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De Fabriek vreest voortbestaan
De Fabriek (het voormalige Jongerencentrum Allround) vreest voor het voorbestaan, nu Stichting De Baat, als gevolg van het
feit dat ze 5% gekort gaat worden op de subsidie vanuit de gemeente, moet gaan bezuinigen. Dat meldt het jongerenplatform Veenig. Als de plannen doorgaan, betekent dat het ontslag van een jongerenwerker per 1 januari en het sluiten van De
Fabriek per 1 februari. Daarmee dreigt het jongerenwerk in De Ronde Venen letterlijk 'kind van de rekening' te worden. Het
besluit komt net nu het hele pand volledig is opgeknapt om het een bredere functie als cultuurhuis te gaan geven.
Volgende week donderdag 10 november vindt een raadsvergadering plaats, waarin een uiteindelijke beslissing door de
gemeenteraad genomen gaat worden. Gisteravond 3 november vond in De Fabriek een bijeenkomst plaats om een actieplan
op te stellen. Meer over de bezuinigingen op pag. 3					
foto rob isaacs

‘Ankerplaats’ Inloophuis ’t Anker officieel geopend
WWW.ZILVERENTURFLOOP.NL

In aanwezigheid van wethouder Erika Spil, gemeenteraadsleden en veel genodigden is dinsdagmiddag 1 november
jl. op officiële wijze de nieuwe ‘Ankerplaats’ van Inloophuis
’t Anker in Mijdrecht geopend. Dat gebeurde op symbolische
wijze door Ruud van Herpt, voorzitter van de werkgroep
accommodatie, die door het wegtrekken van een vlag de
nieuwe ruimte toegankelijk maakte.
De Ankerplaats, gevestigd in een fraai ingerichte portacabin
op het terras bij de Argon-kantine, kwam tot stand na maanWethouder Spil mocht als eerste de Ankerplaats betreden.
den van denken, plannen en werken door vrijwilligers van
Ruud van Herpt (rechts) opent voor haar de toegangsdeur.
Inloophuis ’t Anker èn van Argon en met steun van diverse
instellingen en bedrijven. Met de ingebruikneming ervan
gaat voor het Inloophuis, dat zich inzet voor mensen met
kanker, hun naasten en nabestaanden, een langgekoesterde wens in vervulling. Vorig jaar al werd hiertoe de eerste
stap gezet met de verhuizing naar de accommodatie van
sv Argon in Mijdrecht.

Rechts: De nieuwe ruimte biedt een warm huiskamergevoel en
wordt gebruikt als o.a. gespreks-, cursus- en vergaderruimte.

Meer dan
160 verschillende
pannenkoeken!
Welke is
jouw favoriet?
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

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
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Wisselvallig
In het weekend hebben we licht
wisselvallig weer. Doordat er boven
Spanje en Frankrijk een lagedrukgebied komt te liggen, gaat bij
ons de wind uit een andere hoek
waaien. Dat gaat meer wolken
geven, maar er blijft ruimte voor de
zon over. De temperatuur wordt
minder zacht en de gevoelstemperatuur zal een stuk frisser gaan aanvoelen. Ook neemt de kans op een
bui toe.
Zaterdag is er vrij veel bewolking,
maar de zon komt er wel tussendoor. De maximum temperatuur zal
tussen de 11 en 13 graden liggen en
de minimum temperatuur ligt rond
de 6 graden. Het zuidoosten heeft
de meeste kans op regen maar
ook bij ons kan lokaal een bui gaan
vallen. De wind komt uit oostelijke
richting en zal matig van kracht zijn.
Zondag is ook een dag met vrij veel
bewolking, en lokaal is er kans op
een bui. De zon komt tussen de
wolken door, maar de maximum
temperatuur zal niet veel hoger
gaan worden dan 11 tot 13 graden,
de minimum temperatuur zal rond
de 5 graden zijn. De wind is matig
van kracht en zal uit oostelijke
richting komen.
Maandag is er vrij veel bewolking,
en kan er lokaal een bui vallen. De
maximum temperatuur zal tussen
de 10 en 12 graden zijn, en de minimum temperatuur ligt rond de 5
graden. De oostelijke wind is matig
van kracht.
De dagen daarna zien er ook wisselvallig uit.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 5 november 2011
• Open Huis bij Decibel, Mijdrecht
• IVN-Excursie, start bij 		
begraafplaats Wilnis
• Verlichtingsdag, Karwei, Mijdrecht
• Bingo, gebouw Ons Streven, 		
Amstelhoek
• Muziek: Benefietconcert Amso, 		
Dorpskerk, Baambrugge
• Filmavond, Veenhartkerk, 		
Mijdrecht
• Toneel: Elk vogeltje zingt..., Springbok,
De Hoef
• Cabaret: Kees Torn, Piet Mondriaan
Theater, Abcoude
• Muziek: Immitsj Live, AJOC-gebouw,
Mijdrecht

Zondag 6 november 2011
• 1e Zondag van de Voleinding, CGK De
Wegwijzer, Mijdrecht
• Zilveren Turfloop, start Phoenixhal,
Mijdrecht

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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De Ronde Venen bezuinigt vijf procent op welzijnssubsidies 2012

Luistervink

Het college van B en W van De Ronde Venen wil een bezuiniging van vijf procent toepassen op alle welzijnssubsidies voor 2012 ten opzichte van 2011. In navolging van het collegevoorstel in de Voorjaarsnota
2011, hebben organisaties bij de subsidieaanvraag zelf al rekening gehouden met de voorgenomen bezuinigingsmaatregel. Mede dankzij de medewerking van deze organisaties, kunnen de meeste subsidies verleend
worden zoals aangevraagd en blijven ze binnen de raming van de gemeente.

Anders denken

de bezuiniging. De gevolgen voor
de instellingen zijn verschillend.
Diverse subsidieaanvragers vangen
de korting op door bijvoorbeeld
contributies te verhogen. Bij een
aantal instellingen kunnen bepaalde
activiteiten niet meer of beperkt
uitgevoerd worden. Dat vraagt nog
om nadere uitwerking en keuzes.

In de Voorjaarsnota 2011 is het
voorstel opgenomen om op de welzijnssubsidies een generieke korting
toe te passen van vijf procent ten
opzichte van de subsidie over 2011.
Bij de subsidieaanvraag voor 2012
zijn de instellingen vervolgens gevraagd om rekening te houden met
een bezuiniging op de subsidie die
zij ontvangen.
Wethouder Erika Spil: “Het is
echt geweldig hoe alle organisaties meegedacht hebben om de
beoogde bezuiniging te kunnen
realiseren. Er was veel begrip voor
de noodzaak van de bezuinigingen
en de betrokkenen hadden over het
algemeen een heel constructieve
houding. Zij zijn zich ervan bewust
dat de tijden veranderd zijn en we
gezamenlijk naar oplossingen voor
de samenleving moeten kijken.”
Alle subsidieaanvragers zijn in
de gelegenheid gesteld om zowel

Wethouder Spil: “Organisaties zijn
zich bewust datv we gezamenlijk naar
oplossingen moeten kijken.”
mondeling als schriftelijk hun
mening te geven over de bezuiniging. Ongeveer vijftien instellingen
(van de zestig) hebben van deze
gelegenheid gebruik gemaakt. In
een aantal gevallen heeft dit geleid
tot het niet of minder toepassen van

Het totale bedrag van het subsidie-programma 2012 bedraagt
3.940.448 euro. Bij het opstellen
van de begroting 2012 is rekening
gehouden met een uitgave van
3.973.956 euro. De beoogde bezuiniging is dus royaal gerealiseerd.
Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting 2012 door
de gemeenteraad worden ook de
welzijnssubsidies voor 2012 vastgesteld. Deze vergadering vindt plaats
op 10 november 2011.

Genomineerden vrijwilligersprijzen 2011 bekend
Op dinsdag 15 oktober maakt wethouder Erika Spil (Samenleving), samen met presentator Hans van Veen bekend, wie de eerste, tweede en
derde prijs hebben gewonnen in de categorie Vrijwilligersorganisaties
en wie de Vrijwilliger van het jaar 2011 wordt. Dat gebeurt op feestelijke wijze in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht.
Om vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet en de waardering te
geven die ze verdienen, wordt in De
Ronde Venen jaarlijks de Vrijwilligersdag georganiseerd. Vrijwilligers
vervullen een onmisbare rol in onze
samenleving en heel veel belangrijk
werk zou zonder hen niet gedaan
kunnen worden. Voor de vrijwilligers organiseert het Steunpunt
Vrijwilligerswerk van Stichting De
Baat een dag vol activiteiten en
workshops. Het slotstuk van de dag
is de bekendmaking van de Vrijwilligersorganisatie en Vrijwilliger van
het Jaar.
Uit de aanmeldingen heeft een
onafhankelijke Commissie van Aanbeveling drie organisaties en drie
vrijwilligers voorgedragen voor de
prijzen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
De Ronde Venen heeft met deze
voordrachten ingestemd.

Voor de Vrijwilliger van het jaar
zijn genomineerd: mevrouw Inge
Gransbergen uit Vinkeveen, de heer
Wim Bos uit Mijdrecht en mevrouw
Teuni Bleumink uit Wilnis. Voor de
Vrijwilligersorganisatie van het
jaar zijn genomineerd: Stichting
Recreatie & Educatie Verstandelijk Gehandicapten uit Mijdrecht,
Stichting Vinkeveen Promotion en
de wensorganisatie De Oppepper uit
Abcoude.
Aan deze titels zijn tevens prijzen
verbonden. Aan de Vrijwilligersorganisatie van het jaar wordt een
hoofdprijs van € 2500,- uitgereikt.
Aan de tweede en derde plaats zijn
prijzen van respectievelijk €1000,en € 500,- verbonden.
De Vrijwilliger van het jaar krijgt
een kunstwerk uitgereikt. Alle drie
de genomineerden ontvangen bloemen en een irischeque ter waarde
van € 150,-.

vervolg van voorpagina.
Op dit moment zijn de volgende
alternatieven voorhanden:
• Alles gaat door zoals het nu bekend
is, en De Fabriek en 1 jongerenwerker verdwijnen. Het jongerenwerk zal niet geheel ophouden te
bestaan, maar voor alle activiteiten
zullen locaties gehuurd moeten
gaan worden.
• De gemeenteraad beslist dat de
bezuinigingen op een andere
manier ingevuld moeten gaan
worden. Dan kan de Fabriek
blijven bestaan en er zal geen
jongerenwerker ontslagen worden.
Mogelijk zal er wel in het budget
gesneden moeten gaan worden.
• De gemeenteraad beslist dat er
in het geheel niet bezuinigd gaat
worden op de subsidie van De
Baat.
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De kantine van een sportclub is
doorgaans het decor van verhitte
discussies na een gewonnen of verloren wedstrijd. Onder het genot
van een biertje wordt nagepraat,
menigmaal wordt de scheids nog
even bekritiseerd en vaak keren
mensen gelukkig huiswaarts. Dit
soort bijeenkomsten vindt meestal
in het weekend plaats, de andere
dagen staat de accommodatie leeg
en dat is jammer.
Rondom de ziekte kanker vinden
ook heel wat gesprekken plaats.
Inloophuis ’t Anker is een stichting
die deze discussies mogelijk
maakt, thema-avonden organiseert, maar ook een smartlappenkoor heeft dat regelmatig
repeteert en natuurlijk een ruimte
nodig heeft. Toen ’t Anker een
ruimte zocht om haar activiteiten
uit te kunnen breiden, kwam daar
heel wat denkwerk aan te pas. Het
aankopen van een eigen huis, het
overnemen van een pand, allemaal
zaken die serieus werden bekeken,
maar uiteindelijk niet haalbaar
bleken. Begrijpelijk, want wie
durft –zeker in deze tijden– een
verplichting van tonnen aan te
gaan? Er volgden gesprekken met
Voetbalvereniging Argon. Je zou
kunnen denken ‘Hoe haal je het in
je hoofd?’. Toch bleek al snel dat
Argon een vereniging is die haar
maatschappelijke betrokkenheid
en verantwoordelijkheid uiterst
serieus wenst te nemen. In korte
tijd werden er duidelijke afspraken
gemaakt de kantine en bestuurskamer ter beschikking te stellen
aan ’t Anker. De club Yogabeoefenaars ervaart aan den lijve dat
vloerverwarming heel erg lekker
kan zijn. Het smartlappenkoor
zingt er naar hartenlust en formele
besprekingen vinden plaats in de
bestuurskamer van de voetbalclub.
Onlangs is naast de kleedruimtes
een portacabin neergezet waar
een knusse woonkamer is gerealiseerd. Daar komen voortaan
mensen samen, die in alle rust praten over problemen die zijzelf of
hun partners ervaren tijdens een
ziekteproces dat er nogal in kan
hakken. Het is een laagdrempelige
voorziening, midden in de samenleving neergezet en –gezien de
ontwikkelingen op het gebied van
kanker: een toename van 40%
de komende tien jaar– meer dan
nodig. De vruchtbare samenwerking tussen Argon en het Anker
mag ook een voorbeeld zijn voor
de instellingen binnen De Ronde
Venen die al jaren naar een bruikbare ruimte zoeken. Het is nu de
tijd om niet bij de overheid aan te
kloppen voor een bak geld, maar
zelf eens rond te kijken en bruggen te slaan naar een oplossing. Ik
zou het Veenmuseum, de Hint, de
Historische Vereniging en andere
willen aanmoedigen nu eens niet
naar miljoenen te hengelen, die er
overigens toch niet zijn, maar eens
met anders-denkenden om tafel te
gaan zitten. In De Ronde Venen is
creativiteit genoeg!
Luistervink

4		

DE GROENE VENEN

Kort Nieuws

Kanopoloteam MdR C
haalt hoofdsponsor binnen

De Ronde Venen

Collectes november
Deze maand vinden de volgende
collectes plaats:
6 november t/m 12 november:
Alzheimer Nederland
13 november t/m 19 november:
Stichting voor het gehandicapte
kind (NSGK)
20 november t/m 26 november:
MS Fonds

De Ronde Venen

Horizon over het
Nieuwe Testament
en de Joden
Op zondag 6 november vindt de
laatste uitzending plaats van het
thema ‘Als dit uit de hemel is, kan
niemand dit bestrijden’, getiteld ‘Het
Nieuwe Testament en de Joden’.
Het Joodse geloof heeft zijn wortels
in het Oude Testament; het Christelijk geloof heeft als invalshoek het
Nieuwe Testament. Hoe verhouden
Christendom en Jodendom zich tot
elkaar? Over deze vraag discussiëren: Riet van de Berge - Visser
(PKN Mijdrecht); Anton van Hilten
(pastoraal medewerker PKN
Uithoorn); ds Anneke Schrage –
Buitenbos (PKN Ouderkerk aan de
Amstel) en Pastor Wim Vernooij
(RK Vinkeveen). Gespreksleider
is Henk Oudshoorn. Horizon is te
beluisteren van 9 tot 10 en van 17
tot 18 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Eerste Zondag van
de Voleinding in
De Wegwijzer
Zondag 6 november heet in de kerk
de eerste zondag van de Voleinding.
In de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin
Julianalaan 22, zal die dag in beide
diensten dominee ds. K.T. de Jonge
uit Nieuwegein voorgaan. In de
morgendienst, die om 10.00 uur
begint, zal de tekst uit Mattheus
25,31-46 behandeld worden. Het
gaat daarin over de toekomst, over
de komst van de Zoon des Mensen.
In de middagdienst, die om 17.00
uur begint, gaat het over Romeinen
15,7. Het thema is dan: elkaar
aanvaarden naar het voorbeeld van
Christus. Alle belangstellenden zijn
van harte welkom. Kijk voor andere
informatie op de website van de
kerk: www.cgkmijdrecht.nl.

Abcoude

Kerstboom gezocht!
Ook dit jaar verzorgt de (Ondernemers Vereniging Abcoude/Baambrugge) de kerstboom op het Raadhuisplein in Abcoude. Bij voorkeur
wordt een boom geplant die toch
ergens in onze regio zal worden omgezaagd. Wie een geschikte, volle
boom (of conifeer) van ca. 5 meter
heeft, belt z.s.m. Raad-Huis makelaardij in Abcoude 0294-282940
of mailt naar info@raad-huis.nl.

De Sprookjescarrousel op de Hoflandschool
“Er was eens…”. Zo begonnen
kinderen en ouders dinsdagochtend
25 oktober jl. de schooldag op de
Hoflandschool in Mijdrecht. In
de hal stond een hele mooie, met
lichtjes en doeken versierde carrousel. De leerkrachten speelden vier
sprookjes na zodat kinderen en ouders alvast in de sprookjesstemming
kwamen. Roodkapje ontmoette de
wolf, de prins was op zoek naar
Assepoester met het glazen muiltje,
Hans en Grietje die kwamen bij
de heks en de 7 dwergen vonden
Sneeuwwitje in hun huisje. De carrousel bestaat uit vier kamertjes

waarin de kinderen opdrachten over
sprookjes kunnen uitvoeren. Ook in
de klassen word de komende drie
weken veel met sprookjes gewerkt.
De kinderen leren over de klassieke
sprookjes zoals Roodkapje en Assepoester, maar ook over moderne
en multiculturele sprookjes. Zo zijn
de kinderen op een hele leuke en
leerzame manier met oa literatuur,
taal, spelling en kunst en cultuur
bezig. “En ze leefden nog lang en
gelukkig...” Die slotzin vormt op
woensdag 16 november de afsluiting van het project.

Het derde kanopoloteam van Michiel de Ruyter heeft een hoofdsponsor gevonden. Van Zijtveld BV
uit Mijdrecht ondersteunt de ploeg
de komende drie jaar. Het heugelijke bericht volgt slechts een maand
nadat de ploeg kampioen van de
tweede klasse is geworden.
Het team is dankzij het kampioenschap gepromoveerd naar de eerste
klasse, het op één na hoogste niveau
van Nederland. De ploeg bestaat uit
een mix tussen talenten en ervaren spelers. Tijdens het afgelopen
seizoen is de ploeg voor het eerst
naar toernooien in het buitenland
gegaan. De ervaring smaakte naar
meer, dus ook aankomend seizoen
trekt MdR C de grens over. “Kanopolo is een fantastische sport,” zegt
trainer/coach Michiel Boonacker.

“Met deze financiële injectie kunnen we de sport nog mooier maken.
Er blijft meer geld over voor het
materiaal. Iedereen in het derde
team koopt goede boten en peddels,
waardoor er eerder gebruikte boten
naar beginnende teams gaan. Ook
de jeugd profiteert dus van deze
sponsoring.”
“Eén van de spelers van het team
werkt bij mij,” zo vertelt eigenaar
Alexander van Zijtveld zijn beslissing om sponsor te worden. “Hij
was zo enthousiast over de sport,
dat ik naar het thuistoernooi ben
geweest. De sport is dynamisch,
snel en ook een beetje ruig. Daar
wil ik mijn naam graag aan verbinden,” aldus de eigenaar van het
technisch installatieburo.

Grote opkomst lessen Breakdance & Hiphop
Op 26 en 27 oktober waren er open
lessen bij Hiphop Dance Centre
Build Ya Skillz. De opkomst was
groots: veel nieuwe nieuwe kinderen kwamen vrijblijvend een les
hiphop of breakdance meedoen. Docent Sylvain Veldkamp, zelf al meer
dan 30 jaar actief breakdancer,
kreeg zelfs de verlegen kids die aan
de kant stonden de dansvloer op.
Ook konden de leerlingen en nieuwe
leden een T-shirt van Build Ya Skillz

met korting aanschaffen. Er waren
weer heel wat getalenteerde kids
die hun skillz aan het eind van de
les in de kring konden vertonen.
Er kunnen nog steeds kinderen
instromen, en ook voor de kleinere
inkomens is er een zelfs de mogelijkheid gratis dansles te volgen via
www.stichtingjongerenactief.nl.
De lessen zijn voor jongeren van 6
tot 18 jaar. Zie voor meer info de
advertentie in deze krant.

HSV'69 zondag 3 doet mee aan
‘Leven als een Prof’
Trots heeft het team van HSV'69 3 de nieuwe shirts kunnen tonen in het
nieuwe televisieprogramma van Harry Vermeegen. In dit programma
wordt wekelijks een amateurwedstrijd gevolgd, waarbij Harry Vermeegen
als coach van één van de teams optreedt. De wedstrijd is inmiddels al op
tv uitgezonden, maar is nog terug te vinden op internet bij RTL uitzending
gemist.
De nieuwe sponsor van HSV'69 had bij het ondertekenen van het contract
niet gerekend op zoveel exposure, maar was uiteraard wel zeer prettig verrast met de televisieaandacht. De nieuwe sponsor van HSV'69 3 is Landgoed Plant. Landgoed
Plant is op iedere grote
jaarmarkt of braderie te
vinden in Nederland en
Duitsland, om hun planten
aan de man of vrouw te
brengen. HSV'69 hoop
dat dit nieuwe sponsor
contract voor beide
partijen tot een succes zal
leiden.

Thamen-leerlingen werken ruim 10.000 euro bij
elkaar voor goed doel
Eens per schooljaar gaan alle
leerlingen uit de eerste, tweede en
derde klassen van de Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn aan
de slag om geld te verdienen voor
een goed doel. Niet door te collecteren, maar door zélf de handen uit
de mouwen te steken. Het daarmee
verdiende salaris wordt in een gezamenlijke pot gestopt en overgedragen aan een uitgekozen goed doel.
De jaarlijkse werkdag werd dit keer
gehouden ten bate van de stichting
H.E.L.P. Malawi Nederland. Vorige
week dinsdag kon een cheque ter
waarde van ruim 10.000 euro worden overgedragen aan Louise Swart

van Stichting H.E.L.P. Malawi
Nederland. In augustus 2011 zijn
Thamen-docent Roelof Veldhuizen
en zijn vriendin Brechje Swart,
oprichters van de stichting, naar
Malawi vertrokken om er een jaar
lang ontwikkelingswerk te doen. Zo
helpt Roelof bij de Nanthomba basisschool en zet land- en tuinbouw
projecten op. Brechje is werkzaam
in de Nandumbo kliniek.
Zij houden de school op de hoogte
van hun ontwikkelingen en zo kunnen de leerlingen zien waar zij zo
hard voor hebben gewerkt. Zie ook:

www.helpmalawi-nederland.nl.

Carl Kooijman, Teamleider Dienstverlening van Scholengemeenschap Thamen
overhandigt de cheque aan Louise Swart van Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland
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Running Bridge Drive brengt 1.100 euro op voor Spelers Biljartclub Dé Biljartmakers/De Vrijheid
goede doel
in nieuwe kleding
De spelers van biljartvereniging De
Vrijheid/De Biljartmakers, uitkomend in De Ronde Venen competitie
en spelend in Café De Vrijheid te
Amstelhoek, spelen dit seizoen in
nieuwe wedstrijdkleding. Naast
sponsor van het eerste uur Dé
Biljartmakers Gerard en Cees Bocxe
uit Portengensebrug zijn nog twee
sponsors aangetrokken, waardoor er
voldoende middelen aanwezig waren
om keurig gekleed in zwarte over-

hemden het centre court te betreden.
Het gaat om MAWI borduurwerken
uit Uithoorn en INGMAR kachels en
openhaarden uit Nieuwveen.
Alle teamleden zijn zeer verguld met
deze sponsors en tonen bovendien in
de competitie dat deze drie sponsors een goede investering gedaan
hebben: de afgelopen weken het
team heeft zich opgewerkt naar de
top van de ranglijst en bivakkeert
momenteel op een vierde plaats.

De vierde zogeheten ‘running bridgedrive’, een initiatief van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, heeft zaterdag jl. een bedrag opgeleverd van
1.100 euro voor het goede doel. Het bedrag wordt gebruikt om alleenstaanden op eerste kerstdag het traditionele Lions Kerst ontbijt aan te
bieden.
Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie
en deden zo zeven verschillende
horeca-gelegenheden aan (RendezVous, Grieks restaurant Corfu,
Shoarma Montfort, tapasbar La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie
De Lindehof en Chinees restaurant
Lotus Corner), plus het gemeentehuis. Na elke ronde waren er bijna
200 personen aan de wandel in
het centrum van Mijdrecht voor dit
evenement.
Na afloop van alle spelrondes vond
de prijsuitreiking plaats in Chinees
restaurant Lotus Corner (in de Lindeboom). De eerste prijs, bestaande
uit de Lions Wisselbeker en de superhoofdprijs van een weekend- of
midweekverblijf bij Landal GreenParks, werd gewonnen door het dames bridge paar Wil van der Linden
en Marga Robbers (score 65,16%).

Piet Homan/Wytze de Vries eindigden als tweede (64,09%) en Leo
en Machteld Oliemans (de winnaars
van vorig jaar) op de derde plaats
(62,37%).

V.l.n.r. Cees Bocxe (sponsor), Bert Loogman, Nick v.d. Veerdonk, Hetty van Eijk,
Paul Huzemijer, Marcel Uyttewaal (sponsor), Fred van Eijk, Gerard Bocxe, Nico v
Soeren, Bart Dirks en Glenn Altena.

Organisatoren Klaas Norel en
Chris van der Wilt van de Lionsclub
kondigden na afloop aan dat de
opbrengst wordt besteed aan het
Lions Kerst ontbijt, een project dat
reeds twintig jaar plaatsvindt op
eerste kerstdag in De Meijert. Op
voordracht van lokale instellingen
en huisartsen worden gasten hiervoor uitgenodigd.

De Piusschool in Abcoude is al
een paar jaar een zogeheten VTB
school. Dit staat voor Verbreding
Techniekonderwijs op de Basisschool van groep 1 tot en met groep
8. Naast de techniek-ateliers en de
lessen uit de zogenaamde techniektorens, heeft de Piusschool afgelopen maandag voor het eerst ook
kennis gemaakt met een techniekcoach in de klas. Techniekcoaches
zijn vroeggepensioneerden die voorheen werkzaam waren in de Metaal
en Elektrotechnische bedrijfstakken. Zij ondersteunen scholen bij
het geven van technieklessen. Een
onderdeel daarvan is de techniek-

ochtend, waarbij de kinderen vooral
zelf aan het ‘experimenteren’ gaan.
Maandag j.l. was groep 5 de eerste
groep die met techniekcoach Rob
Kosterman aan het werk ging. De
kinderen hebben onder andere kennis gemaakt met een stroomkring,
metaalbewerking, verschillende
gereedschappen, magnetisme en
zonne-energie. Na afloop kregen
ze allemaal het werkschrift en een
oorkonde mee naar huis.
Iedereen was razend enthousiast
over deze zeer geslaagde ochtend.
De groepen 6 tot en met 8 komen
dit schooljaar ook nog aan de beurt.

Zaterdag: Verlichtingsdag bij Karwei
Aan de hand van een oude koffer
werden we meegenomen naar de
jeugd van toen.
Deze koffer was gevuld met allerlei
dingen die wij nog van vroeger kenden, zoals sigarenbandjes, suikerzakjes enz. Met veel enthousiasme
vertelde Paul over de gezelligheid
van de 50er en 60er jaren. Leuk
om kleding enz. van vroeger weer
te zien.
Na deze prachtige show gingen we
weer met de bus naar Mijdrecht.
Onze gasten waren vol lof over deze
dag.

Bingo en
Klaverjasmarathon
Op zaterdag 5 november vindt
er een Bingoavond plaats in de
Amstelhoek. Aanvang 20 uur; zaal
open vanaf ca. 19 uur. Er worden
tien ronden gespeeld met vele
mooie prijzen. De organisatie
rekent op net zo’n grote opkomst
als de vorige keer!
Op zaterdag 12 november is er
Marathonklaverjassen. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. De kosten
van deelname bedragen 7 euro.
Het kaarten duurt van 10 uur
’s ochtends tot 22 uur ’s avonds.
(zaal open vanaf ca. 9.30 uur). Om
de organisatie hiervan vlekkeloos
te kunnen laten verlopen is vóóraf
aanmelden noodzakelijk. Aanmelden bij: Martine Baltus, tel: 0297214543 (e-mail: martinehijman@
hotmail.com).
Adres: verenigingsgebouw Ons
Streven, Engellaan 3a, Amstelhoek.

Open dag
basisscholen

Techniekcoach in de klas

Onlangs is de Zonnebloem afdeling
Mijdrecht met de bus afgereisd
naar Leerbroek.
Ze wilden er een leuke dag van maken. De leuke dag zag er als volgt
uit: Allereerst vertrokken wij vanuit
Mijdrecht naar Leerboek waar we
ongeveer om 12.15 uur aankwamen. Daar werden onze gasten een
prima lunch aangeboden. Na de
uitvoerige lunch werden de stoelen
anders neergezet om gezellig naar
een theatershow te gaan kijken.
Deze theatershow werd gepresenteerd door Paul van Kuiken en
Froukje Koelewijn.

Amstelhoek

Abcoude/Baambrugge

Eerste prijswinnaars Wil van der
Linden en Marga Robbers met
wisselbeker, bloemen en hoofdprijs.
Links Klaas Norel, Aad van der Wilt
en Chris van der Wilt (Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis).

De Zonnebloem afdeling Mijdrecht op stap
naar Leerbroek

Kort nieuws

De wintertijd is ingegaan, het is weer vroeg donker ’s avonds, tijd om eens
kritisch naar de verlichting in en om het huis te kijken. Morgen, zaterdag 5
november houdt Karwei in Mijdrecht
een Verlichtingsdag: er wordt een
grotendeels vernieuwd assortiment
lampen gepresenteerd, er is een
demo ‘lichtplan maken’, en bovendien
krijgt men 25% korting op verlichting en armaturen. Voor de kinderen
is er het Dr. Bibberspel. Karwei kijkt
ook al vooruit naar de feestdagen, de
voorbereidingen voor de Kerstmarkt
op 10 december zijn in volle gang.
Men kan al inschrijven op de demo
‘kerststukjes maken’, de kosten hiervoor zijn 15 euro per kerststukje.

Op woensdag 9 november a.s. is
er Open Dag op alle scholen in
Abcoude en Baambrugge. Tussen 09.00 en 11.30 uur kunnen
ouders van nieuwe kinderen bij
alle scholen binnen lopen. U krijgt
informatie over de school en kunt
de school in bedrijf zien. Veel
informatie is tevens te vinden op
de websites van de verschillende
scholen:
www.ichthusbaambrugge.nl
www.cnsabcoude.nl
www.obspietmondriaan.nl
www.rkbspaulusschool.nl
www.piusschool.nl

Vinkeveen

Koppel
prijsklaverjassen
Dinsdag 8 november organiseert
klaverjasclub Onder Ons een prijs
koppel kaartavond voor iedere
kaartliefhebber. de aanvang is
20.00 uur in Bar-Bistro Gewoon
Lekker, voorheen Proosdijhaven,
Herenweg 276 in Vinkeveen. Er
zijn veel mooie prijzen te winnen.
Parkeren op het parkeerterrein er
tegenover.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Scholekster 33, Mijdrecht
Op een zonnige maandagochtend ga ik op weg naar Mijdrecht om weer een leuk huis
te bezichtigen. Het betreft deze keer een ruime twee-onder-een-kapwoning aan het
uiterste randje van Mijdrecht, in de wijk Twistvlied. De Scholekster is een rustige
straat waar alleen bestemmingsverkeer doorheen rijdt. Overal zijn parkeervakken
waar je je auto kwijt kunt.
Maar als ik bij de woning zelf aan kom zie ik dat er op de oprit van deze woning ook
makkelijk twee auto’s kunnen staan. Lekker je auto voor de deur dus.
De woning en de tuin zien er goed
onderhouden uit, dus ik ben erg benieuwd naar wat er binnen te zien
is. Via de voordeur komen we in
een bijzonder ruime hal waar je het
toilet, een garderobekast, de trap
naar de eerste verdieping en de
toegangsdeur naar de woonkamer
vindt. Ook kun je via een aparte
deur de voormalige garage in lopen.
De garage is omgebouwd tot een
extra kamer en een soort bijkeuken waar nu een koelkast en een
wijnkast zijn geplaatst. Het mooie
van deze ruimten is, dat deze zijn
voorbereid om hier een slaapkamer
en een badkamer van te maken
wanneer je dat zou willen. Er is
aan de zijkant een eigen ingang
gecreëerd dus er zijn verschillende
mogelijkheden voor deze ruimten.
We lopen door naar de achterkant
van de woning waar een ruime waskamer is met genoeg plaats voor
een wasmachine en een droger.
De woonkamer is uitgebreid door
middel van een halfronde aanbouw
met grote ramen, waardoor er
lekker veel lichtinval in de woning
is. De uitbouw is in gebruik als kantoorruimte en lijkt mij een heerlijk
plekje om te kunnen zitten. De rest
van de woonkamer is enorm ruim
en er is een sfeervolle gashaard
aanwezig. De aangrenzende keuken
ziet er netjes uit en is van alle
gemakken voorzien.
We gaan de trap op naar de eerste

verdieping waar je twee slaapkamers en de badkamer vindt.
De master bedroom ligt aan de
achterkant van de woning en is vergroot door van twee kamers één kamer te maken. Mooi gedaan, want
dit is nu echt een verrassend ruime
kamer geworden. Uiteraard kan dit
ook ongedaan gemaakt worden en
kun je er weer twee aparte kamers
van maken. De andere slaapkamer
ligt aan de voorzijde van de woning
en kan gebruikt worden als slaapkamer of kantoorruimte.
De badkamer is voorzien van een
tweede toilet, wastafelmeubel,
ligbad en een stoomdouchecabine. En dat is wel heel erg lekker
natuurlijk.
Op de zolderetage vind je nog een
slaapkamer met een groot dakraam
en langs de kanten zijn hier schuifkasten gemaakt met bijzonder veel
bergruimte.
Dan nemen we nog even een kijkje
in de tuin die op het zuidoosten
gelegen is. Het terras is netjes
aangelegd en de tuin is erg goed
onderhouden. Er is zelfs een elektrische zonwering aanwezig met
wind- en lichtautomaat. Achter in
de tuin staat nog een groot houten
tuinhuis waarin je je tuinmeubels en
dergelijke kwijt kunt.
Deze woning is lekker ruim en de
verbouwingen die er gedaan zijn,
zijn echt een verbetering aan deze
woning. Ook de ligging is ideaal,

rustig
maar toch
ook overal
dichtbij.
Echt een
aanrader
om hier
eens rond
te kijken
zodat
je zelf
een idee
krijgt van
wat de woning allemaal te bieden
heeft.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
1,2
Snelweg A2
10,9
Openbaar vervoer 0,5
Basisschool
0,8
Sportcomplex
0,6

Facts & Figures
Scholekster 33, Mijdrecht
Vraagprijs € 480.000,- v.o.n.
Perceelsoppervlakte 315 m2
Inhoud 450 m3
6 kamers (3 slaapkamers)
Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl

www.korvermakelaars.nl
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Om extra aandacht te schenken aan de nieuwste innovaties van Miele-apparaten heeft Koeleman Elektro
een huis-aan-huis-folder verspreid met daarin een
opvallende kijkdoos-wedstrijd. Er werd een overweldigend aantal kijkdozen ingeleverd. De gelukkige
prijswinnaar heeft maandag jl. haar prijs in ontvangst
genomen. Kaya Huijsen van 7 jaar ontving een spellenpakket met de nieuwste spellen van Hasbro.

De familie Wolf uit Wilnis is alvast verzekerd van een heerlijk
kerstdiner! Zij zijn de winnaars van de Open Huizen Dag
actie van 1 oktober jl. van Vida Makelaars. Elke bezoeker van
een ‘Open Huis’ maakte kans op het winnen van een geheel
verzorgde BBQ/gourmet voor 8 personen.
Deze actie was een groot succes gezien het aantal bezoekers! Benieuwd wat Vida Makelaars og voor u kan betekenen?
Neem gerust contact met ons op! Dorpsstraat 14 te Mijdrecht
of www.vidamakelaars.nl.
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Het eerste gedeelte van het hockeyseizoen zit er op en dat
hebben de meiden van HVM D2 als herfstkampioen afgesloten;
alle wedstrijden tot de herfstvakantie werden gewonnen. Na de
vakantie is de najaarscompetitie in een klasse hoger begonnen. Voor sponsor H.M. van Scheppingen een goed argument
om de tenues weer aan te vullen en het team even op de foto
te zetten. Waar kon dat nu beter dan voor een van de bekende
projecten die het bedrijf onder handen heeft; de Dorpsstraat in
Mijdrecht.

De jongens van CSW F2 hebben zich afgelopen zaterdag als een sterk team laten
zien op het veld van de Loosdrechtse
voetbalclub. Onder leiding van Jack en
Robert, gehuld in prachtige windjacks gesponsord door Juwelier Hartel, creëerde
het team een doelpuntenregen. Door een
fantastisch samenspel wisten de boys
van CSW F2 de eindstand te zetten op een
ongelofelijke 13-1! Een prachtig resultaat,
goed gedaan jongens!

Maandag jl. was er een
klein en bescheiden
feestje bij de Pijlstaartschool in Vinkeveen.
Deze ochtend werd
samen met 299 andere
leerlingen en alle leerkrachten het heugelijke feit gevierd dat Mara Kempers uit groep
1 de 300ste ingeschreven leerlinge is. Een beetje verlegen, maar
onder het toeziend oog van haar moeder en broertje, liet Mara
zich toezingen. Uiteraard heeft Mara namens de hele school een
cadeautje gekregen en mocht zij in alle klassen trakteren. Directeur Bert van Diemen is blij met deze behaalde mijlpaal en wenst
Mara namens leerlingen en leerkrachten een plezierige tijd toe
op de Pijlstaartschool.

Zaterdag jl. vierde knutselclub
Kinderen helpen Kinderen het
20-jarig bestaan met een open
huis. Wethouder Spil opende de
middag met het aansnijden van een
taart met het clublogo. Men kon de
knutselruimte bekijken, zeepkettingen maken, cake versieren en zich
laten schminken. Er stond ook een
verkoopkraampje. De opbrengst
van alle activiteiten gaat naar het
Lilane Fonds, om gehandicapte
kinderen een betere toekomst
te geven. De kinderen op de club
knutselen behalve voor zichzelf
ook voor de verkoop. Ook wordt er door volwassenen geschminkt bij diverse evenementen, zoals
Wilnisfestival, straatspeeldag, straattheaterfestival, enz.

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

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

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

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

Wereldproduct, chocoladeletters en najaarsfolder
Deze maand hebben de wereldwinkels in Abcoude en Mijdrecht weer een mooi wereldproduct uitgezocht. Om alvast een beetje in de stemming te komen is gekozen voor een
raamdecoratie met een kerstboompje erin. De ovale hanger is van metaal en het kerstboompje van capiz, een doorschijnende schelpensoort, die alleen op de Filipijnen voorkomt. De hangers zijn daar ook gemaakt en kosten 8 euro per stuk.
De maanden november en december staan
in het teken van Sinterklaas en Kerstmis.
Maanden waarin je familie of vrienden wilt
verrassen met persoonlijke cadeaus. Met een
cadeau uit de Wereldwinkel draag je bij aan
het bevorderen van eerlijke handel, waardoor ondernemers in de derde wereld een
inkomen kunnen verdienen en daarmee hun
leefomstandigheden kunnen verbeteren. Ook
Sinterklaas kan hieraan meewerken. Voor
de kleintjes heeft de winkel in Abcoude een
ruime keuze aan
eerlijk speelgoed, houten
puzzels, leuke
spelletjes en
mooie boekjes.
Bij beide
Rondeveense
wereldwinkels
kunt u terecht
voor fair trade
chocoladelet-

ters met Max Havelaar keurmerk. Al jaren
vraagt de Wereldwinkel aandacht voor de
cacaoboeren in Afrika. Nog steeds komt daar
op de cacaoplantages kinderarbeid voor. In
2010 voerde de Groene Sint een succesvolle
campagne tegen ‘foute’ chocoladeletters.
Sindsdien vragen steeds meer mensen bewust
naar ‘eerlijke’ chocoladeletters in de winkels.
En maar liefst zeven grote winkelketens hebben aangekondigd dat al hun huismerk letters
in 2012 duurzaam geproduceerd zullen zijn.
Deze week is de nieuwe najaarsfolder huis
aan huis verspreid. Een folder vol leuke
cadeautjes voor Sint en Kerst. Veel goede
redenen dus om bij de Wereldwinkel langs te
gaan.

Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, Abcoude
www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel De Ronde Venen, Passage 14,
Mijdrecht
www.derondevenen.wereldwinkels.nl

Unicef De Ronde Venen
Vooruitlopend op de naderende kerstdagen is
Unicef gestart met de verkoop van de bekende
kerst- en gewone kaarten. Ook zijn er weer
mooie cadeau-artikelen te koop. Vanaf vrijdag
18 november is er iedere vrijdagmiddagverkoop
in de bibliotheek. Bij winkelcentrum De Lindeboom is de kraam dit jaar te vinden op zaterdag
26 november en zaterdag 10 december.
Door twee pakjes kaarten te kopen, kan Unicef

113 poliovaccins kopen om kinderen tegen deze
verlammende ziekte in te enten.
Met slechts drie pakjes kaarten kan Unicef
1 dubbelzijdig schoolbord met stoffer en 200
krijtjes aanschaffen; de basis voor een leraar
om kinderen les te kunnen geven. Wie niet in
de gelegenheid is om naar de kraam te komen,
dan kan men ook terecht bij Ellen Vergeer, tel.
0297-273872.

DE GROENE VENEN

Dag van de Mantelzorg op 10 november
‘Opgroeien met zorg’. Dat is op donderdag 10
november het centrale thema van de veertiende landelijke Dag van de Mantelzorg. In
De Ronde Venen kunnen mantelzorgers in het
Veenlanden College Mijdrecht deelnemen
aan een ontspannen activiteit. Wethouder
Erika Spil zal de activiteit openen. Dit
jaar staat de Dag van de Mantelzorg in het
teken van de jonge mantelzorger. 1 op de
4 jongeren groeit op met zorg, zo blijkt uit
recent onderzoek. Voor de omgeving van de
jongere is dit echter niet altijd zichtbaar. Het
landelijke motto van deze dag is daarom:
Opgroeien met zorg.
Stichting De Baat organiseert deze dag
voor alle mantelzorgers (jong en oud) uit
De Ronde Venen van 16.00 – 20.00 uur een
programma gevuld met workshops, muziek

en lekker eten in het Veenlanden College te
Mijdrecht, dat onder begeleiding van vrijwilligers van Stichting De Baat, wordt verzorgd
door leerlingen van het Veenlanden College.
Deelname aan deze dag is kosteloos. Meer
weten? Kijk dan op

www.stichtingdebaat.nl/steunpunt-mantelzorg.

Cursussen De Paraplu
In de maand november biedt de Stichting 'Paraplu' een bijzonder leuk en aantrekkelijk
cursusaanbod. Gevarieerd, en zowel creatief als erg praktisch en er zijn nog mogelijkheden om in te schrijven. De klok is verzet, de winteravonden worden langer en dus een
genot om aan deze activiteiten deel te nemen en daarmee een zinvolle invulling te geven
aan deze winteravonden.
Workshop Manicure
Deze kortdurende en snelle workshop is
bedoeld voor vrouwen en mannen die het
belangrijk vinden om hun handen en nagels
goed te verzorgen. De workshop vindt plaats
op woensdagmiddag 16 november a.s. van
13.30 tot 15.30 uur en wordt verzorgd
door mevrouw B. Schaap. De te gebruiken
materiaalkosten - plm. € 9,50 inclusief een
cadeautje - worden aan de docent voldaan.
De cursuskosten bedragen slechts € 8,00.
Kerstdecoratie beplakt met decopatch
papier
Deze eendaagse workshop wordt tweemaal
georganiseerd, namelijk op donderdag 10
november én op donderdag 24 november
van 09.30-11.30 uur en wordt verzorgt door
de bekende creatieve kunstenares Ans van

Kerkwijk. Na afloop is men in staat om ten
behoeve van de huisversiering tijdens de
Kerstdagen zelf allerlei mooie en sfeervolle
effecten te creëeren. De aan te schaffen
materiaalkosten bedragen € 10,00, aan de
docente te voldoen. De cursusprijs bedraagt
slechts € 8,00.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in het
programmaboekje - af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier worden ingeleverd
dat kan worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de ‘Paraplu’,

Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Gratis voorlichtingsavond over vuurwerkangst bij dieren
Dierenartspraktijk Dokter Annemarie in Abcoude organiseert een gratis voorlichtingsavond
over vuurwerkangst op woensdagavond 9 november. Tijdens de avond krijgt u meer informatie om het voor uw huisdier zo aangenaam mogelijk te maken tijdens de jaarwisseling.
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is
het jaar ten einde. Voor mensen een gezellige
en feestelijke tijd, maar niet voor huisdieren.
Veel huisdieren zijn bang voor vuurwerk en
dat maakt deze tijd echt verschrikkelijk voor
hen. Angst voor onverwachte, harde geluiden is
natuurlijk gedrag voor huisdieren. Het is heel
belangrijk om hier op een juiste manier mee
om te gaan, anders beloon je de angst en zal de
hond alleen maar banger worden. Hoe doe je
dat dan?
Honden met vuurwerkangst kan je het beste zo
veel mogelijk te negeren. Kalmerend toespreken, beklagen en extra aandacht tijdens het
angstgedrag van de hond versterkt de angst
voor het vuurwerk. In feite bevestig je dan als
baas dat de hond een reden heeft om bang te

zijn en zal je hond het angstgedrag herhalen of
steeds banger worden. Daarom doe je als baas
alsof het knallen en flitsen heel normaal is. Dit
betekent dus zelf rustig blijven en niet belonen,
geen aandacht geven, maar ook niet straffen.
Het beste is om je hond op z’n eigen vertrouwde plaats te laten liggen en negeren. Sluit de
gordijnen en zet een rustig muziekje op, zodat
het lawaai van buiten wordt overstemd.
Katten kan je beter een paar dagen van
tevoren al binnen houden. Ook al zijn het nog
zulke doorgewinterde buitenkatten, van al dat
vuurwerkgeweld kunnen ze toch schrikken.
Vooral als er –al dan niet per ongeluk- iets dicht
bij hen ontploft! Huisdieren die enorm bang
zijn hebben soms wat extra hulp nodig om de
vuurwerkperiode goed door te komen. Er zijn
rustgevende middelen
verkrijgbaar die uw
huisdier goed kunnen
helpen. Deze middelen
werken optimaal als er
ruim voor de jaarwisseling mee begonnen
wordt.
Informeer hierover bij
uw dierenarts.

Aanvang 19.00 uur.
Adres: Hollandse Kade
27, Abcoude.
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Ook Wilnis neemt deel aan zestiende Dorcas Voedselactie

Voedselinzameling op meer dan duizend locaties
Dit jaar wordt voor de zestiende keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan
duizend locaties in Nederland wordt voedsel ingezameld voor de allerarmsten in OostEuropa. Bij deze actie zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. Vorig jaar werden tijdens de voedselactie 53.000 voedselpakketten
ingezameld. Dit jaar is het streven om 55.000 voedselpakketten in te zamelen. Het is de
bedoeling dat de eerste 20.000 voedselpakketten voor Kerst op de plaats van bestemming terechtkomen.
Supermarkten en kerken
Meer dan 600 supermarkten
verlenen hun medewerking
aan de Voedselactie. Dorcasvrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelende
publiek. Op deze lijstjes staan
producten die in de voedselpakketten worden gestopt.
De klanten kunnen één of
meerdere producten van het
lijstje kopen en afgeven aan
de vrijwilligers. Op woensdag 2 november of zondag 6
november wordt in kerken
Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Honderden kerken zamelen tijdens deze diensten
voedsel in.
In Wilnis wordt op vrijdag 11 november de
Dorcas Voedselactie gehouden in ‘De Roeping’ bij de Hervormde Kerk (bij de stoplichten).
De Roeping is hiervoor open van 15.00 tot
16.30 en 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur.
Sorteren van voedsel
Direct na de voedselinzameling worden de

Vermogenweg 1, Mijdrecht, t: 0297 25 38 00, www.ronaldvaneijk.nl

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

WWW.DEGROENEVENEN.NL

etenswaren naar verschillende regiocentra
gebracht. Daar zorgen honderden vrijwilligers ervoor dat al het voedsel wordt uitgesorteerd en in pakketten wordt ingepakt.
Zodra de voedselpakketten verzendklaar
zijn gemaakt, gaan vrijwillige chauffeurs op
pad naar Oost-Europa om de pakketten daar
af te leveren. Ze zorgen vaak zelf voor een
gesponsorde vrachtwagencombinatie. De
overige transportkosten worden betaald van
giften die tijdens de Dorcas Voedselactie in
de collectebussen worden gedeponeerd. Meer
informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

In onze omgeving hebben we in bepaalde gebieden, zoals gedeelten van Vinkeveen, Abcoude, Baambrugge, Loenen, Kamerik, Nieuwkoop en Kockengen bij overdrachten van
woningen en percelen grond te maken met het recht van de dertiende penning.

Mag het recht nog worden geheven?
Over het recht van de dertiende penning zijn
verschillende processen gevoerd met de vraag
of dit recht nog steeds geheven mag worden.
De Hoge Raad heeft een aantal keren geoordeeld dat dit recht nog steeds bestaansrecht
heeft. Echter bij Wet van 3 oktober 1984
is bepaald dat het recht van de dertiende
penning per 1 januari 2015 wordt afgeschaft.
Tevens is toen bepaald dat met ingang van 1
januari 1985 het heffingspercentage werd
verhoogd van 1/13 deel naar 11%.
Wanneer wordt er geheven?
Het recht van de dertiende penning is alleen
verschuldigd bij de verkoop van grond. Het
recht is niet verschuldigd bij vererving en bij
de vestiging van het recht van erfpacht of

Nu de herfst weer zich al enige tijd gemeld heeft, en alle
bladeren van de bomen waaien, komen deze vaak in de
goten terecht. Wij raden u aan dit te controleren, want ze
kunnen verstoppingen in regenafvoeren veroorzaken. Bovendien kunnen, als het straks gaat vriezen, de bladeren vermengd met water uitzetten.
Dat kan de boel kapot drukken, zodat er een lekkage ontstaat. Er zijn speciale roostertjes te koop voor regenafvoeren, misschien raadzaam deze te plaatsen. Het is een kleine
moeite om het even na te zien, maar het voorkomt een hoop ellende.
Deze tip wordt u aangeboden door de duizendpoot van De Ronde Venen.

Het Recht van de Dertiende Penning
Ontstaansgeschiedenis
Hoe en wanneer het recht van de dertiende
penning is ontstaan ligt nergens duidelijk
vast. Het westelijk deel van (destijds het
Bisdom) Utrecht bestond rond 1200 uit
wildernis en veenmoerassen. Op een gegeven
moment ging de leenman, die feitelijk eigenaar was van het gebied, stukken wildernis
uitgeven aan kolonisten, die zich in dit gebied
wilden vestigen. Als een kolonist zijn stuk
grond weer wilde gaan verkopen, was het
voor de heerser van belang dat de nieuwe bewoner hem goedgezind was en hem steunde
bij het besturen van het gebied. Daarom
had men geregeld dat er bij verkoop van de
grond toestemming van de heerser nodig
was. Wenste de heerser een nieuwe koper
niet in zijn gebied, dan kon hij gebruik maken
van zijn recht om het terug te kopen. Als hij
daar geen gebruik van maakte, dan moest
de koper ter erkenning van het gezag van de
heerser een dertiende deel (dertiende penning) van de waarde van de grond betalen.

Herfstbladeren

UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2011
Datum trekking: 24 oktober 2011

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2011.
De Nationale Zonnebloemloterij 2011 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

LOTNR
1260673
0391307
0683607
0034982
0768121
0249920
1236215
0549169
0988352
0558703
0829623
0680094
0768361

PRIJSBEDRAG
€15.000,00
€10.000,00
€10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

PRIJSNR
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR
0353743
0962261
0520263
0558794
0266244
0722140
0859200
0933273
0684390
0381556
1178782
0999001

PRIJSBEDRAG
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs
08629
€ 100,00
27e prijs
59065
€ 100,00
28e prijs
95837
€ 100,00
29e prijs
6368
€ 50,00
30e prijs
1708
€ 50,00
31e prijs
6684
€ 50,00
32e prijs
458
€ 15,00
33e prijs
237
€ 15,00
34e prijs
132
€ 15,00

het recht van opstal. Verder is het ook niet
verschuldigd bij inbreng in een maatschap,
schenking of ruiling.
Bij de verkoop van een woning met ondergrond, tuin en verder toebehoren wordt er
enkel geheven over de waarde van de grond.
Dit heeft te maken met het feit dat er oorspronkelijk alleen grond is uitgegeven aan de
kolonist, die zelf heeft gezorgd voor de bouw
van zijn woning.
Hoe wordt er geheven?
Op dit moment wordt het recht van de
dertiende penning door CMS Derks Star
Busmann te Utrecht geheven namens een
groot aantal particulieren partijen, de Staat
der Nederlanden en Stichting Beheer Kasteel
Renswoude. Indien een koper bij de aankoop
van zijn woning of perceel grond direct bij
de overdracht via de notaris het recht van de
13e penning afdraagt dan wordt er in sommige gevallen een korting verleend.
Meer informatie of vragen over het recht van
de dertiende penning? Wij zijn u graag van
dienst.

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

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de
loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere
loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
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Hannekemaaiers en veenpoepen

Vinkeveen

Marion Bloem bij
Venen Literair
Voor de avond die Venen Literair
vrijdag 11 november organiseert
met schrijfster Marion Bloem
zijn nog kaarten verkrijgbaar.
De avond wordt gehouden in De
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
aanvang 20.00 uur. De toegangskaarten zijn te koop bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen,
Wilnis en Mijdrecht en ook bij
The Readshop in Vinkeveen en
bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en kosten € 7,50.
Marion Bloem zal vertellen uit
en over haar werk, vragen beantwoorden en signeren. Bloem
is een zeer productieve schrijfster over velerlei onderwerpen.
In 2010 verscheen ‘Als je man
verandert’ en dit jaar kwam de
roman ‘Meer dan mannelijk’ uit.
Voor meer informatie over de activiteiten van Venen Literair kan
men bellen met Anneke van Gessel, 0297-261382 of met Erwin
Horwitz, 0297-263195.

Mijdrecht

November is
filmmaand
in de Veenhartkerk
Van 4 t/m 25 november is het
filmmaand in de Veenhartkerk
in Mijdrecht. Elke vrijdagavond wordt er in deze maand
een goede film vertoond. De
Veenhartfilmmaand is er voor
iedereen die dicht bij huis wil
genieten van de betere films
en er vrijblijvend over door wil
praten, met openheid en respect
voor ieders opvatting.
Vrijdag 4 november staat een
Nederlands drama op het programma. Twee mensen vinden
elkaar en worden verliefd. Maar
de tegenstellingen in hun levens
zijn groot. Als de vrouwelijke
hoofdpersoon zwanger wordt,
kiezen ze voor elkaar ondanks de
hoge prijs die ze daarvoor moeten betalen. De film is te zien in
het gebouw van de Veenhartkerk,
Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf
20.00 uur is de zaal open en de
film start om 20.30 uur, entree
bedraagt € 4,00. De film wordt
vertoond op een groot scherm
en na afloop is er een drankje en
gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke filmtitel
draait of wil je meer informatie
over de filmmaand? Kijk dan op
www.veenhartkerk.nl of geef
je op voor de Veenhartfilmladder via veenhartfilm@telfort.nl.
Dan word je maandelijks op de
hoogte gehouden. De Veenhartfilmactiviteiten zijn ook te volgen
op facebook.

Expositie Papier Textiel nog t/m 13 november
te zien
Nog tot en met 13 november kunt u bij galerie Fort aan de Drecht de
expositie Papier en Textiel komen bekijken. Ook in deze 4e editie is
het weer wonderlijk om te zien wat voor prachtige kunstwerken met
papier en textiel gemaakt kunnen worden. Er is werk te zien van Jan
Jr. Schoonhoven, Boukje Voet, Miriam Londoño, Riny Smits en Marijke
Hillebrand.

Vanaf de zestiende eeuw kwamen
elk jaar duizenden vreemdelingen, voornamelijk Duitsers, naar
Nederland om op het land of in
de veenderij wat bij te verdienen.
En wij mogen stellen dat zonder
de inbreng van deze gastarbeiders
onze Gouden Eeuw niet tot de ons
welbekende bloei zou zijn gekomen.
De totale omvang van deze jaarlijks
terugkerende volksverhuizing wordt
op vijf miljoen migraties geschat.
Dit verschijnsel, dat later bekendheid kreeg onder de naam Hollandgangers, heeft zich ook voorgedaan
gedurende het veenderijgebeuren in
De Ronde Venen en velen van hen
zijn hier gebleven en nooit meer
teruggegaan.
Op uitnodiging van de werkgroep
genealogie van de historische
vereniging De Proosdijlanden is
genealoog Jos Kaldenbach uit Alk-

maar bereid gevonden om over dit
onderwerp een lezing met lichtbeelden te houden.
Het is bepaald geen geheim dat
onderzoek doen in de Duitse archieven niet te vergelijken is met de
mogelijkheden die wij hier voorhanden hebben.
Voor hen die hun zoektocht nog
steeds niet hebben opgegeven, of
aanwezige literatuur willen raadplegen: een uitgelezen mogelijkheid
om op maandagavond 7 november
a.s. naar verenigingsgebouw De
Boei in Vinkeveen te komen. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Vragen over dit onderwerp kunt u
ook van tevoren ook reeds mailen
aan jos.kaldenbach@tiscali.nl en
voor zover de tijd dat toelaat zullen
deze later op de avond beantwoord
worden.

Benefietconcert in Dorpskerk Baambrugge

Zaterdag 5 november geeft het Amstelveens Symfonieorkest (AMSO)
een Benefietconcert ten bate van
het Restauratiefonds Dorpskerk
Baambrugge in de Baambrugse
Dorpskerk. Het AMSO is een amateursymfonieorkest van ongeveer
50 leden uit de weide omgeving van
Amstelveen, waaronder De Ronde
Venen. Het AMSO staat sinds 1990
onder leiding van Saskia Boon, tot
voorheen celliste bij het Koninklijk
Concertgebouw Orkest.
Het concert van heeft als thema
“Spaanse Herfst” met als hoogtepunt het welbekende gitaarconcert
van Joaquin Rodrigo. Verder worden delen uit de Carmen van Bizet
gespeeld en een Ouverture en Symfonie van Juan Crisostomo de Arriaga en Spaanse dansen van Moritz
Moszkofsky.De solist van de avond
is gitarist Leon de Kroes. Leon is

op 11 jarige leeftijd begonnen met
gitaar spelen in een band. Later
heeft hij klassiek gitaar gestudeerd
aan het Amsterdams Sweelinck
Conservatorium bij Wim Pfister
en Jazzgitaar bij Hans Kunneman.
Momenteel vormt hij samen met de
sopraan Hannie Slingerman het duo
“Cuerda Vocales” en geeft hij les
op de muziekschool in Amersfoort.
Sinds 2008 maakt hij deel uit van
het bestuur van het “Rotterdams
Gitaarpodium”. Tijdens de pauze
wordt er koffie, thee en limonade
geschonken. Alle opbrengsten van
deze avond komen ten goede aan
de hoognodige restauratie van de
Baambrugse Dorpskerk. Aanvang
19.30 uur, de toegangskaarten zijn
vanaf 19.00 uur te koop in de kerk.
De kosten bedragen voor volwassenen 5 euro en kinderen tot en met
12 jaar 3 euro.

Van Jan Jr. Schoonhoven zijn kleurrijke werken te zien die gemaakt
zijn van papier maché op canvas.
Het papier maché wordt handmatig en met paletmessen bewerkt
waardoor een ragfijn lijnenspel
ontstaat. Boukje Voet gebruikt het
boek als een voorwerp waar ze de
functie van weg heeft genomen en
de esthetiek de overhand neemt.
Miriam Londoño gebruikt het papier als basis om ontwerpen en tekeningen te maken die bestaan uit
lijnen zwevend in de ruimte. Riny
Smits gebruikt flexibele materialen
om haar ideeën vorm te geven. Aan
de mogelijkheden van het werken
met papier en textiel lijken geen
grenzen te zijn. Marijke Hillebrand
haar ontwerpen lopen uiteen van
modern, strak en eenvoudig, van
verfijnd en ingetogen tot speels en
uitbundig. Het zilver en goud wordt
met materialen zoals edelstenen,
glas, hout, bot, leder en textiel
verwerkt. Haar inspiratie haalt ze

uit de natuur.
De expositie is te zien op donderdag
en vrijdag 14.00-16.00 uur en in
het weekend van 12.00-17.00 uur.

Het adres: Grevelingen 50 in Uithoorn
Meer informatie en een video-impressie kunt vinden op:
www.galeriefortaandrecht.nl.

Zaterdag: The Red 17 en Wolfhunters
bij Immitsj Live
Morgenavond 5 november vindt de tweede editie van Immitsj Live
plaats. Deze avond betreden de bands The Red 17 en de Wolfhunters
het Immitsj Live podium.
Nadat The Red 17
op 17 december jl.
hun eerste show én
hun naam lanceerden, is het hard
gegaan met deze
band. Bevrijdingsfestival Haarlem, de
Rob Acda Award en
het AJOC Festival.
In ‘Met je band
naast de festivaltent’
stonden ze op zaterdag op het AJOC
buitenpodium. Benieuwd kan je niet
wachten tot morgen? Bekijk de eerste single ‘Move On’, die dit voorjaar
is uitgebracht en de bijbehorende
videoclip op YouTube, of gewoon via
hun site: www.thered17.com
Dit gruizige rockkwartet Wolfhunters bestaat uit muzikanten met veel
gig-ervaring en dat is af te zien aan
de liveshow. Muzikaal staat het als
een huis en Wolfhunters wordt dan
ook veelvuldig geprezen om hun
liveshow. De muziek is geïnspireerd
door bands als Queens of the Stone

Age, And So I Watch You From Afar
en Triggerfinger. De Wolfhunters zijn
winnaar van de Popprijs Amstelland
en Meerlanden en hebben onder
andere opgetreden in de grote zaal
van De Waerdse Tempel.

Immitsj Live begint om 21.30 uur en
vind je op Windmolen 75 in Mijdrecht.
Onder de 16 heb je geen entree. ID
verplicht. Flyers voor gratis toegang
zijn verkrijgbaar bij het AJOCafé
(iedere vrijdagavond in Immitsj). Kijk
in de agenda op www.immitsj-live.nl
welke andere data je alvast kunt
noteren.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Twi-light, muziek in akoestische stijl:

“We maken pure en oprechte muziek”
Marije Zwaard uit Abcoude is al haar leven lang met muziek bezig. Van kleine rolletjes in bekende theaterproducties tot een titelrol in de musical Zzinderella en zelfs een rol als leadzangeres van een band, ze heeft
het allemaal vervuld. Leonard Sumah deelt diezelfde liefde voor muziek. De inwoner van Maarssen is al vanaf zijn 11e gitarist en na afronding van zijn studie aan het conservatorium heeft hij met verschillende bands
opgetreden. Samen vormt het tweetal een indrukwekkende band: Twi-light. Marije: “Op zondag 20 november
hebben we weer een concert in Zeist. Hiermee sponsoren we A Sister’s Hope, een organisatie die zich inzet
voor onderzoek naar borstkanker.”
Twee in één
Marije en Leonard kennen elkaar
al ruim tien jaar. Samen met vijf
andere muzikanten vormen ze de
Funhouseband. Leonard: “Deze
band heb ik samen met de drummer
opgericht. Na een tijdje kreeg ik
een dochter en besloot ik te stoppen
met de band. Er moest brood op
de plank komen en daarom sloot ik
aan bij een commercielere allround
bruiloften- en partijenband. In het
begin was dit erg leuk, maar na
een paar jaar ging de muzikale
inspiratie weg. Ik heb de Funhouseband altijd in de gaten gehouden
en heb gevraagd of ze me weer als
gitarist konden gebruiken. Inmiddels was Marije erbij gekomen
als leadzangeres en zo kennen we
elkaar.” Marije: “Daarna hebben we
natuurlijk vaak met de hele band
opgetreden. Eén keer vroeg een
opdrachtgever of we ’s middags wat
rustigere muziek konden verzorgen
en dan ’s avonds echte feestmuziek.
Toen hebben wij ’s middags met
z’n tweeën opgetreden, akoestisch.
’s Avonds kwamen we dan met de
hele band, waarbij er elektrische
gespeeld werd. Dat optreden samen
ging erg goed, maar we deden er
niet direct iets mee. Wel maakten
we af en toe opmerkingen naar
elkaar, van ‘Dat is toch ook wel erg

leuk. Jij met je akoestische gitaar
en ik met mijn stem.’ Zo kabbelde het een tijdje door en vorig
jaar oktober hebben we de knoop
doorgehakt. We zijn samen gaan
repeteren en Twi-light was geboren!” Leonard vult aan: “We blijven
ons nog wel voor de Funhouseband
inzetten, maar treden nu ook samen
op. Als twee lichten die samen zijn
gekomen, vandaar de naar twi-light.
Pure en oprechte muziek. Mochten
we een keer extra moeten knallen
dan komt Funhousebandlid Koert
Nuijter erbij voor het slagwerk,
maar meestal doen we het met z’n
tweeën en dat gaat ons prima af. ”
Puur
Twi-light heeft als doel het publiek
te vermaken. Ze wil een sfeer
creëren waarbij de luisteraars zich
goed voelen. Leonard: “Dat kan op
allerlei gelegenheden. Van bruiloften tot begravenissen. We willen
onze passie overbrengen en doen
dat met diverse muziek. We spelen
eigenlijk van alles van de jaren 70
tot nu. Het meerendeel is in het
Engels, maar we hebben ook liedjes
als ‘Leun op mij’ van Ruth Jacott en
‘Kon ik maar even bij je zijn’ van
Gordon. De meeste liedjes zijn covers die we een eigen sound geven,
maar we schrijven ook zo nu en

dan zelf een lied. Marije heeft zelfs
een keer met een eigen geschreven
liedje meegedaan aan een competitie op Radio538.” Marije vervolgt:
“Ik had het liedje ingestuurd en
mocht naar de studio komen voor
een ‘battle’. Helaas heb ik die niet
gewonnen, maar het was wel weer
een leuke ervaring. Bij het schrijven
van de liedjes probeer ik er zoveel
mogelijk gevoel in te leggen. Vaak
hebben mensen iets soortgelijks
meegemaakt, in welke vorm dan
ook. Daarnaast werken we vaak
met bestaande muziek die we dan
omvormen naar onze eigen stijl.
Soms hebben mensen pas bij het refrein door welk nummer we spelen.
Het belangrijkste in muziek is in
mijn ogen de timing, dat is echt het
sleutelwoord. Dat zit bij ons allebei
goed, we vullen elkaar erg goed
aan. Bij het zingen let ik ook altijd
erg goed op de tekst, ik leef me helemaal in. We zijn een klein groepje
en hoewel dat erg fijn is, want
iedereen kan ons nu goed horen,
is dat soms ook lastig. Het wordt
heel technisch. Je moet interessant
blijven en elke fout wordt gehoord.
Je bent maar met z’n tweeën, dus
je bent erg van elkaar afhankelijk.
Maar daardoor wordt het ook heel
puur en sfeerbepalend. We kunnen
een feestje bouwen, maar we kun-

Marije Zwaard en Leonard Sumah vormen samen Twi-light.
nen het ook klein houden. Of juist
klein beginnen en dan langzaam het
tempo omhoog halen. Het draait nu
veel minder om uitstraling, het gaat
echt om de muziek en dat maakt
Twi-light zo mooi.”
High Tea concert
Hoewel Twi-light regionaal begonnen is – het eerste concert was
in het Piet Mondiaan Gebouw
in Abcoude – gaat ze nu steeds
verder weg. Door de inschrijving
bij verschillende boekingsbureaus
staan ook plaatsen als Wijk aan Zee
en Deventer op het programma.
Zondag 20 november staat Twilight in Art Gallery Van Schaick &
Van Schaick in het Utrechtse Zeist.
Hierbij treedt ze op tijdens een
‘High Tea Party’ waarmee de band
het goede doel steunt. Marije: “We
willen graag een goed doel steunen.
Dit is A Sister’s Hope geworden,
een organisatie die geld inzamelt
voor onderzoek naar borstkanker.

Wellicht is het u al opgevallen: op de hoek van de Industrieweg en Genieweg in Mijdrecht is een nieuw modern pand gebouwd. In één van de tien nieuwe bedrijfsunits (Genieweg 8), hangt een groot geveldoek voor
het raam. Vanaf januari 2012 gaat Beautysalon Périne hier –onder een nieuwe naam– een uniek instituut
vestigen van maar liefst 270 m2.

Nieuwe locatie
De huidige locatie aan Hofland 4
voldoet niet meer aan de mogelijkheden die Beautysalon Périne de
cliënten wilt bieden. Op dit moment
wordt er dan ook druk gewerkt om
in januari het bedrijf op de nieuwe
locatie voort te zetten.
“Wij gaan naast de huidige
behandelingen ook onze inloop-

adviesuur service verder uitbreiden.
In het nieuwe pand hebben we de
mogelijkheid om een grotere ruimte
te maken voor mensen die komen
met vragen over hun huid en/of
huidverzorging. We merken telkens
meer dat er mensen zijn die vragen
hebben over hun huid en graag een
deskundig advies willen, zonder
dat ze ook behandelingen willen
ondergaan. En dat kan bij ons. Er
is op die tijd altijd een specialist
vrij om de mensen van een goed
huid(verzorgings) advies te voorzien,” vertelt eigenaresse Périne
Heerooms.
Pascaud Experience Instituut
Périne is door Pascaud Beauty
Innovations benaderd om een
Pascaud Experience instituut te
worden. “Doordat wij per jaar een
groot aantal behandelingen met
het Pascaud concept uitvoeren,
hebben we een optimale ervaring
en kunnen voor de cliënt het hoogst

haalbare resultaat behalen. Onze
salon heeft alle technieken, apparatuur en kennis in huis om de
huid snel en effectief te verjongen!
In ons nieuwe instituut wordt de
bovenverdieping dan ook het exclusieve Pascaud Experience Instituut
van de regio. En daar zijn wij best
trots op!”
Behandelprogramma uitgebreid
Uiteraard blijven de andere merken, waaronder Decléor, Deynique
en Neoderma, en behandelingen
ook behouden. Het behandelprogramma wordt verder uitgebreid
door o.a. een masseuse, die o.a.
diverse specifieke massages geeft.
Périne: “Hierdoor kunnen we nog
beter aan de vraag en de wens van
de cliënt tegemoet komen en een
extra in- en aanvulling geven m.b.t.
huidverbetering. En ondanks dat het
pand een stuk groter wordt, blijft
de service en persoonlijke aandacht
die de cliënten nu krijgen uiteraard

Iedereen kent wel iemand die aan
deze ziekte lijdt en daarom willen
we deze organisatie helpen. Ons
optreden bestaat voornamelijk uit
sfeervolle, bekende en eigentijdse
liedjes. Dansduo ‘Deja Vu’ van de
dochter van Leonard en haar vriendin helpt daarbij. Het concert wordt
gecombineerd met een High Tea.
Daarnaast is er ook geregeld dat er
een DJ komt, kunnen twee bezoekers een Make Over winnen en
krijgt iedereen een leuke goodybag
mee naar huis. We hebben er zin
in en hopen op veel bezoekers. We
maken muziek voor onszelf, maar
vooral voor het publiek. Zo kunnen
we onze passie delen.”

Kijk voor meer informatie over dit
bijzondere duo op www.twi-light.nl.
Op deze site vindt u ook meer informatie over het High Tea concert op
20 november. Kaarten à 20 euro per
persoon kunt u bestellen via info@
twi-light.nl.

IVN Vogelexcursie
naar de duinen

Uniek schoonheidsinstituut voor de regio in Mijdrecht

Beautysalon Périne is al sinds 1992
gevestigd in Mijdrecht. In bijna
20 jaar is de praktijk uitgegroeid
tot specialist op het gebied van
anti-ageing en huidverbetering.
Er werken diverse schoonheidsspecialistes c.q. huidspecialistes,
die allen ruime ervaring hebben
en scholingen volgen om een zo
goed mogelijke kwaliteit te kunnen
geven aan de cliënten. Daarnaast
komt er elke maand een huidtherapeut die overbeharing, pigment
en vaataandoeningen in het gelaat
behandelt.

foto paul ridderhof

behouden. Want dat is juist waar
wij voor staan, persoonlijk samenwerken met de cliënt om een zo
goed mogelijk resultaat te kunnen
behalen.”
Op zaterdag 14 januari is er tussen
10.00 uur en 16.00 uur een open
dag. De invulling van deze dag,
krijgt u uiteraard nog via de krant
te horen.

Beautysalon Périne is nu nog gevestigd
op: Hofland 4, 3641 GE Mijdrecht. Tel.
0297-273121. www.perine.nl.

De vogeltrek is nog aan de gang, de
eerste wintergasten zijn terug! Ook
kunnen we nog zogeheten doortrekkers waarnemen, onderweg naar
het zuiden. Ervaren vogelgidsen
van het IVN vertellen er graag over.
Ga en kijk mee op de maandelijkse
vogelexcursie op de eerste zaterdag
van de maand. Dit keer, op zaterdag
5 november, wordt een lange excursie naar de Waterleidingduinen
georganiseerd. Starten om 9.30 uur
bij de ingang Restaurant ‘t Pannenland, Vogelenzandseduinweg 4, Vogelenzang. Kans om te zien: Grote
Zaagbek, Bladkoning, Goudvink,
Kramsvogel, Koperwiek en nog veel
meer. Met eigen auto’s vertrek om
8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij
de Nieuwe Begraafplaats aan de
Ir. Enschedeweg in Wilnis. Terugkomst daar ca. 14.30 uur. Neem
kijker, brood en koffie mee. Kleed
je zonodig warm aan. Aanmelden
is niet nodig. Autokosten worden
hoofdelijk omgeslagen. De entree
voor het gebied bedraagt € 1,50 per
persoon. Als bij erg slecht weer de
excursie wordt afgelast, staat dat
op die dag om ca. 7.30 uur op

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
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Dag van de Mantelzorg op 10 november
Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Hang-oud
De vergrijzing is in de afgelopen jaren voor veel politici en bestuurders een heet hangijzer geworden. De babyboomgeneratie van net
na de oorlog is veranderd in de huidige AOW-generatie. Gezonde,
fitte 65+ ers die nog lang niet toe zijn aan verzorgingsflats en
bingoavonden. Maar dat dat langzaam maar zeker zal veranderen
staat vast. En dat betekent dat er behalve over pensioenfondsen en
zorg ook nagedacht moet gaan worden over vormen van vertier.
Ik verbaas me daarom al heel lang
over bestuurders die vinden dat er
telkens maar meer voorzieningen
moeten komen voor (hang)jongeren. Jongeren zouden continu op
zoek zijn naar nieuwe manieren van
vermaak. Bestuurders komen daar
vaak en vooral vaak zonder enige
vorm van kritiek aan tegemoet.
Het is een algemeen bekend gegeven dat het aantal eenpersoonshuishoudens gestaag groeit en dat er
steeds minder kinderen worden geboren. Scholen lopen leeg en worden zelfs gesloten. Logischerwijs
zou je dan ook kunnen concluderen
dat er geen jongerenvoorzieningen
bij hoeven te komen. De bestaande
faciliteiten zouden toereikend
moeten zijn. Want waarom meer
wipkippen als er geen kinderen zijn
om erop te zitten? In mijn ogen zou
het dus moeten gaan om ‘hangoutplekken’ voor ouderen.
Er wordt vaak wat lacherig gedaan
over ‘hangouderen’ maar als je er
beter over nadenkt dan is het fenomeen helemaal niet zo verwonderlijk. De gezonde en fitte 65-ers van
nu laten we even buiten beschouwing. Ik heb het nu over de generatie daarvoor. Als je 24 uur per dag
bent aangewezen op de faciliteiten
van het verzorgingshuis dan ben
je snel uitgekeken op de eetzaal
en het winkeltje. Dan snak je naar
buitenlucht en sociale contacten.
En daar begint het probleem. Want
waar moet je dan naar toe? De
dagelijkse gang naar de supermarkt
en het bankje voor de deur van het
winkelcentrum is voor veel ouderen
de enige optie.
In hun eigen woonomgeving zijn er
geen recreatiemogelijkheden en
al helemaal niet in de buitenlucht.
Waar jongeren hangoutplekken
hebben, hebben ouderen dat niet.
Dus waarom zouden er geen mooie
groene plekken ingericht kunnen
worden waar ouderen kunnen jeu-

de-boulen of gezellig aan tafeltjes
kunnen zitten om te praten, te
schaken of te dammen.
Ik reed enige tijd geleden langs
zo'n 'hangplek voor ouderen'. Op
de aldaar aangelegde jeu-de-boulebanen waren zeker zo'n 40 tot 50
ouderen aan het spelen. De zon
scheen heerlijk en het was duidelijk
dat iedereen er volop van genoot.
Leuk detail is dat op enkele meters
naast deze plek een skatebaan ligt
waarop op dat moment zeker zo'n
25 jongens allerlei capriolen uithaalden. En dat maakte het plaatje
compleet. De sfeer was geweldig
en het was een genot om te kijken
naar het samenzijn van jong en oud.
De gezelligheid droop eraf. Ik heb
er zelfs even over gedacht om te
stoppen en mee te
spelen maar helaas liet mijn agenda
dat niet toe.
Onze gemeente biedt volop mogelijkheden om dergelijke plekken
in te richten. Ik daag onze beleidsmakers uit om samen aan tafel te
gaan zitten om een aantal groene
plekken aan te wijzen en in te richten. Ik denk dan met name aan het
terrein voor het nieuwe Maria-oord
en het park achter Zuiderwaard. Allebei gemakkelijk bereikbaar voor
bewoners van onze verzorgingshuizen maar ook voor de jongeren op
onze scholen.
Dan worden de zondagse bezoekjes
aan opa en oma door kinderen en
kleinkinderen gelijk ook een stuk
aantrekkelijker. Want wat is er
mooier dan met de hele familie
naar buiten gaan. Dat is weer eens
wat anders dan met z’n allen in de
veel te kleine en te warme woonkamer zitten met een zondags gebakje
op schoot. Lekker met z’n allen
naar buiten, picknickmandje mee,
met elkaar spelen en naar elkaar
kijken. Een mooiere gelegenheid
om uit te gaan kan ik me haast niet
voorstellen.

www.degroenevenen.eu

Ik kan niet zomaar vrienden
meenemen naar huis
Jeremy Wischmeijer heeft een broertje met autisme en ADHD en een zusje met ADHD. “Mijn broertje is wel
heel slim maar hij kan soms heel druk of heel boos zijn,” vertelt Jeremy, zelf 14 jaar. “Hij heeft veel voorspelbaarheid nodig. Daarom kan ik bijvoorbeeld niet zomaar vrienden meenemen naar huis. Eerst moet ik
een sms’je naar mijn moeder sturen zodat zij hem erop kan voorbereiden.”
Jeremy is een jonge mantelzorger.
Hij groeit – net als één op de vier
jongeren in Nederland - op met
een gezinslid met een lichamelijke
of psychische ziekte of verslaving. “Vaak beseffen we niet dat
zij anders opgroeien met meer
verantwoordelijkheden en zorgen
dan andere kinderen,” vertelt
Esther Smit, coördinator Steunpunt
Mantelzorg van Stichting De Baat.
Ze kunnen best een luisterend oor
gebruiken, maar hoe herken je de
jonge mantelzorger in je omgeving
en hoe kun je helpen? Om die reden
staat de Dag van de Mantelzorg op
10 november 2011 in het teken van
jonge mantelzorgers, vaak een onzichtbare groep. Verspreid over het
hele land organiseren Steunpunten
Mantelzorg, gemeenten en andere
organisaties op die dag activiteiten
voor (jonge) mantelzorgers. Ook
Stichting De Baat doet mee aan
deze dag en organiseert donderdag
10 november in het Veenlanden
College van 16.00 – 20.00 uur een
middag/avond vol workshops, live
muziek en lekker eten voor zowel
jonge(re) als oude(re) mantelzorgers uit De Ronde Venen. Deze
middag/avond wordt in samenwerking met Stichting De Baat voor

een groot gedeelte verzorgd door
leerlingen van het Veenlanden College. U kunt zich aanmelden bij een
van de Servicepunten, algemeen
telefoonnummer (0297) 587 600.
Meer weten?
Kijk dan op www.stichtingdebaat.
nl/steunpunt-mantelzorg. Of kijk op
www.dagvandemantelzorg2011.nl voor
een landelijk overzicht van activiteiten.

weet wie er in jouw omgeving jonge
mantelzorger is, hoeft het helemaal
niet gecompliceerd te zijn om daar
eens wat meer aandacht aan te
besteden. Vraag bijvoorbeeld eens
aan de jonge mantelzorger hoe
het met hem gaat in plaats van te
informeren naar zijn zieke moeder.
Moedig de jonge mantelzorger aan
om zorgen met u of anderen te
blijven delen en onderneem eens
een leuke activiteit met de jonge
mantelzorger (en zijn gezin).”

Zeven jonge mantelzorgers in
elke klas
Naast deze activiteit roept het
Steunpunt Mantelzorg iedereen op
om meer oog en oor te hebben voor
jonge mantelzorgers. Vaak gaat de
aandacht uit naar degene die ernstig ziek is of een beperking heeft.
Dit lijkt zo logisch, maar de gezonde kinderen in het gezin geven zorg,
maken zich zorgen en komen zelf
aandacht en zorg te kort. Esther
Smit, Steunpunt Mantelzorg: “Sta
daarom op 10 november even stil
bij de jonge mantelzorgers die je
kent. Het zijn er vaak meer dan je
in eerste instantie zou verwachten,
want in een gemiddelde klas van 30
kinderen zitten zeven jonge mantelzorgers. Wanneer je eenmaal

Knotsgekke familievoorstelling in theater Piet Mondriaan Abcoude

Zondag 13 november: Kiki Heessels & Paul Prenen met ‘Tophit’
Tophit is een spannende en magische
reis door de tijd met het muziekdoosje van oma in de hoofdrol. Cabaretière en zangeres Kiki Heessels tovert
vele helden, sukkels, driftkikkers,
ridders en hofdames uit het muzikale
doosje. Samen met Paul Prenen en
een onzichtbaar orkest neemt zij je
mee naar lang geleden. Een leuke
zondagmiddagvoorstelling voor opa’s,
oma’s, papa’s, mama’s en kinderen.
Je belandt in de riddertijd, waarin
het muziekdoosje gemaakt wordt
en de muziek wordt gecomponeerd.
Daarna leidt het spoor naar Italië
ten tijde van de Renaissance en voert
naar Monteverdi, die het muziekje
hercomponeert zodat huidige liefjes
het ook nu nog voor elkaar zingen.

Vervolgens belandt het muziekdoosje in de Tweede Wereldoorlog,
waarin het muziekje een belangrijk
wachtwoord is. En uiteindelijk komt
het doosje via Michael Jackson weer
in het heden. Onderweg beleven Kiki
en Paul de gekste avonturen en één
ding is zeker: een tophit is tijdloos.
Kiki Heessels (diverse cabaretsolo’s,
musicals en columns) vertelt heel

beeldend en verandert voor je ogen
in de vele personages die ze op reis
ontmoet. De muzikale begeleiding
komt van Paul Prenen (Werktheater, Frank en René Groothof),
een voortreffelijk muzikant (o.a.
piano) en groot muziekkenner. In
samenwerking met regisseur Sophie
Hoeberechts, die snapt wat kinderen
echt raakt, hebben Kiki en Paul een
sprankelende en absurde manier van
acteren gevonden die enorm aanslaat
bij kinderen. Tophit is een muzikale,
cabareteske familievoorstelling die
iedereen vanaf zes jaar betovert. En
waar niks is wat het lijkt.

Aanvang: 15.00 uur, entree: 10 euro,
kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

Inloopworkshops bij
De Veenderij
Marijke Stegerhoek organiseert op
zondag 13 november een originele
inloopworkshopdag. Haar atelierruimte, met prachtig uitzicht over
de Vinkeveense Plassen, staat die
dag ter beschikking aan zeven
verschillende workshopgevers, die
met hun inspirerende en mooie creaties op diverse manieren iedereen
inspireren om gelijk aan de slag
te gaan. Zo is het mogelijk om te
vilten, mozaïeken, glas bewerken,
leuke originele mutsen en beenwar-

mers maken van oude truien, leren
filmen, sieraden maken met een
zilversmid, tarotkaarten leggen, en
meer.
De workshops duren gemiddeld
twee uur en kosten vanaf 10 euro

(afhankelijk van de keuze). Toegang
gratis. Tijd 10 tot 18 uur.

Adres: Groenlandsekade 59, Vinkeveen.
Info: marijkestegerhoek@mac.com
of tel. 0651 117606.
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Wijkagent Arjan Daemen van De Ronde Venen

“Hangen op straat hoort bij jeugdcultuur”
We moeten niet voor de jeugd bedenken wat goed voor hen is,
we moeten hen serieus nemen en hen zelf met oplossingen laten
komen. Je zult verbaasd staan wat dat oplevert. Het is één van de
tips van Arjan Daemen, wijkagent in De Ronde Venen en speciaal
belast met jeugdzaken. Om goed in beeld te komen bij de doelgroep maakt hij gebruik van het medium Twitter. Dat leverde hem
in korte tijd 700 vaste volgers op en een veelvoud aan ‘meekijkers’.
Dat zijn overigens niet alleen jongeren; veel mensen blijken het
directe contact op prijs te stellen.

Spijkerbanden in
Nederland

door rob isaacs

“Extra toezicht (ook lopend) in
wijk Hofland Noord ivm deels uitgevallen straatverlichting. Let u
ook extra op? Iets verdachts? Bel
112.” Zo luidde afgelopen week
een van de Twitterberichten van de
wijkagent. Hij is momenteel nog
de enige binnen het team van De
Ronde Venen die zich met korte
berichtjes van maximaal 140 tekens op deze manier rechtstreeks
tot de inwoners richt. “Ik houd
het bewust zakelijk en to-thepoint; het blijkt erg aan te slaan:
ik krijg er veel meer positief
commentaar op dan ik ooit had
verwacht en mensen vinden het
kennelijk leuk om te volgen en
sturen ook berichten terug. Het
is niet de bedoeling dat het een
discussieplatform wordt, maar
kennelijk wordt deze manier van
interactief contact met de politie
op prijs gesteld. We gaan er in de
toekomst ook beslist meer mee
doen,” aldus Arjan Daemen.

Wijkagent Arjan Daemen is met korte
berichtjes actief op Twitter.

Kat- en muisspel
Hij ziet Twitter als één van de
manieren om met jongeren in
contact te komen. Onlangs vond
de eerste ‘tweet and meet’ plaats,
om de verstandhouding tussen
jeugd en politie te verbeteren.
Over en weer is daar nog wel
eens sprake van onbegrip. “We
moeten af van het kat- en muisspel. Je moet niet beginnen met
een beschuldigende vinger, maar
als je eerlijk en rechtvaardig
optreedt wordt dat best geaccepteerd,” zo is zijn ervaring
inmiddels. “Hangen op straat
hoort bij de jeugdcultuur. Dat
moet je accepteren. Het verwijt
van jongeren is, dat er in de gemeente niets te doen is voor ze.
Als je bijvoorbeeld met de jeugd
uit het Meijert-parkje praat over
hoe zij het zouden willen, komen
daar nuttige voorstellen uit.
Bankjes, verlichting, een afdakje,
vuilnisbakken; allemaal goede
suggesties om te voorkomen dat
groepjes straks in een portiek
van een flat staan. Maar het
strandt op bouwvergunningen
en dergelijke.”
Actie ondernemen
Daarmee wil de wijkagent
niet zeggen dat rondhangen
te allen tijde wordt getolereerd.
In gevallen waar overlast
wordt gemeld wordt altijd
actie ondernomen door ter
plaatse te gaan. “We willen het zelf constateren.
Soms kan dat niet en dan
laten we jongeren weten
dat we een melding
hebben ontvangen.
Maar we zijn nu met
bewoners rondom het
Haitsmapark in overleg om een
plan van aanpak te maken. Daarbij praten we uiteraard ook met

Wijkagent Arjan Daemen: “Jongeren willen serieus worden genomen.”
jongeren. De jeugd die overlast
veroorzaakt gaat ook merken dat
we gaan optreden. Afval niet in
de vuilnisbak gooien betekent een
boete van honderd euro. Daar zou
ik dan wel die paar stappen naar
de vuilnisbak willen maken met
mijn afval.”
Geen juiste ontwikkeling
‘Zorgelijk’, noemt hij de dreigende sluiting als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen van De
Fabriek aan de Mijdrechtse Rondweg. “Ik wil me verre houden van
de politieke besluitvorming, maar
als professional vind ik dit geen
juiste ontwikkeling. We waren het
jongerenwerk op een goede wijze
weer aan het opstarten. Er is veel
energie gestoken en tijd geïnvesteerd in samenwerking met alle
betrokkenen. Het zou jammer zijn
als deze faciliteit zou verdwijnen.
Vorige week is er door jongeren
en voor jongeren een prima verlopen avond georganiseerd. Sluiting
is een verkeerd signaal: je neemt
jongeren dan niet serieus.”
Jeugdgerelateerd
Als wijkagent heeft Arjan Daemen
uiteraard meer zaken in portefeuille dan alleen jeugdzaken,
maar sommige zijn wel jeugdgerelateerd. “Ik hou me bezig
met alles rondom strafbare feite
rondom jongeren. Vaak gaat het
daarbij om andere procedures,
afhankelijk van de leeftijd. Het
gaat vaak om het verhaal achter

een feit, veel jongeren vertonen
signaalgedrag. Ze doen iets,
waarvan de oorzaak in iets heel
anders is gelegen.” Daarnaast is
hij betrokken bij huiselijk geweld;
ook hier zijn vaak jongeren
betrokken, soms als dader, soms
als slachtoffer. Ook vermissingen
komen op zijn ‘bordje’ terecht,
evenals ‘eergerelateerd geweld’.
Arjan: “Dat komt voor bij culturen uit het Midden-Oosten en
daar hebben we speciale trainingen voor gevolgd.”
Tenslotte heeft hij intensief contact
met de middelbare scholen, niet
alleen over strafbare feiten, maar
bijvoorbeeld ook over veiligheid in
het verkeer, een belangrijk issue.
Het bel- en twittergedrag onder
scholieren terwijl ze aan het verkeer deelnemen, vervult hem met
zorg. “Ik zie dat eigenlijk eerder
toenemen dan verminderen. Een
zorgelijke ontwikkeling.” Een posteractie van een bezorgde inwoner
om fietsers op het gevaar te wijzen
van belgedrag, ziet hij als een goed
signaal. De poster is op een aantal
plaatsen in de regio opgehangen,
waaronder ook op het politiebureau in Mijdrecht. “Alle beetjes
helpen,” aldus Arjan Daemen.
Wie Arjan Daemen wil volgen op
Twitter kijkt op @WijkagentDRV.
Ook zonder een twitteraccount
blijft u op de hoogte via internet:

www.twitter.com/WijkagentDRV.

Politienieuws
Straatroof in
Abcoude
Woensdagmiddag fietste een
15-jarige jongen uit Baambrugge over het Indijkpad in de
richting van Baambrugge. Hij
zag dat een scooter met daarop
twee opzittenden hem tegemoet
kwam. Zij passeerden hem,
maar keerden vervolgens. Zij
dwongen de fietser te stoppen,
dreigden hem neer te steken
en wilden geld zien. De Baambrugger stond uiteindelijk een
voorwerp af, waarna het tweetal
in de richting van Abcoude

wegreed.
Het slachtoffer fietste door naar
huis, waarna de politie werd
gewaarschuwd. De jongen had
het kenteken van de scooter
onthouden en gaf een goed
signalement van de beide
verdachten. Agenten gingen
naar de woning van de eigenaar
van de scooter, een 16-jarige
jongen uit Abcoude. Hij voldeed
geheel aan het signalement en
werd aangehouden. Hij is naar
het politiebureau overgebracht,
ingesloten en in verzekering gesteld. Het onderzoek naar hem
en de tweede verdachte wordt
voortgezet.

Slingerend door
Mijdrecht
Woensdagmorgen meldde een
getuige dat hij een automobiliste in Wilnis had zien rijden, die
slingerend reed en kennelijk te
veel had gedronken. Agenten reden
vanaf Mijdrecht die kant op en
zagen de betreffende auto op de
Bozenhoven rijden. Zij keerden
hun auto en gingen achter de auto
aan. Zij zagen dat de automobiliste
de nodige moeite had om bochten
te nemen en dat zij inderdaad
slingerend reed. Zij gaven haar een
stopteken. De agenten spraken de

automobiliste, een 26-jarige vrouw
uit Mijdrecht, aan. Daarbij roken
zij in het geheel geen alcohollucht. Wel kwam de vrouw versuft
over en toen zij uitstapte, viel zij
letterlijk uit de auto. Zij verklaarde
medicijnen te hebben gebruikt.
Daarop hielden de agenten haar
aan en namen haar mee naar het
politiebureau. Bij de ademanalyse bleek dat zij inderdaad geen
alcohol op had. Uit een bloed
onderzoek zal moeten blijken
welke (hoeveelheden) medicijnen
zij heeft gebruikt. Aan de hand
daarvan wordt een proces-verbaal
tegen de Mijdrechtse opgemaakt.
Haar rijbewijs is ingevorderd.

Brrrrr. Samen met Sinterklaas en de Kerstman staat ook de winter weer voor de deur.
Wanneer wij de weermannen en vrouwen
van de televisie mogen geloven gaan wij
het koud krijgen. Extra wegenzout is door
Rijkswaterstaat, gemeentes en provincies
ingekocht. Het word weer glibberen en
glijden met onze vervoermiddelen. De wintersporters onder ons zijn nog wel gewend
om in barre omstandigheden te rijden. Zij
hebben in het buitenland vaak ook nog eens
de beschikking over sneeuwkettingen om
de bergpassen veilig te kunnen nemen. In
veel Europese landen zijn sneeuwkettingen,
winterbanden en/of spijkerbanden zelfs
verplicht.
Maar hoe is het in Nederland geregeld?
Een vraag die mij vaak gesteld wordt.
Vooral wanneer er een flink pak sneeuw
ligt en de files door sneeuw en ijzel een
vertrouwd verschijnsel zijn geworden. Wat
betreft de particuliere bestuurders, zoals u
en ik, kan ik kort zijn. Voor hen is het altijd
verboden om met sneeuwkettingen en/
of spijkerbanden te rijden. Eerlijk gezegd
denk ik niet dat u snel een prent zult krijgen
zolang er een dik pak ijs of sneeuw ligt.
Het asfalt mag namelijk niet beschadigd
worden. Daar gaat het vooral om.
Toch zijn er enkele uitzonderingen. Politie,
brandweer en ambulance mogen tussen half
november en half maart wél gebruik maken
van spijkerbanden. Een logische groep.
Buiten deze hulpverleners is er nog een
groep die tijdens ontij de weg op moeten,
zoals huisartsen en vroedvrouwen. Deze
groep kan een ontheffing aanvragen bij de
wegbeheerder. Een dergelijke ontheffing
kan verleend worden op wegen waarop
diezelfde wegbeheerder niet voornemens is
te strooien. Beetje vreemd. Of een huisarts
vooraf kan aangeven wie van zijn patiënten
hem nodig heeft. En wat te denken van een
verloskundige. Onmogelijk om vooraf aan
te geven waar zij de komende winter denkt
te gaan rijden, waar een baby geboren gaat
worden.
Wat betreft de koudeverwachting voor de
komende winter lijkt het daarom verstandig
dat (huis)artsen en verloskundigen alvast
een algemene ontheffing aanvragen. Niet
voor enkele wegen, maar voor alle wegen in
onze gemeente. Daarnaast is een afspraakje
bij de eigen dealer of onze bandenfirma
Hogendoorn snel gemaakt om de extra set
banden klaar te hebben liggen. Dan is deze
groep verzekerd van veilige en snelle ritten,
ook in de gladde nachtelijke uurtjes. In ons
aller belang. Tot slot nog een puntje. Met
spijkerbanden mag niet harder gereden
worden dan 80 km/u. Ook niet bij spoedritten.
Peter Hoogland
www.petorverkeer.nl

hrsm_adv_water_groen_venen_1111
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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 12 NOVEMBER 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

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

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

StudioRAAK Conceptontwikkeling

Een goed project begint met een goed plan
Ze vonden elkaar bij het ontwerpen van een plan voor de watertoren
in Mijdrecht. De ideeën van architect Roland Borst van Studio 110
uit Vinkeveen en ‘bedrijfsdokter’ en communicatiespecialist Yourick
Fokker van Richting Raak uit Mijdrecht bleken zo nauw op elkaar aan
te sluiten, dat ze besloten samen te gaan werken. Daarvoor hebben ze
StudioRAAK opgericht. Er zijn nog veel locaties en leegstaande panden beschikbaar waar iets mee gedaan kan worden. “Laten we daar
eerst mee aan de slag gaan, voordat we weer een paar weilanden vol
bouwen,” vinden Roland en Yourick.
De aankoop van de Mijdrechtse
watertoren is een goed voorbeeld van
de wijze waarop Roland en Yourick
de zaken aanpakken. Ze hebben het
pand aangekocht in april 2005. “Het
gebouw stond toen al een jaar of vier
leeg,” zegt Roland. “Ik had me al een
tijdje afgevraagd of daar niet iets
mee te doen zou zijn.”Yourick: “Het
is zo’n mooi en apart gebouw dat het
zonde zou zijn wanneer daar niks
mee gedaan zou worden. We hebben
eerst uitgezocht wie de eigenaar was.
Dat bleek Vitens Vastgoed te zijn. Die
was wel bereid om het gebouw te
verkopen. Maar ze wilden wel weten
wat een eventuele nieuwe eigenaar
er mee wilde. Dat moest een plan zijn
waar zij zich ook in konden vinden.
We hebben onderzoek gedaan naar
wat er met de watertoren zou kunnen gebeuren. Daar hebben we ook
andere deskundigen bij betrokken.
We hebben contact gehad met de gemeente over het bestemmingsplan en
met de monumentencommissie. Toen
we groen licht kregen zijn we tot aankoop overgegaan. We gaan er in ieder
geval het kantoor van StudioRAAK
in huisvesten en we zijn van plan om
ook bij de verdere uitwerking van
de plannen zoveel mogelijk mensen,
waaronder ook de buurtbewoners,
betrokken te houden.”

Conceptontwikkelaars
De naam van het nieuwe bedrijf is
een samentrekking van Studio 110
van Roland Borst en Richting Raak
van Yourick Fokker. Roland is al een
aantal jaren actief als architect. Hij
heeft ook in De Ronde Venen nieuwe
en moderne woningen gebouwd. Ook
staan renovaties en uitbreidingen van
bestaande gebouwen op zijn naam.
De opleiding van Yourick begon met
LBO, daarna MBO, HBO werktuigbouw en hij volgde de post HBO
opleiding kwaliteitsmanagement.
Hij heeft bij diverse bedrijven in het
management team gezeten en zich
beziggehouden met efficiënter en
effectiever werken. Hij is commercieel ingesteld en richt zich ook op
de reclamewereld. Zo maakt hij TV
commercials en ontwikkelt hij mediacampagnes. Gedurende anderhalf
jaar was hij voor de Amsterdamse
Taxicentrale ATC actief om het
bedrijf vanuit een turbulente periode
weer op weg te helpen naar een
goedlopend bedrijf.
Yourick deelt met Roland de opvatting dat er nog zoveel panden leeg
staan waar je iets mee kunt. Dat is
dan ook de uitgangspositie van hun
gezamenlijk bedrijf StudioRAAK.
“We zoeken als het ware naar de
sleutel van die panden. We willen
deuren open maken en zo’n pand een
nieuwe bestemming geven. Daarvoor

moet je dan een concept ontwikkelen.
We zijn dus geen projectontwikkelaars maar conceptontwikkelaars. Wij
zetten de trein in gang. Alles begint
met het bedenken van een goed
plan.”
Volop kansen
De twee enthousiaste ondernemers
bruisen van de ideeën. Yourick: “Wat
ons opvalt is het grote verschil in de
manier waarop men bij de verschillende gemeenten projecten aanpakt.
We werken momenteel aan een
project voor een business centrum in
Diemen. Daar is de gemeente ook bij
betrokken, maar dan vooral in een
ondersteunende rol. Er komen vaak
heel goede en leuke ideeën vanuit de
bevolking en het bedrijfsleven. Die
moeten goed worden uitgewerkt en
daar moet draagvlak voor worden
gecreëerd. Daarin moet de gemeente
dan ondersteuning bieden. Naar onze
mening had zo’n estafetteproject
anders aangepakt kunnen worden,
waardoor je met minder kosten veel
sneller resultaat had geboekt. En er
zijn nog tal van locaties waar we mee
aan de slag kunnen. Wat te denken
van de stationslocatie in Mijdrecht.
Een prachtig gebied pal tegen het
centrum waar echt iets leuks van te
maken is.”
Kansenkaart
Het idee van Roland en Yourick
is om een ‘kansenkaart’ voor de
gemeente te maken. “Dat wordt dan
een inventarisatie van gebieden en
gebouwen waar iets mee gedaan kan
worden,”stelt Yourick vast. “Dat ‘iets’
moet dan later worden ingevuld. We
beginnen ‘out of the box’. We maken
een visieboekje dat laat zien wat mogelijk is. We kunnen daar ook meteen

Roland Borst (links) en Yourick Fokker: “Wij zijn geen projectontwikkelaars maar
conceptontwikkelaars. Wij zetten een trein in gang. Alles begint met het bedenken
van een goed plan van gebieden en gebouwen waarmee iets gedaan kan worden.”
						
foto patrick hesse
de benodigde financiën bij betrekken
en vervolgens zoeken we contact met
bedrijven, ontwikkelaars, gebruikers, bewoners en mogelijk andere
partners. Op die manier kun je samen
een plan ontwikkelen en doordat we
er vanaf het begin zoveel mogelijk
geïnteresseerde en belanghebbende
partijen bij betrekken, creëer je meteen een breed draagvlak. Onze rol is
dus om dingen in beweging te zetten,
partijen bij elkaar te brengen.”
Roland: “Het komt nog te veel
voor dat de gemeente het initiatief
neemt. Omdat ze zelf onvoldoende
expertise hebben wordt er een duur
onderzoeksbureau ingehuurd. Dan
wordt er een project van gemaakt
waar vervolgens steun voor gezocht
moet worden bij de bevolking en bij

de raad. Wanneer je particulieren of
bedrijven de kans geeft om het initiatief te nemen kun je als gemeente
de kosten laag houden. Je ziet dat
er op dit moment nergens geld voor
is en dat alles stil ligt. Dat is niet
nodig. Op basis van zo’n kansenkaart
kunnen dingen in gang worden gezet.
De gemeente moet proactief zijn, de
lijnen uitzetten en meedenken. En
laat dan de markt de plannen maar
uitwerken.”

StudioRAAK is bereikbaar via Yourick Fokker, tel. 0297 285107. Het bezoekadres
wordt binnen niet al te lange tijd de Kompastoren, Industrieweg 6 in Mijdrecht.
Meer info op
www.studioraak.nl en
www.kompastoren.nl.

Advisor maakt stap naar de eredivisie
van de tuinbouw

foto rob isaacs

Career Control wint

Open Dag op zaterdag 5 november

Metamorfose voor Decibel Hoortoestellen
Na een ingrijpende verbouwing
heropent Decibel Hoortoestellen
in Mijdrecht morgen, zaterdag 5
november, de deuren weer voor het
publiek. De winkelruimte onderging een totale metamorfose. Het
resultaat oogt niet alleen fris en
strak, door kunstig om te springen
met de vierkante meters is er meer
ruimte ontstaan en zijn er betere
werk- en testruimtes. Carmen Los
en Koen Vernooij (foto) nodigen
klanten en geïnteresseerden uit om

morgen een kijkje te komen nemen.
“Werkelijk alles aan de winkel is
aangepakt en aangepast. We zijn
bijzonder trots op het eindresultaat!”
Voor klanten met een hoortoestel
ligt er een gratis setje batterijen
klaar en gedurende de dag is er
entertainment in de winkel. Ook
wordt er in het centrum van Mijdrecht geflyerd.

Adres: Raadhuislaan 7-9, Mijdrecht.
www.hoorbijdecibel.nl.

Career Control is winnaar geworden
van het vijfde sponsorsixentoernooi
bij CSW. Dit jaarlijks terugkerende
evenement werd vorige week woensdag onder perfecte (weers-)omstandigheden op het hoofdveld in Wilnis
gespeeld. Maar liefst 12 sponsorteams streden in twee poules om
de felbegeerde eerste plaats. De
sfeer zat er zowel op als naast het
veld goed in en er werd sportief
gespeeld. Uiteindelijk won Career
Control de finale met 2-1 van Stieva.
De deelnemende teams konden na
de prijsuitreiking nog nagenieten
van een zeer geslaagde sponsorborrel. Uiteraard kon ook dit 6 tegen
6 toernooi niet doorgaan zonder de
fantastische ondersteuning van de
vele vrijwilligers bij CSW.

Ab Haveman van Advisor ICT
Solutions uit Mijdrecht (links op de
foto) heeft uit handen van Stacey
Rookhuizen en Willem Vermeend de
oorkonde ontvangen die hoort bij de
100e plaats van de meest invloedrijke bedrijven uit de tuinbouwsector.
Advisor is het eerste ICT bedrijf
binnen de Hillenraad Top 100.
Deze ranglijst van de honderd meest
toonaangevende bedrijven in de
Nederlandse glastuinbouw is sinds
de start 2003 uitgegroeid tot een
fenomeen en een waardevolle en
hoogwaardige graadmeter van de
dynamiek en ontwikkelingen in de
horti-sector.
In de Nederlandse (glas)tuinbouw-

sector zijn niet minder dan 10.000
bedrijven actief. Slechts zo’n 250
daarvan komen daadwerkelijk in
aanmerking voor een plaats in de
Hillenraad 100. Advisor wordt
gelauwerd om haar softwarepakket
Match-Online, dat volgens Hillenraad
alle cruciale elementen bevat voor
kwekers om digitaal zaken te kunnen
doen. Meer dan 130 handelsbedrijven in de sierteelt gebruiken het
programma, dat kwekers en kopers
optimaal met elkaar laat samenwerken, zodat het rendement voor beide
partijen toeneemt.
Het management van Advisor ziet
in uitslag erkenning voor de verdere
professionalisering en groei van de
onderneming en Match-Online.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

“In maart van dit jaar verscheen
het boek 'Een vrouw van glas'
van Kim Edwards. Misschien
was dit boek de aanleiding voor
een vernieuwde belangstelling
voor het boek 'Gebroken licht',
dat in 2009 verscheen, ook van
Kim Edwards. 'Gebroken licht'
gaat over het jonge paar David
en Norah. Het is 1964. Norah is
hoogzwanger. Samen met David
is ze op weg naar het ziekenhuis
voor de bevalling.
Een hevige sneeuwstorm
bemoeilijkt de rit. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis zal
David, die zelf arts is en gespecialiseerd in botbreuken, de bevalling moeten leiden. Norah is in
verwachting van een tweeling.
Het eerste kindje wordt geboren.
Een jongetje.
Het tweede kindje is een meisje
en blijkt een handicap te hebben.
Norah is na de bevalling nog versuft, en David neemt een besluit.
Hij maakt de keuze om Norah
niet te confronteren met het
meisje en vertelt haar dat het
kindje is overleden. Deze beslissing is bepalend voor het geluk in
het verdere leven van het jonge
gezin. David worstelt met het
geheim dat hij met zich meedraagt, maar hij ziet geen kans
om Norah de waarheid te vertellen. Ik heb genoten van dit boek!
Zeer boeiend, mooie karakters,
veel sfeer!”
gelezen door lammy trommel

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41
Deze week in 2ThePoint,
Knutselclub bestaat 25
jaar, Herfstmarkt in MariaOord, Twistvliedschool in voorbereiding
voor ZilverenTurfloop, de Fabriek/Allround
dicht?
Deze week in 2TheSport,
Joshua Patrick, Jeroen
Westra, Frans Dessing over
de Zilveren Turfloop en
Peter van Rossum vertelt over Bridge.
Let op: Midpoint TV is voortaan via Ziggo te
zien op kanaal 41! Of kijk via
www.midpointlive.nl; uitzending gemist.

De tijd zelf 			
Harry Mulisch

Titel: Gebroken licht
Auteur: Kim Edwards

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

Boeken Tip 5...

Een eerlijk geheim
Op het moment dat ik in mijn
zoekbalkje op Google het woord
‘Colombia’ intik krijg ik meteen
3 kernwoorden te zien namelijk
FARC, cocaïne en Medellin. De
eerste 2 woorden hoeven we niet
te plaatsen. De Colombiaanse afscheidingsbeweging FARC is bij ons
bekend door de Hollandse afgezant,
Tanja nijmeijer. Over cocaïne weten
we natuurlijk meer dan genoeg;
maar dan Medellin…

Op de werktafel van Harry Mulisch
lagen op de dag van zijn overlijden
aantekeningen, prints, knipsels en
boeken. Deze paperassen waren
bestemd voor een roman met als
titel 'De tijd zelf'. Drie verhaallijnen komen erin op gang. Aan
de aantekeningen is het tastend
zoeken van de schrijver af te lezen.
Welke thema's, dromen, gedachten
en autobiografische gebeurtenissen
zouden een bestemming krijgen
in het dwingende verband van
de roman? Marita Mathijsen en
Arnold Heumakers schreven de
begeleidende essays en kozen de
dagboekfragmenten.

2

Het proces 			
John Grisham
David Zinc,
een jonge advocaat bij het
invloedrijke
advocatenkantoor
Rogan Rothberg, heeft
nog nooit een
rechtszaal
van binnen gezien. Al vijf jaar lang
werkt hij tachtig uur per week aan
saaie zaken met collega’s aan wie

Medellin is een grote stad in het
noordwesten van Colombia. Na
de stad Bogota en Cali is het de
grootste stad van het land. Het ligt
in de Aburra Vallei, in het noorden
van het Andes gebergte. Deze stad
was eind jaren 80 bekend vanwege
de vele moorden die er gepleegd
werden (ongeveer 4000 per jaar)
maar nu is het bekend vanwege
iets anders, de vele mooie koffieplantages die het gebied rijk is. Een
van die bekendste koffieplantages
komen van de branderij Medellin
Secret.
Medellin Secret maakt het voor
koffieliefhebbers mogelijk om
koffies te drinken die zijn gemaakt
van bonen van één topplantage.
Geen melanges, maar pure single
finca koffie. Net zoals de grote
wijnhuizen hun druiven niet mengen, worden de koffiebonen van
Medellin Secret ook niet gemengd.
De pure uitgesproken smaak van de

hij een hekel heeft. Totdat hij er op
een dag genoeg van heeft en ontslag
neemt, om in dienst te treden bij de
kleine firma Finley & Figg. Oscar
Finley en Wally Figg, ook wel senior
en junior genoemd, houden zich
voornamelijk bezig met verzekeringszaken die voortkomen uit de
vele aanrijdingen die zich voordoen
op het drukke kruispunt voor hun
kantoor. Zaken die zelden voor de
rechter komen, omdat de partijen
altijd tot een schikking komen. Een
rustig en veilig bestaan. Maar dan
klagen senior en junior namens een
van hun cliënten een groot farmaceutisch bedrijf aan in een class
action-zaak die alles op zijn kop zal
zetten. Het lijkt in eerste instantie
een zaak waarbij ze rustig op de
achtergrond kunnen blijven en alleen
maar hoeven af te wachten tot er
geschikt zal worden. Dan blijkt dat
juist hún zaak wordt aangewezen
om voor de rechter te komen. En zo
komt David Zinc recht tegenover zijn
vroegere collega’s van Rogan Rothberg te staan. Een ongelijke strijd
tussen een jonge, ooit veelbelovende
advocaat en een meedogenloze
groep juristen uit een wereld waarin
geld belangrijker is dan gerechtigheid…

4

Glansrol 			
Loes den Hollander
Irma haat
leugens
en Irma
omarmt
leugens.
Ze zoekt
waarheid en
ze ontloopt
waarheid.
En iedere
keer als ze
dreigt te verdwalen in het doolhof
van haar eigen gedachten, onderneemt ze acties die ze zorgvuldig
verborgen houdt. Irma heeft haar
leven onder controle, totdat een
stem uit het verleden haar begint
lastig te vallen. Ze probeert deze
te ontwijken, maar de geschiedenis
haalt haar in en toont haar het verschil tussen leugen en waarheid...

5

Steve Jobs 			
Walter Isaacson

3

De gele ogen van de 		
krokodillen			
Katherine Pancol
Een ongrijpbare
herinnering
uit haar jeugd
speelt Joséphine nog steeds
parten. Beetje
bij beetje worden de beelden
duidelijk en begrijpt ze wat er op die zomerse dag
op het strand is gebeurd en hoe deze
ingrijpende gebeurtenis haar jeugd
en verdere leven heeft beïnvloed.
Ook de dood van haar vader op jonge
leeftijd heeft sporen nagelaten.
Opgroeien bij een koude, opportunistische moeder, in de schaduw van
een oogverblindende oudere zus gaf
haar zelfvertrouwen een flinke deuk.
De zorg en de liefde voor haar twee
dochters houden haar overeind.

De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs.
Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke
gesprekken voerde met Jobs, zijn
familie en vrienden, om een beeld
van de mens Steve Jobs te krijgen.
Maar Isaacson heeft ook gesproken
met collega's bij Apple en met zijn
concurrenten, om een beeld van de
zakenman te krijgen. Wie is de man
die de wereld aan zijn voeten kreeg
met Apple?

koffie blijft. Wat is verder het mooie
aan dit koffiehuis? De koffieboeren
van Medellin Secret verbouwen,
oogsten, branden, verpakken en
vermarkten hun bonen zelf.

beeld het recyclen van regenwater, planten van bomen en het niet
gebruiken van bestrijdingsmiddelen
heeft het merk ook een Rainforest
Alliance keurmerk.

In plaats van hun hoge kwaliteit
koffie voor een veel te lage prijs
te verkopen op de wereldmarkt
waar het vervolgens door de grote
multinationals wordt gekocht, die
het vermengen, zelf branden en
verpakken en vervolgens onder
hun eigen merk op de markt zetten, komt de toegevoegde waarde
van Medellin Secret op de plaats
terecht waar het hoort: bij de boer
en zijn werknemers zelf.
Dit heeft gevolg voor alle betrokkenen, de koffieboer beloont zijn
medewerkers beter en biedt hen
belangrijke faciliteiten, zoals
huisvesting, educatie voor kinderen,
medische zorg en pensioenen.
Omdat er ook aan het milieu en
gezondheid word gedacht, bijvoor-

De koffies zijn vol van smaak, absoluut niet bitter met zelfs een klein
zoetje. Ik ben blij de koffies van
Medellin Secret eindelijk in huis
te hebben. Thuis genieten van een
mooie kop koffie en meteen wat
goeds doen voor de boeren! Mooie
combinatie toch?

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

Door Patrick hesse

Stukje Italië aan de Baambrugse Zuwe

Nieuw in Vinkeveen: VinkeVenetië
Venetië wordt ook wel de drijvende stad genoemd en het had niet veel gescheeld of dit lot zou ook de Baambrugse Zuwe ten deel zijn gevallen... Gelukkig is ondanks het logistieke drama dat dit met zich meebrengt eindelijk
begonnen met het ophogen van de Zuwe. Dit gegeven zal op geen enkele manier in het hoofd hebben gespeeld van
Mehmet, de uiterst vriendelijke en rustige eigenaar van het Italiaans restaurant VinkeVenetië op de Baambrugse
Zuwe 198-200, ook bekend als het voormalige restaurant Visserslust. Mehmet's zus nam het restaurant in april
vorig jaar over en doopt het om tot Portovino.
Sinds dinsdag jl. is Mehmet Ozen zelf
de trotse eigenaar geworden van het
restaurant en waait er duidelijk een
frisse wind. Mehmet heeft grootste
plannen voor de locatie: het restaurant kreeg een nieuwe naam: VinkeVenetië, een nieuwe huisstijl, met de
daarbij behorende prachtige website.
Een stukje Italië aan de Baambrugse
Zuwe. Nieuwsgierig geworden naar al
deze activiteiten, besloot ik snel een
kijkje te gaan nemen en een vorkje
te gaan prikken. Mijn tafelgenoot is
deze avond mijn ‘carni-vriend’ Peter
Bakker. Toen ik de mixed grill op de
kaart zag staan, bleek onmiddellijk
dat ik de juiste keuze had gemaakt.
We nemen plaats in de gezellig verlichte serre van dit historische pand.
Van origine een visserscafé, staat het
er al ruim honderd jaar. En iedere
geboren-en-getogen Vinkevener kent
de historie. Het is een prima locatie
waar je ook makkelijk met de kindertjes kan komen. Mehmet heeft al
een hoekje gecreëerd waar kinderen
lekker kunnen tekenen en op kort
termijn kom er ook een verkleedkist,
zodat ook kinderen het naar hun
zin hebben. Want zoals ik altijd van
ouders hoor: als de kinderen het naar
de zin hebben, hebben wij het ook!
Het is misschien niet het meest chique
interieur, maar mede door het diffuse
licht is het enorm gezellig, lekker om
met de familie of een groep vrienden
een topavond te hebben.
In de serre praten Peter en ik zoals
altijd volop over fotografie, de krant,
lokaal nieuws en nu in het bijzonder
zijn op handen zijnde trouwdag. Als
fotograaf tijdens de huwelijksdagneem ik nog wat details door.
We kiezen voor typische Italiaanse
gerechten: Peter bestelt de carpaccio
en ik ga voor antipasta misto. Binnen
de kortste keren staat Mehmet aan
onze tafel met de voorgerechten. Zo

hee, dàt ziet er smakelijk uit! Een
typisch Italiaans koud voorgerecht
een heerlijke combinatie van diverse
kazen, parmaham en diverse salami's.
Ook Peter kijkt zeer tevreden onder
het genot van een goede carpaccio .
Beide voorrechten zijn ruim bemeten
porties.
We kijken aandachtig naar de kaart,
waarop zo'n beetje alle bekende Italiaanse gerechten te vinden zijn; veel
carne (vleesgerechten), pesce (visgerechten), spaghetti, tortelini of ravioli
(vleesgevulde pasta's), pasta al forno
(ovenschotels) en natuurlijk altijd
populaire pizza's met elke combinatie
vulling die je maar kunt bedenken.
Peter heeft zijn keuze laten vallen op
de dubbelgeslagen pizza calzone met
shoarma. Ik ga voor de grigliata mista, oftewel de mixed grill. Alles op de
kaart is uitstekend betaalbaar. Onze
gerechten zien er erg smakelijk uit en
ruiken ook fantastisch. Eerlijk gezegd
loopt het water me in de mond. Nadat
Peter's brandweer-pieper is afgegaan
is hij wat onrustig; een schoorsteenbrand. Als dat maar niet uit de hand
loopt. Na wat berichtjes heen en weer
naar Peter's nieuwsvergaarders (tja,
het werk gaat gewoon door en je heb
niets voor niets dé nieuwssite van de
regio) keert de rust aan tafel weer
terug.

Groene Venen bus (voorlopig over de
Groenlandsekade) richting het dorp te
rijden, terwijl we nog nagenieten van
deze warme en gezellige avond.

OPENINGS ACTIES
DINSDAG PIZZADAG		
WOENSDAG PASTADAG		
DONDERDAG CALZONEDAG

VinkeVenetië
op alle pizza's € 2,50 korting
op alle pasta's € 2,50 korting
op alle calzone's € 2,50 korting

Deze acties zijn geldig van 1 november t/m 31 december 2011
en gelden voor bezorging en in ons restaurant.
In de maand november krijgt u in de weekenden (vr/za/zo) van ons
een welkomstdrankje aangeboden (bier/frisdrank/wijn) ter
kennismaking.
Kijk voor overige acties op www.vinkevenetie.nl en via
0297-online.nl. Informeer voor feesten en partijen naar de
mogelijkheden.

Baambrugse Zuwe 198-200,
Vinkeveen
Telefoon: 0294 - 29 55 66
www.vinkevenetie.nl
Openingstijden restaurant
Dinsdag t/m vrijdag:
vanaf 15.00 uur
Zaterdag / zondag:
vanaf 10.00 uur
Maandag gesloten
Informeer voor feesten en partijen naar de mogelijkheden.

Na dit kostelijke hoofdgerecht zitten
Peter en ik aardig vol, maar is er toch
nog ruimte voor een bijzonder dessert.
Dat wordt één van de specialiteiten
van VinkeVenetië: huisgemaakte
tiramisu. Ook deze porties zijn weer
riant en als we onder het genot van
een espresso nog even nababbelen
is Mehmet zeer geïnteresseerd naar
onze bevindingen. Ons commentaar
doet zijn glimlach stralen van oor
tot oor. Voldaan stappen Peter en
ik de koude avond in om met onze

Feestelijke Opening op 12 november

Op 12 november om 20.00 uur vindt de feestelijke opening plaats van VinkeVenetië. Dat gebeurt geheel in Italiaanse stijl met het Commedia dell'arte. Onder leiding van de Gastvrouw
en Gastheer Felicia en Lucca Pronto kunt u de hele avond genieten van een feestelijk diner.
De bediening van uw feest kunt u gerust overlaten aan Signora, Brighella en Colombina. Ze
weten alles over Haute
Cuisine en heerlijke
Pizza's, de juiste tafelschikking en ook wanneer een muziekje , een
zang of dansact nodig is
ter verhoging van de romantiek en eetlust. Alles
in Italiaanse sferen speciaal voor de feestelijke
onthulling van de nieuwe
naam van het restaurant. Om teleurstelling
te voorkomen wordt
dringend aanbevolen om
te reserveren!

M I J D R E C H T 6 N OV E M B E R 2 0 1 1
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A.V. DE VEENLOPERS ORGANISEERT

Open dag

2 1 e ED

ITIE

bij Boots apotheek Vinkeveen
op woensdag 16 november

M I J D R E C H T 6 N OV E M B E R 2 0 1 1

5 & 10 kilometer - 10 engelse mijl - Rabo kinderloop - businessloop

• Rondleidingen door de apotheek
• Gratis make-over door een professionele visagist
• Ballonartiest en kleurwedstrijd voor de kinderen
• Voordelig kennis maken met de Boots producten
U bent van harte welkom. De visagist en de ballonartiest zijn vanaf 11.00 uur
aanwezig. De ofﬁciële opening van de apotheek is om 14.00 uur.

Maak kennis met het grootste cosmeticamerk in Engeland!
R IJ VEN
IN SC H
:30
V.A . 0 9

cadeau
*
t.w.v. € 40,–

HAL
SPORT NIX
OE
H
P
E
D
E CHT
MIJ DR
START
:30
V.A . 10

Bij besteding van minimaal € 15,– aan
producten.
Maximaal 1 cadeau per transactie en zolang de voorraad strekt.

*

WWW.ZILVERENTURFLOOP.NL

Boots apotheek Vinkeveen

op gecoat papier de volgende
kleuren gebruiken
geel PMS 116C, zwart PMS black

• Professioneel apotheekteam
• Zorgvuldige controle van uw recepten
• Deskundig advies
• Ruim assortiment zelfzorggeneesmiddelen
• Unieke Boots producten
• Op zaterdag geopend

op uncoated papier de volgende
kleuren gebruiken
geel PMS 109U, zwart PMS black

OMAN
BEVEILIGING

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.
En op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Boots apotheek Vinkeveen, Herenweg 57, 3645 DG Vinkeveen, tel. 0297 – 26 20 33, www.nl.boots.com

volvo v50 limited edition

Lederen verwarmbare
voorstoeLen

BUITENGEWOON

bLuetootH Handsfree
teLefoonsysteem

vanaf € 27.995

rtI Hard-dIsk navIgatIesysteem

Park assIst
acHter

LucHtvocHtIgHeIdsensor

LIcHtmetaLen
veLgen

*

De VolVo V50 limiteD eDition Vanaf € 27.995
nu is de v50 nog aantrekkelijker, met gratis extra’s zoals rtI navigatie systeem, cruise control, High Performance audio systeem en lederen bekleding. * de volvo v50 Limited edition is tevens
verkrijgbaar met zuinige drIve motor v.a. € 29.995 en 20% bijtelling. voor meer informatie bezoek www.volvocars.nl.

volvo v50 Limited edition v.a. € 27.995 incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 599 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. full operational Lease,
60 mnd, 20.000 km p.j., volvo car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). wijzigingen voorbehouden.

volvocars.nl

Gem. verbruik: 3,8 - 9,0 l/100 km (26,3 - 11,1 km/l), gem. CO2 -uitstoot resp. 99 - 211 g/km.
BanGaraGe B.V.
grutterIj 7-9
transformatorweg 29a
koLLenbergweg 15
communIcatIeweg 9

amsteLveen
amsterdam west
amsterdam ZuIdoost
mIjdrecHt

teL: 020-3472626
teL: 020-5849900
teL: 020-4522020
teL: 0297-281495

www.bangarage.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Nazire Eren en Sabriye Aydin

Hakyol staat midden in de samenleving
Er wonen en leven in onze gemeente ongeveer 45 gezinnen van wie de wortels zich in Turkije bevinden. Velen van hen wonen hier al tientallen jaren en hebben hier een definitieve plek gevonden. Een stukje cultuur
vanuit hun geboorteland vinden ze in het Sociaal Cultureel Centrum Hakyol. De stichting Hakyol zet zich
in om de mensen van Turkse afkomst een vertrouwde ontmoetingsplek te bieden. “Maar we zijn een open
organisatie met de blik naar buiten gericht en staan met onze activiteiten midden in de Nederlandse samenleving,” zeggen Nazire Eren en Sabriye Aydin.
De Stichting Hakyol is al vele jaren
actief in Mijdrecht. Voorheen vonden
de activiteiten plaats vanuit enkele bijgebouwen van de voormalige
school aan de Hoofdweg. Toen het
Hofpoortziekenhuis er een intramuraal zorgcentrum wilde vestigen
moest er een andere locatie gezocht
worden. “Voor ons was dat de kans
om een langgekoesterde wens te realiseren,” vertelt Nazire. “We wilden
graag een sociaal cultureel centrum
met daarin ook een gebedsruimte.”
Hakyol bestaat uit een afdeling voor
de mannen en een voor de vrouwen
met elk een eigen bestuur. Sabriye is
voorzitter en Nazire penningmeester
van de vrouwenafdeling. De mannen
en de vrouwen hebben elk een eigen
programma van activiteiten. Nazire:
“Uiteraard doen we ook een aantal
dingen samen. Het centrum zou een
ontmoetingsplaats moeten worden
waar mensen met een Turks islamitische achtergrond elkaar kunnen
ontmoeten en diverse activiteiten
kunnen ontwikkelen. Een herkenbare
plek, waar overigens iedereen welkom is, zonder onderscheid in afkomst
of geloof. Er zijn in die periode acties
gevoerd om de nodige gelden bij
elkaar te brengen. Dankzij de steun
van de gemeente, van veel donateurs
en van de leden van onze Stichting is
het gebouw er gekomen. Het is door
vrijwilligers helemaal ingericht. We

draaien hier nu ruim vijf jaar tot volle
tevredenheid.”
Er zijn op dit moment tweeëndertig
vrouwen lid van Hakyol. “Veel van
hen zijn ook als vrijwilliger actief,”
vertelt Sabriye. “Alles wat we doen,
wordt door vrijwilligers gedaan. Uit
waardering voor de inzet van al die
vrijwiligsters doen we één keer per
jaar iets leuks met ze. Het bestuur
vergadert elke twee weken en eens
per twee maanden is er een ledenvergadering.”

te maken met de Turkse keuken. Er
is altijd veel belangstelling voor. We
hebben hier ook een winkeltje waar
we de specifieke gerechten verkopen,
die je in de Nederlandse winkels niet
vindt. Het leuke is dan ook dat veel
mensen, die hier les hebben gehad,
nog regelmatig ingrediënten komen
kopen.” Eenmaal per jaar staan de
vrouwen van Hakyol op de braderie
in Mijdrecht en eens per jaar houden
ze een braderie in en om hun gebouw
aan de Grutto.

Activiteiten
De sociaal culturele activiteiten bij
Hakyol bestrijken een breed terrein.
Nazire: “De meeste Turkse mensen
wonen hier al heel lang. Zelf ben ik
veertig jaar geleden naar Nederland
gekomen. We organiseren een aantal
keer per jaar voorlichtingsbijeenkomsten. Die gaan vaak over gewone
alledaagse dingen zoals veiligheid in
huis en op straat. Dan komt er iemand
van de politie een verhaal houden. Of
iemand van de ANBO wanneer het
gaat om ouderenzorg. Die bijeenkomsten staan open voor leden en niet
leden. Ook is De Baat hier op bezoek
geweest om te zien wat we allemaal
doen.”
Een succesvolle activiteit is ook de
Turkse kookles. “De lessen zijn vooral
bedoeld voor niet-Turkse mensen. Het
geeft hen de gelegenheid om kennis

Pizza’s voor aardbevingsslachtoffers
Elke vrijdag worden er bij Hakyol
Turkse pizza’s gebakken. Een grote
groep vrijwilligers is dan druk met het
bakken en iedereen kan op vrijdagmiddag pizza’s komen kopen. Nazire:
“We hebben inmiddels een grote
klantenkring opgebouwd. We leveren
ook veel aan bedrijven. Een bestelling
van 150 pizza’s voor een Mijdrechts
bedrijf is geen uitzondering. De
aardbeving in het oosten van Turkije
heeft veel slachtoffers gemaakt
en veel mensen zijn huis en haard
kwijtgeraakt. Daarom gaat ditmaal de
opbrengst van de pizzaverkoop naar
de slachtoffers van de aardbeving.
Zoiets doen we wel vaker. Ook voor
slachtoffers van rampen elders in de
wereld. Menselijk leed kent geen
onderscheid in afkomst of religie.”

De Meijert en Rendez Vous slaan handen ineen

Culinair festijn brengt u in Schotse sferen
Mijdrecht is wel weer eens toe aan iets bijzonders. Dat is althans de mening van Frans Schreurs en Antoine
Post, die beiden wel in zijn voor een leuk experiment. Op 19 november wordt De Meijert omgetoverd tot een
Schots etablissement, waar in een niet-alledaagse ambiance kan worden genoten van echte Schotse gerechten. Het zou zo maar kunnen zijn dat er een doedelzakspeler aan uw tafel komt, zodat u zich in combinatie
met de sfeervol gedecoreerde zalen van De Meijert helemaal in Schotland waant...
door paul bosman

In navolging van de
successen van o.a.
de Culinaire Venen
hebben Frans en
Antoine de handen
ineen geslagen. Beide horecamannen
vinden het plezierig
mensen te entertainen, ieder op hun
eigen manier. De
Meijert leent zich
uitstekend voor het
aanbrengen van een
ander, niet-alledaags
sfeertje; Rendez
Vous weet als geen
ander sfeervolle
gerechten op tafel te
zetten. Tijdens een
gesprek tussen beiden wordt, onder het

Elke vrijdag worden er bij Hakyol Turkse pizza’s gebakken en verkocht. De
opbrengst daarvan gaat dit keer naar de slachtoffers van de aardbeving in het
oosten van Turkije, waar veel mensen huis en haard zijn kwijtgeraakt.			
						
foto patrick hesse
Kinderen
Ook voor de kinderen worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Nazire: “De allerkleinsten tussen vier
en zeven krijgen hier les in de Turkse
taal. Onze kinderen zijn hier geboren en groeien hier op. Ze spreken
in principe goed Nederlands. Maar
we willen ze tweetalig opvoeden.
Simpel om er voor te zorgen dat ze
op vakantie in Turkije met hun opa
en oma of met familieleden kunnen
praten. Op zaterdag en zondag krijgen
de kinderen in de basisschoolleeftijd
van groep drie tot en met groep acht
koranlessen.”
Integratie
Nazire en Sabriye benadrukken dat
Hakyol geen besloten club is, die alleen toegankelijk is voor mensen van
Turks-islamitische afkomst. “We staan
midden in de samenleving. Iedereen

motto ‘Doe eens iets geks’ het idee
geboren een viertal culinaire reizen
te organiseren. Via Schotland brengt
men u in februari naar Thailand en
Japan, daarna volgt op 10 maart
Afrika en op 14 april vormt Spanje
het culinaire slot van de reeks.
Het worden bijzonder gezellige avonden. Komt u knus met z’n tweeën,
dan wordt er een speciale tafel voor u
samen gedekt. Maar wie met het hele
gezin komt, u raadt het al, zit gezellig
met z’n allen aan tafel. Het is zeker
ook een avond om met personeel
of zakenrelaties te tafelen. Kortom
gewoon iets anders dan anders en nog
om de hoek ook.
Wat u mag verwachten… de Schotse
keuken bevat sowieso de befaamde
Haggis. Als je het recept leest dan
heb je ineens niet meer zo'n trek...
Wie het gerecht, mits goed klaargemaakt proeft, zal zich echter verbazen over de smaak van dit gerecht.
Het lijkt nog het meest op een goed
gekruide gehaktschotel. Probeer het
eens. Maar Schotland heeft echter
veel gastronomische geheimen.
Verwacht geen 'Franse keuken'.
De gerechten zijn vaak stevig en
eenvoudig, maar ook heel smakelijk.
Wie Schotland kent weet dat het een
land is voor lekkerbekken. Culinaire

is hier welkom, ongeacht afkomst
of religie. We krijgen hier Nederlandse mensen, maar ook mensen uit
Afghanistan, uit Marokko en tal van
andere landen. Men kan hier kennis
maken met de Turkse cultuur en met
de islam. Omgekeerd onderhouden we
ook goede contacten met plaatselijke organisaties als De Baat en de
ANBO. Onze vrouwen sporten bij een
Nederlandse sportclub in De Brug en
zwemmen in het Veenzijdebad. We
hebben inmiddels een goede band
met onze buren van de Veenhartkerk
en we doen met hen ook regelmatig
dingen samen. Hakyol neemt ook deel
aan het interreligieus platform waarin
vertegenwoordigers van verschillende
religies met elkaar overleggen en
samen werken.”

verrassingen en typische specialiteiten zullen u worden aangeboden. Dat
is geen wonder! Zeeën, meren en
rivieren, vruchtbare akkers, en een
maagdelijke natuur zorgen voor de
meest verse ingrediënten zoals hert,
fazant, zalm, zeevruchten,...U komt er
snel achter wat men met de 'Taste of
Scotland' bedoelt: heerlijk tafelen en
lang nagenieten.
U bent welkom op 19 november om
vanaf 18.30 tot 23.30 te genieten. De
prijs per persoon bedraagt 44,50 excl.
drankjes en u reserveert via
www.rendezvous.nl of www.meijert.nl
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rijimpressie Yamaha XVS 650 A Dragstar Classic (Vstar 650) Motor Service Uithoorn

Cruisend langs de Amstel
Wanneer ik bij Motor Service Uithoorn binnen stap zie ik onmiddellijk
eigenaar Frans Diepgrond. Achter
hem zijn een paar timmermannen
hard aan het werk om een extra verdieping in de ruimte te bouwen. Met
een gefronste blik vraag ik Frans: “Je
bent net een maand geopend, je gaat
me toch niet vertellen dat het pand
nu al te klein is?”“Natuurlijk niet,”
lacht Frans, “dit is speciaal voor de
klanten een mogelijkheid tot winterstalling. Motorrijders kunnen hier
hun motorfiets brengen. Wij hangen
hem aan een druppellader, geven
desgewenst een servicebeurt en op
de gewenste datum kunnen ze in het
voorjaar hun motor weer ophalen en
is hij weer helemaal klaar voor het
rijseizoen.”
Mooi Frans, maar dat kost zeker
wel wat? “Exclusief de eventuele
servicebeurt betaalt men 28 euro
per maand, dan staat de fiets droog,
warm, verzekerd en aan de druppellader, zodat de accu in topconditie
blijft. Wanneer de winterstalling
wordt gecombineerd met een servicebeurt, wordt de motor ook gratis
gehaald en gebracht,” aldus Frans.
Dat is een mooi stukje service zeg!

Het is begin november en stralend
weer, dus besloot ik een rondje te
maken op één van de schitterde occasions. Wat ik dacht van een Yamaha
XVS 650? Die heb ik nog nooit
gereden; wel zijn grote broer, maar
zo'n 650 lijkt me een leuke fiets. Binnen de kortste keren zit de groene
plaat erop en staat de vloeistofgekoelde tweecilinder op temperatuur
te komen. Het is een grijs geïmporteerde Amerikaan die in de USA
beter bekend is als Vstar 650. Dit
logo prijkt dan ook op de tank. De
motor is vol gehangen met accessoires en is dan ook helemaal ‘af’. Een
windscherm, frontfender, highwaysteps, valbeugelset, leren tassenset,
dubbele lampen, lowers voor de duo
passagier, bagagedrager plus duozitje,
enz. Kortom: een complete fiets, die
ondanks zijn leeftijd er bijzonder puik
uitziet en van een echte poetsliefhebber moet zijn geweest.
Dit is een ideale fiets voor dames of
heren die niet heel groot zijn. Via de
Amsterdamseweg rij ik meteen richting de Amstel en heb ik meteen een
perfecte toerrit te pakken tot aan Ouderkerk aan de Amstel. Ondanks de
standaard uitlaten zit er een lekkere

pittige roffel in de fiets, veroorzaakt
door de extra gaten in de einddemper. Simpel, maar het maakt het
geluid helemaal goed en je behoudt
de originele mooie uitlaten. De teller
geeft 21.000 aan; geen kilometers,
maar mijlen (Amerikaanse fiets weet
u nog). Dat komt neer op ca. 33.000
kilometer en als je dat deelt door het
aantal jaren, kom je op een belachelijk lage stand per jaar uit. Gewoon
uitsluitend pretkilometers. Op de
fiets is niets aan te merken. Alleen
de rem voelt een beetje week aan;
ik vermoed dat dit een kwestie van
ontluchten is. Iets wat voor Albert

van AMR Motoren (gesitueerd is in
het zelfde pand en verantwoordelijk
voor de afleveringsbeurt) een fluitje
van een cent is. Na een dik half uur
lever ik de Yamaha weer in en drink
nog een bak koffie met Frans, beiden
hopen we met smart dat dit lekkere
weer nog even voortduurt.
Er staan tenslotte nog genoeg mooie
fietsen om te testen...
De Yamaha XVS 650 A Dragstar
Classic (Vstar 650) is scherp geprijsd
en nu in de aanbieding van
€ 4.150,00 voor € 3.850. Voor dat
geld krijgt u een zeer compleet uitge-

voerde cruiser.
Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
Tel. 0297-268852

www.motorserviceuithoorn.nl
Maandag T/M Vrijdag van 09.00 18.00 uur.
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.
VAN 01-10 T/M 29-02
GEEN KOOPAVOND!

November 2011

Beste gasten,

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van én over De Eetkamer van
Vinkeveen.
Per 1 december aanstaande heb ik mijn bedrijf verkocht.
Na 14 jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Ik ga starten als Freelance Kok.
Graag bedank ik alle gasten die de afgelopen jaren hun etentjes bij mij
hebben genuttigd !!!
De eigenaren van De Veensteker hebben De Eetkamer gekocht en zullen een
ander concept neerzetten waardoor er eerst verbouwd gaat worden.
Zij openen hun nieuwe restaurant medio januari. Ik wens hen alle succes en
veel geluk met alles !

Om tot een mooie en gezellige afsluiting te komen , organiseer ik
De 4 Dolle Dwazen Dagen van De Eetkamer.
Op vrijdag 25, zaterdag 26 , maandag 28 en dinsdag 29 november
bied ik u een 3 Gangen- Dol & Dwaas -Menu voor € 22,50
Tot ziens in De Eetkamer van Vinkeveen !

Bel 0294295450 of mail eetkamer.vinkeveen@wxs.nl

Met vriendelijke groet,
Erik Streefkerk

DE GROENE VENEN 		

21

AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Ford C-Max
Na de S-Max (de sportieve variant van de Galaxy) heeft Ford enige tijd
geleden de nieuwe C-Max geïntroduceerd. Een auto op basis van het
platform van de Focus, uitermate geschikt voor gezinnen. De ANWB
verkoos de auto tot Gezinsauto van het Jaar 2011.
De C-Max is te verkrijgen met een
normale wielbasis, waar wij mee
rijden, en in grote uitvoering, de
Grand C-Max, die plaats biedt aan
zeven personen. De normale C-Max
biedt ruimte aan vijf personen en
beschikt daarnaast nog over zeer veel
opbergruimte. De achterste deuren
zijn normale deuren, bij de Grand
zijn dat schuifdeuren, voor een makkelijke instap naar de derde zitrij.
Makkelijk dus voor zowel grote als
kleine families.
De demonstratieauto is helaas niet
meer verkrijgbaar. Ford lanceert alle
modellen namelijk in ‘First Edition’
uitvoering, die slechts een beperkte
tijd te bestellen zijn. Je kunt de First
Edition wat betreft uitrustingsniveau
nu het beste vergelijken met de
Titanium uitvoering.
De C-Max is leverbaar met diverse
motoren, waaronder een 1.6 en 2.0
TDCi dieselmotor (te verkrijgen
met vermogens variërend van 95 tot
163 pk) en de nieuwe viercilinder
Ecoboost motor, afgeduid als de SCTi.
De nieuwe turbomotor is te verkijgen
in twee versies, met 150 en 182
pk. Beiden bieden ruim voldoende
vermogen voor de C-Max. Ook in de

lage toeren doet de motor zijn werk
goed en je hebt geen last van een
turbogat. De Ecoboost motoren zijn
gekoppeld aan een handgeschakelde
zesbak. Wij reden met de 1.6 Ti-VCT
met handgeschakelde vijfbak. Deze
motor is te krijgen met 105 en 125
pk. Met de laatstgenoemde waren wij
op pad. Een prima motor, die we ook
al kennen uit de Focus, met voldoende pit voor normaal woon-werkverkeer. Voor sportieve aspiratie is
het wellicht verstandig om voor de
182 pk sterke Ecoboost motor te
gaan. Opvallend genoeg gedraagt
zich als een normale personenauto.
Het overhellen van de mini-MPV is
echt verleden tijd, en Ford laat dat
zeer goed merken in deze C-Max.
Dus vaders die zich zorgen maken dat
ze afscheid moeten nemen van hun
heerlijk sturende sedan, hatchback of
station; niet nodig. En daarbij is de CMax ook nog eens verkrijgbaar met
stoere kleuren en dikke velgen. Vader
blij, moeder blij.

‘Gezinsauto
van het jaar‘

foto's patrick hesse

Scan de QR-code met een smartphone en bekijk alle C-max gadgets.

een extra zijruitje heb je nog goed
zicht schuin naar voren. De C-pilaar
is iets dikker, waardoor de dode hoek
achter wat groter is. Echter kun
je dat afvangen met een optionele
achteruitrijdcamera. In combinatie
met de parkeerassistent, die de
parkeerruimte voor je opmeet en
Wat overigens ook opvalt is de
zelfs automatisch voor je inparkeert,
rijpositie. Bij alle mini-MPV’s zit je
maakt deze inparkeren wel heel makwat hoger, maar in dit geval is het
kelijk. Neem daarbij nog parkeersenzicht rondom ook goed geregeld. De
soren en het kan echt niet meer fout
A- pilaar is vrij breed, maar door
gaan. Deze zaken zijn opgenomen in
diverse pakketten die Ford als
optie aanbiedt.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO -uitstoot: km/liter: 15,2-22,7; liter/100 km: 4,4-6,6; CO gr/km: 114-154.
Door recente
prijsdalingen, is
in de verkopen
te merken dat
steeds meer
mensen kiezen
voor deze handige snufjes die
het leven een
stuk makkelijker en veiliger
Helpt u met inparkeren.
maken.
Active Park Assist.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard,
vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

2

2

De C-MAX TECHNO LINE.

Zorgt dat u zeer zuinig rijdt.
Auto Start Stop.

Is behulpzaam als u met de handen vol staat.
Elektrisch bedienbare achterklep.

De multifunctionele Ford C-MAX en Grand C-MAX combineren ruimte
en een luxe uitstraling met de nieuwste technische snufjes voor extra
comfort. Met Techno Line Easy Driver Plus maakt u ze helemáál af. Voor
maar 495,- extra heeft u uw eigen Ford C-MAX Techno Line, met nóg
meer technologie waar u wat aan heeft. Bekijk ’m nú bij de Ford dealer!

Biedt exclusieve, betaalbare
technologie waar u wat aan heeft.

Techno Line Easy Driver

• Active Park Assist
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Blind Spot Information System (BLIS)
• Parkeersensoren vóór en achter
slechts

495,-

U rijdt de C-MAX al vanaf 20.995,-.

20% bijtelling

Automobielbedrijf Stoof Vinkeveen
Herenweg 165, 3645 DK Vinkeveen. Telefoon 0297 - 26 13 33.

De C-Max is
voorzien van
vele veiligheidssystemen. Ford
vat dit samen in
het Intelligent
Protection
System (IPS)
met onder meer
ultrastijve veiligheidskooi, ABS
met elektronisch

remkrachtverdeling en airbags voorin,
opzij en bij de knieën (zes in totaal).
Op zich zaken die veel andere miniMPV’s ook hebben. En wordt de auto
een keer uitgeleend aan de kinderen,
dan is er een optionele snelheidsbegrenzer in te stellen. Deze begrenzer
is in te stellen tussen de 30 en 80
km/u en zorgt ervoor dat de auto
binnen te limiet blijft. Ongetwijfeld
weet de jonge telg al snel de uit-knop
te vinden. Daarnaast zijn er ook nog
talloze extra’s te verkrijgen die alles
nog veiliger moeten maken. Snufjes
die anderen (nog) niet hebben. Deze
heb ik al een keer eerder opgesomd
in het artikel over de nieuwe Focus,
waar de C-Max veel mee deelt. Zo
kun je de C-Max ook bestellen met
een Blind Spot Information System,
Lane Keeping Aid, Driver Alert (of
de bestuurder niet in slaap valt, maar
de goede stereo van de C-Max is
ook voldoende) en Auto High Beam
Control (deze schakelt het grootlicht
automatisch uit als er een tegenligger
aankomt).
Genoeg speeltjes dus. Hoewel de
vraag is of je er extra knoppen bij
wilt hebben. Het interieur is al vrij
druk met vele knoppen, die speels
opgedeeld zijn in diverse modules.
Het is soms even zoeken naar de
juiste functie, maar na verloop van
tijd zul je als eigenaar snel je weg
vinden. Eerlijk gezegd heb ik liever
een interieur als dat van de C-Max,
dan een saai dashboard met weinig
knoppen en een saaie indeling. Nee,
de ontwerpers van Ford hebben er

echt iets moois van gemaakt. En
daarbij hebben ze ook nog eens
gebruik gemaakt van zeer nette
materialen. Er valt niets op aan te
merken. Nou, misschien alleen dat
er iets minder knoppen op het stuur
hadden gemogen.
De C-Max is de Gezinsauto van het
Jaar 2011 en eigenlijk verbaast dat
me niet. Naast een mooi design, dat
in ieder geval geen dertien in een
dozijn ontwerp te noemen is, biedt
de C-Max een hoop ruimte, goede
kwaliteit, goede hulpsystemen en
fantastische rij-eigenschappen. Een
goede keuze voor jonge gezinnen.

Automobielbedrijf Ford Stoof
Herenweg 165
3645 DK Vinkeveen
Telefoon: 0297-261333
Website: www.ford-stoof.nl

Ford C-Max
Gereden versie: Ford C-Max 1.6
TI-VCT First Edition
Vermogen: 125 pk
0-100: 11,5 s
Top: 188 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 15,2
/ 6,6 l/100km
Prijs gereden model:
€ 27.345,Alternatieven:
Citroën C4 Picasso, Opel Meriva,
Peugeot 3008, Renault Scénic,
Volkswagen Touran
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Bellen
op de fiets
is levens
gevaarlijk

HOU JE OREN EN OGEN OP DE WEG

Dagje racen op Zandvoort om ziek zijn even te vergeten

VDH Autosport Mijdrecht steunt Stichting Topsport for Life
De Stichting Topsport for Life biedt mensen met een ongeneeslijke ziekte op zondag 6
november de kans om een rondje mee te rijden in een raceauto over het circuit in Zandvoort.
Op dit moment hebben zich al meer dan twintig deelnemers aangemeld voor dit evenement,
zowel volwassenen als kinderen, met verschillende aandoeningen zoals Kanker, ALS, CF en MS
en de aanmeldingen komen nog steeds binnen. Namens de stichting zal ook een aantal (ex-)
topsporters aanwezig zijn, waaronder ex-voetballer Björn van der Doelen, ex-schaatser Jan
Ykema, ex-wielrenners Teun van Vliet en Matthieu Hermans en autocoureur Xavier Maassen.
Topsport for Life organiseert dit evenement
in samenwerking met de Rensportschool
Zandvoort en zal te gast zijn tijdens de
jaarlijkse Schoonmoederdag. Tijdens deze
dag hebben coureurs de mogelijkheid om
gasten, zoals familie, vrienden en sponsors
een rondje over het circuit mee te laten
rijden en zij hebben aangegeven bereid te
zijn om ook een aantal gasten van Topsport
for Life mee te nemen. Op deze manier kan
de stichting haar gasten een onvergetelijke
dag bieden, waarop ze het ziek zijn even kunnen vergeten. Een van de teams die gasten
van Topsport for Life mee zal nemen, is VDH
Autosport uit Mijdrecht. Met overwinningen op Zandvoort, Assen, Zolder en SpaFrancorchamps heeft dit team een uitermate
succesvol seizoen achter de rug.

De stichting Topsport for Life is een initiatief
van een aantal (ex)topsporters die zich willen inzetten voor mensen met een levensbedreigende ziekte. Het doel van de stichting
is om mensen die zeer ernstig ziek zijn een
in alle opzichten 'beter' leven te geven. Dit
gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door, met behulp van een team van
ex-topsporters, geld in te zamelen en een
eigen evenement de Teun van Vliet Classic,
maar ook door deze mensen een leuke dag
te bezorgen. Zo is Topsport for Life te gast
geweest bij de proloog van de Tour de France
in Rotterdam, hebben gasten mee mogen
rijden in een volgauto in wielerkoersen, zoals
de Eneco Tour en het NK op de weg en is er
een terugkerend skydive-evenement.
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VACATURES

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 44

Sudoku week 44
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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Afkoelen
Alvast
Berouwvol
Bloei
Buiten
Contingent
Dorpskroeg
Erewacht
Fleur
Gehalte
Incognito
Kazoo
Korps
Leefwijze
Likeur
Lymfklier
Mixer
Pennenbakje
Plomp

Poetslap
Roodaarde
Steppen
Sulfaat
Toegangsweg
Uitweg
Vierhoek
Vlonder
Zandhoos
Zendeling
Zorgen
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Oplossing puzzels week 43
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