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De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Kerstfeest met maaltijd op school en kerstmusical toe
Op veel scholen in de gemeente is in deze laatste lesweek kerst gevierd. Op de Hoflandschool gebeurde dat dinsdagavond.
Aan het eind van de middag werden de kinderen op school verwacht voor een kerstmaaltijd. Moeders en vaders hadden thuis
heerlijke gerechten klaargemaakt en die naar school gebracht. Naast het aanhoren van het Kerstverhaal smulden de kinderen van allerlei hapjes. Daarna ging men in optocht – met lampions e.d. – naar het Veenlanden College, waar de kinderen én
alle ouders konden kijken naar de musical “De Kerstmacht” , opgevoerd door een aantal kinderen van de groepen 1 t/m 8.
Een heus ‘Hoflandkinderkoor’ zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Warme belangstelling voor eerste ijsmodeshow

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

Mijdrecht heeft er een nieuw evenement bij! Een aantal Mijdrechtse ondernemers bundelde dinsdag de krachten om op de
ijsbaan op het Raadhuisplein een sfeervolle modeshow in kerstsfeer te brengen. Twaalf professionele modellen showden al
schaatsend de fraaie collecties van B-in Fashion, Bonne Nuit, Prego mannenmode, Swaab Juweliers en Hans Winter Optiek,
aan elkaar gepraat door Kerstman Hans van Veen. Het publiek, dat ondanks de temperaturen om het vriespunt massaal
was toegestroomd, vond het allemaal prachtig en genoot zichtbaar van de afwisselende show, die ook de nodige hilariteit
bevatte. Met een warm drankje in de pauze en een leuke goodie-bag met waardecheques van de deelnemende bedrijven, kon
foto rob isaacs
de eerste Fashion on Ice niet meer stuk. Zie ook pag. 7					

alle monturen 75 euro
alleen zondag 19 december
HERENWEG 45
VINKEVEEN
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Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN

Bloemhaven 26, Vinkeveen
De Bloemhaven in Vinkeveen is een kleinschalige nieuwbouwwijk die in
2000 gebouwd is. Het is een zeer gewilde plek om te wonen, omdat je
aan de achterzijde van je woning een vrij uitzicht hebt en je woont aan
een doorvaart naar de Vinkeveense Plassen. En dan zit je ook nog lekker dichtbij het centrum van Vinkeveen. Wat wil je nog meer!
Ik mag de maisonnette op nummer 26 bezichtigen. Voor de deur is
voldoende parkeergelegenheid en
druk met verkeer is het er niet, want
hier rijdt alleen maar bestemmingsverkeer.
Via een korte trap (de woning ligt
op de eerste verdieping) kom ik bij
de voordeur en word hartelijk ontvangen door de bewoners. In de hal
waar je binnenkomt vind je het toilet
en de meterkast. Wat meteen opvalt
als je de woonkamer binnenloopt,
is dat het zo lekker licht is door de
grote ramen aan de achterzijde. De
woonkamer is lekker ruim en heeft
een deur naar het balkon.
En wauw wat een uitzicht! Je kijkt
een eind de polder in en de bewoner
vertelt dat het, zeker in de zomer,
ook erg leuk is om alle bootjes voorbij te zien varen als je lekker op het
balkon van een hapje en een drankje
zit te genieten. Het balkon ligt op
het zuiden, dus aan zonneschijn ook
geen gebrek.
De luxe half open keuken is net drie
jaar oud en ziet er ontzettend netjes
uit. Alle benodigde apparatuur is
aanwezig, zoals een combi-oven, een
afzuigkap, een koel/vriescombina-

Casa di Carin

Carin van Kouwen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt zij
interessante woningen in
De Ronde Venen, Abcoude en
Baambrugge die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

tie en een vaatwasser. Het is ruim
genoeg om de eettafel in de keuken
te plaatsen zodat je de woonkamer
en de keuken een beetje gescheiden
kan houden.
Tussen de woonkamer en de keuken
zit de trap naar de tweede verdieping waar je drie slaapkamers en
de badkamer vindt. De ouderslaapkamer bevindt zich aan de voorzijde
van de maisonnette en heeft over
de breedte van de kamer een ruime
inbouwkast. De twee andere slaapkamers liggen aan de achterzijde
van de woning. De badkamer is drie
jaar geleden vernieuwd en heeft
een wastafelmeubel, designradiator
en een lekker diep en groot ligbad.
Op de overloop zit nog een aparte
ruimte voor de wasmachine en de
droger, en je hebt hier nog behoorlijk
wat ruimte om spullen op te bergen.
Dit geldt ook voor de kast waar de
CV-ketel in hangt. Hier kun je met
gemak een stofzuiger, koffers en een
strijkplank in kwijt.
De bewoners vertellen dat de
CV-ketel –en het
onderhoud hieraan–
wordt geregeld via
de Vereniging van
Eigenaren waar
maandelijks een
bedrag aan wordt
betaald. Mocht
de CV-ketel dus
vervangen moeten
worden dan gaat dit
via de VvE.
Op de begane grond bevindt zich nog
een ruime berging, waar je fietsen en
tuinspullen in kwijt kunt.Het winkelcentrum van Vinkeveen ligt op korte
loop/fiets afstand, en ook verschillende basisscholen en sportfaciliteiten
vind je hier allemaal in de buurt.
Wat een mooie woning zeg, alles
is netjes afgewerkt en ziet er goed
onderhouden uit. Ben je op zoek naar
iets nieuws, ga hier dan zeker eens
kijken, want dit is echt een woning
om verliefd op te worden!

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,9
Snelweg A2		 4,5
Bushalte		 0,9
Basisschool		 0,9
Sportschool		 1,9

Facts & Figures
Bloemhaven 26, Vinkeveen
Vraagprijs € 245.000,- k.k.
Woonoppervlakte 96 m2
Inhoud 260 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Makelaardij Van der Helm
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Tel.nr: 0297 – 591996
info@vanderhelmmakelaardij.nl

www.vanderhelmmakelaardij.nl
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Jacques Dekker:
“Het kan best leuk
worden in de raad”
Na de verkiezingsuitslag van
woensdag 24 november bleek
in de wandelgangen al snel,
dat na het verlies van Ronde
Venen Belang deze partij
waarschijnlijk geen deel meer
zou uitmaken van een toekomstige coalitie. Met het (voorlopige) advies van informateur
Haitsma voor een combinatie
van CDA, VVD, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP,
lijkt de rol van Ronde Venen
Belang uitgespeeld.
Jacques Dekker reageert:
“Het zal wel zo moeten zijn.
Ik heb vijf jaar hard gewerkt
en een hoop bereikt. Ik heb
geen enkele moeite dat men
een andere coalitie kiest,
maar doe dat dan wel met
onderbouwing. We hebben
elkaar vijf jaar lang niet op
de bek geslagen, dan kan het
niet zo zijn dat je als partij zo
wordt neergezet. Het voelt
niet dat ik afgeserveerd ben,
maar er zijn meer dingen aan
de hand dan dat het werkelijk
om politiek gaat.”
Kiest Jacques Dekker voor
de raad? “Ja, ik ga de raad
in. Iedereen weet wat ik als
oppositieman was, dus het
kan best leuk worden. Ik wil
mijn kiezers laten zien dat ik
er sta. Ik ben geen wegloper.”
Voelt het niet als degradatie?
“Het raadswerk is het mooiste
werk dat er is, dan sta je op
de vloer en kun je in de arena
doe wat het beste is voor je
kiezers. Als wethouder zit je
achter in het bankje.”

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen, Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 18 december 2010
• Knotten aan de Korte Winkeldijk,
Abcoude
• Kerstopening, De Bonte Stal,
Vinkeveen
• Midpoint FM voor Serious Request,
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Orgelconcert Martin Mans, Janskerk,
Mijdrecht
• Kerstconcert Rovenians/Brassband
Concordia, Janskerk, Mijdrecht
• Kerstzingen met Cantare, 		
Veenhartkerk, Mijdrecht

Zondag 19 december 2010

• Kerstmarkt, Koopcentrum Mijdrecht
• Midpoint FM voor Serious Request,
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Kerstmarkt, 't Markvelt, Abcoude
• Expofeestje, Dorpsacademie Mus &
Muzen, Wilnis
• Concert Quintessens, Dorpskerk,
Abcoude
• The Xmas Xperience Party, De Meijert,
Mijdrecht

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

Luistervink
Gevoelig water

Midreth gaat terug naar kernactiviteiten

'We hopen dit nooit meer mee te maken'
‘Wij zij er voor de mensen en de mensen zijn er voor ons.’ Dat is altijd het uitgangspunt geweest bij Midreth en
dat is het nog steeds. Ook nu de Mijdrechtse bouwbedrijf en projectontwikkelaar noodgedwongen moet snijden
in de eigen organisatie. Het doet pijn.“We zijn één grote familie; we kennen niet alleen de medewerkers, maar
ook hun gezinnen. Dat er banen moeten worden geschrapt is vreselijk. We zitten met elk van hen om de tafel om
de beste oplossing te vinden,” aldus Joop Leliveld, algemeen directeur en oprichter van het bedrijf. Wat ook pijn
doet, zijn de openlijke en dikwijls niet geverifieerde aanvallen in de pers, waarin wordt beweerd dat hij het allemaal niet zo nauw zou nemen met de regels omtrent collectief ontslag.“Het gaat ook niet om collectief ontslag
tegen collectieve voorwaarden. We kijken naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn.”
Tegenover De Groene Venen legt Leliveld uit wat er aan de hand is.
door rob isaacs

De reorganisatie bij het bedrijf is het gevolg van de
reddingsoperatie medio oktober, toen vier investeerders
(Rabo Invest, Goedland (vastgoedbeleggingsmaatschappij
van Cor van Zadelhoff) en de Mijdrechtse bedrijven Spelt
en de Van Schie Groep -Red.) Midreth te hulp schoten.
Midreth, dat momenteel werkt aan projecten als de Ziggo
Dome in Amsterdam-Zuidoost en het Stedelijk Museum in
Amsterdam, + 149 appartementen Oranjehof in Alkmaar,
winkelcenturm Bloemendaal in Gouda, winkelcentrum
Korte Promenade in Almere, verbouwing en uitbreiding
Hotel van der Valk in Breukelen, raakte in de problemen
door de recessie in de bouwsector en liquiditeitsproblemen. Bij de kapitaalinjectie hoort ook een reorganisatie
om de vaste kosten te verlagen en het bedrijf aan te
passen aan deze tijd en de toekomst. In totaal vervallen
circa 45 van de 175 arbeidsplaatsen. “We waren in de
jaren tot 2007 sterk gegroeid met al meer als 30 jaar
een eigen timmerfabriek, een eigen transportafdeling,
begeleiding en ontwikkeling van onroerend goed. Het kon
niet op. Achteraf gezien hadden we beter vijf jaar geleden
al stapjes terug kunnen zetten, dan was deze stap niet
nodig geweest. Maar ik dacht vooral aan mijn mensen en
heb die beslissing voor me uitgeschoven, in de hoop dat
het tij zou keren. Dat bleek niet het geval. Nu moeten
we reorganiseren. Dat betekent dat we weer gaan doen
waarmee we zijn groot geworden: bouwen. En geen eigen
projectontwikkeling meer doen.”
Aantallen wisselen
De ca. 45 arbeidsplaatsen die vervallen betreffen deels
de eigen timmerfabriek en de afdeling transport, maar
ook in het administratief kader verdwijnen er 15. Zo'n
8 arbeidsplaatsen vervallen door VUT, vrijwillig vertrek, enz. Leliveld:“De aantallen wisselen een beetje.
Vanochtend nog kwam er iemand naar me toe die ander

werk gevonden heeft. Er zijn ook medewerkers die tegen
hun pensioen aanzitten en die het voor gezien houden.
Vandaar dat we geen collectieve regelingen willen. Elk
individu is anders. Een veertiger met voldoende dienstjaren heeft ca. twee jaar de tijd om iets anders te zoeken.
Maar hij mag ook onmiddellijk weg met een geldbedrag.
Het is maar waar mensen de voorkeur aan geven, en
daarom zitten we met elkaar om tafel. We willen er
samen met de betrokkenen uitkomen. Wat ik graag ook
wil benadrukken, is dat niemand vertrekt omdat hij of
zij niet voldoet, maar omdat het niet anders kan. Men
vertrekt noodgedwongen, maar wel met lof.”
Middenin de samenleving
Als belangrijke economische motor staat Midreth ook
midden in de samenleving. Wat betekent de reorganisatie voor de vele locale doelen die worden ondersteund?
Joop Leliveld: “Onze mensen werken niet alleen hier,
maar wonen hier ook. We hebben altijd wat teruggedaan voor de samenleving en dat blijven we doen. Argon
hoeft zich geen zorgen te maken, maar we zullen op een
aantal fronten een stapje terugdoen. Ik hoop tijdelijk,
maar ik hoop dat men begrijpt dat als je in een dergelijk
reorganisatieproces zit, je niet tegelijkertijd prominent
gaat lopen sponsoren. Dat doen we dan ook niet.”
Uit dal krabbelen
Gedurende de 38 jaar dat Midreth bestaat, wordt elke
tien jaar een visie voor de toekomst neergelegd. 'Met
Midreth naar 2020' is de titel van de presentatie voor
het komende decennium. “We kunnen geen koffiedik
kijken of de toekomst voorspellen. Dat telt zeker in onze
branche, zo is gebleken. Wat nu gebeurt is het ergste
dat me ooit is overkomen, en ik hoop dat we door deze
reorganisatie in staat zijn uit het dal te krabbelen door
te blijven doen wat we altijd al deden: het leveren van
topkwaliteit.”
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In de tijd dat ik medeverantwoordelijk was voor de aanname van personeel in het bedrijf waar ik werkzaam
was, voerde de mate van ‘gevoelig
waterschap’ meestal een hoofdrol.
Mijn baas van destijds had een broertje dood aan verkeerde mensen in zijn
bedrijf en we deden dan ook alles om
dat te voorkomen. Meestal was een
ontspannen gesprek de aanzet tot de
gehele procedure. Knieën over elkaar
en met een pakkie Caballero op tafel
(toen kon dat nog) praatten we honderd uit. Tijdens het gesprek al keken
we elkaar aan en wisselden blikken
uit, in de trant van ‘die kan het zijn’
of ‘die nou juist niet’. Aan het einde
van het gesprek wisselden we elkaars
notities uit, die vaak overeen kwamen. Waren we positief, dan hadden
we tijdens het gesprek al voldoende
informatie verkregen die het mogelijk
maakte eens achteloos her en der
te informeren. We schroomden zelfs
niet te kijken waar onze nieuwe man
in spe woonde, om zo nog eens extra
attent te kunnen zijn. Een bewijs van
goed gedrag en nog eens even met
vorige werkgevers napraten, maakte
de selectie compleet. De zoon van de
baas maakte het eerste ritje met de
nieuwe chauffeur en besloot uiteindelijk of deze op pad mocht met een
tankauto, geladen met voldoende
chemische stoffen om een dorp op te
blazen. De eerste maanden waren
we alert en deden navraag over het
gedrag van onze nieuwe man.
Een kinderdagverblijf dat medewerkers werft dient in feite hetzelfde te
doen. De kleinsten onder ons moeten
kunnen rekenen op een beschermingsfactor 300. Vanaf het moment
dat Amsterdam op nare wijze in het
nieuws is, vliegen de deskundigen af
en aan over de buis. Iedereen heeft
het over dezelfde zaken. Ik heb
echter nog niemand gehoord over het
‘gevoelige water’ dat ik hier probeer
te beschrijven. Een meneer uit Riga,
gehuwd met een seksegenoot (moet
kunnen), zonder enige vorm van
opleiding en referenties? Dat verdient
een nader onderzoek. Ik denk dat
hij via de methode ‘gevoelig waterschap’ al veel eerder door de mand
was gevallen. Ik kreeg de kots toen
een meneer die de ondernemerstak
vertegenwoordigde, zonder blikken
of blozen vertelde dat een door de
persoon zelf ingevulde verklaring van
goed gedrag toch wel de nodige garanties biedt. Zo ga je dus om met de
kostbaarste kleinoden die een mens
maar kan hebben, een kind. De hele
batterij -loog'en, -goog'en en wetenschappers ten spijt, wat Amsterdam
is overkomen is een schande voor de
gehele natie. Wordt het ook niet eens
tijd via de IP adressen van de PC de
bezoekers van walgelijke sites op
internet eens ter verantwoording te
roepen? Technisch gezien niet eens zo
heel erg moeilijk.
O ja, het gaat al weer wat beter met
de oude. Ik vlieg alweer een stukje
verder dan vorige week. Bedankt
voor de vele reacties.
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Pijlstaartschool krijgt badminton clinic

Kort Nieuws

In overleg met de vakleerkracht van
de Pijlstaartschool werd gekozen
om de hele school van groep 1 t/m
groep 8 een badminton clinic te geven. Veenshuttle werd benaderd om
de clinic te geven. Trainer Jan Blom,
met assistentie van Joop Reurings,
hebben alle groepen in één dag
de training gegeven. Alle groepen
kregen in drie kwartier de eerste beginselen van badminton aangereikt.
Hoe het racket vast te houden, hoe
te serveren en de shuttle zo goed
mogelijk te raken. De allerkleinsten

De Ronde Venen

Horizon over de
Belofte van Kerst
Zondag 19 december zendt Horizon
een dienst uit, die op 12 december
jl. is gehouden in de RK-Kerk St.
Antonius van Padua.
Het thema van deze viering is: De
belofte van Kerst. Het oecumenisch
Project Koor in De Hoef verleent
medewerking. Deze viering is zeker
het beluisteren waard! Horizon is te
beluisteren van 9 tot 10 uur en van
17 tot 18 uur op Midpoint FM, kabel
101,9 FM, ether 105,6 FM en op

www.midpoint.fm.

Mijdrecht

Kerstviering De Weg
op 24 december
Jezus, het ware licht, dat ieder
mens verlicht en naar de wereld kwam (Johannes 1:9). De
Kerstavonddienst van gemeente
De Weg op 24 december begint
om 20.00 uur. Voorganger is Steve
van Deventer.
Het wordt een avond vol verrassingen met vocale en muzikale
omlijsting. Vanaf 19.30 is er koffie
en bent u van harte welkom. Eerste kerstdagviering 25 december
om 10.00 uur. Kerstmusical voor
Jong en Oud. Een engel met een B
ervoor, opgevoerd door kinderen.
Welkom in: Gemeente De Weg,
Industrieweg 38F, 3641 RM Mijdrecht (ingang links naast Karwei).
Voor info: www.deweg.net

Vinkeveners Yordi de Bruin en Arnold de
Groot oefenen op Nieuwjaarsduik
Afgelopen zaterdag namen
duikorganisatoren van de 81(!)
Nieuwjaarsduiken door heel het
land een proefduik in de Noordzee
bij Scheveningen. Hiermee geven
zij alvast het voorbeeld aan de
rest van Nederland. “Je kunt op 1
januari een smoesje bedenken en
in je mandje blijven liggen, maar je
kunt het jaar ook energiek starten”,
aldus de duikorganisatie uit Vinkeveen. De proefduik vond plaats

tijdens ‘Het Startschot 2011’: een
door Unox geïnitieerde dag waarop
de organisatoren van Nieuwjaarsduiken bijeen kwamen om de
laatste voorbereidingen te treffen
voor 1 januari. Met altijd een duik
in de buurt is er geen reden meer
om op 1 januari niet te duiken. De
organisatie gaat dan ook voor 250
duikers op nieuwjaarsdag.
foto rutger geerling

Margit de Koning overhandigt namens de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen het
eerste kerstpakket aan Ans van Es, thuisbegeleiding Zuwe Zorg.

Kerstverrassing van Lionsclub
Vinkeveen en Waverveen

Mijdrecht

Kerstfeest bij LEEF!
Met kerst is het feest bij LEEF!
Evangelische gemeente Mijdrecht.
Er zijn twee samenkomsten die
uitermate geschikt zijn voor jou.
Voel je vrij en wandel gewoon binnen; het kost je niets en de koffie is
gratis. “Kerst, ingewikkeld?” is het
thema van de kerstavond (vrijdag
24 december) die om 20:00 begint
in de Meijert. Een toneelstuk en
eigen(tijdse) bewerkingen van
kerstmuziek zullen deze avond
ondersteunen. Op Eerste Kerstdag
is er om 10:00 uur een samenkomst
met een spetterende musical die
voornamelijk wordt opgevoerd door
kinderen. Dat mag je niet missen.
Beide samenkomsten zijn in Partyen congrescentrum De Meijert, Dr.
Van der Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Voor meer informatie of contact
kijk op www.waaromleefje.nl.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert
A.s. zaterdag 18 december is er van
09.00 uur tot 13.00 uur weer een
verzamelaarsmarkt in Partycentrum De Meyert, J. v.d. Haarlaan,
te Mijdrecht. U kunt er terecht voor
postzegels, munten , ansichtkaarten
e.d. Ook zijn er handelaren aanwezig, en kunt u snuffelen in onze
stuiverboeken. Voor inlichtingen tel.
0297-289322 en onze website

www.verzamelaarsrondevenen.nl

hadden wat moeite de shuttle bij de
opslag te raken. Maar met hulp van
de trainers en de eigen leerkrachten
werd iedereen op weg geholpen. Bij
de oudere kinderen kon je de van
nature goede sporters er meteen
tussen uit halen. Ook de leerkrachten
deden hier sportief mee. E.e.a. werd
gedaan om voor kinderen sporten
een leuke hobby te maken en kinderen hierdoor meer tot beweging aan
te zetten. Al met al een geslaagde
dag voor de meer dan 160 kinderen
van de Pijlstaartschool.

Schaatsen met Barbara de Loor was tòp
Zaterdag jl. vonden op de tijdelijke ijsbaan op het Raadhuisplein in
Mijdrecht de KPN Junior schaatsspelen met Barbara de Loor. Speciaal
voor G-schaatsers uit de omgeving gaf Barbara de Loor een workshop.
De schaatsers moesten al vroeg
opstaan om met Barbara de Loor
te schaatsen. De workshop voor de
eerste groep begon al om 08.30 uur.
Deze groep schaatst elke week op
de Jaap Eden Baan, maar nu er in
Mijdrecht een ijsbaan ligt, schaatsen
ze lekker dichtbij huis. De schaatsers konden laten zien wat ze dit
jaar al geleerd hebben en kregen
goede tips van Barbara de Loor om
nog beter te leren schaatsen.
Om 09.30 uur was het tijd voor
de G-sporters uit de omgeving om
kennis te maken met het schaatsen.
Barbara de Loor leerde hen de
beginselen van het schaatsen. Ook
Kimo de IJskimo was van de partij
om de deelnemers aan te moedigen

en een rondje mee te schaatsen.
De deelnemers hebben veel plezier
gehad en konden na afloop op de
foto met Barbara.
Maak kennis met G-schaatsen
De komende weken geeft IJsclub
Nooitgedacht nog twee workshops
om G-sporters kennis te laten
maken met het schaatsen. Morgen,
zaterdag 18 december van 9.30 tot
10.30 uur en woensdag 22 december van 18.00-19.00 uur. Graag
aanmelden via: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl, zodat gezorgd kan
worden voor voldoende begeleiding.
Heb je interesse of vragen over het
schaatsen, kijk dan op:

www.ijsclubnooitgedacht.nl.

Deze week heeft de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen kerstpakketten
uitgedeeld aan de thuisbegeleiding
van Zuwe Zorg. Deze grote dozen vol
met eerste levensbehoeften zullen
door de collega’s van de thuisbegeleiding persoonlijk worden rondgedeeld
aan speciaal geselecteerde gezinnen
en alleenstaanden in De Ronde Venen
die het financieel zeer zwaar hebben.
Volgens Ans van Es van de thuisbegeleiding komt ze zeer schrijnende
gevallen tegen van moeders die geen
eten op de plank hebben, om maar
te zwijgen van een kerstcadeautje
voor de kinderen. Naast enorme
schulden en psychiatrische klachten is

eenzaamheid ook een groot probleem
dat zij tegenkomen in het thuisbegeleidingswerk. De thuisbegeleider
is vaak het enige bezoek in de week
dat deze mensen ontvangen. “Deze
kerstpakketten komen echt terecht
op de plekken waar het zeer nodig is
en zal een fijne kerstverrassing zijn,”
aldus Ans van Es.
De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen wil de collega’s van de Thuisbegeleiding Zuwe Zorg hartelijk
danken voor hun samenwerking om
de kerstdagen wat te verlichten voor
diegenen in onze samenleving die het
zo nodig hebben!

33 geslaagden bij Horangi-examens
Het is weer december, tijd voor de Horangi examens. ’s Morgens vroeg
staan de zenuwachtige kinderen samen hun fans (ouders, broertjes, zusjes
en opa’s en oma’s) klaar voor de examens. Voor 10 kinderen is het de
eerste keer dat ze examen gaan doen en voor iedereen is het de eerste
keer in sporthal De Eendracht. De fans, examenkandidaten en de trainers
werden deze dag beloond doordat iedereen een goed examen liet zien
en dat dus iedereen is geslaagd! De trainers Bas Bokkes en Remko van
Gerven kijken terug op een geslaagde dag, waarbij iedereen heeft laten
dat zij op het juiste trainingsniveau zitten. Tijdens de examens hebben
Charly Hendriks en Matthew van der Kroef de trainers bijgestaan als
examinatoren. Bijzonder was de Cilla Oudshoorn wegens een uitstekend
examen en hele goede prestaties in de les is bevorderd naar gele band in
plaats van gele slip.
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Nieuwe instrumenten voor Jeugd- Kort Nieuws
slagwerkgroep V.I.O.S.
De Ronde Venen

Een middag vol verrassing en
verwondering
Afgelopen zondagmiddag was voor
velen van de in groten getale opgekomen bezoekers een middag vol
verrassing en verwondering.
Het Regiokoor De Ronde Venen
bracht o.l.v. Dirigent Gert Hans,
samen met Irina Parfenova aan de
vleugel en Suzanne Arends op de
dwarsfluit, een verrassend programma met christmas carols, afgewisseld
met optredens van beide solisten.
Verrassend, zoals het in zwart-rood
geklede koor, door zingend binnen
te komen, het publiek al direct in
kerstsfeer bracht. En dat carols als
Jesus child, A great and mighty wonder, O little one sweet, je hierin doen
wegdromen.
Verwonderd waren velen door de zuiverheid en de klankkleur waarmee de
carols gebracht werden. De vele complimenten achteraf tijdens de door

het koor georganiseerde kerstborrel
waren dan ook zeer op zijn plaats.
De verrassende manier waarop het
jongste publiek betrokken werd bij de
uitvoering van Jingle Bells droeg hier
zeker toe bij.
Verwonderd was het publiek ook
door het prachtige optreden van
plaatsgenoten Irina Parfenova aan
de vleugel en Suzanne Arends op
de dwarsfluit. De lichtvoetige en
sprankelende sonate van J.S. Bach
was een prachtige opmaat voor het
zuiver a capella gezongen All my
heart this night rejoices. De kwaliteit
van het koor werd met het zingen van
Ding-Dong en I saw a maiden door
een uit het koor gevormd kwartet nog
eens onderstreept. Dat aan het eind
van het concert het publiek meezong
en musiceerde met de toegift Jingle
Bells kan duidelijk gezien worden
als uiting van bewondering voor het
optreden van koor en solisten.

Begin oktober ging de Jeugdslagwerkgroep van Muziekvereniging
V.I.O.S., bestaande uit 2 meisjes en
6 jongens, van start. Sindsdien zijn
de kinderen hard aan het oefenen om op tijd klaar te zijn voor
de concerten op 5 en 6 februari
2011 in ‘De Meijert’ en de diverse
straatoptredens die daarna zullen
volgen. Sinds donderdag jl. kunnen zij tijdens de repetities in het
clubgebouw spelen op een compleet
nieuw instrumentarium!
Voorafgaand aan de repetitie werden zij door kerstvrouw Ingrid de
Boer verrast. Samen met instructeur Marcel Verschoor en instrumentenbeheerder Juan Rodriguez
gaf zij de kinderen een aantal grote
cadeaus. Helaas bleken dit alleen
de koffers te zijn… Maar in de
zaal van het clubgebouw bleken
alle instrumenten al te zijn opgesteld op eveneens splinternieuwe
standaards.
Het instrumentarium waarvoor

is gekozen, is bij uitstek geschikt
voor de jeugdige slagwerkers van
V.I.O.S. Gezien de jonge leeftijd
van de kinderen werd gezocht naar
lichte instrumenten die kwalitatief
toch aan de muzikale eisen konden
voldoen. En dat is uitstekend gelukt.
Zo zijn de snares enkele kilo’s
lichter dan de oude instrumenten
en de bass werd zelfs speciaal voor
V.I.O.S. gemaakt! Kleiner dan een
standaard instrument maar met
dezelfde mooie klank. Nadat de
kinderen even hadden kunnen ‘snuffelen’ aan de nieuwe instrumenten
werd door Juan uitgelegd hoe de
instrumenten behandeld moeten
worden om ze zo mooi en goed te
houden. Vervolgens werd er, in het
bijzijn van de ouders, glunderend
begonnen aan de repetitie… Zo
zette Muziekvereniging V.I.O.S. op
een doordeweekse donderdagavond
weer een grote stap richting de
toekomst.

Proeverij voor ouderen groot succes
In samenwerking met het Oventje
had Stichting De Baat een proeverij
voor senioren in JC Allround in
Mijdrecht georganiseerd. Op deze
manier konden ouderen de maaltijden die het Oventje aan huis bezorgt
eens rustig proeven. Iedereen werd
hartelijk ontvangen en mocht meteen aan de gezellig gedekte tafels
plaatsnemen. Na de uitleg over de
middag sprak Constantijn van der
Poel van het Oventje iedereen kort
toe, gaf hij informatie over het Oven-

Leerlingen Jozefschool delen kerstpakketten
uit bij Zuwe Maria-Oord en Vinkenoord

Ze staan er weer!
Elk jaar worden op de hofjes in de
Dodaarslaan in Vinkeveen metershoge kerstbomen opgezet door de
buurtbewoners. Afgelopen weekeinde was het weer zo ver. De bomen
werden vrijdag afgeleverd. Zaterdag is er weer druk gezocht naar
alle kabels, lampjes, sterren (piek)
en wat verder nodig is om de bomen
stormvast neer te zetten. Het opzetten van de bomen is een gezellige
buurtactiviteit, waarbij de kinderen
de lampjes in de fittingen draaien,
de mannen in goed overleg zorgen
dat de boom in één keer de lucht in
gaat en dan ook nog de lampjes er
goed ingezet worden.
En… een kerstboom verdient een
kerstborrel. De aftrap werd gegeven door het tweede hofje, waar
onder het genot van een heerlijke
glühwein, warme chocomel en huisgemaakte roti de buurtbewoners
de banden weer stevig aantrokken. Daarna kon de jeu-de-boules

tje en vertelde hij wat het Oventje
zoal te bieden heeft.
Maar uiteindelijk moet je maaltijden
gewoon proeven en hiervoor was
daarom ook ruimschoots de gelegenheid. Er werden diversen gerechten
gepresenteerd, zoals onder andere
gerechten met tilapiafilet, kipfilet, of
een sukadelapje. Maar ook gerechten als goulash en hutspot konden
worden geproefd. Het smaakte
iedereen voortreffelijk. Alle deelnemers gingen goed voldaan naar huis.

competitie beginnen, want het hofje
heeft een echte baan. Eerst werd
de baan nog geveegd en competitieklaar gemaakt.
Met lampen op de baan was het
mogelijk om met ongeveer twintig
deelnemers een spannende strijd te
laten houden.
Winnaars waren Jorrit en Mika,
hun naam wordt op de trofee
bijgeschreven. Zo is de Dodaarslaan
weer klaar voor de kerst!

Donderdag 9 december kwamen
28 leerlingen van de Jozefschool
uit Vinkeveen naar het nabijgelegen Zuwe Maria-Oord en Vinkenoord om 250 kerstpakketten
uit te delen. Deze kerstpakketten
werden aangeboden door de Riki
Stichting. De leerlingen uit groep
8 hebben in groepjes alle kerstpakketten persoonlijk overhandigd
aan bewoners van het
zorgcentrum, Vinkenoord en aan bezoekers
van de verschillende
dagbehandelingen. Ook
Wethouder van Breukelen was aanwezig om
de kinderen te helpen
met uitdelen.
Na het overhandigen
van de pakketjes en het
gezamenlijk uitpakken
van de doos, hebben de

kinderen samen met de bewoners en
bezoekers nog wat gegeten en gedronken. En hebben enkele groepjes
nog gezamenlijk kerstliedjes gezongen. Het was een zeer geslaagde
ochtend zowel voor de bewoners en
de bezoekers als voor de kinderen.
De Riki Stichting heeft als speerpunt
het verbeteren van het welbevinden
van ouderen.

Kersttour

Komende week maakt het talentvolle duo Letske Hofstra en
Sander Spaan een kersttour door
De Ronde Venen.
Zij treden op in de diverse
zorgcentra. Het repertoire dat zij
brengen bestaat uit lichte, eigentijdse kerstmuziek.
Voor meer informatie kunt u bellen: 06-24436048.

Mijdrecht

Kerstconcert in de
Janskerk
Na een fantastische samenwerking
tussen Gospelkoor De Rovenians
en Brassband Concordia in 2008,
hopen zij ook dit jaar een geweldig kerstconcert te organiseren.
De voorbereidingen zijn in volle
gang, diverse nummers worden
gerepeteerd. Er staan gezamenlijke repetities op de agenda. Het
belooft een bijzonder concert
te worden, dat morgenavond 18
december, wordt uitgevoerd in de
Janskerk te Mijdrecht om 20.00
uur. Voor meer informatie kijkt u
op www.rovenians.nl of

www.brassband-concordia.nl.

Mijdrecht

Christmas Songs
of Praise
Wachten op het licht..., in een
speciale Songs of Praise op de
laatste zondag voor Kerst worden
vooral veel bekende kerstliederen
gezonden, die mensen zelf hebben
opgegeven.
De kerkzaal van De Rank is al
helemaal in de sfeer van het
kerstfeest voor deze feestelijke
bijeenkomst.
Het geheel staat onder leiding van
Dirk Jan Warnaar, kerkmusicus
van de Protestantse gemeente
van Mijdrecht. Hij presenteert nu
al anderhalf jaar de maandelijkse
Songs of Praise avonden, zowel op
het orgel als met de piano, net wat
het beste past. Ook vertelt hij het
een en ander over wat er gezongen
wordt, over de dichter, de componist of de reden waarom mensen
een bepaald lied graag nog eens
willen zingen. Het zijn aansprekende bijeenkomsten, waar veel
mensen even fijn komen zingen.
Songs of Praise is geen kerkdienst,
het is samen kerstliederen zingen
in de sfeervol versierde kerkzaal.
Zingt u mee?
Van harte welkom op zondag
19 december om 19.00 uur in
kerkelijk centrum De Rank,
Pr.Bernhardlaan 2 te Mijdrecht.
De bijeenkomst duurt ongeveer
een uur.
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Ambiance, kwaliteit
en vakkennis!

DE GROENE VENEN

OP=OP
M Silver '09 Incl. binding.
Van 999,- NU 399,-

'Illusion 2011'
Incl. binding.
Van 449,-

NU 299,-

Skull Light
Helm. Made by POC.
Van 149,-

NU 129,-

Skijack.
Van 289,-

NU 199,-

Vinkenkade 31 Vinkeveen

Langs de A2, Amsterdam-Utrecht.
Afslag 3 Abcoude.
Tel. 0294 - 29 18 12

www.topsurf.nl
Openingstijden: di. & wo. 12-18 uur, do. 12-21 uur, vrij. 10-21 uur, za. 10-17 uur en zo. open 12-16 uur.

Wijn-Spijs actie!
Doe mee en win een 3 gangen diner
voor 2 personen bij restaurant Lust!
Bij een mooi diner horen mooie wijnen! Welke wijnen? Laat dat maar aan ons over!
Wat willen wij van u weten:
- Aantal gangen van uw menu.
- De gewenste prijs per fles.
- Aantal personen dat komt eten.
Actieformulieren en meer informatie kunt u krijgen in de winkel.
Wij zoeken bij uw feestmenu het perfecte wijnarrangement uit!
Actie loopt van maandag 13 tot en met vrijdag 24 december. De winnaar(s) word(en) persoonlijk op de hoogte gesteld.
De prijs kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.
Prinselijk Proeven - Dorpsstraat 44 - Mijdrecht - www.prinselijkproeven.nl - 0297-274750

DE WEEK IN BEELD
ca Op
nv
as
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De voluptueuze cabaretière Veronique Sodano verpletterde vorige week vrijdagavond in haar show ‘Made in Italy’
bezoekers uit De Ronde Venen met Italiaanse kookkunsten,
een diep decolleté en veel mediterraan temperament. In
De Boei van Vinkeveen beleefde haar publiek een jolige en
gezellige avond. Veronique bracht niet alleen goede grappen,
ze klom ook regelmatig van het podium om ergens in de zaal
op schoot te kruipen. Mooie liedjes wisselden de stukken af
onder begeleiding van saxofoon, gitaar en piano, terwijl Veronique een fles Chianti achterover sloeg. Na afloop bleef ze
aan de bar nog lange tijd gezellig napraten met haar publiek.
Over een leuke avond, een gezellige show en een ware kijk in
het leven van een klein meisje dat opgroeide in de achterstraatjes van het eeuwenoude Rome.
De volgende avond van Stichting Cultura vindt plaats op vrijdag 28 januari in De Meijert van Mijdrecht. Dan vult niemand
minder dan popicoon Margriet Eshuijs de lege plek die Frank
Boeijen op dit podium achterliet. Kaarten kosten € 15,00 en
zijn nu te reserveren via www.cultura-drv.nl.

De familie van Rossum van de Oosterlandweg in Mijdrecht werd maandag jl. door een oplettende voorbijganger geattendeerd op iets vreemds in het land. Toen ze gingen kijken, zagen ze
tot hun grote verbijstering twee lammetjes in de vrieskou lopen. De natuur is een beetje in de
war, maar de lammetjes maken het inmiddels goed in de warme stal en worden prima verzorgd
door Bart van Rossum (foto). Zo'n uniek moment vinden we een afdruk op canvas waard.
Gefeliciteerd!

Veel belangstelling deze week voor de eerste ijsmodeshow Fashion on Ice op het Raadhuisplein.
In een stijlvolle arrenslee werden de modellen naar de ijsbaan gebracht, waar zij onder begeleidend
commentaar van kerstman Hans van Veen hun collecties én hun schaatskunsten toonden.
foto's patrick hesse en rob isaacs

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

DE GROENE VENEN

Expofeestje bij Dorpsacademie
In Dorpsacademie Mus & Muzen, Irenestraat 4a te Wilnis wordt aanstaande zondagmiddag 19 december van 14 tot 18 uur het expofeestje 'Liefdewerk, oud papier' gehouden door MaMa & De Vandalen. Onder de naam
MaMa & De Vandalen werkt beeldend kunstenaar Jenneke van Wijngaarden samen met vele graffitischrijvers uit o.a. De Ronde Venen, Uithoorn
en Utrecht. Op de expositie zal zeer divers werk te zien zijn; dat tevens
te koop is. Ook zullen er de hele middag optredens zijn oa van de rappers
Yesper & Eccio & K'non! Toegang gratis. www.dorpsacademie.nl

Een goed begin van het nieuwe jaar !

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

Vanaf 4 januari start Josine Weia
Ströer weer met groepslessen Yoga
en Meditatie. Daarnaast geeft zij
Privéles en Kinderyoga.
Yoga brengt rust en harmonie in
het leven. Vaak zijn we geneigd om
door te hollen, waardoor we ons
niet meer bewust zijn van wat er
zich in ons lichaam afspeelt. Stress
geeft dan nog meer stress en om
deze cirkel te kunnen doorbreken

Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

is het belangrijk om aandacht
aan lichaam en geest te geven. In
yogaoefeningen worden we ons
er bewust van, maken we ruimte
en wordt het lichaam weer toegankelijk. Een juiste ademhaling
brengt kalmte en ontspanning in
het denken en daardoor ook in het
lichaam. Het is altijd mogelijk een
proefles te volgen. Contact: www.
yoga-meditatie.info / 06-10881129

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Zaterdag 18 december knotten
aan de Korte Winkeldijk

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

Zaterdag 18 december is alweer de
laatste knotdag van het jaar 2010 die
de Landschap Werkgroep Abcoude
organiseert. Deze dag gaat de LWAB
van start met een grote klus aan de
korte Winkeldijk waar velen knotwilgen staan die dringend onderhoud behoeven. Het hout wordt in bossen langs
de weg gelegd en door de gemeente
versnipperd. Heeft u brandhout nodig?
Schroom niet en kom deze dag langs,
er is voldoende. De kosten zijn laag,
een kleine ‘vrijwillige’ bijdrage voor de
Stichting LWAB is voldoende.
We beginnen deze dag zoals gewoon-

lijk om 09.00 uur met koffie bij de
caravan. Deze staat net na De Horn
langs de weg geparkeerd. Kom knotten aan de Korte Winkeldijk vanaf
de Koppeldijk tot aan de snelweg A2
en lever een kleine bijdrage aan het
behoud van deze karakteristieke dijk.
Voor gereedschap, goede instructie,
een lekkere lunch en een borrel aan
het eind wordt gezorgd. Trek warme
waterdichte kleding en schoeisel aan.
Voor vragen of inlichtingen kunt u
contact opnemen met de locatiecoördinator Koos van der Weijde op koos@
lpretail.nl of tel. 0654684793.

Abcouder Kerstmarkt op zondag 19 december High Tea in de Mantelzorgsalon
Abcoude is bekend van de ‘Paardenmarkt’ en de Feestweek. Daar is
inmiddels een andere markt bijgekomen. Want ook in Abcoude blijkt de
Kerstmarkt grote aantrekkingskracht
te hebben. De Ondernemers Vereniging Abcoude – Baambrugge OV-AB,
wil de Kerstman daarbij graag een
handje helpen om die speciale winterse sfeer ook in het dorpsleven van
Abcoude neer te zetten. Voorzichtig
tekent zich daarbij al een kleine traditie af, want we blijken toch wel heel
gevoelig voor gezelligheidselementen
in het dorpsleven. Ook de Kerstmarkt
van vorig jaar was daarvan het overtuigende bewijs.
Daarom wordt op zondag 19 december wederom een gezellige Kerstmarkt georganiseerd. Deze keer op ’t
Markvelt. De ondernemers proberen
er ook dit jaar weer iets bijzonders
van te maken, waarbij er live sfeermuziek is, de Kerstman mandarijnen
aan de kinderen uitdeelt, er kinderattracties zijn en onder andere de
draaimolen op volle toeren draait. In
totaal staan er zo’n 30 kramen met
allerlei leuke kerstspullen. Voor het
aankleden van het huis, de boom, de
kersttafel, de kous aan het bed of verrassingen onder de boom. Maar er is
ook een gezellige kom soep, glühwein
en een gezellig winterhapje. De
goede doelen met speciale artikelen
zijn ook present, want de kerstgedachte blijft natuurlijk een belangrijke rol spelen bij zo’n evenement.

foto willem zwaard

De Ondernemersvereniging Abcoude
Baambrugge OV-AB biedt dit evenement graag aan de bewoners en
belangstellenden aan. Niet alleen de
winkeliers, maar ook de bedrijven uit
de ambachtelijke en industriële sfeer
en de dienstverlening zetten hier hun
schouders onder. Ze hopen natuurlijk
dat iedereen in grote getale naar dit
mooie festijn toekomt. Het is een
spontaan en gezellig element op zo’n
zondagmiddag waarop we bezig zijn
ons op Kerstmis voor te bereiden en
in de stemming te komen. Misschien
ook om een ideetje op te doen of iets
leuks te kopen voor onze geliefden.
Maar even voor de gezelligheid
rondlopen is natuurlijk ook een goede
reden. En laat u beslist niet tegen-

houden door winters weer. Dat hoort
er eigenlijk bij. Het is een deel van
onze knusse, winterse gezelligheid.
Als bijzonderheid zijn de winkels
in Abcoude geopend! De meeste
winkels vanaf 13.00 uur, maar het
mag ook vanaf 12.00 uur. Dit is
temeer een aanleiding om even langs
te komen. De sfeervolle kerstmarkt
begint om 13.00 uur en gaat door
zolang de middag duurt. Maar voor
het avondeten is hij wel afgelopen.
De Kerstman groet u. Tot zondag 19
december.
Parkeren in de woonwijken aan de
rand van het centrum, op parkeerterrein Dokter van Doornplein (kant
Amsterdam ZO), of op de parkeerplaatsen langs de rivier de Angstel.

De mantelzorgsalon is een ontmoetingsgroep voor mensen die zorgtaken hebben voor een familielid of
buur. De mantelzorgsalon vindt normaliter plaats op de laatste maandag
van maand. Echter in verband met de
feestdagen, vindt de mantelzorgsalon
dit keer een week eerder plaats,
namelijk op 20 december. Mantelzorgers zijn maandag 20 december van
13.30 – 15.30 uur van harte welkom
in De Buurtkamer aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.
Dit keer wordt het een middag
heerlijk theeleuten (of koffiedrinken)
met elkaar. Naast thee worden er bij
een traditionele High Tea ook allerlei
hapjes geserveerd. Dit gaat meestal
in drie gangen: Sandwiches en hartige hapjes, scones met jam en room
en tot slot cake, koekjes en bonbons.

We gaan tijdens deze middag met
elkaar verschillende lekkernijen
maken. Deze lekkere zelfgemaakte
hapjes gaan we vervolgens gezamenlijk nuttigen onder het genot van een
kopje verse thee of koffie. Wij zorgen
voor de recepten en ingrediënten.
Om enigszins in te schatten hoeveel
mensen er komen, kan men zich
vooraf opgeven bij Stichting de Baat,
tel 0297–230280, of per e-mail:
e.smit@stichtingdebaat.nl. Opgeven
kan maandag 20 december tot uiterlijk 11:00 uur.
Mocht u het lastig vinden om van huis
te gaan of heeft u iemand nodig die
uw zorgtaken even over kan nemen,
dan kunt u contact opnemen met een
van de Servicepunten. Zij denken met
u mee voor een oplossing, telefoonnummer: 0297-587600.

Dit weekend: Kerstzingen met Cantare
Koor Cantare uit Mijdrecht nodigt
u uit voor een Kerstconcert met
Samenzang. Er zijn uitvoeringen op
zaterdag 18 december om 19.00
uur in de Veenhartkerk in Mijdrecht
en zondagmiddag 19 december om
15.00 uur in de R.K. St. Martinuskerk
in Noorden. U kunt onder andere
genieten van het stemmige ‘Kom tot
ons, de wereld wacht’, Engelse carols
als ’It came upon the midnight clear’
en ‘Sleep my holy child’, het oude

vrolijke ‘Gaudete!’, en het traditionele ‘Here we come awassailing’.
En meezingen met aloude liederen
zoals ‘Al wie dolend’, ‘Nu daaght het’,
‘Midden in de winternacht’, en ‘Joy to
the world’. Een sfeervol begin van de
kerstweken! Toegang is vrij en U bent
van harte welkom op zaterdag in de
Veenhartkerk, Grutto 2a in Mijdrecht
of zondag in de RK Martinuskerk aan
de Simon van Capelweg 62, Noorden.

Familieberichten
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Strooiroutes
aangepast

De strooiroutes in de gemeente
De Ronde Venen zijn aangepast
als gevolg van een verwacht tekort aan strooizout. Er wordt alleen nog zout gestrooid op hoofdroutes, busroutes en doorgaande
fietsroutes, om te voorkomen dat
de zoutvoorraad opraakt voordat
het winterweer voorbij is.

Noah Lieberton
14-12-'10, 14.14 uur
Politie nieuws
Man aangehouden
Een 27-jarige man uit Mijdrecht
is aangehouden op verdenking van
diefstal/heling.
Politiemensen controleerden woensdag 15 december tussen 15.30 en
16.00 uur op Bozenhoven in
Mijdrecht met behulp van een
tag-reader de chip- en framenummers van fietsen. Een tag-reader
is een apparaatje dat de nummers

scant en in verbinding staat met het
databestand van de RDW. Op deze
manier is snel vast te stellen of de
fiets is gestolen.
De fiets waarop de Mijdrechter reed,
was op 26 oktober 1999 gestolen.
De fiets werd in beslag genomen en
tegen de Mijdrechter wordt procesverbaal opgemaakt.

Onze gemeente heeft al bijna
eenderde van de totale strooizoutvoorraad gebruikt. Om te voorkomen
dat door een zouttekort de wegen
niet meer berijdbaar zijn, worden
de strooiroutes aangepast. De
gemeente beperkt zich met strooien
tot de hoofdroutes, busroutes en
doorgaande fietsroutes. Daarnaast
worden afspraken gemaakt met
omliggende gemeenten om er met
elkaar voor te zorgen dat de wegen
in de gemeenten zo goed mogelijk
berijdbaar blijven. Ter voorkoming
van gladheid wordt in woonwijken
brekerzand gestrooi. Mocht het
tekort aan strooizout groter worden,
dan wordt het zout gemengd met
zand. Inwoners kunnen helaas geen
gebruik meer maken van de mogelijkheid om zout op het steunpunt op
te halen. Dit is normaal gesproken
wel het geval. Gezien de winterse
omstandigheden waardoor Nederland wordt getroffen en de grote
vraag naar zout, is de verwachting
dat de aangepaste strooiroutes
voorlopig van kracht blijven.

Quintessens op 19 december in Dorpskerk Abcoude
In het kader van de maandelijkse
concerten op de zondagmiddag heeft
de KSAB Abcoude/Baambrugge voor
de feestmaand december een groep
musici uitgenodigd die gespecialiseerd is in de uitvoering van oude
muziek die past in deze maand.
Het ensemble Quintessens onder
leiding van dirigent Hans Noyens
bestaat uit 9 zangstemmen en 10
instrumentalisten (blokfluiten, dulciaan, fagot, strijkers, klavecimbel,
orgel). Zij laten op zondagmiddag 19
december om 15.00 uur in de Dorpskerk zes verschillende versies van

het zogenaamde Magnificat horen,
afgewisseld met twee instrumentale
stukken. ‘Magnificat’ is het eerste
woord van de Latijnse versie van de
‘Lofzang van Maria’ uit het Evangelie van Lucas. Het thema en de muziek past in de maand december, in
de weken voor Kerstmis. Het oudste
Magnificat dat Quintessens uitvoert
is van de Zuid-Nederlandse Johannes
Martini (1440-1498), het jongste
is van Marc-Antoine Charpentier
(rond 1690). Het concert vindt
plaats in de Dorpskerk en begint om
15.00 uur. Kaarten à € 15.00 zijn tot

18 december 16.00 uur verkrijgbaar
bij Drogisterij Van der Geest tot
17.00 uur of boekhandel Sprey. Op
19 december zijn kaarten in de kerk
te koop vanaf 14.30 uur.
Na afloop van het concert is er
gelegenheid om met een glas wijn na
te praten.
Wie wil aanschuiven bij het concertdiner na afloop van het concert
wordt verzocht zelf te reserveren bij:
Restaurant ’t Regthuys’, Amsterdamsestraatweg 1-3, Abcoude, tel.
0294-288249 (tussen 15.00 en
22.00 uur).

De Bibliotheek rond Kerst en Nieuwjaar
Rond Kerstmis en Nieuwjaar
zullen alle vestigingen van de
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen gesloten zijn op de volgende
dagen:
vrijdag 24 december: vanaf 16.00
uur gesloten
zaterdag 25 december: gesloten
vrijdag 31 december: vanaf 16.00
uur gesloten
zaterdag 1 januari 2011: gesloten
Geef de bibliotheek eens als
kerstcadeau
Bent u nog op zoek naar een leuk

cadeau voor onder de kerstboom?
Denk dan eens aan de Bibliotheek:
hét ideale cadeau voor iedereen die
graag leest, kijkt en luistert!
Bij de Bibliotheek AVV zijn
bibliotheekbonnen te koop in twee
varianten: een halfjaarabonnement
voor € 20 euro en een jaarabonnement voor € 40 euro. De bibliotheekbon is onbeperkt geldig
en de ontvanger kan de bon
gebruiken voor een abonnement
in alle bibliotheken in de provincie Utrecht (uitgezonderd
Nieuwegein en Veenendaal).
De cadeaubon zit in een feestelijke geschenkverpakking en
de ontvanger kan de bon op ieder

gewenst moment inwisselen. Het
abonnement is vanaf dat moment
een (half)jaar geldig en kan daarna
altijd verlengd worden. De bibliotheekbon is te koop bij de infobalie
in uw bibliotheek.
De Bibliotheek wenst u prettige
feestdagen en een goed 2011.

10		

DE GROENE VENEN

Onze nieuwe dorpskernen door de eeuwen heen

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en
Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater
en toneel. In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Musicalster Kim-Lian van der Meij in Legally Blonde

De bewoners van Abcoude (Abecenwalde) en de ontginners van wat
later De Ronde Venen zou gaan
heten, worden al in het jaar 1085
tegelijk genoemd in een oorkonde
van de bisschop van Utrecht. Die
oordeelt dat de twee partijen samen
een grens tussen beide ontginningen
moeten afspreken. Dat dit uiteindelijk heeft geleid tot het samengaan
per 1 januari a.s. is inmiddels genoegzaam bekend, maar wie meer
wil weten over de tussenliggende
eeuwen geschiedschrijving, doet er
goed aan het deze week verschenen
boekje 'Kroniek van Abcoude en
Baambrugge' van Wim Timmer en
Marijke Carasso-Kok te raadplegen.
Boordevol oude kaarten en prenten
van de beide dorpen en aangevuld
met historische hoogte- en dieptepunten en algemene 'weetjes'.
Timmer is vertrouwd met het
onderwerp: in 1985 vescheen van

zijn hand het gedenkboek
Abcoude en Baambrugge
900 jaar, hij schreef vele artikelen over de geschiedenis
en stond aan de wieg van de
Historische Kring AbcoudeBaambrugge, waarvan hij
sinds 2008 voorzitter is.
Niet alleen een boeiend naslagwerk voor iedereen die
deel uitmaakt van die geschiedenis, of er iets over te
weten wil komen, maar ook
een originele cadeausuggestie voor de kerstdagen.
Kroniek van Abcoude en
Baambrugge

Wim Timmer, m.m.v. Marijke Carasso-Kok,
Uitgeverij Verloren, ISBN 978-90-8704-198-4
Prijs: 15 euro

‘De bling bling kroon
Begin de kerst bij Viribus Unitis
op mijn werk’
De bling bling musical Legally Blonde was in 2007 voor het eerst
te zien op Broadway in New York en behaalde de recordomzet van
1 miljoen dollar per week. Ondanks dit succes werden helaas geen
van de zeven Tony Award- (belangrijkste Amerikaanse theaterprijs,
red.) nominaties toegekend. Sinds 2009 is de musical ook te zien
in Londen. V&V Theaterproducties (van Roel Vente en Albert Verlinde, red.) bracht de musical begin september van dit jaar ook
naar Nederland met in de hoofdrol Kim-Lian van der Meij, op dit
moment een van de grootste musicalsterren in Nederland. Eerder
was zij te zien in de succesvolle musicals Kunt u mij de weg naar
Hamelen vertellen, meneer?, Doe Maar, Fame en Footloose.
Kim-Lian: “Ik ben trots op dit rijtje. Legally Blonde is de kroon op alles
wat ik heb geleerd en heb gedaan in de afgelopen jaren. Het is tot nu toe
de grootste en zwaarste rol, zowel fysiek en vocaal. De andere musicals
hebben me eigenlijk klaargestoomd om deze rol nu te kunnen dragen.
Er zijn maar weinig musicals waar je een vrouwelijke hoofdrol hebt die
constant op het toneel is. Er is geen enkele scene in waar ik niet in zit,
van de achttien liedjes moet ik er zestien zingen.”
Je rol Elle Woods is in tegenstelling tot wat je zou denken geen
dom blondje.
“Dat is wel een vooroordeel over haar. Ze heeft rijke ouders, ze studeert
en is vooral bezig met winkelen en haar nagels lakken. Ze is ook met
een modeopleiding bezig. Ze heeft wel hersenen, maar heeft tot nu toe
nog nooit hoeven bewijzen dat ze zo slim is. Omdat ze aan haar exvriendje wil bewijzen dat ze meer is dan een mooi modepopje, wil ze
rechten gaan studeren aan Harvard.”
Op welke manier heb je zelf de rol ingekleurd?
“Dat was wel spannend. Er zijn al een aantal vertolkingen van Elle
Woods geweest. Echte musicalfans hebben een bepaald beeld en verwachtingspatroon van hoe zij moet zijn. Ik ben denk ik de wat pittigere
en stoere Elle Woods, in plaats van dat hele vrouwelijke.”
De liedjes en show doen mij denken aan Grease en de nieuwe
hitserie Glee.
foto roy beusker
“Ik snap wel wat je bedoelt.
Het heeft inderdaad de energie en vrolijkheid van deze
musicals, maar het is ook een
ontroerend verhaal. Als de
band, bij het eerste nummer
Oh My God, begint te spelen
dan krijg ik heel veel energie.
Het maakt dan niet uit of ik
me bijvoorbeeld een beetje
brak voel.”
Legally Blonde is op 7 en 8
januari te zien in Schouwburg Amstelveen.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.legallyblondemusical.nl

H

et mag bijna wel traditie genoemd worden dat Viribus Unitis de Wilnisse bevolking trakteert
op een jaarlijkse kerstbijeenkomst.
Zo ook dit jaar. Op donderdagavond
23 december a.s. geeft muziekvereniging Viribus Unitis een sprankelend kerstconcert. Deze avond

zullen zowel het fanfare-orkest, het
jeugd orkest als de slagwerkgroep
zich presenteren. Afgelopen oktober
bracht Viribus Unitis de Willistee
nog in Alpensferen met een Musical
spektakel dat grotendeels in het
teken stond van de Sound of Music.
Nu biedt de Wilnisse muziekvereni-

ging een heel ander programma.
Traditionele kerstliederen, echte
fanfare muziek en de bekende
meezingers van Skyradio. Als
speciale gast heeft Viribus Unitis
de Wilnisse jazz en popzangeres
Sophie Jurrjens uitgenodigd. Sophie
studeert aan het Conservatorium
van Utrecht en zong jarenlang bij
het Nationaal Kinderkoor. Tegenwoordig zingt ze op vele festivals in
de omgeving. Nu zal zij samen met
Viribus Unitis een aantal nummers
ten gehore brengen.
Het belooft een avond te worden
waarop u helemaal in de stemming
zult komen voor de naderende
feestdagen. Wilt u hierbij zijn? Kom
dan op donderdagavond 23 december naar dorpscentrum de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan in
Wilnis. De zaal is open vanaf 19:30
en het concert zal om 20:00u
beginnen. Entree is gratis.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur…
In grote getale kwamen de mensen afgelopen zaterdag
naar de kathedraal van De Ronde Venen in Vinkeveen.
Na prachtige a capella carols van vocaalgroep Braq,
opende groot koor Eigen Wijs de avond.In de goed
gevulde kerk kon men onder leiding van dirigent Roel
Staal luisteren en genieten van verschillende Christmas
Carols van o.a. ‘Cantique de Jean Rancine’ van G.Faure
tot aan ‘Jesus is born on this day’ van Mariah Carey.
Adembenemend waren de solo’s die sopraan Tineke
Roseboom bracht. Zij zong onder begeleiding van
Felicity Goodwin
op piano/orgel
‘Comfot ye my
people’, ‘But
who may abide’
en ‘Rejoice
greatly’ van de
componist G.F.
Handel
Tussen de carols
door werden
er gedichten/
gedachten op
voortreffelijke
wijze voorgedragen door Sonja
van Meerlant. Al
deze gedichten

stonden afgedrukt in het programmaboekje dat men na
afloop mee naar huis kon nemen om ze nog een keer
na te lezen of te overdenken.
Aan het einde van het concert was er een minutenlange
staande ovatie voor Groot koor Eigen Wijs.

Foto: v.l.n.r. Tineke Roseboom, Felicity Goodwin, Roel Staal
foto jan van haastrecht
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Dr. Beeker

Chronische Vermoeidheid
In tegenstelling tot wat sommige mensen lijken te denken, werk ik best wel
hard. Altijd gevaarlijk om dat over jezelf te zeggen natuurlijk, maar het runnen
van een praktijk met inmiddels negen man personeel en meer dan vierduizend
patiënten, een gezin met drie pubers, drie honden, vier katten en twee vissen,
kost best wel energie! Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen, want ik heb
Jolande, maar toch zijn we ’s avonds meestal wel uitgeteld.
en in de zenuwbanen. In de jaren
zestig werd de diagnose en beschrijving van het ziektebeeld door de
WHO (World Health Organisation)
overgenomen met de afkorting ME,
later werd dat postviraal vermoeidheidssyndroom.

Tegen de tijd dat wij de praktijk
hebben afgesloten, met de honden
hebben gewandeld en daarna het
eten hebben gekookt, komt meestal
de oudste van zijn kamer. Die is natuurlijk nog helemaal fris en fruitig
en het stuit nog wel eens op onbegrip, als hij dan uit gaat met zijn
vrienden en wij voor half dood op
de bank hangen. Twee weken terug
zijn we uit eten geweest met twee
vrienden die in vergelijkbare situatie verkeren, dat gaat dan tot en
met het hoofdgerecht goed, maar
met het dessert begint iedereen te
knikkebollen.
U herkent dat waarschijnlijk ook
wel. Maar dat gaat dan over verklaarbare vermoeidheid, hoe is het
als je al moe bent na een inspanning waarvan andere mensen zich
de kracht niet eens realiseren?
En dat bestaat! In mijn praktijk heb
ik een paar mensen met een chronischvermoeiheidssyndroom (Mooi
scrabble- of galgjewoord trouwens).
Het CVS is een ziektebeeld waar
veel over te doen is geweest. In de
jaren 50 van de vorige eeuw is het
onder de aandacht gekomen naar
aanleiding van een publicatie in een
medisch blad. Het ging toen nog
over myalgische encephalomyelitis
en het werd door een onderzoeker
gezien bij autopsie op overledenen
met een kenmerkend ziekteverloop. De mensen werden ziek en
ontwikkelden snel spierpijnen en
enorme vermoeidheid, dagelijkse
bezigheden werden onmogelijk. Na
het overlijden werden her en der
ontstekingen gezien in de hersenen

Ralf Mackenbach voor
Serious Request bij
Midpoint on Ice
Ralf Mackenbach, winnaar van het
Junior Songfestival 2009, komt
a.s. zaterdag om 15.00 uur naar de
Midpoint studio bij de IJsbaan in
Mijdrecht.
Midpoint on Ice komt in actie voor
Serious Request en gaat vanaf
vrijdag 17 december om 17.00 uur
uitzendingen verzorgen vanuit een
mobiele studio op naast de IJsbaan.
Er zijn allerlei optredens gepland
en natuurlijk ook allerlei acties om
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Je kunt voor € 1,50 een liedje
aanvragen, voor € 2,- mag je live op
radio en tv de kerstgroeten doen!
Daarnaast organiseren we op

Nu moet je altijd oppassen zodra
medici het over een syndroom
hebben. Dat betekent namelijk
dat ze eigenlijk niet weten wat er
aan de hand is. Een syndroom is
een bundeling van klachten en die
bundeling zegt dus meestal dat we
geen oorzaak kennen. Zo is het
helaas ook met CVS/ME/Postviraal
vermoeidheidssyndroom, want hoewel de naam postviraal suggereert
dat het beeld ontstaat na een virus
infectie, was er helemaal geen virus
of andere verwekker aangetoond.
Maar daar is nu verandering in
gekomen!
Eerst even wat over de klachten;
- Onverklaarbare vermoeidheid.
Dit is het belangrijkste; zoals uit
bovenstaande blijkt is de diagnose
er één bij uitsluiting van andere
ziektes. Er zijn zat ziektes die
vermoeidheid veroorzaken (Pfeiffer
bijvoorbeeld) maar daarvan zijn de
verwekkers wel bekend en mogen
dus niet tot CVS worden gerekend.
- De vermoeidheid moet natuurlijk
ook een duidelijk beginpunt hebben;
mensen met CVS weten dan ook
precies wanneer en hoe het begon.
- Mensen met CVS zijn vaak van
een ‘normale’ inspanning volledig
uitgekat; ze hebben vervolgens
soms een dag nodig om weer bij te
komen.
- Keelpijn, spierpijn en pijnlijke
klieren kunnen optreden.
- Geheugenstoornissen worden vaak
gezien, met name het inprenten en
de concentratie zijn gestoord.
Nu het nieuws;
In 2009 verscheen er in Science
een stuk waarin werd betoogd

zondagmiddag een grote veiling van allerlei spullen die door
Ronde Veense bedrijven en winkels
beschikbaar zijn gesteld. Vanaf donderdag zijn alle artikelen die tot
nu toe beschikbaar zijn te bekijken
op onze speciale website www.
midpointlive.nl.
Hier vind je ook alle informatie
over de speciale gasten en optredens die toegezegd zijn.
Natuurlijk kun je ook gewoon jouw
bijdrage in onze speciale brievenbus bij de mobile studio doen, alle
bijdragen zijn welkom!

dat in patiënten met CVS statistisch significant vaker een XMRV
gevonden werd. XMRV staat voor
Xenotroop muizeleukemie gerelateerd virus. Nu is het probleem dat,
hoewel het zou kunnen zijn dat dat
virus bij CVS vaker wordt gevonden, dat niet betekent dat het virus
de verwekker zou kunnen zijn. Om
dat uit te leggen de volgende vergelijking; onbetwist lopen ouderen
statistisch gezien vaker met een
rollator, maar helaas is veroudering
niet aan die rollator te wijten.
Toen in het daaropvolgende jaar
ook nog eens bleek, dat dat virus
door andere onderzoeksgroepen
helemaal niet vaker werd gevonden,
was het snel over met de pret.
Maar vorige maand is er nieuw onderzoek gepubliceerd; in het bloed
van 37 mensen met CVS werd bij
32 daarvan een Mlv-achtig virus gevonden (muizenleukemie-achtig virus). Bijzonder is dat enerzijds ook
in oud bewaard bloed dit virus werd
gevonden (sommige bloedmonsters
van 15 jaar oud bevatten al dit
virus) en anderzijds dat dit virus
bij niet zieke mensen vrijwel niet
wordt gevonden (slechts 3% van de
gezonde mensen zijn drager).
Hoewel het om een klein onderzoek
gaat worden oorzaak en gevolg nu
toch wel waarschijnlijker! Nieuw
onderzoek moet volgen, maar het
lijkt er op dat deze ontdekking
de deur open zet voor nieuwe
therapieën, er bestaan inmiddels
antivirale middelen en wat zou er
tegen zijn om die eens bij CVS uit
te proberen?
Voor mijn vermoeidheid helpt dat
allemaal niet, ik ga gewoon op tijd
naar bed en dat vind ik helemaal
niet erg.
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Mijdrecht

Cameratoezicht
verlengd
De Ronde Venen gaat door met het
cameratoezicht in het centrum van
Mijdrecht. De 13 camera's tegen
het uitgaansgeweld en vernielingen
hangen er nu drie jaar. Volgens de
gemeente is het in het weekend
nu een stuk rustiger op straat. Het
project wordt nu nog zeker twee
jaar voortgezet.
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Museumdirecteur Maarten Kentgens:

Paviljoen de Venen combineert natuur met cultuur
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft op 28 oktober j.l. groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van een bezoekerscentrum in het toekomstige natuur en recreatiegebied Marickenland. Het Paviljoen de Venen wordt een gezamenlijk project van Museum de Ronde Venen, het IVN, het centrum voor natuur- en milieueducatie NME en de Historische
Vereniging De Proosdijlanden. Maarten Kentgens van het museum legt uit wat het idee is achter de plannen voor dit paviljoen.
door piet van buul foto patrick hesse

Het museum is sinds 1980 op de
huidige locatie aan de Herenweg
in Vinkeveen gevestigd. Aanvankelijk opgezet en beheert door Henk
Borger, werd het museum na diens
overlijden ondergebracht in een stichting. Rond 2000 ontstond het idee om
het museum te professionaliseren.
“We wilden een officiële status als
museum”, vertelt Maarten. “Maar
dan wil men een helder verhaal van
je horen over wat je bent en wat je
wilt. We zijn toen begonnen aan de
discussie over onze toekomst. De
gemeente was bereid ons financieel
te steunen teneinde te komen tot een
meerjarenplan. Bij dat proces was
ook nadrukkelijk de locatie aan de
orde, want er was alle aanleiding om
een andere plek te zoeken. Maar we
wilden in een meerjarenplan vooral
een idee neerzetten over hoe we de
toekomst zagen. Een locatiekeuze
was niet het primaire uitgangspunt.”
Toen de gemeente en de provincie in
2005 door middel van een convenant
mee gingen doen kwam de zaak in
een stroomversnelling en ontstond
ook het plan om een paviljoen te
bouwen.
Een Paviljoen
Maarten: “We waren als museum
altijd een beetje introvert geweest en
we beseften dat we de luiken open
moesten gooien. Het is onze taak om
ons culturele erfgoed te bewaren en
te bewaken. Maar we realiseren ons
ook dat we hier te maken hebben
met een unieke natuur in een uniek
landschap. Vandaar dat het idee ontstond om een centrum in te richten
waar dit unieke landschap centraal
staat. Wanneer je de bezoekers
daarover wilt informeren en ze daar

bij wilt betrekken dan gaat het niet
alleen maar over het verleden maar
ook over het heden en de toekomst.”
Vanuit die denklijn is men toen gaan
zoeken naar partners die aan dat
project zouden willen deelnemen. De
inbreng van het museum is er dan
vooral gericht op het museale verhaal
van het culturele en industriële
erfgoed. Ook de Historische Vereniging De Proosdijlanden kan daar een
invulling aan geven. Organisaties als
IVN en NME richten zich vooral op
de natuur en duurzaamheid. En op
die manier is er een totaalconcept
voor het Paviljoen ontwikkeld.
Locatie
“We hebben er
voor gekozen
om rondom
het Paviljoen ook een
buitenruimte te
creëren,”zegt
Maarten. “Wil
je het verhaal
van dit unieke
landschap vertellen, dan moet
je dat landschap er ook bij
betrekken. En
dat betekent
ook dat je een
plek moet vinden waar die link naar
het landschap goed te leggen is. Met
de plek die nu is gekozen, hebben we
volgens mij een heel goede keuze
gemaakt. Het bezoekerscentrum
komt op de plek bij de rotonde van
de Mijdrechtse Dwarsweg en de
N212. De Ronde Venen is een groot
web. Wanneer je die lijnen doortrekt
dan komen die op één punt samen

Verkiezingsuitslag verandert niet
na hertelling
Het hertellen van alle stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2010, heeft niet geleid tot een
gewijzigde verkiezingsuitslag. De gemeenteraad besloot vrijdag 10 december alle uitgebrachte stemmen opnieuw te tellen nadat bij hertelling van stembureau 2 een aantal afwijkingen was geconstateerd. Het
hertellen van alle uitgebrachte stemmen heeft maandag 13 december
plaatsgevonden.
Uit de hertelling bleek inderdaad dat
de uitgebrachte stemmen ten
onrechte naar de verkeerde kandidaat waren gegaan. Als gevolg van
deze hertelling komt kandidaatraadslid J.W. Koedam nu als eerste
in aanmerking voor een zetel in de
gemeenteraad als een van de verkozen raadsleden van de fractie RVB
opstapt.
Bij het hertellen van de 936 stemmen
van stembureau 2 bleek echter ook
dat bij een aantal andere kandidaten
één stem teveel of juist te weinig was
ingevuld. Gezien deze afwijkingen
besloot de gemeenteraad alle uitge-

brachte stemmen opnieuw te tellen
om eventuele twijfel die er bestaat
over de juistheid van de uitslag weg
te nemen.
Het hertellen van alle 15.604
uitgebrachte stemmen heeft maandagmorgen 13 december plaatsgevonden onder toezicht van een aantal
raadsleden. De werkzaamheden zijn
kort na het middaguur afgerond. Uit
de hertelling komen geen grote verschuivingen naar voren in vergelijking
met de eerste vastgestelde uitslag.
Wel zijn er enkele kleine verschillen
tussen het aantal uitgebrachte stemmen op een kandidaat of een partij.

en dat is precies de plek waar dat
bezoekerscentrum moet gaan komen.
En dat bezoekerscentrum wordt
dan een soort poort naar het natuur
en recreatiegebied Marickenland.
Bezoekers kunnen zich in en rondom
het Paviljoen laten informeren over
alle aspecten van dit gebied. En ze
kunnen van daaruit Marickenland
intrekken. En genieten van de gevarieerde natuur.”
De veensteekmachine
Het Museum De Ronde Venen beschikt over de nog enig overgebleven
veensteekmachine ‘Op Hoop van Zegen’. Maarten: “Die ligt hier nu naast
het museum in een dok, maar we

kunnen er verder niet zo veel mee.
Het is een machine die oorspronkelijk als stoommachine is aangeschaft,
maar waar later een dieselmotor in
is gebouwd. Het is de bedoeling dat
de Veensteker een plek krijgt in de
buitenruimte van het Paviljoen. Er
komt dan ook een legakker bij. En
het mooie is dat we ook de schaftkeet, de werkplaats en de bedrijfsad-

ministratie van de veenmaatschappij
nog hebben. We kunnen daar dus een
compleet beeld geven.”
Maarten kent de bezwaren van
mensen die vinden dat die Veensteker
bij de plas hoort en dus eigenlijk niet
in Marickenland terecht zou moeten
komen. “Ik snap die redenering wel.
De veensteekmachine is eigenlijk
een grote baggermachine die tot zes
meter diep het veen uitstak, waardoor het land in water veranderde.
Maar de machine is ook een symbool
van de laatste fase van vervening in
Utrecht en Holland. We hebben door
een cultuurhistoricus onderzoek laten
doen naar de historische waarde van
de machine en uit dat rapport wordt
duidelijk dat de
waarde uniek is.
De machine is de
laatste representant van het
turftijdperk. Wanneer je 2000 jaar
terugkijkt dan zijn
er al geschriften
bekend van 47 na
Christus waarin
het gebruik van
turf door de
Friezen wordt
vermeld. Vanaf
1500 was de turf
de belangrijkste
brandstof. Zonder turf zou onze
nationale geschiedenis er heel anders
uit gezien hebben. Dat verhaal is
heel boeiend en kunnen veel beter
in samenhang met de landschapsgeschiedenis presenteren op de nieuwe
locatie. De veensteekmachine zal
hierdoor veel beter tot zijn recht
komen. En er kan zelfs nog gebruik
worden gemaakt van nog levende

bewoners die uit eigen ervaring kunnen putten.”
Inmiddels is 2011 uitgeroepen tot
het jaar van de Veensteker. Maarten:
“In april van het volgend jaar starten
we een project rond de Veensteker.
Er komt een tijdelijke tentoonstelling. En we starten dan het project
‘de Symfonie van de Veensteker’.
De machine zal nooit meer veen
opbaggeren. We gaan met behulp
van mensen, die dat specifieke geluid
nog kennen en samen met musici en
componisten proberen dat geluid uit
het collectieve geheugen te halen en
er een muziekstuk van te maken. In
2013 wordt de Vrede van Utrecht
herdacht en het is de bedoeling dat
dan de symfonie van de Veensteker
ten gehore kan worden gebracht.”
Met het oog op 2013
Hoewel de ontwikkeling van het
Paviljoen plan en van Marickenland
twee afzonderlijke trajecten zijn,
lopen ze toch parallel. Maarten: “Het
paviljoen en het buitengebied daarvan gaat straks integraal onderdeel
uitmaken van het nieuwe gebied.
Wij mikken er op dat het Paviljoen
in 2013 geopend kan worden. Dan
is Marickenland nog niet klaar. Dat
betekent dat we met het Paviljoen fasegewijs ook in kunnen spelen op de
ontwikkelingen van Marickenland. Ik
ben er van overtuigd dat we met deze
opzet iets tot stand gaan brengen dat
uniek is en waar we als Ronde Venen
heel erg trots kunnen zijn.”
Meer informatie over de voortgang
van zowel de plannen rondom het
Paviljoen als de ontwikkeling van
Marickenland kan men vinden op
de site van de gemeente de Ronde
Venen onder ‘Project Marickenland’.

Coalitie van vier partijen voor nieuwe gemeente
Informateur Ernst Haitsma heeft de raadsfracties van de nieuwe gemeente De Ronde Venen geadviseerd een college te vormen, bestaande uit vier partijen: CDA, VVD, PvdA/Groen Links en ChristenUnie/SGP. Tevens luidde zijn
advies om de formatie van het aantal wethouders te beperken tot maximaal 3,2 formatieplaatsen.
door piet van buul

Tijdens de presentatie van zijn rapport op woensdag j.l. gaf informateur
Ernst Haitsma inzicht in de manier
waarop hij te werk was gegaan.
“Mijn opdracht was een open verkenning van de mogelijkheden tot het
vormen van een college dat op brede
steun in de raad kan rekenen en dat
perspectief biedt op een krachtdadig
bestuur,” aldus Haitsma. “Verder
speelde uiteraard de uitslag van de
verkiezingen een rol. Ook heb ik de
verkiezingsprogramma’s vergeleken.
Daaruit zijn een vijftal kernthema’s
gekozen, waarover alle fracties hun
opvattingen moesten weergeven. Aan
de hand van dit alles heb ik gesprekken gevoerd met delegaties uit alle
fracties. Die gesprekken waren open
en constructief. Er bleken geen onoverkomelijke hobbels en ik denk dus
dat men het op basis van mijn advies
snel eens kan worden.” Haitsma heeft

aan alle fracties gevraagd welke partij men in het college wil hebben. Alle
acht gemeenteraadsfracties noemden
CDA en VVD. Deelname van PvdA/
Groen Links werd door vijf fracties
gesteund. Dat gold ook voor ChristenUnie/SGP. D66 kreeg steun van drie
fracties, SVBA van twee evenals lijst
8. RVB werd slechts door de eigen
partij als potentiële college partij
genoemd. Haitsma: “Dat betekent
dat de coalitie van CDA, VVD, PvdA/
Groen Links en ChristenUnie/SGP de
meest voor de hand liggende coalitie
is. Dat is dan ook mijn advies en daar
zult u het mee moeten doen,” parafraseerde hij de Rijdende Rechter.
Verder adviseerde hij drie wethouders aan te stellen of mogelijk vier,
waarvan twee in deeltijd zodat er in
totaal 3,2 formatieplaatsen (FTE’s)
worden ingevuld.
De meeste fracties konden zich
wel vinden in dit advies. Dick Kok

(SVBA) betreurde het dat er geen
echte lokale partij in de coalitie
vertegenwoordigd zal zijn.
Ook Jacques Dekker (RVB) toonde
zich erg teleurgesteld over het volkomen gebrek aan steun bij de overige
fracties. Kiki Hagen van Lijst 8 hoopt
dat er naast een goed coalitieakkoord
ook een breed gedragen raadsprogramma komt.
Formatie
CDA fractievoorzitter Ingrid Lambregts zal nu op korte termijn het
initiatief nemen voor coalitiebesprekingen met de vier beoogde partners.
Op haar verzoek zal Ernst Haitsma
tijdens de formatiefase bij de
besprekingen betrokken worden. De
algemene verwachting is dat nog vóór
de jaarwisseling het resultaat van de
onderhandelingen gepresenteerd kan
worden en dat er bij het aantreden
van de nieuwe raad op 3 januari ook
een college geformeerd zal zijn.
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Karin van der Scheur met De Bonte Stal:

Beleven op het platteland
Sprookjes bestaan niet, maar als je in De Bonte Stal in Vinkeveen staat, begin je er spontaan weer in te geloven. Zeker in de decembermaand haalt eigenaresse Karin van der Scheur (40 jaar) alles uit de kast om het er
extra gezellig te maken. Karin: “Ik ben echt een sprookjesmens en vind het heerlijk om creatief bezig te zijn.
Koken, bodypainten en kleding maken zijn allemaal hobby ‘s en passies van mij. In De Bonte Stal komen deze
samen!”
door valérie sambrink sanderink

Een versierde boom bij de ingang,
kerststukjes op tafel, kerstballen
in glazen potten in de kast en rood
met witte sokjes aan de muur. Een
ouderwetse kachel in de vorm van
een fornuis maakt het heerlijke
nostalgische plaatje compleet. Karin
houdt van gezelligheid en dat is direct
te zien. Ze begint enthousiast te
vertellen: “Ik ben met kinderpartijtjes begonnen. In die tijd had ik nog
een indianentipi en dat was perfect
voor dit soort feestjes. Daarnaast
gaf ik workshops waarbij we met
natuurlijke materialen allerlei spullen
maakten. Ik besloot dit uit te breiden
door ook High Tea’s te organiseren en
zo groeide het bedrijf steeds verder.
Zo’n drie jaar geleden woedde er
ineens een januaristorm. Harde wind
en een indianentipi gaan niet goed
samen. Dat werd toen wel duidelijk.
In paniek belde ik mijn man op:
‘Help! Mijn bedrijf gaat de lucht in!’
Heel actief probeerden we de rok van
de indianentent beneden te houden,
maar na een paar uur moesten we
het toch opgeven. De tent vloog de
lucht in en landde een paar meter
verder op de grond. Er was weinig
van over. Vervolgens hebben we een
mooie schuur laten bouwen en deze
hebben we nog steeds.”

foto patrick hesse

Kookworkshops
Veel geld verdient Karin nog niet
met haar bedrijf, maar dat is voor
haar ook niet het belangrijkste. Karin
is namelijk erg creatief. Ze houdt
van knutselen en koken en op deze
manier kan ze haar hobby’s ook
buitenshuis uitvoeren en met anderen
delen. Haar passie voor de keuken
was als dochter van een kok bijna
onvermijdelijk. Deze hobby uit ze in
de bijzondere workshops die ze geeft.
Karin: “Tijdens de workshops ‘Buiten
koken’ gebruiken we vooral producten uit de regio, zoals zuivelproducten
van de kaasboerderij Van der Arend
en vlees en groenten uit de omgeving.
Doordat we de maaltijden in een gezellig versierde tent bereiden, staan
we praktisch buiten. Ook koken we
ouderwets op hout, wat een andere
smaak geeft. Weegschalen zijn niet
aanwezig: alles gaat op gevoel. Dat
wordt als erg leuk ervaren. Zo wordt
koken een beleving. Doordat de mensen in groepen komen, als vrienden
of bedrijf, zitten er vaak mensen bij
die goed kunnen koken, maar ook
mensen die in hun leven amper een
pan hebben aangeraakt. Toch heeft
iedereen aan het einde van de avond
lekker gegeten.”

Extravagante kleding
Koken, high tea’s en knutselworkshops zijn wat bravere hobby’s van
Karin. Als afgestudeerde van de
modeacademie heeft Karin ook
gewaagdere bezigheden zoals
bodypainten en extravagante kleding
maken. Karin: “Dit soort creaties zijn
eigenlijk allemaal kunstwerken. In
totaal heb ik zo’n tien jaar opvallende
kleding gemaakt. Dit deed ik onder
andere voor een showballet, modeshows en voor de Mega Music Dance
Experience van Veronica. Daarnaast maakte ik beschilderingen op
lichamen, oftewel bodypaintings, voor
bedrijven en mensen die dit graag
wilden. Dat was allemaal ontzettend
gaaf om te doen, zeker in die tijd.
Wegens privé-omstandigheden had ik
besloten te stoppen. Daarna kwamen
er andere dingen op mijn pad, zoals
De Bonte Stal. Het zit al heel lang
in mijn hoofd om weer iets met de
extravagante kleding te doen, maar
ik besloot telkens dat het niet echt
bij De Bonte Stal paste. Het bedrijf
staat immers op het erf van een
boerderij en de workshops en feesten
zijn eerder stoer dan extravert. Bij
een gelegenheid als Kerst past al
die pracht en praal natuurlijk wél.
Daarom heb ik dit jaar een speciale

Karin van der Scheur: “Het liefst heb ik mijn eigen boerderij. Dan kan ik zelf het decor,
de uitstraling en beleving bepalen. Mijn eigen stoere sprookjespaleis creëren.”
workshop gehouden met vijf meiden
van 12 tot 14 jaar, waaronder mijn
eigen dochter. Zij maakten kleding
in de stijl van ‘Lady Gaga’. Dat was
echt geweldig om te doen. In het
begin hadden de meiden meer oog
voor hun mobieltjes, maar op een
gegeven moment hadden ze de
smaak te pakken. De één verstopte
op konthoogte melkflessen onder
haar jurk, waardoor ze een enorm
achterwerk creëerde. De ander
gebruikte de metalen bovenzijde van
blikjes als versiering van de jurk.
Weer een ander had piepschuim van
huis mee genomen en dit op de stof
geplakt. Zo ontstonden er vijf totaal
verschillende, maar stuk voor stuk
prachtige barok jurken. Op zaterdag
27 november mochten de meiden de
bijzondere jurken tijdens een Open
Dag showen. We hadden er zelfs een
special podium voor gemaakt. Elk
uur lieten de meiden weer vol trots

hun jurken zien. De schmink op hun
gezicht maakte het helemaal af. Het
was een sprookje op het platteland!”
Een eigen boerderij
Hoewel Karin het geweldig vindt dat
ze haar hobby’s op deze manier kan
uitoefenen, heeft ze haar droom nog
niet bereikt. Karin: “Het liefst heb ik
mijn eigen boerderij. Nu huur ik de
grond op het erf van een boerderij,
maar dan zou ik echt een eigen stekje
hebben. Dan kan ik zelf het decor, de
uitstraling en beleving bepalen. Mijn
eigen stoere sprookjespaleis creëren.
Alles wat ik hier in het klein doe, zou ik
daar groter uitpakken. Dat is mijn ambitie, maar voorlopig zit ik hier prima.”

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en vrijdag 24
december is De Bonte Stal van 10.00
to 15.00 uur speciaal geopend voor
bezoek. Neemt u gerust een kijkje op
Demmeriksekade 17 te Vinkeveen.

Cameratoezicht bedrijventerrein bijna operationeel
Met ingang van het volgend jaar beschikt het bedrijventerrein in Mijdrecht over cameratoezicht. Na het
sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde
Venen (SBB), gemeente De Ronde Venen en het bedrijfsleven, is met voortvarendheid gestart met de uitvoer van de werkzaamheden. De afgelopen weken is door Homan Beveiliging zo'n 6 kilometer aan stroomkabels, 6 km glasvezelbuis en 17 kilometer aan glasvezelkabel ingegraven, nodig om de zeven vaste en zes
beweegbare camera's in het gebied aan te sluiten op de meldkamer. De komende week worden de camera's
geplaatst en ingeregeld, zodat conform afspraak kan worden opgeleverd.
door rob isaacs foto's homan beveiliging

Doel van de camerabeveiliging is de
veiligheid voor de bedrijven op het
bedrijventerrein te vergroten. De
afgelopen jaren zijn diverse bedrijven
één of meerdere malen bezocht door
inbrekers of vandalen. Na vijf jaar
heeft de SBB De Ronde Venen het
licht op groen kunnen zetten voor
uitvoering van de aanleg van een
camera-beveiligingsysteem. Dit initiatief wordt gesteund door gemeente
De Ronde Venen, provincie, Rabobank en het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben zij de investering voor
dertien camera’s mogelijk gemaakt
op strategische plaatsen. Dat blijkt
nodig, want de verwachting is dat de
criminaliteit de komende jaren zal

toenemen, nu winkels steeds minder
contant geld in huis hebben. Het
dievengilde zal de aandacht verleggen naar bedrijventerreinen, zo is
de verwachting. Feit is wel, dat in
2009 het aantal inbraken, dat sinds
2006 dalende was, voor het eerst
weer is toegenomen. Men hoopt dat
van de camerabewaking vooral een
preventieve werking uitgaat, naast
een verhoging van de pakkans.
Twee Mijdrechtse bedrijven hebben
uiteindelijk de voorkeur gekregen
om als partner van SBB De Ronde
Venen op te treden. Risiguard Beveiliging maakt gebruik van de camerainfrastructuur om effectief te kunnen

reageren op alarmmeldingen. Het
bedrijf ondersteunt al veel bedrijven
op het bedrijventerrein in Mijdrecht
in de beveiliging en voert daarnaast surveillance diensten uit voor
deze bedrijven. Homan Beveiliging
verzorgt de aanleg en onderhoud
van de camera-infrastructuur. “Een
opdracht waar we enorm trots op
zijn”, aldus Jeroen Homan, directeur van Homan Beveiligingen b.v.
“We hebben de afgelopen vijf jaar
veel geadviseerd over dit project
en kennen alle ins en outs. Dan is
het geweldig als je de klus ook mag
uitvoeren.” De afgelopen weken hebben zijn mensen, aangevuld met een
ploeg ZZP'ers keihard gewerkt om
de tienduizenden meters bekabeling
van het systeem onder de grond te
krijgen. “We hebben veel te danken
aan projectleider Eric Bos, die zich
de afgelopen jaren als een terriër
in het project heeft vastgebeten en
heeft gezorgd dat de boel telkens
weer werd vlotgetrokken als we met
elkaar waren vastgelopen. Bas Vosselman van Vosselman Buiten is de
adviseur geweest voor de grondwerk-

Links: de graafwerkzaamheden. Rechts: het plaatsen van de cameramast.
zaamheden en het graafwerk. Dat is
uiteindelijk uitgevoerd door Arjan de
Jong van W.P. de Jong.”
Strategisch
“De cameraposities zijn strategisch
gekozen, zodat we het gebied en de
belangrijkste in- en uitvalswegen in
de gaten kunnen houden,” vertelt
Jeroen. “Dat gebeurt met speciale
software, waardoor de schermen in
de meldkamer alleen beeld geven
als er in het gebied beweging wordt
waargenomen. “De wet verbiedt
om als een soort 'Big Brother' de
hele dag alles in de gaten te houden.
Bij onraad wordt het camerabeeld
geactiveerd, ontvangt Risiguard een
melding en wordt het camerabeeld
doorgezet naar hun smartphone,
zodat zij kunnen meekijken.”
Overigens wordt de alarmopvolging

alleen gegarandeerd als bedrijven
ook deelnemer zijn van de collectieve
beveiliging. Afgesproken is dat de
jaarlijkse exploitatiekosten van het
systeem door het bedrijfsleven wordt
betaald. Dankzij een donatie van het
Dichtbijfonds van de Rabobank is
dat een relatief bescheiden bedrag.
Meer dan 80 bedrijven hebben zich
inmiddels dan ook aangemeld om de
jaarlijkse exploitatiekosten van het
camerasysteem te dragen. “Alleen
bij de deelnemende bedrijven kan de
alarmopvolging volledig zijn,” legt
Jeroen uit. “Het kan niet zo zijn dat
jij betaalt en je buurman niet, terwijl
hij in dezelfde mate wordt ondersteund.” De SBB gaat daarom de
komende maanden, als het systeem
operationeel is, proberen het draagvlak onder de ondernemers op het
bedrijventerrein verder te vergroten.
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IN VOL BEDRIJF
Glazenier Leo Kuijs

Eigentijdse toepassing van oud
ambacht
Glas-in-lood roept ongetwijfeld bij velen associaties op met de fraai gebrandschilderde ramen van eeuwenoude kerken en kathedralen. Door de eeuwen heen heeft het ambacht van de glazenier fraai glas-in-lood
werk opgeleverd in vele toepassingen. In tal van gebouwen, van monumentale woningen tot nostalgische
kroegen kon men glas in lood deuren, ramen, panelen, bovenlichten en versieringen aantreffen. Ook in de
huidige tijd is er weer een groeiende aandacht voor glas-in-lood. En de toepassingsmogelijkheden zijn vaak
verrassend, zegt glazenier Leo Kuijs, die sinds enige tijd ook grafmonumenten met glas-in-lood ontwerpt.
door piet van buul

Het glas-in-lood atelier van Leo
Kuijs bevindt zich in het monumentale pand ‘De Eendracht’ in de oude
dorpskern van Abcoude. Wie aan
de zijkant van het gebouw, aan het
binnenpleintje naar binnen gaat,
staat meteen in het knusse atelier
van Leo. Hier restaureert hij oude
ramen en panelen. Maar hier ontwerpt hij ook nieuwe dingen. Voor
ons gesprek onderbreekt hij even
zijn werk aan een spoedopdracht
van de gemeente, die de scheidende
burgemeester van Abcoude een
waardig afscheidscadeau in glas-enlood wil schenken.
Leo Kuijs is Amsterdammer van
geboorte en ging na de MTS naar
de Nationale Schildersschool in
Utrecht waar hij opgeleid werd tot
meester schilder. “Ik heb ook het
patroonsdiploma en zou dus een
schildersbedrijf kunnen beginnen,”
zegt Leo. “Maar dat is het toch niet
geworden. Op een zeker moment
ben ik als leerling glazenier bij het
Amsterdamse glazeniersbedrijf Van
Paridon gaan werken. Van Paridon deed veel in religieuze kunst
en ik leerde daar door het maken
van tal van medaillons en genretaferelen zoals ‘de visite’ van Jan
Steen de basistechnieken van het
glazeniersvak. Ik mocht daar ook
oude vensters uit kerken en zelfs uit
kroegen restaureren. Na drie jaar
bij Van Paridon ben ik naar een
Haarlemse glazenier overgestapt
en vervolgens ben ik in 1976 voor
mezelf begonnen. Mijn eerste grote
opdracht waren nieuwe ramen voor
de Gereformeerde Kerk in Ouderkerk aan de Amstel. Ik had toen
een atelier in Amstelveen. In 1988
kwam deze ruimte in Abcoude

2x2 Kerstballentoernooi bij SV
Abcoude Volleybal
A.s. zaterdag 18 december is het
weer tijd voor het 2 tegen 2 Kerstballentoernooi waaraan iedereen mag
meedoen. Leden en niet-leden van
SV Abcoude, hoog of laag niveau, het
maakt allemaal niet uit, iedereen is
welkom! Uiteraard wordt die avond
ook weer de traditionele, alom
gewaardeerde Kerstballenverloting
gehouden, waarbij in deze Kerstperiode “altijd prijs” het motto is. Er
zijn nog voldoende plaatsen vrij dus
als je nog even lekker actief wilt zijn
voor de Kerstdagen, meld je dan snel
aan via: toernooiabcoudevolleybal@
gmail.com
Adres: Sporthal Kees Bonzaal,
Holendrecht 55 in Abcoude, aanvang
20.00 uur.

foto patrick hesse

beschikbaar en sinds die tijd werk
ik van hier uit. Het bevalt me hier
prima. Ik heb hier een prettige atelierruimte. ‘s Zomers zit het terras
hiervoor bij de brug vol met fietsers
en er zijn er altijd wel een paar die
even doorlopen en hier een kijkje
komen nemen.”
Beweging in de markt
Toen Leo in de jaren zeventig zijn
eigen atelier begon, was het eigenlijk niet eens zo’n gunstige tijd.
Leo: “In die tijd liep de vraag naar
glas-in-lood in het interieur sterk
terug. De heersende trend was toen
toch vooral strak en wit. Maar net
als in de mode, is het ook bij ons
vaak een kwestie van trends. Met
de toename van de belangstelling
voor art nouveau en art deco wordt
er ook weer meer aan toepassingen
in glas-in-lood gedacht. Die stijl
spreekt me wel aan. Het zijn summiere ontwerpen met heel weinig
tierelantijnen, maar heel uitgebalanceerd. Ik heb bijvoorbeeld veel
plezier beleefd aan de restauratie
van een raam uit 1937 van de bekende Limburgse meesterglazenier
Joep Nicolas.”
Leo krijgt vaak oude panelen aangeboden die uit een sloopwoning of
uit een restauratie overblijven. “Ze
zijn voor mij niet allemaal interessant. Als er plaats is wil ik ze wel
bewaren en wellicht dat er dan eens
iemand langskomt die belangstelling heeft.”
Grafmonumenten
Leo Kuijs is een glazenier die zich
niet wil beperken tot het behoud
van het oude, maar die zich ook
volop bezig houdt met nieuwe

ontwikkelingen. Zo richt hij zich
de laatste tijd in toenemende
mate op het ontwerpen en maken
van grafmonumenten. “Dat is een
nieuwe ontwikkeling die je vooral
in Duitsland sterk ziet opkomen. En
glas-in-lood is bij uitstek een techniek die zich heel goed leent voor
grafmonumenten. Het geeft warmte
en kleur en het is gebaseerd op
licht. En je kunt van zo’n glaspaneel
iets heel persoonlijks maken. Een
graf is voor veel mensen toch een
plek waar ze zich met hun dierbare
overledene verenigd weten. Dan
mag het toch ook wel wat kleurrijk
zijn. En je kunt een voorstelling
maken die een directe relatie legt
met de overledene. Of je maakt
een abstract paneel, een mooie
compositie van gekleurd glas, gevat
in loodstrips. Dat kun je dan tussen
twee heldere glasplaten vastzetten
en door het licht van de achterkant
geeft dan een heel sfeervol effect.”
Leo is bezig met het leggen van
contacten in de wereld van de begrafenisondernemers en de makers
van grafmonumenten teneinde
een brede markt te creëren voor
grafmonumenten met glas-in-lood.
Zijn website www.leokuijs.nl wordt
binnenkort ook uitgebreid met een
aantal voorbeelden van grafmonumenten waar met glas-in-lood is
gewerkt.
Brandschilderen
Glas-in-lood biedt onbeperkte
mogelijkheden. Leo: “Als er maar
kleur in zit. Ik heb b.v. glas-in-lood
lampen gemaakt in Mondriaan
stijl. Kenmerk is warmte en kleur.
Ik maak ook gebrandschilderde
objecten. Bij deze techniek schilder

Leo Kuijs in zijn atelier: “Je kunt van zo’n glaspaneel iets heel persoonlijks maken.”
ik een afbeelding met een speciale
contourverf op glas. Dat wordt er
in de oven op een temperatuur van
600 graden ingebrand. De schaduwen en contouren worden er
met een speciale grisaillepoeder
op aangebracht. Bij nieuw glas-inlood gebruik ik uiteraard nieuwe
loodstrippen. Maar die kan ik ook
weer donker maken om het wat
authentieker te doen lijken.”
Leo doet veel kleinschalige projecten bij particulieren. Vaak gaat het
om de restauratie van monumentale gebouwen, waar ook monumentenzorg een rol speelt. Maar
ook in de geschenkensfeer kan men
bij de glazenier terecht. Mensen
die geïnteresseerd zijn in glas-inlood moeten zeker eens bij hem
binnenlopen. Leo geeft ook Tiffany
workshops wanneer daar voldoende
belangstelling voor is.

Tel. 0294 28 44 04 of
06 57 60 30 83. Op dinsdag is het
atelier gesloten. Op de overige
werkdagen is het atelier open van
09.00 – 18.00 uur en op zaterdag
van 10.00 – 16.00 uur. Om er zeker
van te zijn dat Leo er is, is het verstandig van tevoren even te bellen.

Leo Kuijs Glas-in-loodatelier is
gevestigd aan de Hoogstraat 31
(achterzijde) in Abcoude.

Training Leads genereren met Linkedin
Online netwerken en mond tot mond reclame vormen de belangrijkste
communicatieinstrumenten voor de ZZP-er. Linkedin is voor de zakelijke markt hierbij het belangrijkste online netwerk. Om de ZZP-ers in
De Ronde Venen, Abcoude e.o. te ondersteunen in het benutten van dit
netwerk organiseert de vereniging ZZP De Ronde Venen de gevorderdentraining 'Leads genereren met Linkedin'.
Deze training zal op maandag 17
januari a.s. worden gegeven door
Jan Posdijk, specialist in social
media, marketing en communicatie
en vindt plaats in de Willisstee te
Wilnis. Tijdens deze workshop zal
worden ingegaan op uitbouwen van
een netwerk en actieve inzet van de
Status Update, Groups, Events, Slideshare, Company Profile en Answers & Questions. Als er tijd over
is, dan zal kort worden ingegaan
op het gebruik van Twitter voor het
genereren van meer business.

Vanaf 19:30 uur kunnen de Zelfstandig Professionals binnenlopen
en om 20:00 uur start de workshop.
Om 22:30 uur zal er dan gelegenheid zijn om onder het genot van
een drankje te netwerken. ZZP De
Ronde Venen zorgt ook dit keer
weer voor een aantrekkelijk tarief.
De kosten voor deelname aan deze
workshop bedragen € 50,00 (incl.
BTW). (Nieuwe) leden betalen
slechts € 25,00 (incl. BTW)! Kijk
voor meer informatie en aanmelding op www.zzpderondevenen.nl.

Mededeling voor onze klanten

Gewijzigde openstelling kantoor in verband met feestdagen
Rondom de feestdagen heeft het kantoor van
Westhoek Wonen in Mijdrecht gewijzigde openingstijden:
Vrijdag 24 december 2010
Westhoek Wonen sluit om 15.00 uur.
Oudejaarsdag, 31 december 2010
Westhoek Wonen sluit om 15.00 uur.
Dinsdag 11 januari 2011
In verband met een personeelsbijeenkomst sluit het
kantoor om 15.30 uur. Woensdag 12 januari zijn wij weer
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Westhoek Wonen, Rendementsweg 14, Mijdrecht
Telefoonnummer:
(0297) 23 23 23
Openingstijden:
ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur

ZORGELOOS WONEN
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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

1

Zaterdag
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00
			
			
22:00 - 8:00

			

Nieuws & actualiteiten
NieuwsPoint
Nieuwsprogramma
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Wzzp
Jongerenprogramma met
Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Zondag
8:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 17:00
			
17:00 - 7:00

			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Oostrom On Air
Met Peter Oostrom
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Radioparade
Met Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

...Renate de Caluwé
Titel: Tijd om te sterven
Auteur: Cody McFadyen
'Ik heb alle boeken van Cody
McFadyen gelezen. De eerste
vond ik een beetje voorspelbaar,
maar vanaf de tweede vond
ik ze allemaal heel spannend!
Tegenwoordig koop ik de nieuwe
boeken zelfs zonder ook maar
de achterkant te lezen! Dit deel
liep anders af dan ik verwachtte,
het is leuk wanneer je aan het
einde verrast wordt. De boeken
zijn los van elkaar te lezen,
maar er is wel een rode draad
door de verschillende boeken
heen, dus ik vind het leuker om
ze op volgorde te lezen. Bij het
kopen van een boek ga ik altijd
op het advies van de dames van
Mondria af, zolangzamerhand
weten ze wel wat ik leuk vind
om te lezen! Ik lees vooral veel
thrillers, maar ook waargebeurde
verhalen en verhalen met een
happy end. Eigenlijk van alles
dus. Een boek moet me gelijk
pakken, als het me niet snel boeit
of de schrijfstijl irriteert me, dan
leg ik het weg. Mijn moeder leest
ook heel graag, en ook thrillers,
maar toch hebben we wel een
andere smaak.'

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 8:00
			

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
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Peen & ui 			
Herman den Bijker &
Jaap van Rijn
'Peen &
Ui' is het
ultieme
boek over
de oervaderlandse
hutspot.
Herman
den Blijker
kookt meer
dan zestig bijzondere gerechten met
peen en ui. Daarnaast geeft 'Peen &
Ui' antwoord op klemmende hutspotvragen, maar roept er ook vele op. Is
het waar dat een Friezin de hutspot
bedacht? Of was het toch een Leidenaar? Waarom duikt de hutspot op
in het diepe zuiden van Frankrijk?
Is de hutspotclaim van de Belgen terecht? Verbaas je over de ontspoorde
bemanning op een VOC-schip, leef
mee met een hobbykok die tijdens
het kookprogramma ‘Heibel om
de hutspot’ de weg kwijtraakt. Van
Zierikzee tot Batavia, van Rotterdam tot Leiden, van de Provence tot
Willemstad: overal drukt de hutspot
een stempel op het dagelijkse leven
van mensen die meer met elkaar gemeen hebben dan hun liefde voor de
peen en de ui. Herman den Blijker
biedt naast bijzondere hutspothappen ook nationale en internationale
gerechten waar in ieder geval penen
en uien zijn verwerkt. De smaakvariatie is groot, met 'Peen & Ui' zet
je elke keer weer een verrassend
gerecht op tafel.
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Ushi says sushi 		
Ushi
Na vele
hilarische
tv-programma’s komt
Ushi nu met
een Japans
kookboek
vol heerlijke
gerechten

heel laat uit bed te komen en de
rest van de dag niets anders te doen
dan filmpjes opzetten.

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Sophie's Choice
Met Sophie Hijlkema
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!

Boeken Tip 5...

Lekker maatwerk!
Deze drukke dagen kan ik alleen
omschrijven als, hollen, duiken,
springen, vliegen, vallen, opstaan
en weer doorgaan. De komende
dagen staat ook alleen nog maar
in het teken van inpakken, regelen,
regelen en nog eens regelen. Als ik
dan eens een weekend vrij heb vind
ik het heerlijk om op zondag pas

De laatste film die ik gezien heb
staat denk ik bij heel veel vrouwen hoog op het favorieten lijstje,
namelijk Chocolat. Een film die
gaat over een klein Frans dorpje dat
in de ban is van een vrouwtje die de
meest hemelse chocoladevariaties
maakt. En natuurlijk over Johnny
Depp maar eigenlijk doet hij niets
meer dan het beeld vullen op een
fijne manier.
Het leukste in die film is dat, ik
noem haar maar het chocoladevrouwtje, ze door middel van een
draaiend beschilderd bord kan zien
welke chocolade soort het best bij
je past. Zie je in het bord, bij wijze
van spreken, een groot rood duivels
figuur dan paste de aller puurste
chocolade met chilipeper en kruiden
het beste bij je.

en uitgebreide illustraties. Het boek
zit boordevol met recepten voor sushi, salades, soep, noodles en borrelhapjes. Hoewel de Japanse keuken
geroemd is om een uitgebalanceerd
geheel van traditionele bereidingswijze, kunstzinnige presentatie en
fantastische ingrediënten, bevat het
ook vele culturele complexiteiten en
gewoontes die naast de recepten ook
aan bod komen.
Zo zul je met behulp van een stokjesetiquette welgemanierd de Japanse
gerechten kunnen eten, wordt het
mysterie rond de grootse liefde voor
karaoke ontrafeld, kom je te weten
waarom je noodles móet slurpen en
ontdek je hoe plakjes rauwe vis je
dood kunnen worden. Ook leren we
de vlijmscherpe metalen ‘ziel’ van de
Japanse chef-kok kennen, nemen we
een kijkje in de keukenkastjes van de
Japanse gastvrouw en vragen we ons
tot slot af in hoeverre de Japanse
theeceremonie wel echt met thee te
maken heeft.

3

Jamie in 30 minuten 		
Jamie Oliver
We hebben allemaal wel
dertig
smoezen
klaar om
na een
dag hard
werken
een
kant-enklaarmaaltijd uit het schap te
trekken. Jamie is al die excuses zat
en laat zien dat je binnen dertig
minuten een fantastische, complete
en verse maaltijd op tafel kunt zetten. 'Jamie in 30 minuten' bewijst
dat dat met een paar handige
trucjes en een goede organisatie
voor iedereen mogelijk is. De vijfig
verschillende menu's zijn superlekker, gevarieerd en met seizoensproducten bereid. De recepten zijn
zodanig geschreven dat je elke
minuut optimaal benut. Vanaf nu
elke dag 'Jamie' op tafel!

Om meteen aan uw gezicht te zien
welke wijn het beste bij u past gaat
wel een beetje heel ver, om de
perfecte wijn bij u uit te zoeken heb
ik toch echt wel wat meer nodig
dan een beschilderd bord dat kan
draaien. Zo is het bijvoorbeeld fijn
om te weten of u van een zoetje of
een zuurtje houd, of liever een rode
wijn drinkt dan een witte.
Soms gaat het nog verder, dan ben
ik ook heel benieuwd naar wat u
gaat eten. Want daar ligt de uitdaging voor mij, ervoor zorgen dat u
met de perfecte wijnen naar huis
gaat voor het perfecte diner dat u
gaat koken!
De komende 2 weken voor de
kerstdagen hebben we er een hele
actie aan gewijd. Als u in de winkel
bent kunt u op een actieformulier
uw 1,2,3,4 of zelfs 5 gangen diner
opgeven. Ik ga daar een hele mooie
wijn bij uitzoeken en wees niet

4

De Grote Hamersma 2011
Harold Hamersma
Wijnprofessional
Harold
Hamersma komt
met een
onmisbaar
en allesomvattend
jaarboek
voor iedere
wijnliefhebber. Niet alleen de beste
wijnen onder de vijf euro en de flessen tussen de vijf en tien euro maar
ook de meer exclusieve vondsten
komen uitgebreid in deze vuistdikke
gids aan bod. Overzichtelijk gerangschikt naar land, prijs en winkel. Dit
bijna 1500 pagina’s tellende boek
staat boordevol aanbevolen wijnen,
wijnweetjes, druiven- en landeninformatie, quizvragen, wijnspijscombinaties en inspiratielijsten. Wat drink
je bij boerenkool met worst, pasta
pesto, kreeft of entrecote? Welke
wijnen kun je het best cadeau geven
en wat drink je op een zonnig terras
of ’s winters bij de openhaard?
Hamersma weet altijd raad en
schreef met De Grote Hamersma
een onmisbare bron voor iedereen
die zijn dorst naar wijnkennis wil
lessen.

5

Wat je als wijnliefhebber
moet weten 			
Wes Marshall
De meeste mensen die wel eens
genieten van een glas wijn zouden
graag meer willen weten over de
complexe wijnwereld. Wijnliefhebber en schrijver Wes Marshall
helpt lezers de wereld van de wijn
verkennen en biedt duidelijke
antwoorden en uitleg op de meest
gestelde vragen over wijn. 'Wat je
als wijnliefhebber moet weten' biedt
informatie in een duidelijke en eenvoudige vraag-en-antwoord formule.
Aangevuld met tabellen, kaarten van
wijngebieden en duidelijke voorbeelden van proefnotities, wijnetiketten
en stap-voor-stap foto's geeft deze
gids een zeer duidelijke en vooral
begrijpelijke introductie in de complexe wereld van de wijn.

bang u geeft zelf aan wat u wilt
uitgeven!
Uit alle diners die zijn ingeleverd
verloten wij weer twee keer een 3
gangen diner bij restaurant Lust.
Dus laat mij maar hollen, duiken,
springen, vliegen, vallen, opstaan en
weer doorgaan zodat u een onwijs
goede indruk achterlaat en 2011
met een lekker diner begint!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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'It was a very good year...'
www.davidhague.nl

De productie stijgt, de verkoop is ‘booming’ en 2010 is beter gebleken
dan voorzien. De biologische sector wordt steeds omvangrijker en
kleurrijker. Een smakelijke groene groei en bloei! Ondanks de grimmige berichten vanuit andere sectoren, is de biologische sector die we
presenteren in ‘Met je neus in de boter’ steeds meer aan populariteit
aan het winnen. Het predicaat ‘alternatief’ voor ondernemers en boeren is duidelijk aan het veranderen en wordt steeds de ‘standaard’.
Ik ben er van overtuigd dat dit op korte termijn al leidt tot een
verbetering van onze gezondheid. Gezond eten werkt preventief en
is tenslotte het beste medicijn voor een gezonde levensstijl. Als kok
en cateraar heb ik enorm genoten van de ontmoetingen met al die
mensen met passie voor hun vak en hun producten, Zij zijn een enorme
inspiratiebron voor mij geweest. In al mijn artikelen van het afgelopen jaar heb ik dit met u willen delen. Het is ook geweldig om te zien
dat zelfs de supermarktketens hun biologische productielijnen enorm
hebben uitgebreid. Bij Albert Heijn bijvoorbeeld heb je nu keuze uit
meer dan 800 verschillende biologische artikelen. Dat is natuurlijk
fantastisch nieuws en als we allemaal nog een beetje meer willen
helpen aan het verminderen van de CO2 uitstoot, gaan we voortaan op
de fiets naar onze locale producenten.
Deze nieuwe weg is ingeslagen door alle lagen van de bevolking. Misschien door bezorgdheid over kleurstoffen en (onbekende) toevoegingen in ons voedsel, of de drang om meer op de hoogte te zijn van wat
de bijwerkingen op lange termijn kunnen zijn voor onze persoonlijke
gezondheid, maar ook om te weten te komen welk effect het op ons
milieu heeft. Wat duidelijk is, is dat iedereen keuzes maakt en bereid
is om te investeren in heerlijke en gezonde producten.
Bij de Groene Venen vormt GROEN een groot onderdeel van onze
filosofie. We willen milieuvriendelijke ondernemingen aanmoedigen en
ondersteunen. Dit heeft geleid tot veel waardering, zo hebben we gemerkt. Wij willen hierbij iedereen bedanken die zo'n warme bijdrage
heeft geleverd aan dit ‘Met je neus in de boter’-project. Wij zijn van
plan om ook volgend jaar weer zoveel mogelijk locale ondernemers te
ondersteunen en u te informeren over de ontwikkelingen in de regio.
Wij hopen op onze beurt dat uw enthousiasme ons blijft bereiken en
wij danken u voor uw positieve reacties.

door david hague en patrick hesse

tip
David’s
De beroemde Witte Glühwein
Naast de gewone rode glühwein, die vaak een ingekookte, tannineachtige smaak bevat, is witte glühwein een veel lekkerder alternatief.
Bijna onbekend in Nederland, daarentegen populair in Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk. Onderstaand recept komt oorspronkelijk uit
Düsseldorf, waar het altijd een enorm succes is tijdens de beroemde
kerstmarkt.
Ingrediënten
750 ml droge (Duitse) witte wijn
500 ml biologische appelsap
2 dessertlepels biologische honing (honing van De Koning)
Een flinke scheut cointreau
2 kaneelstokjes
5 kruidnagelen
Advocaat
Bereiding
Doe alle ingrediënten behalve de advocaat in een pan met een dikke
bodem en verwarm het geheel langzaam tot 70 graden. Houdt het
geheel ongeveer 5 min op deze temperatuur en laat het absoluut niet
koken. Roer tijdens het verwarmen af en toe.
Uitserveren
Doe in ieder glas één dessert lepel advocaat en voeg daarna de hete
glühwein toe.
Roer tijdens het bijschenken goed om te voorkomen dat het mengsel
gaat schiften.
Tip: ik gebruik altijd een mini melkkloppertje op batterijen (waar je
melkschuim mee maakt) Dat werkt perfect !

David Hague
Let op: gebruik het liefst theeglazen of ander soort hittebestendige
glazen.

OEKZ
PART YCENTRUM

Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674

ROEKZ.NL
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Stijl is interessanter dan
Sale deze maand
Hoewel de tendens voorschrijft dat
de jaarlijkse Wintersale steeds eerder
van start lijkt te gaan, heeft Lutz
Fashion uit Vinkeveen besloten eens
eigenwijs te zijn. De traditionele modeseizoenen zijn inmiddels verleden
tijd. Lutz is ervan overtuigd dat zij
de gewaardeerde klant een plezier
doen in december met een sfeervolle
ambiance in de winkel. December is
immers een ‘warme’ maand. Stijl is
interessanter dan Sale deze maand.
De winkel straalt nog meer dan anders, door de feestelijke aankleding,
aandacht voor details, extra feestcollecties en de ongekende mogelijkheden op het gebied van cadeauartikelen. Denk aan sieraden van TOV,
een mooie collectie Visconti pennen,
pantoffels van Ugg en agenda’s van
Mulberry. Dit alles naast de nieuwe
damescollecties van Marccain, Closed
en Gant. Ook de herencollectie staat
bol van feestelijke kleding met bijpassende accessoires. Een onderscheidende mix van merken helpen u de
winter door.
De uiterst vriendelijke verkoopadviseurs staan voor u klaar met een
uitgebreid persoonlijk verkoopadvies.
Indien nodig wordt de service van
het kundige atelier ingeroepen en op
zaterdag 18 december en dinsdag 28
en woensdag 29 december kunnen
we genieten van de kookkwaliteiten
van huiskok David Hague. De uitverkoop gaat van start op maandag
27 december vanaf 10.00 uur in de

Extra toegankelijkheidsschouw na herinrichting centrum Abcoude
Eens in de drie jaar organiseren de STAG (Stichting Adviesgroep Gehandicapten), de O.B.V. (Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge) en Stichting Tympaan (de welzijnsstichting in de gemeente) een
toegankelijkheidsschouw in Abcoude. Dan controleren zij of de trottoirs, de winkels en de openbare gelegenheden en gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met kinderwagens, rollators of scootmobielen.
De laatste schouw in Abcoude was in
april 2009. De volgende zou in 2012
plaatsvinden. Maar er is besloten tot
een extra, tussentijdse schouw direct
na de afronding van de herinrichting
van het centrum. Naar het oordeel
van de controleurs ziet het centrum
er nu in het algemeen goed uit. Een
flink aantal niveauverschillen is netjes
weggewerkt. Toch zijn er ook een
aantal aandachtspunten, die naar de
gemeente zijn verstuurd, met het verzoek om daar actie op te ondernemen.
Met name geparkeerde fietsen op

de trottoirs voor de winkels is zo’n
aandachtspunt. De gemeente probeert
dit te beperken door het plaatsen
van meer fietsklemmen op plaatsen
waar dat de toegankelijkheid niet
belemmert, zoals ook is gebeurd o.a.
op de hoek van de Hoogstraat en ‘t
Markvelt. Als organisatoren gaan we
met de gemeente overleggen of het
aantal fietsklemmen nog kan worden
uitgebreid. Intussen vragen wij u, als u
met de fiets (wat altijd te prefereren
is boven de auto) boodschappen gaat
doen, zoveel mogelijk de fietsklem-

Jaarlijkse actie van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen

Kaarsen worden kaarten

ochtend. Met aantrekkelijke kortingen en een ruime keuze. De komende
feestelijke periode bent u bij Lutz
Fashion aan het juiste adres.

Vorig jaar december hield het
Interkerkelijk Overleg (IKO) De
Ronde Venen voor de 25-ste keer de
jaarlijkse actie waarbij de bevolking
van De Ronde Venen met een kaars
uitgenodigd werd voor het bijwonen
van een kerkdienst met Kerstmis. Het
bijzondere jubileum werd op passende
wijze gevierd en onder de aandacht
gebracht. Dit jaar heeft de jaarlijkse
actie van de samenwerkende kerken
een nieuwe wending gekregen. Er is
een wenskaart ontworpen met een
volledig overzicht van de kerkdiensten
rond Kerstmis van alle kerken binnen
het IKO. De fraaie kaart, verzorgd
door drukkerij Hazet in Mijdrecht,
wordt in heel de (huidige) gemeente

De Ronde Venen huis aan huis bezorgd
bij ongeveer 15.000 adressen. Ook
de Hervormde Gemeente van Wilnis
heeft zich dit jaar bij de jaarlijkse
traditie van het IKO aangesloten.
Op de fraaie kaart in winterse sfeer
herkent men dit jaar de contouren van
het oudste kerkgebouw in De Ronde
Venen: de Janskerk (Protestantse
Gemeente Mijdrecht). Het IKO heeft
het plan opgevat om jaarlijks één van
de deelnemende kerken in De Ronde
Venen op deze kaart af te beelden en
wel in een winterse entourage. Wie
een mooie afbeelding beschikbaar
heeft (of deze wil gaan maken), kan
de foto insturen voor plaatsing op de

men te gebruiken en uw rijwiel in
elk geval niet te parkeren waar u de
doorgang voor kinderwagens, rollators
en scootmobielen moeilijk of zelfs
onmogelijk maakt. Maakt u dat tot
uw aandachtspunt? U zult er jonge
ouders, grootouders en gehandicapten
een groot plezier mee doen.
Als u vragen, opmerkingen of ideeën
heeft over de toegankelijkheidsschouw
of mee wilt werken, ontvangen wij
graag uw reactie op
lboswijk@stichtingtympaan.nl.

kerstkaart van 2011. Inzendingen
kunnen gestuurd worden naar: IKO De
Ronde Venen, p/a Kerstraat 11, 3641
EM Mijdrecht. Een deskundige jury
zal zich in het najaar van 2011 buigen
over de inzendingen voor de kerstkaart van volgend jaar. De winnende
de inzending wacht uiteraard een
toepasselijke beloning!
Een paar honderd ontvangers van
de kerstkaart van het IKO hebben
geluk en treffen in de enveloppe een
waardebon aan voor een gratis DVD
waarin het bijbelse kerstverhaal
centraal staat. Tegen inlevering van
deze waardebon ontvangt men bij
drogisterij Nap in de Dorpsstraat te
Mijdrecht een exemplaar van deze
boeiende DVD. Voor meer informatie:
tel. 0297-28 14 64.
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De Club van… Janny Rosendaal

Kerststukjes voor het goede doel

Met veel gevoel voor creativiteit maken de leden van de Soroptimisten afdeling Uithoorn / De Ronde Venen fraaie
kerststukjes. Die worden op de Kerstmarkt in Uithoorn te koop aangeboden en de opbrengst gaat naar een goed
doel. Dat is een concreet voorbeeld van de activiteiten van de serviceclub, vertelt Janny Rosendaal, die dit jaar
secretaris van de afdeling is.
door piet van buul foto patrick hesse

Het woord Soroptimist komt uit het
Latijn. ‘Sorores’ betekent ‘zusters’ en
‘Optimum’ betekent ‘het beste’. De
Soroptimisten zijn dus vrouwen, die
zich verenigd hebben om met elkaar
een steentje bij te dragen aan de verbetering van de wereld. “Wij zijn een
vereniging van werkende vrouwen,
die samen een serviceclub vormen,”
zegt Janny Rosendaal. “De soropti-

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

misten zijn een beetje te vergelijken
met organisaties als de Lions, met
dien verstande dat bij ons alleen
vrouwen worden toegelaten. Je kunt
je ook niet voor het lidmaatschap
aanmelden, maar je wordt daarvoor
uitgenodigd. We streven ernaar om
een groep vrouwen te verenigen die
midden in de maatschappij staan.
De diversiteit in achtergrond is een
belangrijk aspect.”
De soroptimisten vormen een
wereldwijde organisatie, ontstaan in
Amerika. In 1921 werd de eerste
club opgericht in Californië. Inmiddels
is er een overkoepelende organisatie, Soroptimist International, waar
ongeveer 100.000 vrouwen bij zijn
aangesloten. In Nederland werd in
1927 de eerste Nederlandse club
opgericht. Inmiddels telt de Nederlandse Unie van Soroptimistenclubs
een kleine 100 clubs met in totaal
3400 leden.
Janny: “Onze afdeling Uithoorn / De
Ronde Venen is opgericht in 2000 en
bestaat dit jaar dus tien jaar. We hebben momenteel 25 leden. Het bestuur
wisselt jaarlijks. Op dit moment is
Betty Heijmans onze presidente en
ben ik secretaris. We hebben een
centrale doelstelling en dat is dat we
willen bijdragen aan de verbetering
van de positie van vrouwen. Dat
gebeurt zowel op internationaal als

op nationaal niveau. Voor ons betekent dat, dat we meedoen met grote
projecten en dat we daarnaast ook
meer kleinschalig op lokaal niveau
bezig zijn. Die kerststukjes bijvoorbeeld bieden we te koop aan tijdens
de Kerstmarkt in Uithoorn en de
opbrengst gaat naar het Dienstencentrum Uithoorn.” Inmiddels is bekend
dat de verkoopactie op 12 december
ruim 600 euro heeft opgebracht.
Projecten
De Nederlandse Unie heeft voor
de periode van 2007 tot 2011 het
project ‘Verborgen Schatten’ centraal
gesteld. Daarbij gaat het om hulp aan
hoogopgeleide migrantenvrouwen
die hier in Nederland een nieuw
bestaan willen opbouwen. De soroptimisten willen deze vrouwen ondersteuning bieden in persoonlijke begeleiding en zo nodig geld beschikbaar
stellen om hier te studeren. Janny:
“Voor dit project hebben wij hier met
onze club een kalender gemaakt met
foto’s van onze eigen leden. Die is in
het voorjaar gepresenteerd en is ook
goed verkocht. We hebben in totaal
€ 6.500 aan de Unie over kunnen
maken. Een van onze vrouwen is
ook daadwerkelijk betrokken bij de
begeleiding van een migrantenvrouw.
Zo hebben we regelmatig activiteiten
en acties. Een leuk voorbeeld is de

Jannie Rosendaal: “We zijn een vereniging van werkende vrouwen, die samen een
serviceclub vormen. Je kunt je niet aanmelden, je wordt uitgenodigd.”
Fortenloop. We hebben in De Ronde
Venen en Uithoorn nogal wat forten.
Die forten maken onderdeel uit van
de Stelling van Amsterdam. Het leek
ons wel leuk om daar iets mee te
doen. Er is toen een wandeling langs
een aantal van die forten uitgezet
van Botshol tot De Kwakel. Daarvoor
hebben we sponsors gezocht en de
opbrengst ging uiteraard naar een
goed doel. Een ander voorbeeld is de
kaartenactie. We hebben iemand die
foto’s maakt en vervolgens worden
daar dan weer kaarten van gemaakt
die we verkopen. Zo organiseren we
in de loop van het jaar verschillende
activiteiten.”
Bijeenkomsten
De leden van de club Uithoorn / De
Ronde Venen komen maandelijks bij
elkaar. Janny: “Bij zo’n bijeenkomst
nodigen we af en toe iemand van
buiten de club uit, die komt spreken
over een bepaald onderwerp. En
door de verschillende achtergronden
van onze leden hebben die ook vaak
interessante verhalen te vertellen.
En meestal hebben we één keer per

jaar een soort bezinningsbijeenkomst.
Dan gaat het over de dingen die ons
bezig houden en de wijze waarop we
onze doelstellingen willen realiseren.
Het klinkt misschien allemaal nogal
serieus en zwaarwichtig, maar ik kan
je verzekeren dat dat reuze meevalt.
En we organiseren uiteraard ook
regelmatig ontspannende dingen.
Want het moet tenslotte ook wel leuk
blijven.”
Mensen die meer willen weten over
het Soroptimisme, zowel wereldwijd
als nationaal verwijst Janny naar de
website

www.soropitimisten.nl
. De site van de plaatselijke club
maakt hier ook onderdeel van uit.
Janny: “Je kunt je niet zomaar bij
ons aanmelden, maar wanneer men
belangstelling voor onze activiteiten
heeft of een bepaald project onder
onze aandacht zou willen brengen,
dan kan men ons ook via die site
bereiken. Het officiële contactadres
is via de mail
uithoornderondevenen@soroptimist.nl.

SunCare Mijdrecht slaat aan

“Zonneminnend De Ronde Venen
weet ons te vinden”
Ingmar & Claudia kijkt tevreden terug op de afgelopen maanden. Het nieuw opstarten van een zonnestudio
is in deze tijden moeilijker dan voorheen. Was de consument voorheen makkelijk als het gaat om uitgaven die
met luxe te maken hebben, op dit moment is men wat meer terughoudend. Als er geld wordt uitgegeven, dit
gebeurt gelukkig nog steeds, kijkt men extra naar kwaliteit. Het is dan ook goed te zien dat de bezoekersaantallen van de nieuwe zonnestudio steeds meer toenemen. De link kwaliteit en SunCare Mijdrecht is dus gelegd.
door paul bosman

“We stellen onze zonnebanken niet zo
maar even ter beschikking aan iedereen die binnenkomt,” vertelt Claudia.
Wij kijken samen met de
cliënt naar het type huid en de
daarmee samenhangende verbrandingsfactoren die nu eenmaal van
belang zijn als het om verantwoord
zonnen gaat. Wij delen de mensen in
in vier huidtypen en geven op basis
van die gegevens een bruiningsadvies.
Dat kunnen we doen omdat we over
verschillende soorten zonnebanken
beschikken, die eenvoudig aansluiten
op het type bruiner/ster die onze studio bezoekt. Daarnaast informeren we
ook naar eventueel medicijngebruik.
Bij twijfel vragen we altijd vooraf
de behandelend arts te raadplegen.
Gewoon om zeker te zijn dat ons

advies een goed advies is waarmee
de bezoeker/ster van onze studio uiteraard gebaat bij is.”
“Wij combineren het zonnen met een
goede huidverzorging. Die zorgt er
voor dat de gezonde en verantwoorde
huidskleur die je bij ons opdoet zo lang
mogelijk in stand wordt gehouden.”
Het vochtgehalte is hierbij van groot
belang. Een goed vochtgehalte voorkomt de bekende rimpeltjes en lijntjes
en de huid blijft soepel en zacht aanvoelen. Ook is het zo dat een gezonde
huid sneller melanine aanmaakt, dat
komt door het UV licht, wat het uiteindelijke resultaat aanzienlijk bevordert.
Claudia: “Bij het eerste bezoek
ontvang de gast een gratis persoonlijke SunCard waarop je
adresgegevens staan en we
exact bijhouden wanneer
en hoe lang je onder de
zonnebank bent geweest en
kunnen we ons advies, indien

nodig, bijstellen. Ook wordt op deze
SunCard een soort puntensysteem
bijgehouden wat uiteindelijk grote
voordelen biedt.”
Samengevat biedt SunCare Mijdrecht
de mogelijkheid te zonnen zonder
afspraak, moet je even wachten staat
er een gratis drankje voor je klaar, de
nieuwste magazine's en kunnen de
klanten meekijken op een groot flatscreen wanneer ze aan de beurt zijn.
Het is er schoon, de cabines zijn ruim,
het personeel beschikt over de nodige
diploma’s, ruime openingstijden, er is
een speciale voordelige korting voor
studenten en last but not least,
de Ergoline zonnebanken zijn voorzien
van Aquanevel, Aromatherapie en
Airco. Kortom, zonnen is hier een
feest.
Bent u al lid? Dan kunt u gebruik
maken van de actie "tell a friend"
neemt u dus een nieuw lid mee dan
krijgt hij/zij niet alleen 50% korting
maar ook U! Wilt u een vriend of

vriendin eens aangenaam verrassen?
Vraag dan naar de mogelijkheden om
een cadeaubon cadeau te doen. Zeker
in de komende (feest) weken een
overweging waard.

U vindt SunCare op het adres Bozenhoven 19 in Mijdrecht (Boven de Passage).
www.sun-care.nl Tel. 0297-255455.
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Test Yamaha XV1600A Roadstar Best Buy Bikes

Globetrotter met weinig kilometers
Deze week test Patrick Hesse
een Yamaha XV1600A Roadstar
uit 1999 bij Best Buy Bikes uit
Mijdrecht.
Koning Winter houdt ons land in een
ijzige greep en ik waag mij maar niet
op twee wielen op de weg. Ik ben op
bezoek bij Ed Heining van Best Buy
Bikes, omdat hij wel een hele speciale Yamaha heeft staan, die beslist
een plaatsje in onze krant verdient.
Graag had ik hem gereden, maar wil
ik Scott (de monteur van Best Buy
Bikes) niet extra werk bezorgen met
deze ‘droom in chroom.’
Want wat is hij mooi zeg, deze met
accessoires overladen motorfiets.
In 1999 op de weg gekomen als
demofiets voor Yamaha Nederland en
daarna volledig verbouwd door een
gespecialiseerd bedrijf om vervolgens
de hele wereld over te gaan om op
zo'n beetje iedere tentoonstelling
van naam te worden bewonderd door
tienduizenden motorliefhebbers.
Anno 2010 heeft hij nog weinig van
die bewondering hoeven in te boeten.
Even als een tijdloze schoonheid als
Marilyn Monroe staat hij te blinken
in de showroom. Tot in de details
veranderd en met slechts 21.629
km op de teller is hij zo goed als

nieuw. Wat is er zo speciaal aan deze
1600cc big Twin? Onder andere de
dubbel gespaakte wielen, de K&N
luchtfilter, het Vance & Hines Amerikaanse uitlaatsysteem, de speciale
verchroomde remklauwen, het vooren achterspatbord, het zadel, het
dikke chromen stuur. En met al deze
veranderingen heeft de motor een
werkelijke metamorfose ondergaan
ten opzichte van het origineel. Een
echte “one of a kind.”
Wanneer Scott en ik de Yamaha naar
buiten duwen voor wat foto’s, start
Scott de dikke bullebak en met grote
klappen komt hij tot leven. Met zo'n
vet geluid ga je onmogelijk ongezien
door het leven. Snel maken we wat
foto’s, want het begint al heel hard te
sneeuwen en wil ik het niet op mijn
geweten hebben dat deze schoonheid
vies wordt. Wanneer hij weer droog
en warm in de showroom staat, hoor
ik van Scott dat de Yamaha op een
prijs komt van 7.250 euro, exclusief
199 euro afleveringskosten, maar wel
met drie maanden garantie. Normaal
gesproken een behoorlijk bedrag voor
een motorfiets van 11 jaar oud, die
ook nog de wereld is overgegaan.
Maar daarmee zou ik deze beauty
ongelofelijk te kort doen. Het is
namelijk een èchte, zoals ze dat in

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

het Engels zo mooi zeggen, ‘head
turner’ en is alleen al het verhaal
dat aan deze fiets kleeft speciaal. En
dan heb ik het nog niet gehad over
de schitterende staat. Wel moet de
nieuwe eigenaar net als ik niet vies
zijn van poetswerk, want dat verdient
deze Special. En geloof me, u zult in
de zomer –wanneer de temperatuur
weer behaaglijk genoeg is om motor
te rijden– op deze Yamaha met begeerlijke blinken worden nagekeken.

Best buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht
Tel: 0297-255076

De ultieme cross-over.

De nieuwe RAV4 vanaf € 27.720,-/€ 535,- p.m.
De nieuwe Toyota RAV4 is bij uitstek geschikt voor de veeleisende rijder.
Door zijn vernieuwde styling en uitrusting heeft deze pionier een hoger
niveau bereikt. Met Toyota Optimal Drive bent u verzekerd van een
ultra zuinige motor en de laagste CO2 uitstoot in z’n klasse. De nieuwe
RAV4 is uitgerust met Integrated Active Drive systeem (IADS), voor een
uitstekende handelbaarheid en wegligging maar ook een uiterst scherp

en gecontroleerd rijgedrag. Niet alleen het exterieur is vernieuwd maar
ook het interieur is nu voorzien van nog meer intelligentie. Met het
Easy Flat System van Toyota heeft u binnen een handomdraai een
vlakke laadvloer. Tel daarbij opToyota’s veelomvattende veiligheidssystemen en u heeft het beste van 2 werelden. Sportieve prestaties,
maar ook een zee aan ruimte. Kom bij ons langs en maak een proefrit.

B ra n d s to f ve r b r u i k ( EC 6 9 2 / 2 0 0 8 ) v a r i e e r t v a n 6 , 0 l / 1 0 0 k m ( 1 6 , 7 k m / l ) t /m 7 , 7 l / 1 0 0 k m ( 1 3 , 0 k m / l ) , CO 2 1 5 6 - 1 8 9 g r/ k m .
P r i j s i n c l . B T W , e x c l . k o s t e n r i j k l a a r m a k e n e n v e r w i j d e r i n g s b i j d r a g e . L e a s e p r i j s p e r m a a n d . ( To y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s ) o p b a s i s v a n f u l l o p e r a t i o n a l l e a s e , 4 8 m a a n d e n e n 2 0 . 0 0 0 k m p e r j a a r, e x c l . B T W , b r a n d s t o f e n 7 5 % b o n u s / m a l u s . W i j z i g i n g e n . v o o r b e h o u d e n .

Van Ekris

Maarssen, Kometenweg 2, 0346-557000

Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350
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AUTO&MOTOR
Toyota RAV4

De auto voor de outdoor man of vrouw
Jawel, deze week weer een offroader op de autopagina. Aangezien de
winterbanden niet aan te slepen zijn, zou je in deze barre tijden van een
paar dagen sneeuw en gladheid misschien willen profiteren van vierwielaandrijving. Toyota heeft daarvoor onder meer deze RAV4 paraat, die
onlangs vernieuwd werd.
door michael reuling

De RAV4, was dat niet een heel geinig, kek, bijna ‘schattig’ autootje dat
pretendeerde ook een volwaardige
offroader te zijn? Klopt. De eerste
RAV4 werd in 1994 op de markt gezet en was toen nog lekker compact.
Inmiddels zijn we een paar generaties verder en zie hier een grote
terreinbak die er lang niet meer
zo lief uitziet als voorheen. Dit is
een volwassen Toyota, LandCruiserwaardig als ik het zo mag zeggen.
Hoekig, zo mag je het uiterlijk
betitelen. Stoer, scherpe randen, weg
met alle ronde vormen van de eerste
generatie. Hoewel, één ronde vorm
is nog achterop te vinden, de meegespoten case verhult het reservewiel.
Deze is gemonteerd op de achterklep, die niet naar boven, maar opzij
opent. Zeer makkelijk voor het naar
binnen schuiven van zware boodschappen. Aan de zijkant van de auto
vinden we stoere sidebars die in het
wat groffere terrein beschadigingen
aan de lak moeten voorkomen.
Zodra je de deur sluit is alles herkenbaar Toyota. Ook het navigatiesysteem is oud en vertrouwd. En dat
oud is geen nadeel, het is degelijk en
up to date en bovenal: zeer gemakkelijk te bedienen. Je kunt overigens
ook voor een wat uitgebreider
navigatiesysteem kiezen met onder
meer spraakbediening en voorzien
van een hard disc voor muziek en
navigatiekaarten. Op de achterbank
heb je een zee van ruimte en kun je
moeiteloos een lange reis uitzitten.
De bestuurderspositie is uiteraard ook niet verkeerd, hoewel het
stuur niet optimaal verstelbaar is.

foto's patrick hesse

Het stuur doet denken aan dat van
Toyota’s kleinste, de iQ, en is, voor
het sportieve tintje, recht aan de onderzijde. Bij Toyota hoef je je nooit
zorgen te maken over de kwaliteit
van bijvoorbeeld het interieur. Extra
handig is de achterbank die je vanuit
de kofferruimte snel kunt omklappen
zodat je een vlakke vloer krijgt.
Een puntje waar de ingenieurs nog
over na mogen denken betreft de geluidsisolatie. Het gereden model had
een 2.0 benzinemotor onder de motorkap, gekoppeld aan een Continue
Variabele Transmissie. Deze traploze
automaat zorgt er echter voor dat bij
felle acceleratie de motor zeer aanwezig is. Niet storend, maar je weet
dondersgoed dat je aan het versnellen bent. Is het brute acceleratiegeweld voorbij, wat dankzij de sterke
motor zo gepiept is, dan is de RAV4
een lekker sturende, relaxte cruiser.
En een Japanner is geen echte Japanner als er niet een aantal snufjes
aan boord zijn die de bestuurder
het leven makkelijker maken. Een
kleine greep uit het assortiment: Hill
Start Assist Control, een systeem dat
voorkomt dat de auto op een steile
helling terugrolt. Of Downhill Assist
Control; haal je voet van het gaspedaal en de rem bij een steile afdaling
en dit systeem helpt je de heuvel af
door een constante snelheid van 5
km/u aan te houden.
De gereden versie is de Comfort uitvoering, het instapmodel. Deze demo
is voorzien van een aantal extra’s als
17 inch lichtmetalen velgen, navigatiesysteem, vierwielaandrijving en
CVT-automaat met schakelpaddles
achter het stuur. Instappen kan vanaf
€ 27.720,- voor de 2.0 VVT-i versie,
en wil je het gek maken, ga dan voor
de 2.2 D-4D diesel in Executive
Business uitvoering met ‘normale’
zestraps automaat, voor € 48.675,-.
Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Toyota RAV4

Gereden versie: Toyota RAV4 4WD 2.0 VVT-i
Comfort Multidrive CVT
Vermogen: 158 pk
0-100: 11,0 s
Top: 185 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 13,3 / 7,5 l/100km
Prijs gereden model: € 33.180,Alternatieven: Honda CR-V, Hyundai Santa Fe,
Mitsubishi Outlander

Sport kort
Belastingvrije Alfa
Romeo MiTo met 85
pk en 14% bijtelling
Als eerste in het sportieve en exclusieve segment introduceert Alfa
Romeo een model dat zo zuinig
en schoon is, dat de overheid de
auto beloont: de Alfa Romeo MiTo
1.3 JTDm ECO is niet BPM- en
wegenbelastingplichtig en zakelijke rijders betalen slechts 14%
bijtelling.
Dankzij de zuinige en schone 1.3
viercilinder Euro 5 turbodieselmotor hoeft er over de Alfa Romeo
MiTo ECO geen BPM én geen
wegenbelasting betaald te worden.
De zakelijke rijder betaalt 14%
bijtelling. De zuinige motor levert
85 pk (bij 3.500 tpm) en heeft een
gemiddelde CO2-uitstoot van 95
gram/km. Aan trekkracht onderin
geen gebrek dankzij zijn 200Nm
koppel dat al bij 1.500 toeren
beschikbaar is. Met een volle tank
brandstof kan, als er optimaal met
de motor en auto wordt omgegaan,
maar liefst 1220 kilometer worden afgelegd.
Met het oog op een lager verbruik

en lagere emissies is de ECO eveneens voorzien van het Start&Stop
systeem. Tevens biedt Alfa een
drietal exclusieve pakketten aan
waaronder het Pack Formula I.
Dit pakket kost € 850 en omvat
onder andere automatische airco,
Blue&Me, parkeersensoren, cruise
control, lichtmetalen 16” velgen,
mistlampen en een armsteun. Pack
II omvat hetzelfde maar dan met
17” en kost € 1.250.
Standaard is de Alfa Romeo MiTo
1.3 JTDm ECO onder meer voorzien van: airconditioning inclusief
pollenfilter, in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel inclusief lendensteunverstelling, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare
ramen vóór, elektrisch verstelbare
en in carrosseriekleur gespoten
buitenspiegels, halogeen
koplampen,
achterspoiler
en 7
airbags.

Dankzij de 85 pk en een koppel
van 200 Nm die de turboviercilinder biedt, staat de auto niet
alleen garant voor ‘groene’, maar
ook voor sportieve prestaties. En
met een onderhoudsinterval van
35.000 km, een gemiddeld brandstofverbruik van 3,68 liter per
100 kilometer en een vanafprijs
van €17.950, is de Alfa Romeo
MiTo 1.3 JTDm ECO milieu- en
portemonneevriendelijk. De eerste
auto’s worden begin maart afgeleverd.
Voor meer informatie of een
proefrit kunt u contact opnemen
met Van Kouwen Amsterdam
Zuidoost, Klokkenbergweg 15. Tel.
020-5650380 of kijk op
www.vankouwen.nl.
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Feestelijk decembervoordeel tijdens de ABC-dagen bij Renault

0 % rente en tot € 2.500 extra inruilwaarde

Met het Rabootje naar de Kerstmarkt in De Hoef...

SCHIPHOL-RIJK – Feestmaand december is bij uitstek geschikt om cadeaus weg te geven. Renault-dealer van Kalmthout in Abcoude draagt zijn steentje bij en organiseert van
13 december tot en met 3 januari feestelijke ABC-dagen. ‘Nederland gaat voor groen en
daar profiteert u van. Want als u uw auto tijdens de ABC-dagen van Renault inruilt voor
een nieuwe Renault, dan ontvangt u tot 2.500 euro extra inruilwaarde. Bovendien profiteert u van 0% rente op de financiering en andere aantrekkelijke acties’, aldus Jeroen
Pasterkamp van Autobedrijf van Kalmthout.
benzine en Twingo diesel. Met een prijs vanaf
€ 9.790,-, zonder bpm, geen wegenbelasting
en slechts 14% bijtelling, is de Twingo diesel
de goedkoopste dieselauto op de markt! De
onlangs geïntroduceerde belastingvrije Clio
ECO2 diesel kunt u al aanschaffen vanaf €
14.190,-. Daarnaast staat de nieuwe Laguna
in de showroom. ‘Maar ook de Série Limitée
BOSE® van de Renault Mégane, Scénic en
Laguna bieden voordeel. Hun rijke standaarduitrusting omvat een audiosysteem van
BOSE®, halflederen stoelbekleding en lichtmetalen 17-inchwielen. Alle reden om eens
langs te komen’, nodigt Jeroen Pasterkamp
uit. ‘Tijdens de ABC dagen zijn er immers wel
heel veel superaanbiedingen.’

Jeroen Pasterkamp van Autobedrijf van
Kalmthout beschrijft de eindejaarsactie
als het ABC-tje van Renault. ‘A: koop een
nieuwe Renault, B: profiteer van 0 % rente
op de financiering en C: ontvang tot 2.500
euro extra inruilwaarde. Op Renault.nl kunt
u alvast zien wat uw huidige auto op dit
moment waard is.’
Gratis dvd-speler
Wie in de actieperiode een bezoek brengt
aan de showroom van Autobedrijf van Kalmthout aan de Bovenkamp in Abcoude vindt
altijd een cadeautje onder de kerstboom en
maakt zelfs kans op een Staatslot. ‘Bovendien ontvangt u bij aankoop van een nieuwe
Renault een gratis dvd-speler voor in de
auto, inclusief twee lcd-schermen die aan de
hoofdsteunen van de voorstoelen gemonteerd
kunnen worden’, vervolgt Jeroen Pasterkamp. ‘Leaserijders die een nieuwe Renault
– met uitzondering van de Twingo – aanschaffen, kunnen kiezen uit een BOSE® Wave®
Music-systeem ter waarde
van 698 euro of een accessoirecheque met een
waarde tot 750 euro. ”

Vele honderden bezoekers hebben afgelopen
zondag genoten van de jaarlijkse Kerstmarkt
in De Hoef. Van heinde en verre kwam men
af op de kramen met kerstgerelateerde artikelen, de workshops en de muzikale activiteiten. In het kader van de herindeling werd de
markt 's ochtends geopend door burgemeester Jan Streng van Abcoude. Zónder ambtsketting weliswaar. "Die mag je alleen dragen
in je eigen gemeente,” aldus de burgervader.
Om parkeerproblemen te voorkomen, konden
bezoekers hun auto parkeren bij slagerij
Wouters. Het Rabootje van Zorgboerderij
Amstelkade pendelde heen en weer tussen

de parkeerplaats en de aanlegsteiger van
Pannenkoekenrestaurant De Strooppot, waar
men het marktterrein kon betreden.

Burgemeester Jan Streng van Abcoude opent de
markt

Perscontact : +31 (0) 20 354 94 18
pr@renault.nl
Internetsites: www.renaultpers.nl – www.media.
renault.com – www.renault.nl – www.renault.com

Veel te zien bij de kramen met kerstspulletjes

Warme chocolademelk gaat er altijd in!

Belastingvrije modellen
In de showroom van
Autobedrijf van Kalmthout is meer voordeel te
vinden. Bijvoorbeeld in de
vorm van de belastingvrije
ECO2 modellen Twingo

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

Kruiswoordpuzzel week 50
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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29
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60

43

HORIZONTAAL:
1. Bolgewas; 5. vijandelijke inval; 10. pausennaam; 11. uitroep van opluchting; 12.
boomwol; 14. gevecht; 16. loven; 18. limonadesiroop; 20. deel van een breviergebed;
22. knaagdier; 23. soort papegaai; 24. heidemeertje; 25. onafgesloten; 27. vogelaarstok; 29. ver; 30. voetpunt; 32.
concertgebouw; 34. wintersportartikel; 35.
loot; 37. fijn; 39. aalvork; 42. vereniging;
44. geneeskrachtige plant; 46. soort hond;
48. gewas; 49. chemisch element; 50. gedwee; 51. proef; 53. rangtelwoord; 55. muziekteken; 56. bekend gebouw in Londen;
58. muze van het minnedicht; 60. gelofte;
61. vragend vnw.; 62. haast hebben; 63.
eerzuchtig persoon.
VERTICAAL:
1. Naar een hogere positie; 2. Schotse familiestam; 3. boom; 4. Europeaan; 6. rekening; 7. afgelegen; 8. enfin; 9. glad maken;
12. aaneenschakeling; 13. wie haringen van
ingewanden ontdoet; 14. soldatenpet; 15.
dempen; 17. snel; 19. deel van het lichaam;
21. troefkaart; 26. inheems vorst; 27. sierheester; 28. persoon van adel; 29. vereerd
symbool; 31. glansloos; 33. griezelig; 36.
deel van de dag; 37. correct; 38. achteraf;
39. afloop; 40. geliefde van Julia; 41. smaldeel; 43. watering; 45. bloem; 47. klamp;
52. destijds; 53. ethische norm; 54. peulvrucht; 55. boerderij; 57. afwezig; 59.
trotse houding.

Sudoku week 50
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 49
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Junior Secretaresse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verpleegkundige
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Klusjesman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Fietsmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Specialist ouderengeneeskunde
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Medewerker Customer Care
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Crediteurenadministratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: GGZ-verpleegkundige
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Verkoop medewerker
houdbaar 37 uur
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde
Venen
Plaats: wilnis

Functie: Administratief medewerker
inkoopcontrole (FT)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer
B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Wijkziekenverzorgende
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Account manager International Sales
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer
B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Seizoen hulpkrachten Klantafhandeling; Scannen & Controle
en kassa
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer
B.V.
Plaats: Aalsmeer

DE GROENE
VENEN

Voor onze wijken in Abcoude Lekker iedere vrijdag geld
verdienen in je eigen dorp
& Baambrugge zijn wij op
en op de tijd die je schikt.
zoek naar

Bezorgers gezocht

Betrouwbare
vakantiekrachten / invallers

Meld je aan op
info@degroenevenen.nl
Of bel met 0297-385257

Porsche Centrum Amsterdam zoekt twee topmonteurs en een service-adviseur!
Langs de A2 in Amsterdam Zuidoost staat het pand van Porsche Centrum Amsterdam. In de werkplaats, die voorzien is van de nieuwste apparatuur, werken monteurs
die Porsche denken, dromen en voelen. Zij weten dat hun klanten topkwaliteit verwachten. Dus leveren zij dat ook. Ons 14 man tellende technische team is toe
aan versterking. Daarom zijn wij op zoek naar twee topmonteurs die graag willen werken in onze nieuwe werkplaats. Daarnaast zijn wij op zoek naar een klantvriendelijke
service-adviseur die onze klanten vanaf het moment van binnenkomst tot het afleveren van de auto een heldere uitleg geeft over de uitgevoerde werkzaamheden.

1e Autotechnicus

Autotechnicus Bandenspecialist

Service-adviseur m/v

met als specialisatie chassis , onderstellen
en uitlijnen
Je bent o.a. verantwoordelijk voor de

Als Autotechnicus beschik je over een

Je bent het aanspreekpunt voor onze

Interesse?

snelle en correcte afhandeling van (com-

afgeronde opleiding en ben je in het

klanten als het gaat om onderhoud,

De uitgebreide omschrijving van deze

plexe) diagnose, reparatie en onderhoud

bezit van het diploma Autotechnicus.

reparatie. Je bent communicatief zeer

vacatures kun je nalezen op

aan alle Porsche modellen. Je voert APK

Als je beschikt over APK en/of andere

vaardig, klantvriendelijk en representa-

www.porschecentrumamsterdam.nl.

keuringen uit en lost storingen op die

diploma’s is dat een pré. Verder beschik

tief. Daarnaast werk je netjes en secuur.

Wilt u meer informatie, neemt u dan

kunnen ontstaan. Zowel mechanisch

je over een ruime ervaring en kennis op

Je beschikt over een opleiding op MBO+

contact op met de heer J. Rompa op

als electronisch. Hiervoor is kennis van

het gebied van uitlijnen, bandenmontage

niveau en je hebt bij voorkeur ervaring

telefoonnummer (020) 4911911.

o.a. Canbus systemen noodzakelijk. We

en balanceren.We bieden een uitgebreid

in een soortgelijke functie in de auto-

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten

bieden een uitgebreid trainingstraject en

trainingstraject en alle relevante op-

branche. Beheersing van de Duitse taal

aan Porsche Centrum Amsterdam,

alle relevante opleidingen en trainingen

leidingen en trainingen die nodig zijn om

is een pré (i.v.m. het Duitse informatie-

ter attentie van de heer J. Rompa

die nodig zijn om jouw kennis op pijl

jouw kennis op pijl te houden.

systeem). Je hebt een flexibele instelling

jrompa@a-point.nl.

te houden. Je beschikt over het diploma

qua werktijden en werkt graag samen

Eerste Autotechnicus met APK. Daar-

met de werkplaatschef aan de hoogste

naast zijn STEK en/of andere diploma’s

kwaliteit op het gebied van onderhoud en

een pré.

reparatie. Je krijgt een prima salaris en
goede sucundaire arbeidsvoorwaarden.

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon (020) 4 911 911.
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De bank? Dat bent ú!
Klant worden bij een bank kan overal. Maar lid worden? Dat kunt u alleen bij de
coöperatieve Rabobank. De bank die ooit werd opgericht door de klanten zelf. En die
nog altijd maar één doel heeft: het belang van die klanten. Wat u daarvan merkt?

Waarom de Rabobank leden heeft.
En wat u daaraan hebt.
Rabobank. Een bank met ideeën.
De Rabobank is betrouwbaar en solide.
Een bank die geen aandeelhouders heeft, hoeft die
aandeelhouders ook niet te betalen. De winst die de
Rabobank maakt, investeren we grotendeels weer in de
bank zelf. Daardoor is de Rabobank al jaren één van de
meest solide banken van de wereld. Een bank met toekomst dus. Een ander deel van de winst geeft de bank
terug aan de samenleving. In de vorm van sponsorgeld
voor lokale sportclubs bijvoorbeeld. Of door plaatselijke
goede doelen te steunen, met geld en met inzet. Zo
komt het dat de coöperatieve Rabobank niet alleen heel
betrouwbaar is, maar ook een menselijk gezicht heeft.
Lokaal samenwerken zit in de genen van de Rabobank. De coöperatieve Rabobank is gebaseerd op
samenwerking. Klein, groot, oud, jong, ondernemer,
particulier, vermogend of niet… de bank werkt samen
met iedereen. En omdat de lokale Rabobank eigen
baas is, stelt die samenwerking ook iets voor. Stel dat u
een hypotheek nodig hebt. Dan krijgt u niet eerst te

maken met een ver hoofdkantoor dat uw aanvraag
beoordeelt. U doet zaken met mensen die u persoonlijk kent. Uw eigen lokale bank bekijkt uw wensen en
uw mogelijkheden én hakt knopen door. Dat betekent
niet dat de bank uw wens altijd kan vervullen. Maar
het voelt wel anders: menselijk, zorgvuldig en dichtbij.
En het gaat meestal ook sneller.
Als lid van de Rabobank hebt u invloed.
Een coöperatie kan niet zonder leden. Lid worden van
de Rabobank is kosteloos en levert iets unieks op: echte
invloed. Omdat de bank lokaal georganiseerd is, kunt u
over belangrijke zaken meebeslissen. Onder meer over
de goede doelen die de bank ondersteunt. Als lid kiest
u de leden van de ledenraad en u kunt zich ook zelf
verkiesbaar stellen. Via de ledenraad kunt u laten weten
wat u van de dienstverlening vindt. De ledenraad houdt
de bank met beide benen op de grond. Zo kan de bank
nooit een club worden die zijn eigen regels bepaalt.
Want de Rabobank, dat bent u zélf.

Persoonlijk kennismaken of lid worden?
Neem contact met ons op of loop binnen bij één van onze
zeven vestigingen in Abcoude, Amstelveen, Ouderkerk
aan de Amstel of Weesp. U bent van harte welkom!
Telefoon: (020) 454 80 00
Internet: www.rabobank.nl/amstelenvecht
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Het idee is dat …
… u als lid van de Rabobank
invloed hebt op de
dienstverlening van uw bank.
… de Rabobank geen
aandeelhouders hoeft te
betalen. Daardoor kan de bank
goede doelen bij u in de buurt
een steuntje in de rug geven.
… de Rabobank lokaal werkt
en uw regio kent. Dat voelt
menselijk en dichtbij.
… de bankencrisis heeft bevestigd
dat de Rabobank al jaren één
van de meest solide banken
van de wereld is.

Wie kiest ú
in de ledenraad?
Op dit moment kiezen de leden van Rabobank
Amstel en Vecht uit hun midden de ledenraadsleden
van de bank. Bent u ook betrokken bij de bank en
wilt u meebepalen wie er in de ledenraad komt?
Breng dan nu uw stem uit (of word eerst lid)!

13-12-10 13:29

