletje aanbevelen, en voor biefstukliefhebbers is dit dé locatie waar je het biologische limousin rundvlees vindt, waarvan je alleen nog maar hebt kunnen
dromen. Verrassend genoeg is bijna alles in het assortiment biologisch,
en dat geldt ook voor de worsten. Hoe hij dit voor elkaar krijgt is een
raadsel, maar het feit dat hij zijn gevoel voor humor nog steeds heeft,
bewijst mij dat hij een authentiek vakman is, met hart voor kwaliteit die
onze steun verdient. Want deze mensen, met al hun eigenaardigheden,
brengen vreugde en gezondheid in onze levens.
Patrick en ik wensen alle lezers een gezond en gelukkig 2012 en
danken iedereen hartelijk voor alle e-mailberichten die jullie regelmatig
hebben gestuurd met opmerkingen, suggesties en ideeën.

Runder knoedels
100 gram zelfrijzend bakmeel
¼ theelepel zout
zwarte peper
1 eetlepel versgehakte kruiden (peterselie, bieslook, etc.)
50 gram rundervet (uit Gerard’s winkel)
IJskoud water

5.

6.

Meng het bakmeel in
een grote kom met
zout, peper en de 		
fijngehakte kruiden.
Wrijf het vet met je
vingers door het
bakmeel tot het
volledig is opgenomen.
Voeg wat water toe
(niet teveel tegelijk, het
mag niet te nat zijn)
en kneed het tot een
deegbal.
Maak hier kleine ronde
balletjes van (zo groot
als een soepballetje)
Voeg deze toe aan de
stoofschotel die je kunt
maken van de taaiere,
goedkopere vleesstukken die door hun
heerlijke smaak zo
perfect bij een wintermaaltijd passen.
Laat de balletjes pas
het laatste uur van de
stooftijd mee pocheren.

18		

KERST
kerstavond
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CONCERT
24-12 20:00UUR

KINDER
KERSTDIENST
25-12 10:00UUR

PARTYCENTRUM DE MEIJERT
DR. VAN DER HAARLAAN 6 MIJDRECHT

EVANGELISCHE

GEMEENTE MIJDRECHT
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Vervolg van voorpagina.
Agenda voor de volgende week.
Vrijdag 16 december
Officiële opening Midpoint on Ice
voor Serious Request door Erika
Spil. Optreden Surfing Cloud.
Sluiting ijsbaan 22.00 uur.
Zaterdag 17 december
G-schaatsen met Barbara de Loor.
Midpoint on Ice voor Serious
Request.
Optreden van "17".
Sluiting ijsbaan 22.00 uur.
Zondag 18 december
Kunstschaatsdemonstratie.
Midpoint on Ice voor Serious
Request.
Optredens Ralf Mackenbach,
Regenboogkoor, Dahl.
Afsluiting Midpoint on Ice om
17.00 uur.
Sluiting ijsbaan 22.00 uur.
Maandag 19 december
Schoolschaats instructie tot 15.30
uur. Daarna is de baan open voor
iedereen, sluiting 21.00 uur.
Dinsdag 20 december
Schoolschaats instructie tot 15.30
uur. Baan open voor vrij schaatsen
tot 21.00 uur.
Woensdag 21 december
Schoolschaats instructie tot 12.00
uur, vrij schaatsen tot sluiting
21.00 uur.
Donderdag 22 december
Schoolschaats instructie tot 15.30
uur, g-schaatsen 17.00-19.00 uur.
Daarna baan open voor iedereen
tot sluiting 21.00 uur.
Vrijdag 23 december
Vanaf 10.00 uur baan open voor
vrij schaatsen. Vanaf 15.00 tot
17.30 kinderdisco, sluiting baan
22.00 uur.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Schaaktrainer Freddy Weinhandl

Schaken hoort in het lespakket op school
Op zijn dertiende verjaardag kreeg hij een schaakdoos met toebehoren. Echt les heeft hij nooit gehad. Hij vond zelf uit wat de spelregels
waren en ontwikkelde zichzelf als autodidact tot een redelijk schaker.
Achteraf gezien had Freddy Weinhandl dat schaakdoosje wel wat eerder willen krijgen. Hij is van mening dat je er niet vroeg genoeg mee
kunt beginnen. Daarom zet hij zich al jaren in om kinderen al op jeugdige leeftijd aan het schaken te krijgen.
Zijn naam en zijn accent duiden
op zijn Oostenrijkse afkomst. Hij
leerde er zijn Nederlandse vrouw
Ria kennen en de liefde voor haar
bracht hem twintig jaar geleden naar
Nederland. Regelmatig gaan ze nog
in Oostenrijk op vakantie om er lange
wandelingen te maken. Een hobby
die Freddy in ons land naar Texel,
Drenthe of Limburg brengt. Hij houdt
van tuinieren, koken en wijn maken.
“Dat laatste ben ik min of meer aan
mijn familienaam verplicht,” lacht
Freddy. Maar zijn grote passie is toch
het schaken. “Na een aantal jaren
op eigen houtje bezig te zijn geweest
kwam er een periode dat ik er niet
meer naar om keek. Eenmaal in Nederland heb ik mij gemeld bij schaakvereniging Denk & Zet in Vinkeveen.
Daar ben ik nu bijna twintig jaar lid
van en ik heb er heel veel geleerd. Ik
speel met veel plezier in het tweede
team van Denk & Zet.”
Jeugdschaken
Op basis van zijn eigen ervaring vindt
Freddy het belangrijk dat kinderen al
op jeugdige leeftijd met de schaaksport kennis maken. “Hoe jonger je
bent, hoe makkelijker je dingen in je
opneemt en vasthoudt. En schaken
is een heel goede sport voor je
persoonlijke ontwikkeling. Het heeft
iets wiskundigs. Je leert strategisch
denken. Ook voor je sociale vorming
is het beter om met andere kinderen

te schaken, dan alleen spelletjes te
doen aan je computer. En heb je
veel talent dan kun je al vroeg aan
wedstrijden mee doen. De meeste
grootmeesters zijn op heel jeugdige
leeftijd begonnen.”
Redenen te over voor Freddy om
bij zijn vereniging Denk & Zet
een plan in te dienen om speciale
training aan jongeren te gaan geven
en een jeugdafdeling op te richten.
Toenmalig verenigingssecretaris Cor
Versteeg zorgde ervoor dat er groen
licht kwam en dat er een jeugdafdeling werd opgericht. Na de nodige
ups en downs is er nu sprake van een
flinke jeugdafdeling. Freddy: “We zijn
begonnen met een vijftal leerlingen.
In de jaren negentig werd ik hoofdtrainer en jeugdleider bij de jeugd.
Dat heb ik drie jaar gedaan. Nu heeft
Denk & Zet zo’n 37 jeugdleden en
is er een flinke groep seniorleden
die zich ook met de opleiding van
de jeugd bezig houdt. Het levert ook
resultaat op en je kunt zien dat er
een nieuwe generatie schakers aan
komt. En daarbij zitten een aantal
talenten.”
Promotie
Freddy is al enige tijd niet meer
actief betrokken bij de jeugdafdeling
van zijn vereniging. “Die draait nu
lekker,” zegt Freddy. “Zelf wil ik mijn
activiteiten op het vlak van de promotie van de schaaksport wat breder

Midpoint on Ice dit weekend in actie voor Serious Request
Vanmiddag 16 december geeft wethouder Erika Spil het officiële startschot voor Midpoint on Ice, een
weekend lang live radio en TV vanaf de IJsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Ook dit jaar komt Midpoint weer in actie met een mobiele studio naast de ijsvloer voor Serious Request, dit keer om via het Rode
Kruis moeders die getroffen zijn door oorlogsgeweld te ondersteunen.
Er staat een aantal leuke optredens gepland en
verrassingen voor de luisteraars én kijkers, want de
gebeurtenissen op en rond de ijsbaan zijn te volgen
via Midpoint TV (Ziggo digitaal kanaal 41). Presentatoren Andy, Jan en Thijs zijn er helemaal klaar voor:
“We openen met Come Correct een breakdance crew
met een spectaculaire show en vrijdagavond is er een
optreden van Surfing Allowed. Op zaterdag kan men
kennismaken met Red 17 die een akoestisch optreden geeft in de tent. Op zondagmiddag is er natuurlijk
het optreden van Ralf Mackenbach, winnaar van het
junior Songfestival, maar ook van het Regenboogkoor
en een akoestische set van Dahl. Als klap op de vuurpijl hebben we in het laatste uur een speciale gast-DJ:
onze nieuwe wethouder David Moolenburgh.”
Jan en Anne samen met Ralf Mackenbach.
Midpoint kan hulp van de luisteraars en kijkers goed
gebruiken. Vraag bijvoorbeeld een plaatje aan bij de mobedacht en hoeveel geld je hebt opgehaald. Wij interviewen
biele studio of sms moi <spatie> je bericht naar 3669 en je
je dan voor de radio en TV, om te laten zien dat de hele
verzoeknummer wordt zo snel mogelijk gedraaid. Natuurgemeente in actie is voor Serious Request!”
lijk kun je ook met je bijdrage terecht bij een van de Rode
Kruis collectanten die het hele weekend aanwezig zijn op
Voor de uitzendtijden en alle informatie neem je een
de IJsbaan. Simone: “Alles is gericht op geld inzamelen
kijkje op onze website www.midpointlive.nl, hier is ook de
voor Serious Request. Graag roep ik mensen op die een
livestream van de uitzending te zien en horen.
actie hebben gedaan om ons te komen vertellen wat je hebt

Freddy Weinhandl is al bijna twintig jaar lid van schaakvereniging
Denk & Zet uit Vinkeveen.				
foto patrick hesse
inzetten. Ik zou het leuk vinden wanneer de basisscholen ruimte zouden
maken om de leerlingen kennis te
laten maken met de schaaksport. Net
als wiskunde, talen, maatschappelijke
vorming en lichamelijke opvoeding
zou schaken deel uit moeten maken
van het lespakket. Een aantal jaren
geleden kreeg ik van Hans Verél
de mogelijkheid om klassikaal les
te geven op de Pijlstaartschool in
Vinkeveen. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig. Dat moet omslaan naar
interesse en dan groeit de relatie
tussen het kind en het spel vanzelf.
Wanneer we meer kinderen aan het
schaken kunnen krijgen kun je ook
schooltoernooien organiseren.”
Freddy wil zich vooral toeleggen op
het ontdekken, scouten en begeleiden
van jongeren. “Het gaat me daarbij
niet alleen om toptalenten. Ik organiseer nu schaaklessen voor kinderen
vanaf 6 jaar, die onder begeleiding
van een ouder of grootouder bij mij
terecht kunnen. De begeleidende
ouder hoeft niks te betalen en kan zo

gratis ook heel wat leren over schaken en leuke schaakspelletjes onder
de knie krijgen.”
Freddy heeft er een apart clubje voor
opgericht: ‘schaakclub met elkaar
spelen’ (sc mes). Hij werkt op drie
locaties. De ene maand kan de jeugd
van Mijdrecht bij Freddy terecht op
maandag en woensdagmiddag in ‘het
restaurantje’ in De Kweektuin aan de
Tuinderslaan. Een volgende maand
is er in Wilnis ruimte in De Willisstee
waar hij op dinsdagmiddag senioren
les geeft en na schooltijd de junioren
En in Waverveen biedt Jan Compier
onderdak in zijn Poldermuseum
tegenover de voormalige basisschool
De Poldertrots. Zo’n cursus bestaat
uit vier lessen en tijdens de vijfde
les wordt het geleerde in praktijk
gebracht.

Voor meer informatie over de activiteiten
van Freddy Weinhandl en zijn ambulante
schaakclub ‘met elkaar spelen’, kan
men terecht op www.sc.mes.nl. Men kan
Freddy ook bellen op 0297 272297.

Riool problemen ?
Nu ook 24 uur service.

verstoppingen
repareren
dakgoten leeghalen

doorspuiten
nieuwe aanleg
camera inspectie

Burggraaf
Burggraaf
Aannemingsbedrijf

Mijdrecht, Tel:0611300682

www.burggraafaannemingsbdrijf.nl
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Motor Service Uithoorn Suzuki V-Strom

Lekker met de ‘Strom’ mee langs de file
Eigenaar Frans van Motor Service Uithoorn heeft een populaire motorfiets klaar staan, die we vreemd genoeg nog nooit in deze rubriek hadden. Het is de Suzuki DL650, beter bekend als de V-Strom. De V in deze
opmerkelijke naam komt van de V-vorm waarin de cilinders van de
motor geplaatst zijn en het woord Strom is het Duitse woord voor stroming. De V-Strom werd geïntroduceerd in 2004 en wordt nog steeds
gefabriceerd, zij het met jaarlijkse kleine modificaties. Hij behoort tot
de zeer populaire All Round categorie, een soort Off the Road die zich
uitstekend voelt op de grote weg en gek is op kleine, bochtige wegen
en een minder begaanbaar terrein niet schuwt, of zoals de Engelsen
dat mooi noemen: een ‘dual sport motorcycle’. Het is een motorfiets
volgens de moderne normen gebouwd: een uitstekende rijpositie, elektronische brandstofinjectie en een aluminium frame voor het lichte
gewicht.
Mijn oude gabber Yves huurt regelmatig een motorfiets (aanschaffen is op dit moment geen optie),
maar gaat ondanks het enorme
aanbod altijd voor de V-Strom 650;
voor hem het ideale vermogen en
gewichtsverdeling. Wel hekelt hij
de kettingaandrijving; zo’n multiinzetbare motor hoort toch eigenlijk
een cardan-as te hebben, is zijn enig
negatieve opmerking over de VStrom. Wanneer ik hem dan voor de
grap nog even uit de tent probeer te
lokken met de opmerking dat een
cardan weer veel meer gewicht met
zich meebrengt, krijg ik een grote
NONSENS! te horen.

De fiets die bij Motor Service
Uithoorn staat is een speciale uitvoering: The Black Rhino uit 2007.
Hij is net ingeruild en moet zelfs
nog gepoetst worden. Het is een
nette en goed onderhouden DL650,
voorzien van alle mogelijke opties
ABS, valbeugelset, carterbescherming, handvatverwarming, Xenon
verlichting, topkoffer, middenbok en
handkappen. Een hele dikke dus en
als ik naar buiten kijk en het slechte
winterweer zie, is vooral de ABS
een welkome accessoire. Natuurlijk
moet je met ABS en slecht weer
nog steeds je koppie

erbij houden, maar het kan net het
verschil maken.
Zoals de naam al doet vermoeden is
de Black Rhino op het motorblok en
de einddemper na volledig zwart,
een keur die
hem overigens
perfect staat.
En met 37.000
kilometer op
de teller kom
je aan een
krappe 10.000
per jaar; een
uitstekend
gemiddeld motorgebruik. De
V-Strom is een
motorfiets die
je ook geregeld
tegenkomt bij
politiekorpsen
en dat geeft
aan dat zijn
inzetbaarheid
optimaal is.
Wanneer je na

een flinke beenzwaai plaats neemt
op het brede en comfortabele zadel,
voelt de motor groot aan, zeker
voor een 650. De zithouding is hoog
en kijk je lekker neer op het verkeer neer. De V-Strom accelereert
pittig, met die karakteristieke maar
beschaafde tweecilinder roffel en
eenmaal op de buitenweg trekt
hij fluitend naar de 160 km/u. Het
dashboard heeft een traditionele
toerenteller en snelheidsmeter met
digitale benzine- en temperatuurmeter, twee trip-tellers en klokje.
Niet spectaculair, maar goed afleesbaar en functioneel. De knoppen en
schakelaars op het brede stuur zijn
eenvoudig te bedienen. De spiegels
zijn breed en goed verstelbaar en
bieden ruim voldoende zicht. De
fiets is uitstekend geschikt voor
iemand die niet al teveel gewicht
wil en en toch een forse fiets en
in de zomer het avontuur op wil
zoeken, of voor alledaags woonwerkverkeer. Zelfs met slecht weer:
met goede kleding aan, handvatverwarming en schuilen achter de ruit,

rij je snel langs de file naar huis.
De Suzuki Black Rhino doet het
allemaal met veel plezier.
De Black Rhino staat te koop bij
Motor Service Uithoorn voor
€ 5.295,00 en natuurlijk wordt
hij voor de verkoop spic en span
gepoetst en zal Albert van AMR
Motors, die in het zelfde pand gesitueerd is, de motor een vers beurtje
geven en alles nalopen.
Geïnteresseerd? Ga gewoon langs
bij Frans en bezichtig de V-Strom
onder het genot van een vers bakje
koffie aan de Amsterdamseweg 13B
te Uithoorn.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 9-18 uur
Zaterdag van 9 tot 17 uur.
t/m 29-02-2012 geen koopavond
Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
Tel:0297-268852 of 06-30372989
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Door Michael Reuling

Nissan NV200

Goodbye yellow friend

foto's patrick hesse

Kenmerkend voor New York City zijn de grote yellow cabs. De grote
gele Ford Crown Victoria’s sedans rijden af en aan door de straten van
de Big Apple, al doken er de laatste jaren al wat vreemde eenden in de
bijt op. Maar voor Ford is die Big Apple een zure Apple geworden. Want
na een aanbesteding van de stad heeft Nissan het contract gewonnen
om de komende tien jaar de beroemde gele taxi’s voor de stad New
York te leveren.
Dagelijks pakken ruim 600.000
mensen een taxi in New York, dus
is het van belang dat de auto’s
voldoen aan een hoop criteria. De
stad schreef een pitch uit, waar
diverse autofabrikanten aan meededen. Drie fabrikant bleven over,
waarbij de Japanners boven Ford
en de Turkse autofabrikant Karsan
Otomotiv zijn verkozen tot winnaar
op basis van onder meer veiligheid,
beenruimte en betrouwbaarheid.
Burgemeester Bloomberg claimt
dat de Nissan NV200 de veiligste,
meest comfortabele en handigste
taxi wordt die New York ooit heeft
gekend.
Maar New York zou New York niet
zijn als mensen direct in opstand
komen na het toezeggen van de
order met een waarde van ongeveer
1 miljard dollar. Zo vonden advocaten de keuze voor de Nissan in
strijd met de ‘Americans with Disabilities Act’, een wetgeving voor
gehandicapten, waarin staat dat
de stad ook voor mensen met een
rolstoel moet zorgen voor goede
toegankelijkheid van onder meer
de taxi’s. Er rijden op dit moment
13.200 yellow cabs door de stad,
waarvan er 240 aangepast zijn voor

gehandicapten (in New York zijn
er ongeveer 50.000 gehandicapten
met een rolstoel). Het ontwerp van
Karsan was voorzien van een uitklapbare hellingen en was wat dat
betreft een voor de hand liggende
keuze. Grote fleetowners en taxibedrijven zagen liever Fords Transit
Connect als nieuwe taxi, vanwege
goede ervaringen met deze auto’s in
Boston. En zo waren de meningen
behoorlijk verdeeld.
Het contract dat Nissan heeft gekregen loopt tien jaar en gaat 2013
in, waarna je aan het einde van dat
jaar de eerste NV200’s zult zien
verschijnen in het straatbeeld. Ruim
13.000 taxi’s zullen rond 2018
uitgeleverd zijn en het straatbeeld
hebben veranderd. In de tien jaar
verwacht Nissan ruim 26.000 taxi’s
uit te leveren. De taxi’s kosten per
stuk ongeveer 29.000 dollar en zijn
voorzien van een grote bagageruimte, extreem veel beenruimte,
panoramadak en infotainment
systeem.
Toevallig stond bij Auto Berkelaar
de basis van de ‘Taxi of Tomorrow’,
reden om een korte proefrit te
maken met de NV200 minivan.

De NV200, of Evalia, zoals deze
minivan ook wel genoemd wordt,
is uitermate geschikt voor grote
families. Met een vanafprijs van
ongeveer 20.000 euro in de BPM/
BTW is dit een zeer praktische allrounder. Aan beide zijden beschikt
de Evalia over een schuifdeur, die
gemakkelijk toegang geven tot de
drie stoelen. Door de stoelen weg te
klappen, kun je ook naar de derde
zitrij stappen. Je kunt met gemak
zeven mensen en behoorlijk wat
bagage kwijt in deze minivan. In
het geval van de configuratie met
zeven stoelen, heb je maar liefst
900 liter bagageruimte. Uiteraard
goede eigenschappen voor een
taxi, waarbij de New York cab ook
nog eens een andere opzet van het
interieur krijgt, waardoor instappen
nóg makkelijker wordt.

Veel kleine busjes beschikken niet
over de allerbeste rijeigenschappen. Maar deze minivan rijdt erg
fijn, prettiger zelfs dan sommige
personenauto’s. Achter het stuur zit
je vrij rechtop en heb je goed zicht
over het verkeer. Mede dankzij de
megagrote spiegels kun je ook goed
naar achteren kijken. De besturing
is licht, maar geeft je voldoende
feedback en feeling. Een toerenteller kent de Evalia niet, dus schakelen gaat op gehoor, maar dat is
niet het belangrijkste, aangezien de
Evalia geen sportwagen is. Hard
accelereren zal dan ook niet vaak
voorkomen. Ook wat betreft het
comfort valt er weinig op te merken. Natuurlijk is een Range Rover
altijd nog vele malen comfortabeler,
maar die kost dan ook vijf keer
zoveel en kan slechts een deel van

de zeven personen een goede plek
bieden.
Met deze Evalia heb je een prima
vijf- of zevenzitter in huis, waarbij je niet hoeft in te leveren op
rijkwaliteiten en je de portemonnee ook niet al te ver hoeft open
te trekken. En wees niet bang voor
Amerikaanse formaten, de Evalia is
geschikt voor de kleine Nederlandse
parkeerhavens. En als je ‘m geel
laat spuiten of wrappen loop je ook
al voor op de trend. Dit is een prima
New York cab, gewoon even wennen
aan het idee.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Nissan NV200
Gereden versie: Nissan NV200
Evalia Acenta 1.6
Vermogen: 110 pk
0-100: 165 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 13,6 / 7,3 l/100km
Prijs gereden model:
€ 21.013,-

Nieuwe boetebedragen
Onze regering heeft gemeend de
verkeersboetes drastisch te moeten
verhogen. Het onnodig claxonneren
gaat van 180 naar 340 euro. Net
zoals een voetganger niet voor
laten gaan op een zebrapad. En zo
zijn er nog veel meer voorbeelden.
Aan het eind van dit jaar kunt
u trouwens alle juiste bedragen
vinden op mijn website.
In mijn ogen is er te willekeurig
verhoogd. Ik zou ook andere keuzes gemaakt hebben. Buiten het
feit dat de politieman zich verlegen
zal voelen bij deze verhogingen
kunnen zij vervelende discussies

tegemoet zien. Wie bepaalt dat er
onnodig werd geclaxonneerd? De
automobilist zal tegen de agent zeggen dat er een lief poesje net voor
zijn auto wilde oversteken en dat het
poesje dankzij die druk op de claxon
veilig terug de bosjes insprong. De
agent zelf heeft natuurlijk geen
poesje gezien en de discussie is geboren. Daarentegen is de boete voor
het rijden onder een rood kruis op de
afgesloten rijstrook op de auto(snel)
weg amper verhoogd. Terwijl zich
juist aan die overtreding erg veel aso
’s schuldig maken en het feit gemakkelijk geconstateerd kan worden
door onze politie.
Ik zou dus voor een andere aanpak

kiezen. Maar ik ga er gelukkig niet
over. Ik kan wel mijn gedachten aan
deze krant toevertrouwen in de hoop
op uw reacties. Wat denkt u van het
feit dat een buschauffeur met passagiers in zijn bus precies dezelfde
boete krijgt voor het niet handsfree
bellen als een bestuurder van een
personenauto. Of wat denkt u van
een chauffeur achter het stuur van
een tankauto met licht ontvlambare
stoffen zoals benzine of vloeibaar
zuurstof. Ook hij betaalt precies
hetzelfde bedrag als u en ik wanneer
hij een overtreding begaat. Onvoorstelbaar, tenslotte rust er op deze
chauffeursgroep een veel grotere
verantwoordelijkheid.

Daarnaast zou ik dan ook kunnen
kiezen voor het verhogen van de
bedragen van bewuste overtredingen. Onder het rode kruis door of
rijden over een vluchtstrook doen
we bewust. Daar zullen we geen
discussies over hoeven houden. Die
overtredingen zijn duidelijk. Zowel
voor de autobestuurder als de
politieman. Bewuste overtredingen
zijn ook het parkeren op trottoir of
groenstrook en het niet handsfree
bellen.
Wat mij betreft komen deze 2
groepen eerder in aanmerking voor
hogere boetebedragen. Ik voorspel
nu al dat de politieman of vrouw
volgend jaar eerder zal kiezen voor

een waarschuwing voor de dure
overtreding en u dan zal beboeten
voor een (goedkope) bon zoals het
niet kunnen tonen van het kentekenbewijs. We zullen zien waar het
schip strandt.
Peter Hoogland
www.petorverkeer.nl
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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 50

Sudoku week 50
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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Artiest
Attent
Camera
Eloge
Gereedstaand
Inferieur
Kikkerbil
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Kubus
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Oplossing puzzels week 49
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Actueel
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Rabobank Amstel en Vecht
Rabobank Amstel en Vecht

Rabobank Amstel en Vecht feliciteert de
Rabobank
Amstel
en Vecht feliciteert
winnaars van
het Coöperatief
Fonds! de
winnaars van het Coöperatief Fonds!
De afgelopen weken konden de leden van Rabobank Amstel en Vecht stemmen

Sportvereniging
Sportvereniging
Ouderkerk breidt uit
Ouderkerk
breidt uitOuderOmdat Sportvereniging
Omdat
Ouderkerk
de Sportvereniging
afgelopen jaren sterk
kerk
de afgelopen
jaren
sterk
is
gegroeid,
heeft de
club
beis gegroeid,
heeftkleedruimte.
de club behoefte
aan extra
hoefte
aan extrazorgt
kleedruimte.
De
verbouwing
er gelijk
De verbouwing
zorgt
er gelijk
voor
dat er ook een
betere
invoor dat er ook een
betere
validentoegang
komt
voor inhet
validentoegangZokomt
voornog
het
sportcomplex.
kunnen
sportcomplex.
Zo kunnen
nog
veel meer mensen
genieten
veel
meer op
mensen
genieten
van sport
SV Ouderkerk.
van sport op SV Ouderkerk.

De hun
afgelopen
weken
konden
ledengenomineerd
van Rabobankvoor
Amstel
en Vecht stemmen
op
favoriete
projecten
diedewaren
het Rabobank
Coöperaop hun
favoriete
die warenIngenomineerd
voor
het Rabobank
tief
Fonds.
En er isprojecten
massaal gestemd!
totaal zijn bijna
10.000
stemmenCoöperauitgetief Fonds.
En negen
er is massaal
gestemd!projecten.
In totaal zijn
bijnavan
10.000
uitgebracht
op de
genomineerde
Zeven
hen stemmen
hebben daarmee
bracht
op de negenbijdrage
genomineerde
projecten.
Zeven
hen een
hebben
daarmee
hun
aangevraagde
gewonnen,
twee van
henvan
krijgen
aanmoedigingshun
bijdrage
twee
van
krijgendie
eenuitgevoerd
aanmoedigingsprijs.aangevraagde
Op deze pagina
vindt ugewonnen,
een impressie
van
dehen
projecten
gaan
prijs.
Op
deze
pagina
vindt
u
een
impressie
van
de
projecten
die
uitgevoerd
gaan
worden.
worden.

Een activiteitentuin voor
Een
activiteitentuin Florisberg
voor
Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum
Florisberg
De tuin van woonzorgcentrum Florisberg in

De tuin van woonzorgcentrum
Florisberg
in
Muiderberg
is op dit moment nog
niet geschikt
Muiderberg
is op dit ouderen.
moment Met
nog de
nietbijdrage
geschikt
voor
dementerende
voor
dementerende
ouderen. Fonds
Met dekan
bijdrage
uit
het
Rabobank Coöperatief
nu voor
uit
kan nuzodat
voor
henhet
eenRabobank
besloten Coöperatief
tuin wordenFonds
aangelegd,
hen
eenkunnen
besloten
tuin worden
zodat
zij daar
ontspannen
enaangelegd,
zichzelf kunnen
zij daar kunnen ontspannen en zichzelf kunnen
vermaken.
vermaken.

Watersportvereniging Ouderkerkerplas
Watersportvereniging
Ouderkerkerplas
bouwt aanlegplaats voor
reddingsboot
bouwt
aanlegplaats voor reddingsboot
Om de jeugd veilig te laten

Een steentje bijdragen
Een
steentje
bijdragen
aan het
herstel
van de
aan
het herstel
van de
Bovenkerkse
Urbanus
Bovenkerkse Urbanus

watersporten
op dete laten
Om de jeugd veilig
Ouderkerkerplas,
gaat de
watersporten op de
Watersportvereniging
Ouderkerkerplas, gaat een
de
speciale
aanlegsteiger een
bouwen
Watersportvereniging
voor
de
reddingsboot.
speciale aanlegsteiger bouwen
Zo
ligt
altijd startklaar
voor
dedeze
reddingsboot.
voor
alsdeze
dat nodig
is.
Zo ligt
altijd startklaar
voor als dat nodig is.

Renovatie een stap dichterbij voor dorpskerk in Baambrugge
Renovatie een stap dichterbij voor dorpskerk in Baambrugge
De dorpskerk in Baambrugge is toe aan een flinke renovatie, zowel bovengronds
De ondergronds.
dorpskerk in Baambrugge
toe aan een flinke renovatie,
zowel
bovengronds
als
Zelf heeft deisDorpskerkgemeente
al veel geld
ingezameld
voor
als
Zelfmaar
heeftdedebijdrage
Dorpskerkgemeente
al veel
geld ingezameld
voor
hetondergronds.
renovatiefonds,
uit het Rabobank
Coöperatief
Fonds brengt
het
renovatiefonds,
maar
de bijdrage
uit het Rabobank Coöperatief Fonds brengt
de renovatie
weer een
stukje
dichterbij.
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