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TE KOOP

Ochtendsfeer bij Baambrugge
Ook in dit jaargetijde valt er volop te genieten van natuurschoon in onze regio. Met een laagstaande zon, als de ochtendmist
over de bevroren weilanden ligt, kun je prachtige foto's schieten. Bijgaande opname werd ingezonden door fotograaf Judith
Brandon uit Baambrugge, die met de camera vroeg op pad ging om deze sfeerfoto te maken.
foto judith brandon

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

Komend weekend volop genieten van kerstsfeer in De Ronde Venen
Inwoners van De Ronde Venen kunnen dit weekend maar liefst vier kerstmarkten bezoeken. Op zaterdag 15 december is er
kerstmarkt in Vinkeveen op het parkeerterrein achter De Boei en op zondag kan men terecht in zowel Mijdrecht als Abcoude,
waar ook de winkels geopend zijn. Ook in De Hoef vindt zondag de traditionele Kerstmarkt plaats. Op de tijdelijke schaatsbaan op het Raadhuisplein is vanavond (vrijdag) weer kinderdisco, zaterdag G-schaatsen tot 10.30 en daarna vrij schaatsen
tot 22.00 uur. Ook tijdens de Kerstmarkt a.s. zondag is Venen on Ice van 10 tot 21 uur geopend voor vrij schaatsen. 		
foto pim limburg
								
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Nieuw
regeerakkoord
Kom langs en kijk
wat dit voor jouw
hypotheek betekent!
Hofland 19, Mijdrecht.
(0297) 24 17 70

DUIDELIJK VERHAAL

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

KERSTMARKT
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13.00 - 18.00 uur

14 december 2012		

centrum Abcoude

arresleetochten

live
muziek

en de
Kerstman
is er ook!

veel
winkels
open

kramen
met kerstartikelen

uitslag
bonnenactie &
kerstverhalenwedstijd

Z0. 16 DECEMBER
Collier

met slot en kraal

€ 166,-

€ 99,WWW.TROLLBEADS.NL • WWW.TROLLBEADS.BE

€ 142,-

Zilveren

€ 89,- metarmband
slot en kralen

Leren
armband

met slot en kralen

Glaskraal
Colour Joy

€ 132,-

€ 79,-

€ 28,-

€ 19,-

Van Beek

J u w e l i e r

Draag
Trollbeads
zoals jij

Vandat
Beekwilt!
J u w e l i e r
Dorpsstraat 36 • 3641 EC Mijdrecht
Telefoon 0297 - 28 91 76
www.juweliervanbeek.nl

Dorpsstraat 36 • 3641 EC Mijdrecht
Telefoon 0297 - 28 91 76
De actie loopt t/m 15 januari 2013. Zolang de voorraad strekt.
www.juweliervanbeek.nl
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Klantvriendelijksonderzoek Wmo 2011

Verrassend verzoek wethouder Palm

Gebruikers van Wmo voorzieningen zijn tevreden

Wethouder wil korter gaan werken

Sinds 2008 wordt er jaarlijks onderzoek gedaan bij de mensen die
gebruik moeten maken van de voorzieningen in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarbij gaat om mensen die
hulp in de huishouding nodig hebben, voor wie speciale woonvoorzieningen moeten worden getroffen, en om de verstrekking van hulpmiddelen zoals rolstoel of scootmobiel. Omdat deze mensen doorgaans
niet van het reguliere openbare vervoer gebruik kunnen maken is ook
de gang van zaken bij de regiotaxi in het onderzoek meegenomen.

Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het verzoek
van wethouder Palm om met ingang van het nieuwe jaar een dag in
de week korter te gaan werken. De wethouder is nu fulltime in dienst
van de gemeente. Hij wil terug naar tachtig procent werktijd. Een opvallend besluit van de wethouder van financiën in een tijd waarin de
teruglopende inkomsten van de gemeente en de daaruit voortvloeiende
bezuinigingen een zware claim leggen op de slagvaardigheid van het
gemeentebestuur.

door piet van buul

Er zijn ten behoeve van het onderzoek 180 vragenlijsten verstuurd
naar gebruikers van Wmo voorzieningen. Daarbij wordt nagegaan
hoe het is gegaan met aanvragen
van een voorziening. Is men op een
klantvriendelijke manier behandeld?
Is men tevreden met de voorziening
en helpt het ook bij het dagelijks
functioneren?
“Met een respons van 95 procent
mag je zeker spreken van een representatief onderzoek,” stelt wethouder
Erika Spil vast. “En uiteraard ben ik
blij met het resultaat. Uit het rapport
blijkt duidelijk dat men tevreden
is over de wijze waarop men door
de verantwoordelijke functionarissen is behandeld. We hebben met
name veel aandacht besteed aan de
manier waarop cliënten benaderd
dienen te worden. En dat blijkt dus
zijn vruchten af te werpen. Mensen
hebben het gevoel dat ze serieus
worden genomen en dat er goed naar
ze geluisterd wordt. Men is ook blij
met het feit dat men dankzij zo’n
voorziening langer zelfstandig thuis
kan blijven wonen.”
Het onderzoek geeft ook een resulta-

tenvergelijking met andere gemeente
uit de regio (Montfoort, Oudewater,
Stichtse Vecht en Woerden). Wethouder Spil is er trots op dat in deze
vergelijking De Ronde Venen hoog
scoort en op enkele onderdelen zelfs
als beste uit de bus komt.
Regiotaxi
De regiotaxi is een voorziening
die niet zo hoog scoort. Toch is de
wethouder niet ontevreden. “In dit
onderzoek geeft 68% aan tevreden
te zijn. Dat vinden we nog steeds te
laag, maar het is al weer een stuk
beter dan het jaar daarvoor toen er
een score van 58% uit de bus kwam.
De meeste wrevel wordt veroorzaakt
door de wachttijden. Intensief overleg
heeft opnieuw tot een aantal verbeteringen geleid en inmiddels blijkt
in het tweede kwartaal van 2012 al
90% van de ritten op de afgesproken
tijd uitgevoerd te worden. Dat is dus
een flinke verbetering,” aldus de
wethouder.
Het complete rapport van 15 pagina’s
is terug te vinden op

www.derondevenen.nl.

Foto- en filmwedstrijd over afval
Iedereen heeft dagelijks met afval te
maken. Wat gebeurt er allemaal mee
en wat wordt ervan gemaakt? En
wat doe jij met dat afval? Dat wil het
campagneteam van ‘Doe meer met
afval’ graag weten. Daarom is zij de
foto- en filmwedstrijd ‘Meer doen met
afval’ gestart. Upload jouw originele
foto of filmpje op de campagnewebsite waarin je laat zien wat jij meer
doet met afval en maak kans op een
digitale camera. Feitelijk zou de
foto- en filmwedstrijd ‘Meer doen
met afval’ duren tot 31 december van
dit jaar. Maar de wedstrijdperiode is
verlengd tot en met eind mei 2013.
Met de foto- en filmwedstrijd, een
onderdeel van de campagne ‘Doe
meer met afval’, willen de Utrechtse
gemeenten hun inwoners, jong en
oud, op een leuke manier vragen na

te denken over het belang van afvalscheiding en recycling. De gemeenten
kunnen ook van jou leren, want
misschien heb jij wel een waanzinnig
nieuw idee om met het gescheiden
afval om te gaan. Maak een foto en/
of filmpje van jouw idee, ga naar
het deelnameformulier op www.
doemeermetafval.nl/fotofilmwedstrijd
en zet ze erop. Voor filmpjes geldt dat
je ze eerst op Youtube zet en de link
vermeldt op het deelnameformulier
op de campagnewebsite.
Er zijn vier categorieën: 1) fotografie
t/m 14 jaar; 2) fotografie vanaf 15
jaar; 3) film t/m 14 jaar en 4) film
vanaf 15 jaar. De inzenders met de
beste, leukste, grappigste, mooiste
en meeste originele foto’s of filmpjes
over afval, afvalscheiding en/of recycling winnen een digitale camera.

Agenda Kort
•
•
•
•

Schaatsbaan Mijdrecht
Verzamelaarsmarkt De Meijert Mijdrecht
Kerstmarkt Boeiplein Vinkeveen
Kerststallententoonstelling Abcoude

Zondag 16 december
•
•
•
•
•
•

Schaatsbaan Mijdrecht
Kerstmarkt en koopzondag Mijdrecht
Kerstmarkt, kerkplein De Hoef
Kerstmarkt centrum Abcoude
Kerststallententoonstelling Abcoude
Kerstconcert Dorpskerk Abcoude

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

De wethouder heeft binnen het college een stevige portefeuille. Hij is
onder meer verantwoordelijk voor
de sectoren Financiën, Personeel &
Organisatie, Economie en Bedrijvigheid, Grondzaken en Beheer
Vastgoed. “Dat is inderdaad een
stevig pakket,”erkent Pieter Palm.
“Bij ons aantreden waren dat ook
de onderwerpen die veel aandacht
vroegen. We hebben nu twee jaar
lang alles op alles gezet om orde op
zaken te stellen. En ik kan stellen
dat we daarin succesvol zijn. Er zijn
in de afgelopen twee jaar enorme
stappen gezet. We hebben onze
financiën op orde en de risicovolle
grondtransacties zijn afgehandeld, dan wel onder controle. De
personele organisatie is inmiddels,
mede door de komst van de nieuwe
gemeentesecretaris sterk verbeterd. En ik verwacht een dezer
dagen het bericht van de provincie,
dat het preventief toezicht wordt
opgeheven. Dat alles betekent dat
deze zaken in de komende periode
minder tijd zullen vragen. Ik ben er
van overtuigd dat een reductie van
de tijdbesteding alleszins verantwoord is. Uiteraard blijf ik wel volledig verantwoordelijk voor de volle
omvang van mijn portefeuille.”
Voordat Pieter Palm fulltime

wethouder werd was hij zelfstandig
consultant en ondernemer in de
sector van de ruimtelijke ordening.
Hij wil hieraan de komende tijd
weer wat meer aandacht gaan
geven. Het verminderen van het
aantal werkuren van de wethouder
levert de gemeente een besparing
van achttien duizend euro op jaarbasis op.
De gemeenteraad zal op 20 december a.s. beslissen of ingestemd
kan worden met het verzoek van
wethouder Palm.

Afvalkalender 2013 niet ontvangen?
Tussen 3 en 14 december is de
Afvalkalender 2013 verspreid onder
alle huishoudens in de gemeente De
Ronde Venen. Ook bij huishoudens
met een nee/nee-sticker op de brievenbus. Op de kalender kunt u zien op
welke data in 2013 de verschillende
soorten huisvuil worden opgehaald.
Wie de Afvalkalender 2013 onverhoopt toch niet ontvangen heeft,
kan deze alsnog ophalen bij het
gemeentehuis in Mijdrecht. U kunt
ook bellen met de gemeente via het
telefoonnummer 0297 29 16 16 om
de Afvalkalender 2013 aan te vragen.

De Afvalkalender bestaat dit jaar
uit alleen uit een kaart met de
inzamelingsdata. Hij is voorzien van
een boorgat en is gemakkelijk over
de kalender van het afgelopen jaar
heen te hangen. Zo houdt u toch
alle informatie over afval scheiden
bij de hand. Heeft u de kalender
van afgelopen jaar niet meer in uw
bezit? Meer informatie over afval
scheiden vindt u ook op
www.derondevenen.nl of haal de
folder op het gemeentehuis.

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 15 december

door piet van buul
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Luistervink
Als g’in nood
gezeten…
Het is avond als Willem en Truus
aan hun bakkie troost zitten. Die
middag hebben ze opnieuw nog
eens te horen gekregen dat de
medische zorg haar beperkingen
kent. Wat ze al eerder hadden
gehoord werd die middag nog eens
door een andere arts bevestigd. De
gevolgen ervan kunnen we energiek bestrijden, de oorzaak helaas
niet. Toch kijken beiden elkaar
aan. Die aardige meneer, professor,
weliswaar ietwat bejaard, had het
tijdens een lezing over dat toch
gezegd? ‘Nooit opgeven, er is altijd
hoop’.
Het is dan ook de volgende morgen dat Truus de stoute schoenen
aantrekt en de telefoon pakt.
De afspraak is snel gemaakt en
beiden spoeden zich een aantal
dagen later naar de plek waar de
prof in ruste resideert. Er worden
weinig nieuwigheden uitgewisseld.
Wel blijkt dat de prof niet meer
up to date is. Er wordt een aantal
mogelijkheden besproken. Natuurlijk kan prof een plekje in Houston
reserveren, of in Frankfurt of
Heidelberg. De kosten bedragen
respectievelijk 100.000 en 50.000
euro. Alleen voor de behandeling;
verblijf en opname komen daar
nog bij. Peanuts, u koopt daar
wel tien jaar extra leven voor in.
Ook Nijmegen blijkt een optie.
Het KWF heeft daar een speciale
MRI geschonken die het mogelijk
maakt uitzaaiingen nauwgezet op
voorhand te traceren. De kosten
van zo’n scan bedragen 1.000
euro, het is maar de vraag of uw
verzekering dat vergoedt. Op dat
moment slaat de twijfel toe bij
beiden. Hoe kan het zijn dat heel
Nederland fietst, lapt en inzamelt
en via-via de uiteindelijke patiënt
moet dokken.
Thuisgekomen besluiten ze toch
nog maar eens te rade te gaan
bij de arts die ze vanaf het uur
U heeft begeleid. “U moet het
zelf weten, het is uw lijf, maar
realiseert u zich dat u in geval van
complicaties terug naar Houston,
Frankfurt of Nijmegen moet? Als
de situatie levensbedreigend is zal
ieder ziekenhuis u helpen, maar zo
niet, dan kunt u echt weer op het
vliegtuig stappen...”
Maar eens even met een lotgenoot
gebeld die onlangs in een Duits
ziekenhuis is behandeld. Over
de behandeling niets dan goeds,
maar toen vlak voor de operatie
de vraag werd gesteld of de robot
door een assistent of de prof moest
worden bediend en voor de laatste
een extra betaling uit eigen zak
werd gevraagd, rezen ook daar
twijfels. Hoe was het vroeger ook
weer, fonds of particulier?
Willem en Truus kijken nog eens
terug naar de afgelopen tijd. Een
huisarts die altijd op het juiste moment paraat is. Een specialist die
na een telefoontje altijd snel terug
belt en met raad en daad terzijde
staat. Iets om te koesteren, dat
geeft vertrouwen.
		
Luistervink
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Kort nieuws
Mijdrecht

Ds. N. Vennik in
De Wegwijzer
Zondag 16 december gaat ds. N.
Vennik voor in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, in
Mijdrecht. Beide diensten staan in
het teken van de viering van het
Heilig Avondmaal.
Om 10 uur gaat de uitleg over:
God is de God die spreekt. Op zoveel verschillende manieren en in
alle tijden. Horen we Hem? Horen
we Hem ook als Hij spreekt door
Jezus Christus, zijn Zoon?
Om 17 uur gaat de uitleg over: De
Here Jezus is de grote pionier. Hij
zet in naam van God, zijn Vader,
iets ongehoord moois in gang. De
redding van jou en u en mij. Er is
er maar één die dat kan. Ga achter de pionier aan en kom nooit
bedrogen uit. Het is namelijk een
pionier met visie!
Thuis live of achteraf de dienst
bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Mijdrecht

Tienerdisco
‘glitter & glamour’
Ben jij tussen de 9 en 13 jaar?
Heb je zin in een gezellig feestje
met een of meer vriend(inn)en?
Lijkt glitter en glamour je ook een
leuk thema? Haal dan je meest
sjieke kleding uit de kast en kom
naar de tienerdisco! Heb je geen
kleding die binnen het thema
past? Geen ramp, ook dan mag je
gezellig mee komen feesten!
Met het sluiten van de Fabriek
zijn ook de populaire tienerdisco’s
verdwenen. Vanwege het succes en de vraag naar deze disco
heeft Jongerenvereniging AJOC
besloten om de tienerdisco vanaf
deze maand maandelijks terug te
laten keren in haar clubgebouw
‘Immitsj’.
De eerste tienerdisco vindt aanstaande zaterdag 15 december
plaats. DJ Joost (bekend van de
tienerdisco’s in de Fabriek) draait
deze avond leuke nummers. Het
feest begint om 20 uur en eindigt
om 23.30 uur. Je vindt ‘Immitsj’ op
Windmolen 75 in Mijdrecht. De
entree is 5 euro.

Baambrugge

Kerstbiljarten in het
dorpshuis
Traditiegetrouw organiseert
biljartvereniging de Poedel op de
zaterdag voor Kerst het Kruk en
Stoof biljarten in het Dorpshuis
De Vijf Bogen te Baambrugge.
Ervaring met biljarten is NIET
vereist. Er zijn zoals altijd weer
leuke prijzen te winnen. Zaterdag
22 december. Aanvang 14 uur;
zaal open 13 uur. Deelname vanaf
16 jaar.
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Eerste (sneeuw)bal op gerenoveerde jeu de
boules baan

Fotoexpositie Artienne Groenewegen bij
De Huifkar

Onder winterse
omstandigheden
heeft wethouder
Schouten zaterdag jl. de eerste
bal gegooid op
de gerenoveerde
jeu-de-boulesbaan
in de Dodaarslaan
in Vinkeveen.
De heersende
winnaars Sam
en Mathijs
probeerden hem
stevige tegenstand
te bieden, maar
helaas voor deze
sportieve mannen
won de wethouder
met een prachWethouder Schouten
tige laatste worp.
Daarna hebben
die dag hard en met veel plezier gede kinderen de competitie verder
werkt. Wethouder Schouten kwam
gespeeld en hebben Femke en Zara
kijken en nam de uitnodiging aan
de trofee veroverd. Hun naam komt
om tijdens de kerstborrel de eerste
weer op de trofee te staan!
bal te gooien. Hij heeft zich, samen
met zijn vrouw, op deze koude zaTijdens de burendag in september
terdag aan zijn belofte gehouden!
zijn in het tweede hofje van de DoDe wethouder sprak zijn waardedaarslaan in Vinkeveen de handen
ineen geslagen om de vervallen jeu- ring uit voor de saamhorigheid in
de buurt. Een voorbeeld voor veel
de-boulesbaan op te knappen. Met
buurten en hij hoopt dat door het
financiële ondersteuning van het
kernenbeleid van de gemeente
Oranjefonds, heerlijke taarten van
de buurvrouwen, spierkracht van de dit een stimulans kan zijn in de
gemeente De Ronde Venen.
buurmannen en buurkinderen is er

Tot eind december houdt fotografe Artienne Groenewegen in tuincentrum
De Huifkar aan de Oosterlandweg in Mijdrecht een kleine expositie van
foto's van voederende vogels. De meest opvallende foto is die van een
bonte specht. Alle foto's zijn genomen in de tuin van de familie Groenewegen aan de Oosterlandweg.

Topsurf skiseizoen geopend

Uitreiking opbrengsten Grote Clubactie
bij Opel Van Kouwen
Op dinsdagavond jl. vond de uitreiking plaats van de opbrengsten van
de Grote Clubactie.
Bij Opeldealer Van Kouwen in Mijdrecht kregen de clubs uit de regio
Mijdrecht, Aalsmeer, Amstelveen en
Hoofddorp uit handen van directeur
Frank Vaneman van Van Kouwen
een symbolische cheque uitgereikt
met het bedrag dat de verkoop van
hun loten heeft opgeleverd.
Frank Vaneman: “We zijn er trots
op hoofdsponsor te zijn van de
Grote Clubactie en op deze manier
onze clubs verder te helpen. Door
de betrokkenheid van Van Kouwen in samenwerking met Opel
Nederland kan de Grote Clubactie
nog grootser uitpakken en krijgt het
verenigingsleven hier in de regio de
steun die het verdient. Wij vinden
het van belang maatschappelijk
betrokken te zijn en steunen door
middel van deze samenwerking de
clubs in onze regio.”
De clubs met de meeste opbreng-

sten werden in het zonnetje gezet
met een bloemetje. In de regio
Mijdrecht en Aalsmeer waren dat:
Sportvereniging Omnia 2000 uit
Kudelstaart met € 6.186,21; The
Funny Horse uit Aalsmeer met €
2.691,96 en GV Veenland uit Wilnis
met € 1.986,63.
De Grote Clubactie heeft in de
afgelopen 40 jaar bijna 240.000
clubs geholpen met bijna 220 miljoen euro. De clubs gebruiken deze
actie om de clubkas aan te vullen.
Dit zijn broodnodige middelen die
clubs helpen de sport en begeleiding te bieden in de regio. 80% van
de inleg gaat direct naar de clubs.
Verder is er een Facebookactie
gestart waarbij een Vivaro Clubbus als hoofdprijs door Opel/Van
Kouwen wordt weggegeven aan de
vrijwilliger van het jaar. De uitreiking hiervan vindt op 18 december
plaats.

Topsurf is al 30 jaar dé specialist op het gebied van wintersport en heeft
begin december met een feestelijk tintje zijn skiseizoen geopend.
Met hapjes en drankjes en veel gezelligheid is het een super geslaagd openingsweekend geweest. Dit betekent natuurlijk ook dat de openingstijden
verruimd zijn en ze nu ook op donderdagavond en zondag open zijn.
Topsuf Vinkeveen, Vinkenkade 31.

www.topsurf.nl

Nieuwe bloemenwinkel in winkelcentrum Adelhof

Sinds een paar weken prijkt de
naam ‘Bloemfontein’ op de luifel
van de bloemenwinkel in het Mijdrechtse winkelcentrum Adelhof. Al
vanaf dit voorjaar is de winkel in
handen van Dennis en Iris Hogerwerf. De afgelopen zomer werd
gebruikt om het interieur iets op te
frissen en aan te passen, nu was het
moment daar om de winkel officieel
om te dopen.
Men kan bij Bloemfontein terecht
voor mooie boeketten, leuke ca-

deautjes en allerlei woonaccessoires. Boeketten kunnen nu ook door
heel Nederland bezorgd worden,
door een aansluiting bij bloemenverzendorganisatie Topbloemen.
Ook kan men bij Bloemfontein sparen voor een gratis mini-boeketje,
met mooie nieuwe spaarkaarten en
zegels. Oude spaarkaarten zijn nog
in te leveren tot einde van dit jaar.
Nadere informatie is te vinden op
www.bloemfonteinmijdrecht.nl en op
Facebook.
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VIOS soliste geplaatst voor NK

Soliste Liliane Roosendaal van
Show- en Marchingband VIOS
heeft zich geplaatst voor het
Nederlandse Kampioenschap
Majorette Accessoires.
Van april tot begin november dit
jaar heeft zij aan verschillende
wedstrijden door heel Nederland
meegedaan en op al deze wedstrijden wist zij plaatsingspunten te
behalen. Liliane voert haar show,
met als thema ‘een reis door de
sterren’, natuurlijk uit met een baton (de majorette stok). Maar ook
met andere attributen zoals onder
andere een grote sterrenkijker, een
satelliet en uiteraard sterren.
Met deze expressieve show wist
zij de jury te overtuigen dat haar
show goed genoeg is om deel te
mogen nemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen. Deze worden

op 16 maart 2013 gehouden in
Leidschenveen.
Liliane gaat de komende tijd hard
trainen om haar show zo perfect
mogelijk te presenteren tijdens dit
kampioenschap. In haar categorie
zijn in totaal 6 deelnemers. Plaats
1 t/m3 geeft recht op een plek in
de Nederlandse Equipe die in Oktober 2013 naar Noorwegen gaat
voor het EK Majorette. Natuurlijk
is het streven van Liliane om hier
ook naar toe te mogen, zodat haar
show ook internationaal bekeken
zal worden.
Wil je ook kennismaken met majorette? Kijk dan op de website van
Show- en Marchingband VIOS via
www.vios-mijdrecht.nl of stuur een
e-mail naar majorettes@vios-mijdrecht.nl voor meer informatie.

Manchester City kampioen UEFA-cup
Zaterdag 8 december jl heeft bij
CSW de prijsuitreiking van de
UEFA‐cup plaatsgevonden. In deze
competitie speelden drie jongensteams (Juventus, Galatasary en
Atletico Madrid) en één meisjesteam, Manchester City. Iedere
zaterdagmorgen stonden de meiden
hun mannetje tegenover de jongens.
Ondanks het leeftijdsverschil met
de jongens hebben deze meiden van
de 11 wedstrijden er 10 gewonnen
en 1 gelijk gespeeld. Met grote
uitslagen in zowel de wedstrijd als
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Akke Feddema - Fokker exposeert in Londen
Akke Feddema – Fokker uit De
Ronde Venen is genomineerd voor
het “schilderij van het jaar”. Het
schilderij van het jaar is de eerste
landelijke verkiezing voor het beste
schilderij van Nederland. Ca. 1200
schilderijen deden aan de wedstrijd
mee, gemaakt door 550 kunstenaars en de 12 besten gaan door
met o.a. een expositie in Londen.
Afgelopen maandag heeft Akke het
verlossende bericht te horen gekregen van de organisatie, dat de 12
genomineerde kunstenaars bekend
zijn en dat zei daar bij zit. Helaas
is haar schilderij niet het Schilderij
van het Jaar geworden, maar Akke
is ontzettend blij, dat ze samen met
12 kunstenaars in Londen en in
het museum Jan van de Togt mag
exposeren van 17 januari tot en
met 24 februari 2013 in Amstelveen met een feestelijke opening.
Daarna reist de expositie af voor
een expositie van twee weken in de
Griffin Gallery in Londen!!
Akke wil iedereen bedanken voor
alle support die we de afgelopen
twee maanden heb mogen ervaren

bij deze verkiezing!!
Tevens hangen er ook nog een
aantal schilderijen van Akke Feddema- Fokker in Gallery De Blauwe
Meije te Zegveld tot eind december
en het schilderij de Kameleon t/m
6 januari in het CODA Museum te
Apeldoorn.

Baambrugge

Kerstviering in
De Vijf Bogen
De Commissie Ouderenkerstfeest
van de gezamenlijke kerken in
Baambrugge nodigt alle dorpsgenoten van 65 jaar en ouder uit om
het Kerstfeest te komen vieren.
Deze kerstviering zal plaatsvinden
in het Dorpshuis ‘De Vijf Bogen’ op
donderdagmiddag 20 december
om 16.00 uur. Er zullen kerstliederen worden gezongen, het
Kerstevangelie en een kerstverhaal
zullen worden voorgelezen. De
kerstviering wordt afgesloten met
een broodmaaltijd. Allen hartelijk
welkom! Inlichtingen bij Ellen Post,
0294-293048.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
de Merel

Sportief en gezellig badmintontoernooi Abcoude
Op zaterdagochtend 8 december
organiseerde Badminton Abcoude
in de Kees Bonzaal een toernooi
voor de jeugd. Ook de verenigingen
Kwinkslag uit Vinkeveen en Veenshuttle uit Wilnis deden hieraan mee.
Het was – met bijna 30 kinderen
– een gezellige drukte. Trainer
Kenneth van Leeuwaarde zorgde
ervoor dat de ochtend vlekkeloos
verliep en iedereen leuke partijen
kon spelen. De spelers waren goed
aan elkaar gewaagd. Nadat de laatste partijen gespeeld waren, konden

Kort nieuws

de winnaars bekend gemaakt worden. Bij de meisjes eindigde Esmée
van Kreuningen uit Vinkeveen als
derde. Manon Bosman uit Abcoude
werd tweede en Jennifer Copier
uit Abcoude werd eerste. Bij de
jongens werd Sander van den Hoek
uit Abcoude derde. Tijs Oldenburger
uit Vinkeveen behaalde de tweede
prijs en de eerste prijs ging naar
Jurriaan van der Spoel uit Vinkeveen. Het beste meisje en de beste
jongen gingen naar huis met een
mooie beker.

de penaltyrondes mocht Manchester City de cup met de grote oren
in ontvangst nemen. Ingetogen,
met 1 minuut stilte en aandacht
voor de gebeurtenissen in Almere,
kregen de meiden een medaille en
de wisselbeker. Door dit alles werd
het toch nog een happening voor
de meiden. Een prachtige prestatie! Na de winterstop gaan ze de
KNVB-competitie in. Ook dan zal
de trouwe schare met supporters
meereizen.

Op vrijdag 21 december 2012 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen.
Aanwezig zijn om 20 uur en uiterlijk
om 20.15 starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Er worden
vier maal zestien giffies gespeeld,
de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend. Ook is er op deze avond een
grote tombola.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen
Op dinsdag 18 december organiseert Klaverjasclub Onder Ons een
prijs klaverjasavond met leuke en
lekkere kerstprijzen. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom!
De avond begint om 20 uur in Bar
Bistro de Haven, Proosdijhaven,
Herenweg 276 in Vinkeveen.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert

Dickenskoor van Passion op Kerstmarkt De Hoef
Zondag 16 december wordt er in
De Hoef van 11.30 t/m 17.00 uur
voor de zevende keer een gezellige
Kerstmarkt gehouden. In de kerk kan
men genieten van prachtige kerstliederen. Het regionale Passionkoor,
dat normaliter wereldmuziek zingt,
brengt om 11.30 uur o.l.v. dirigent
Rutger van Leyden in Dickenskledij
prachtige kerstliederen ten gehore.
Ook andere koren laten zich die
middag horen. Om de arrangementen
van de wereldliederen, die speciaal
voor Passion geschreven worden,
plus de kosten van een internationale
uitwisseling te kunnen bekostigen,
verhuurt Passion zich in de kersttijd
als Dickenskoor. Kwaliteit, dynamiek,

enthousiasme zijn allemaal woorden
die bij Passion horen. Het koor laat
u graag meegenieten en hopen u ook
in deze kerstdagen van hun muziek
te laten genieten. Ook in eigen regio
is Passion graag aanwezig om deze
sfeervolle Kerstmarkt in De Hoef op
te luisteren met prachtige kerstmuziek en vermeldt vol trots dat de vele
ervaren zangers en zangeressen met
groot plezier en enthousiasme voor
u zingen! Komt u ook luisteren en
kijken? www.kerstmarktdehoef.nl.
Wie vrijblijvend wil kennismaken met
dit energieke, gezellige koor kan zich
aanmelden via www.passionkoor.nl of
ter plaatse op de Kerstmarkt!

Zaterdag 15 december vindt in
Partycentrum De Meijert, v.d.
Haarlaan 6 Mijdrecht een Verzamelaarsmarkt plaats. U kunt er
terecht voor postzegels, munten,
ansichtkaarten en winkelwagenmuntjes. Er zijn handelaren
aanwezig en ook kunt u weer onze
stuiverboeken inkijken. Onderling
ruilen kunt u aan onze ruiltafels.
Toegang leden 50 cent en nietleden 1 euro. Voor inlichtingen tel.
0297-289322 en op
www.verzamelaarsrondevenen.nl
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Goede doelen blij met 50 jaar
Van Schie
Het zal niemand zijn ontgaan: in
het weekend van 21 en 22 september jl. was er feest op de locatie van
Van Schie in Mijdrecht. Het bedrijf
vierde haar 50-jarig bestaan en liet
daar relaties en de inwoners van
onze gemeente volop van meegenieten. Meer dan 4.000 gasten wisten de weg naar de Constructieweg
te vinden en hebben genoten van
een kijkje achter de schermen van
dit boeiende bedrijf. Maar ook van
feestelijk entertainment, heerlijke
hapjes en drankjes en smaakvolle
buffetten.
Het jubileum kreeg een bijzonder
tintje door het cadeau dat door de
gasten bijeen is gebracht. De directie
van Van Schie stelde voor om als geschenk een gift te doen, die zou worden besteed aan goede doelen in de
Ronde Veense samenleving. En daar
is massaal op gereageerd. In totaal is
een bedrag van ruim € 14.000,- gedoneerd, dat werd verdeeld onder 12
organisaties.
Vrijdag 7 december was het zover.
Toen ontvingen de representanten
van die organisaties een cheque uit
handen van Jan van Schie. Letterlijk
in dit geval, want voor elk van de
goede doelen was er een grote, fraaie
cheque waarop het bedrag stond
vermeld. Het zal niemand verbazen
dat de ontvangers enorm blij waren
met de gift. Die komt bij elk van de

foto peter bakker

Blije gezichten bij de representanten van Scouting Jan van Speyk, Scouting
EliboeVinkeveen, EHBO St. Antonius, Stichting Vallis Pacis, De Zonnebloem afd.
Mijdrecht, De Zonnebloem afd. Vinkeveen/Waverveen, De Zonnebloem afd. Wilnis/
De Hoef, De Zonnebloem afd. Abcoude/Baambrugge, St. Vrienden van het Johannes Hospitium, Inloophuis ’t Anker, St Thuis Sterven De Ronde Venen en Wensstichting Oppepper4all.
organisaties goed van pas in deze
economisch lastige tijden. Dat bleek
wel uit de vele dankbare reacties die
Gerard van Schie en medewerkers na
afloop van de uitreiking ontvingen.
Al met al werd het afgelopen vrijdag
een bijzondere afsluiting van een bijzonder jubileum. De manier waarop

Van Schie het 50-jarig bestaan heeft
gevierd, heeft grote indruk gemaakt
op niet alleen de relaties en medewerkers van het bedrijf, maar zeker
ook op de inwoners en lokale goede
doelen van De Ronde Venen. Ze hebben elk op hun eigen wijze volop kunnen meegenieten van dit prachtige
feest. Chapeau!

foto arthur van der kooij

Merry Christmas
R&C

by

Deze kerst kunnen álle vrouwen van Nederland een prachtige en vooral
schitterende diamant cadeau krijgen...

Van
0.25 crt € 1.150.0.50 crt € 2.250.0.70 crt € 3.995.4004 S

4004 M

4004 M

Voor

0.25 crt € 795.0.50 crt € 1.695.0.70 crt € 2.695.-

Alle ringen zijn gemaakt van 14 kts wit, geel of roodgoud,
diamant kwaliteit p/h

Extra open ombper!:
16, 23, 24 en 31 dece

Swaab Sterjuweliers | Dorpsstraat 6 | 3641 EC Mijdrecht | Tel.: 0297 - 28 33 66 | www.swaabjuweliers.nl
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De kerstmarkt in Careyn Maria-Oord op dinsdag 11 december was sfeervol,
gezellig en zeer geslaagd. De hele dag kregen bewoners de gelegenheid om met
familieleden, vrijwilligers of medewerkers de kerstmarkt te bezoeken. Er waren
verschillende kramen ingericht met onder andere kerststukjes, kerstkaarten en
sieraden. Daarnaast waren er diverse kramen waarin cliënten hun zelf gemaakte
spulletjes verkochten. Ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd. De glühwein, chocolademelk en Brusselse wafels zorgden voor een echt winterse sfeer.
De medewerkers en gasten van Careyn Maria-Oord danken alle vrijwilligers voor
de hulp en inzet. Een
speciaal woord van
dank is voor Rie van
der Eijk. Door de
opbrengt van haar
kaartverkoop konden
de wafels uitgedeeld
worden.

De Antoniusschool uit De Hoef, wil langs deze weg Venen on Ice en de vrijwilligers van de
ijsclub bedanken voor de leerzame, sportieve maar vooral gezellige ochtend!

De Ronde Venen heeft er een nieuw zakelijk medium bij. Dinsdagavond jl.
werd de eerste editie van het nieuwe glossy zakenblad Venen Into Business
uitgereikt aan burgemeester Maarten Divendal. Dat gebeurde op Golfpark
Wilnis in het bijzijn van tal van lokale ondernemers uit De Ronde Venen en
Nieuwkoop. Tijdens de onthulling van het magazine werd ook de meest
invloedrijke ondernemer van de regio in 2012 bekendgemaakt. Die eer viel
Jan van Walraven (links op de foto) te beurt. Uit handen van uitgever Martijn
van Dalen (rechts) ontving hij een bij de onderscheiding horende award.
						
foto rob isaacs

Onlangs vond Nicole’s Dance Event plaats bij Dansschool Nicole te Mijdrecht. De gehele
dag konden mensen deelnemen aan verschillende dansworkshops, daarnaast was er een
beautysalon en een loterij waar men mooie prijzen kon winnen. Nicole’s Dance Event was
een groot succes en daardoor is er een mooi bedrag van € 750,- opgehaald voor stichting
Make-A-Wish Nederland! Hopelijk kunnen hier heel veel wensen van ernstig zieke kinderen mee in vervulling gaan! Mede dankzij de volgende sponsoren heeft deze dag kunnen
plaatsvinden: Walraven BV, Eezcit, Cupcake Boutique, Backstage Hairfashion, Eddance,
Lot66 en Beuving Sport.

Vrijdag 7 december mocht groep 5 van de Twistvliedschool schaatsen op de
ijsbaan in Mijdrecht. Ze hebben een leuke en leerzame ochtend gehad, want
ze kregen schaatsles. Hartelijk bedankt voor de leuke schaatsles. Hopelijk tot
volgend jaar! Groetjes van de leerlingen van groep 5 van de Twistvliedschool.

Afgelopen week overhandigde de heer Van der Helm in de kantine van CSW een nieuw
tenue aan de talenten van CSW B1, die meedraaien in top van de eerste klasse. Spelers
en leiders danken Van der Helm Makelaardij voor deze gulle gift.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

De herberg waar deze kerst genoeg plaats is:

KerstInn De Ronde Venen 2012
Zie je er tegenop om de kerstdagen in je eentje
door te brengen? Kun je de eindjes moeilijk aan
elkaar knopen en wil je van kerst toch een feest
maken? Wil je kerst vieren zoals het eigenlijk
bedoeld is, een gezellig samenzijn met gelijkgestemden?
Dan is KerstInn De Ronde Venen iets
voor jou!
Op Eerste Kerstdag wordt in samenwerking met onder andere Stichting
2BE, Stichting De Baat, Careyn,
de Voedselbank en Servicepunt
De Ronde Venen een feestelijk
samenzijn georganiseerd met
een 3-gangenmaaltijd en een
open podium.

Locatie: eet & drink Lokaal, Rondweg 1a,
Mijdrecht (v/h De Fabriek).
Wil je hier graag bij zijn? Meld je aan via
Servicepunt De Ronde Venen (tel: 0297-58
76 00 of kom persoonlijk langs). Let op: de
sluitingsdatum is maandag 17 december!
Meer informatie is ook te vinden op de
facebookpagina:

www.facebook.com/kerstinndrv
Voor het open podium wordt nog
gezocht naar ‘acts’! Wil je een
bijdrage leveren in de vorm van een
mooi gedicht, verhaal, sketchje,
goochelact: alles kan en mag!
Neem hiervoor contact op via
kerstinndrv@gmail.com.

Volledig begeleid door één persoon

Kerststallententoonstelling en Fair

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Na alle fijne jaren, die wij samen met hem hebben meegemaakt, laten wij u weten
dat rustig maar helaas veel te vroeg van ons is heengegaan mijn innig geliefde man,
onze lieve papa en trotse opa

Klaas Sohl
 10 februari 1944

† 11 december 2012

Ria Sohl - Lieuwerink
Adwin en Marilou
Björn en Flora
Kick, Bloem

Heemraadsingel 18
3641 JH Mijdrecht
Klaas is bij ons thuis, alwaar geen bezoek.
De afscheidsdienst zal gehouden worden op dinsdag 18 december om 11.00 uur in de
Janskerk aan de Kerkstraat te Mijdrecht, waarna de begrafenis op het Janskerkhof
aldaar zal plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebouw Irene, nabij de begraafplaats.

Op zaterdag 15 december 2012 en zondag 16
december 2012 organiseert de geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus in Abcoude
een kerststallententoonstelling met muzikale
omlijsting en een fair ten bate van de restauratie
van de toren. Meer dan 150 kerststallen zullen
in de kerk, gelegen aan de Kerkstraat no. 23,
te bezichtigen zijn. De fair wordt gehouden in
het naastgelegen parochiecentrum ‘t Trefpunt.

Allerlei eigengemaakte etenswaren (stoofperen, appelmoes, jams, chutney’s, koekjes, cakes,
quiches, etc.) en handvaardigheidsproducten
(van kaarten tot babysokjes, tot kerstversiering)
worden verkocht. Voor het gehele programma
en meer informatie verwijzen wij u naar de
website www.torenindesteigers.nl.
Op deze website kunt u ook de voortgang van de
restauratie bekijken.

Kerstmarkt De Hoef wordt weer spektakel te worden
Zodra wethouder David Moolenburgh op 16
december a.s. om 11.15 uur het startsein heeft
gegeven wordt het alvast Kerst in De Hoef.
Voor de zevende maal wordt de traditionele
kerstmarkt georganiseerd rondom het kerkplein en de pastorie, langs de boorden van de
Kromme Mijdrecht.
Het is niet alleen maar kerstmarkt. Veel meer
dan dat. Waar anders vindt u een Christmas
Carol Workshop waar u met het koor Passe
Partout een aantal stukken kunt instuderen om
naderhand in de kerk ten gehore te brengen?
Vanaf 14.15 uur kunt u deelgenoot van het
koor worden. U kunt zich voor de workshop
opgeven via www.kerstmarktdehoef.nl.
Waar vindt u een speciaal opgezette tent waar
kinderen gratis kerststukjes mogen maken
en ook nog kunnen worden geschminkt?
Een springkussen ontbreekt natuurlijk niet.
Kinderdagverblijf Borus zorgt er voor dat alles
in goede banen wordt geleid. Terwijl uw kind
zich naar hartenlust vermaakt, kijkt u zelf
naar de gezellige kramen die staan opgesteld.
Luxe Franse zeepjes, kerststukjes en alles wat
daar om heen hangt, champagne, kaarsen en
andere leuke hebbedingetjes, een ambachtelijke bakker die u vast kennis laat maken met
kerstlekkernijen, Martinez Bonbons, heerlijk en
niet alleen met Kerst, voor een lekkere warme
wintertrui kunt u er uitstekend terecht, de

Landwinkel laat u kennis maken met producten
die op een goede manier worden verbouwd en
ook nog lekker zijn en Slagerij Zwetsloot staat
er met heerlijke worstsoorten en patés. De
Strooppot verzorgt glühwein, warme chocolademelk en natuurlijk snert.
Wordt het u buiten te fris, dan stapt u gewoon
de kerk binnen om te genieten van diverse
muzikale ensembles uit Nieuwkoop, Uithoorn
en Amsterdam die u in kerstsfeer brengen. In
de pastorie exposeren kunstenaars, dus voor
iedereen is er wel wat leuks om te zien of te
horen.
Veel Hoevenaren komen natuurlijk te voet.
Voor de mensen die per auto komen is ook
gezorgd. Bij de slachterij nabij de brug is
voldoende parkeergelegenheid om uw auto
te parkeren. Een bootje brengt u vervolgens
naar het marktterrein. Kerkgangers die naar
de oecumenische dienst van 10.00 uur gaan
moeten hun auto bij Van Gulden parkeren, deze
parkeerplaats is ook de rest van de middag
beschikbaar.. Wel even de aanwijzingen van de
verkeersregelaars opvolgen a.u.b. Als u tijdens
de sluiting 16.30 uur huiswaarts gaat, zult u
hebben ontdekt waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn. U bent van harte welkom
in De Hoef op 16 december aanstaande van
11.30 tot 16.30 uur.
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Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl
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DR.Beeker
Elektrische prikkeling nervus Vagus

Behandeling auto-immuunziekten middels elektrische
stimulator biedt hoop voor de toekomst
Ik heb al eerder wat geschreven over het ontstaansmechanisme achter auto-immuunziekten. Eigenlijk ging dat over hoe weinig we maar weten van die
mechanismen. Bij een auto-immuunziekte begint het lichaam antistoffen te maken tegen delen van het eigen lichaam, de afweer schiet door. Normaal
is het zo dat er bij een infectie direct wordt gesignaleerd dat er een indringer is en komt er gelijk een immuunrespons op gang. Ten behoeve van deze
immuunrespons beschikt het lichaam over een aantal verschillende celletjes en stofjes. Belangrijk is dat die reactie een geheugenfunctie heeft. Ben je
al eens geïnfecteerd met bijvoorbeeld Pfeiffer, dan onthoudt het lichaam dat en blijven er specifiek op deze verwekker reagerende celletjes op voorraad.
Bij een hernieuwde reactie zouden die idealiter gelijk kunnen reageren, zodat je daardoor niet nog eens de ziekte van Pfeiffer krijgt. Omdat de circulerende geheugencellen niet voldoende zijn bij een nieuwe infectie worden ze dan razendsnel opnieuw gemaakt, maar dat kost wel even tijd en kracht natuurlijk.
Omdat
er

tussen infectie en
nieuwe aanmaak tijd zit, is het

gelukkig dat het lichaam over nog
een afweerfunctie beschikt; dit
systeem treedt bij iedere infectie
gelijk in werking, of die nu wel of
niet herkend wordt.
Dit belangrijke aspecifieke
systeem zorgt voor een ontstekingsreactie op de plek van de
indringer, er wordt meer bloed
naar toe gestuurd en ter plekke
landen cellen die gelijk beginnen met de boel op te eten, de
bloedvaten worden een beetje
doorlaatbaar, want anders kunnen
de macrofagen (zo heten ze) niet
naar de indringer in het weefsel toe
en verder ontstaan er wat stolsels
om dat lekken in te dammen. Dat

systeem kan natuurlijk alleen maar
werken op de plek waar het nodig
is, want als je zo’n reactie overal tegelijk inzet beginnen de bloedvaten
te lekken en krijg je overal stolsels
en andere ellende.
Bij een auto-immuunaandoening
blijft het aspecifieke afweersysteem
maar doorstomen, het blijft maar
ontstekingsreacties maken hoewel
de indringer allang weg is. Deze
afweerreacties zijn nu zinloos en
maken meer kapot dan dat ze goed
doen. Er ontstaan ziektebeelden
zoals reuma, de ziekte van Crohn,
schildklieraandoeningen en mogelijk MS.

Gewijzigde hypotheekregels voor
bestaande en nieuwe hypotheken
Op 1 januari 2013 veranderen de regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een hypotheeklening die in 2013
wordt afgesloten geldt alleen nog hypotheekrenteaftrek als het een hypotheek is waarop wordt afgelost.
Het is verstandig om voor de jaarwisseling de nieuwe regels te bekijken, omdat het voor sommige situaties
verstandig kan zijn nog deze maand, vóór 2013, actie te ondernemen. Wij zetten de verschillende situaties
op een rij. De Eerste Kamer spreekt zich later in december uit over de hypotheekregels.
U heeft een hypotheek.
- U heeft een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek of een spaarhypotheek: de hypotheekrenteaftrek
verandert in 2013 in principe niet.
- U heeft een hypotheek, maar die is
niet aflossingsvrij: vanaf 2013 is er
alleen nog hypotheekrenteaftrek voor
hypotheekleningen waarop jaarlijks
wordt afgelost. Voor hypotheekleningen die vóór 1 januari 2013 zijn
afgesloten blijft de hypotheekrenteaftrek gelden, ook als niet jaarlijks
wordt afgelost.
U gaat in 2013 een duurder huis
kopen of voor het eerst een huis
kopen.
Als u in 2012 nog een huis koopt,
maar de lening pas in 2013 afsluit,
geldt het volgende. Als u in 2012 nog
een koopovereenkomst schriftelijk
aangaat (zonder ongebruikelijke
ontbindende voorwaarden) dan is de
rente van een aflossingsvrije hypotheek die in 2013 wordt afgesloten
toch nog aftrekbaar.
U gaat in 2013 extra geld lenen om
uw huis te verbouwen.
Als u nog in 2012 schriftelijke afspraken maakt met een aannemer over
de verbouwing, dan heeft u in 2013
ook bij een aflossingsvrije hypotheek
volledige hypotheekrenteaftrek.
Uw relatie is verbroken, een van
u beiden neemt de woning van de
ander over.
Indien uw samenwoning of huwelijk
is geëindigd en u heeft besloten in de

woning te blijven wonen en de ander
uit te kopen dan kan het zijn dat u
een extra lening aangaat bij een bank
om deze uitkoopsom te financieren.
Indien de akte van verdeling waarbij
u de woning overneemt in 2013 zal
worden getekend dan zijn op de extra
hypothecaire lening alleen de hypotheekregels van 2012 van toepassing
als u de afspraken tot het overnemen
van de woning al in 2012 schriftelijk
vastlegt, bijvoorbeeld in een echtscheidingconvenant of een convenant tot
beëindiging van een samenlevingsovereenkomst.
U heeft nu een aflossingsvrije hypotheek maar u wilt gaan aflossen of u
heeft een spaarhypotheek.
Op uw lening kunt u jaarlijks tot een
door de bank bepaald gedeelte van
de lening aflossen. Door de aflossing
verlaagt u de hypothecaire lening
waardoor u ook minder rente verschuldigd wordt, maar waarmee dan
ook uw renteaftrek wordt beperkt.
Bij een zogenaamde spaarhypotheek lost u niet rechtstreeks af op
de lening maar spaart u middels een
kapitaalverzekering eigen woning
(KEW), beleggingsrecht eigen woning
(BEW) of een spaarrekening eigen
woning (SEW) waarmee uiteindelijk
de lening geheel of gedeeltelijk wordt
afgelost. Voor de KEW, BEW en SEW
bestaat nu een vrijstelling in box 1 van
de Inkomstenbelasting (en daarmee
ook in box 3) zodat de opgespaarde
waarde niet met inkomstenbelasting
wordt belast.
Echter deze vrijstelling zal worden

afgeschaft voor een nieuw af te sluiten
KEW, BEW en SEW.
Indien u na 1 april 2013 een KEW,
BEW of SEW aangaat zal de opgebouwde waarde worden belast in box
3 van de Inkomstenbelasting. Hierop
bestaan 2 uitzonderingen:
1. De KEW, BEW of SEW wordt na 1
april 2013 geopend in samenhang met
een op 31 december 2012 bestaande
onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot verwerving van de eigen
woning (bijvoorbeeld een koop- of
aanneemovereenkomst of convenant).
2. Indien een reeds bestaande KEW,
BEW of SEW wordt omgezet in een
andere in box 1 vrijgestelde KEW,
BEW of SEW, terwijl het verzekerde
kapitaal niet wordt verhoogd.
Voor bestaande KEW's, BEW's en
SEW's blijft de huidige vrijstelling van
toepassing mits het verzekerde bedrag
niet wordt verhoogd.

Nu is het zo dat tot recent iedereen
dacht dat het aspecifieke systeem
min of meer uit zich zelf werkte
en dat de sturing voornamelijk
door hormonen via de bloedbaan
geschiedde. En dat is best vreemd
als je er bij nadenkt, want alles in
het lichaam staat onder controle
van het brein en uitgerekend dit
systeem van levensbelang zou niet
gecontroleerd worden?
Dat bevreemdde de Engelsman
Tracey ook en hij ging op zoek naar
verbindingen tussen het aspecifieke afweersysteem en het brein.
In 2001 publiceerde hij een stuk
waarin werd aangetoond dat de
afweercellen wel in contact staan
met het centraal zenuwstelsel (het
brein) en dat dit via een speciale
zenuwbaan gebeurt, de nervus
Vagus.
Dat is mooi en opende een poort
naar een hele nieuwe benadering
van afweer want, als de afweercellen het brein beïnvloeden via de
nervus Vagus, dan zouden we omgekeerd ook de afweercellen kunnen
sturen via de nervus Vagus, toch?
In het AMC is men met die gedachte gaan stoeien. In eerste instantie
maakten de onderzoekers muizen
ziek om vervolgens bij een deel van
die beestjes de nervus Vagus door te
snijden. Uitgaande van de gedachte
van Tracey zouden de beestjes zonder nervus Vagus nu langer en erger
ziek moeten worden en er zouden
stoffen te vinden moeten zijn zoals
bij een auto-immuunaandoening. En
dat is ook precies wat er gebeurde!
De volgende stap was om aan te
tonen dat het omgekeerde ook
mogelijk is; de nervus Vagus van de
muisjes werd nu met een elektrisch
prikkeltje gestimuleerd om te kijken of de afweer reactie daarmee
tot stilstand zou komen. Ook dat
gebeurde.

Als je er bij nadenkt is het allemaal niet zo moeilijk; ik heb al
eens geschreven over het autonome
zenuwstelsel en het fight of fright
mechanisme. Het autonome stelsel
bestaat uit twee zenuwbanen:
Het sympatische stelsel maakt je
actief, je hartslag gaat omhoog en
er komt meer energie vrij voor
de spieren, want bij een indringer
moet je vechten (fight).
Het Parasympatische stelsel maakt
je loom, suf en slaperig, je hoeft
niet te vechten want je kruipt in je
schulp (fright). We weten dat de
nervus Vagus bij het parasympatische stelsel hoort, nu blijkt dat ook
de afweer op een lager pitje komt
te staan.
Na de muizen was het de beurt aan
mensen. Acht patiënten met reuma
kregen een elektrisch prikkeldingetje geïmplanteerd, ze kregen
één minuut per dag een elektrische
prikkel in de nervus Vagus. Alle
acht knapten zichtbaar op! De
reumaklachten halveerden.
De reuma was niet weg, maar
daar staat tegenover dat nog niet
is uitgezocht welke prikkelsterkte
en hoeveelheid eigenlijk optimaal
is voor de behandeling van deze
ziekte. Daarvoor is veel onderzoek
nodig, inmiddels hebben zich al
duizenden gemeld voor de volgende
testen.
De behandeling van auto-immuunziekten middels een elektrische
stimulator biedt in ieder geval hoop
voor de toekomst, welbeschouwd is
het ook een hele elegante manier
om het afweersysteem weer in
balans te krijgen.

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

Uw familiebericht ook in deze krant?
Verjaardagen, jubilea, familie- en rouwberichten voor de komende editie kunnen
worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur via
info@degroenevenen.nl. Digitaal fotomateriaal
dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi
of 1200 x 800 pixels).
Geen foto's in Word plakken s.v.p.,
maar apart bijsluiten.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week actrice Janke Dekker over het muzikale toneelstuk Contrapunt, naar het boek van Anna Enquist.

Janke Dekker

‘De keuze voor de persoon Bach bleek een versterking’
Dit is uw eerste productie sinds u in mei
2011 bent gestart als zelfstandig theaterproducent.

van musicals in de afgelopen tien jaar
wat eenzijdig.”

“Voor mij was het een natuurlijke
voortzetting, een automatische stap,
van mijn carrière tot dan toe, eerst als
actrice en later als regisseur van (jongeren)voorstellingen (oa. Loverboy,
red.). Ik was verantwoordelijk voor
de liedteksten en muzikale leiding in
de musical Oorlogswinter. Vijf jaar
geleden ontstond, na een gesprek
met mijn compagnon Michael van
Praag (voorzitter KNVB) het idee
voor Janke Dekker Theaterproducties.
Hij heeft de zakelijke leiding, ik de
artistieke.”

Contrapunt is gebaseerd op het boek (uit
2008, red.) van Anna Enquist over het
tragische overlijden van haar dochter na
een (auto)ongeluk.

Had u direct het idee welk genre theaterproducties u wilde maken?
“Wij hebben als doelstelling dat
muziek altijd een hoofdrol speelt in
onze stukken. In 2013/2014 gaan
wij een stuk, rond het thema moeder/
dochter, maken over Judy Garland en
Liza Minnelli.”

Het moeten ook verhalen zijn met een
‘diepere laag’.
“Dat klopt. Ik ben er van overtuigd
dat een musical dieper kan gaan
dan Roodkapje en niet altijd fondant
hoeft te zijn. In het buitenland zijn
hier tal van voorbeelden van, maar
in Nederland is het idee ontstaan dat
musicals altijd pietluttig en oppervlakkig moeten zijn. Ik vond de keuzes

“Vanaf de eerste pagina’s die ik van
het boek las had ik het idee om hier
een theaterstuk van te maken. We
hebben anderhalf jaar, in een zeer
prettige samenwerking met haar,
gewerkt aan het script.”

Het onderwerp vraagt om een integere
benadering
“We hebben dit wel losgelaten, je
moet in het maken van een toneelstuk
er niet te heilig mee omgaan. Anna
Enquist zei: ‘Ik heb het boek gemaakt
en vertrouw erop, dus ga jullie gang.’
We hebben carte blanche gekregen
om de toneelbewerking te maken. Het
bezoek van haar aan de eerste try-out
geldt voor ons eigenlijk als de echte
première. Het grootste complimenten
was dat we de hobo van haar dochter
hebben gekregen, in plaats van de
dwarsfluit die we eerst gebruikten.”

De muziek van Johan Sebastian Bach
speelt een belangrijke rol.
“In het boek spelen zijn dertig
Goldberg variaties een belangrijke
rol, elk hoofdstuk hangt aan een van
deze variaties, die elk een herinnering
zijn aan de dochter. In onze voorstel-

ling is de muziek minder theoretisch
en veel menselijker. Wij voeren Bach
op als personage, die zelf ook verhaal
heeft. Hij verloor zijn zoon. In de loop
van het stuk wordt deze tragedie
duidelijk.”

Het stuk belicht gelijke verhalen uit twee
verschillende eeuwen en culturen.
“Dat klopt. Het was mijn idee om
Bach op te voeren als personage. Voor
Marc Veerkamp, de bewerker van de
toneelversie, was dit de moeilijkste
opdracht ooit. De keuze voor de persoon Bach bleek een versterking.”

Wat is voor u het grote verschil tussen het
boek en het toneelstuk?
“De rol van Bach.”

Bach is een karakter die niemand kent,
behalve uit de brieven en boeken die je
kunt lezen. Hoe heeft Loek Peters, die
Bach speelt, zich voorbereid?
“Bijna niet. Hij heeft zich, met historisch feiten, laten adviseren door de
bewerker. Het karakter wordt ‘verzonnen’ door de moeder.”

De rol van de moeder wordt gespeeld
door Janke Dekker, de dochter door
Nienke Römer.
Contrapunt is te zien op 11 januari in het
Crown Theater in Aalsmeer.
www.contrapunt.nl

Expositie beelden in Mijdrecht

Beer speelt voor de baby's op kerstmarkt De Hoef
Dinsdag a.s. 18 december gaan de 3FM DJ's Giel, Gerard en Michiel het
Glazen Huis in Enschede in. Dit doen ze om in het kader van de jaarlijkse Serious Request actie geld in te zamelen. Dit jaar staat de actie
in het teken van het tegengaan van de babysterfte in de derde wereld,
een actie die samen met het Rode Kruis wordt ingezet.
Ook in De Ronde Venen worden tal
van inzamelingsacties opgezet om
bij te dragen aan Serious Request.
Zo heeft de 8-jarige Beer van
Tilburg uit De Hoef bedacht om
bij te dragen door het spelen van
pianoconcerten. Naast een besloten
concert voor vrienden en familie
en eentje op de Vlinderbosschool
in Wilnis, zal Beer ook optreden
op de jaarlijkse Kerstmarkt in

De Hoef op zondag 16 december.
Belangstellenden kunnen deze
sfeervolle kerstmarkt bezoeken
voor de gezelligheid, het kopen van
leuke kerstaccessoires en uiteraard
om een Glühweintje te drinken.
Beer zal om 14.00 uur piano spelen
in de kerk. Donaties voor Serious
Request kunnen ter plekke worden
gegeven of worden gestort op
www.kominactie.nl/beer4thebabies.

Kerstklanken in de
morgen

pettiste Jantine Kalkman geven dan
een concert, dat geheel in het teken
van de Kerst zal staan.
Het programma bestaat uit een
aantal orgelimprovisaties van
bekende en moderne kerstliederen,
verschillende kerstmelodieën voor
orgel en trompet en veel samenzang. Het concert begint om 11.00
uur maar de kerk is open vanaf
10.00 uur.
Vanaf 10.00 uur wordt in gebouw
Irene naast de kerk een kopje
koffie met kerstbrood aangeboden.

Op maandagmorgen 24 december
wordt in de gerestaureerde
Janskerk in Mijdrecht
een bijzonder Kerstconcert gegeven.
De bekende
organist
Martin
Mans en de
jonge trom-

foto: nick van ormondt voor jdp

Beer heeft er zin: "Ik ben blij dat
ik door het spelen van pianomuziek
geld op kan halen voor de baby’s in
Afrika."

Men kan dan ook kennis maken
met Martin en Jantine en vast met
hen over het concert van gedachten
wisselen.
Het concert is gratis toegankelijk.
Het is het eerste concert nadat de
grondige verbouwing van de Janskerk is gereed gekomen. Een prima
gelegenheid om opnieuw van het
mooie orgel in de totaal gerestaureerde kerk te genieten, maar ook
om samen de aloude en nieuwere
kerstliederen te zingen.

Afgelopen vrijdag werd een expositie geopend van cursisten van
Henny Heijnen uit Amstelhoek in
het winkelpand Dorpsstraat 62 in
Mijdrecht.
Tijdens de openingsdagen zijn al
veel mensen een kijkje komen
nemen, die erg enthousiast reageerden op de prachtige beelden
die er tentoongesteld staan. Een en
ander is het resultaat van jarenlang
werk. Met veel plezier worden de
beelden gemaakt in diverse soorten
natuursteen. Men werkt in speksteen, albast, serpentijn, seleniet en
verdiet, maar ook bronzen beelden
treft u eraan. Vaak is het een moeilijk proces. Het blijft zoeken naar
de goede vorm, maar het resultaat
mag er dan ook zijn! De beelden
glanzen je in diverse mooie kleuren
tegemoet.
Er is een grote variatie te zien van
abstracte figuren, dieren en menselijke figuren. Vaak zit de kracht van

een beeld in een simpel lijnenspel,
soms is een beeld op een minutieuze manier uitgewerkt.
Op de volgende dagen kunt u nog
een kijkje nemen op deze expositie:
Vrijdag 14 december van 11.00 –
21.00 uur.
Zaterdag 15 december van 11.00 –
17.00 uur.
Zondag 16 december tijdens de
Kerstmarkt van 12.00 – 17.00 uur
Mocht u verdere inlichtingen willen
hebben dan kunt contact opnemen
met Henny Heijnen, telefoon 0297560767.
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Door Valérie Sambrink Sanderink

Jan Treffers maakt beelden van keramiek en brons:

“Een goedgevormd beeld hoeft niet groot te zijn”
Jan Treffers is een geboren onderwijzer. Vanaf de Kweekschool (nu Pabo) stroomde hij door naar het Lyceum in Delft om zo het beroep ‘leraar handenarbeid op de middelbare school’ uit te kunnen oefenen. Uiteindelijk belandde hij als leerkracht op de lerarenopleiding. Inmiddels is hij 75 jaar en geniet de Mijdrechter
al veertien jaar van zijn pensioen. Het onderwijs heeft hij langzaam achter zich gelaten, maar de liefde voor
de kunst zeker niet. Schilderen doet hij nog altijd graag, maar het werken met keramiek en brons zijn Treffers favorieten. Nog steeds maakt hij beelden, voornamelijk in klein formaat. Treffers: “De grootte van een
beeld is niet van belang. Ik richt me liever op de kwaliteit en in kleine beelden kun je als kunstenaar zeker je
vormende vermogens kwijt.”
Giettechnicus
De meeste opleidingen die Jan
Treffers gevolgd heeft, waren erg
breed. Met vakken variërend van
kunstgeschiedenis tot werken met
hout en metaal. Hij had een grote
voorliefde voor gesmolten metaal, dat
als water in de vorm gegoten wordt
en dan onzichtbaar stolt tot een vaste
vorm. Treffers: “Het bronsgieten is
van oudsher met een mysterieuze
waas omgeven. De Goden moesten je
welgezind zijn. Daarom drinkt menig
gieter na een gieting een neutje op
de goede afloop.” In 1988 volgde
Treffers een opleiding tot giettechnieker bij de vereniging van Nederlandse
Gieterijen. Hij heeft veel rond mogen
kijken in Nederlandse gieterijen. Treffers: “Het is moeilijk om door middel

van het kunstenaarschap brood op de
plank te krijgen. Soms heb je dan nog
wel brood, maar geen beleg. Vandaar
dat veel kunstenaars naast hun vak
nog lesgeven op scholen of de kunstacademie. Voor mij telde dit niet, omdat ik altijd leraar ben gebleven. Wel
heb ik dikwijls geëxposeerd. Maar
nu is het vrijheid, blijheid. Wanneer
ik zin heb om te gieten, ga ik aan de
slag. Is er even geen tijd, dan hoeft
het ook niet.”

van mijn werken is hol. Dat heeft
verschillende voordelen ten opzichte
van beelden die massief zijn. Een hol
beeld scheurt bijvoorbeeld minder
snel bij het stollen. Daarnaast laat
ik mij vaak inspireren door mens en
natuur. En de natuur moet je zo breed
mogelijk nemen. Het is de kunst
om elementen weg te laten zonder
dat het beeld wordt aangetast. Een
vogel blijft een vogel. Ook zonder
veren is het nog steeds een vogel.
Soms overdrijf ik vormen om een
karakter sterker uit te laten komen.
Binnen een thema kun je straffeloos
variëren, als je de vorm maar nooit
uit het oog verliest. Het beeldend
proces gaat namelijk altijd door. Het
laatste jaar werk ik aan het thema
‘torens’, geïnspireerd op de ‘Toren van
Babel’. Niemand weet hoe die toren
er heeft uitgezien. Áls hij al gebouwd
is. Inmiddels heb ik ongeveer dertig
bronzen torens. Komen er nog dertig
bij? Ik denk het wel.”
Naast de vorm is de kleur belangrijk
voor de uitstraling van een beeld.
Treffers: “Het kleuren van zo’n beeld
wordt patineren genoemd. Binnen de
kleuren kun je veel variatie aanbrengen. Hoewel de kleur van belang is,
denk ik toch dat de vorm het meest
bepalend is. Kleur maakt een slechte
vorm niet goed. Ook de mooie praatjes over een beeld maken het nog
niet tot een goed beeld. Dan had je
schrijver moeten worden.”

Vorm en kleur
Het gieten doet Treffers met een
oud-student in Stolwijk. Klein werk
kan zelfs thuis gegoten worden. Op
een gegeven moment herkent men
de kunstenaar aan zijn stijl van
werken. Treffers: “Het overgrote deel

Foutieve route buslijn 126
Met het ingaan van de nieuwe
dienstregeling is door Connexxion
een foutieve route van buslijn 126
in Abcoude doorgevoerd.
Buslijn 126 maakt op dit moment
gebruik van de route Koningsvaren-Amsterdamsestraatweg/Dr.
van Doornplein-Hoogstraat-Burg.
des Tombeweg-A2 v.v. en rijdt dus
niet via De Weert en Meerlandenweg. Om deze fout te kunnen herstellen heeft Connexxion enkele

dagen nodig om alle systemen in
bus en op de verschillende internetpagina's opnieuw bij te werken.
Om de verwarring niet nog groter
te maken heeft Connexxion besloten deze week nog de foute route
te rijden. Op verschillende haltes is
dit door Connexxion aangegeven.
Vanaf komende maandag 17 december zal lijn 126 de geëigende
route weer rijden. Connexxion
biedt excuses aan voor de overlast.

Jan treffers: “De natuur moet je zo breed mogelijk nemen. Het is de kunst om
elementen weg te laten zonder dat het beeld wordt aangetast. Een vogel blijft een
vogel. Ook zonder veren is het nog steeds een vogel.”
foto patrick hesse
Natuur
Ook wanneer Jan Treffers niet direct
met een kunstobject bezig is, houdt
hij zijn ogen open voor verrassende
vormen. Hij vertelt: “Ik heb jarenlang stofzuigers en scheerapparaten
gespaard. Ook daarbij vroeg ik mij
altijd af: ‘Waarom is een vorm zoals
hij is?’ Als ik in een steenrijk gebied
loop, pak ik vaak onderweg een
paar stenen op. Dat zijn dan meestal
stenen die goed in de hand liggen
en op een bijzondere wijze bij mij
blijken te passen. Het zijn stenen die
graag in de hand genomen worden.
Het zijn eigenlijk geen stenen, maar

tastvormen. Al wandelend maak ik
een selectie en aan het einde van de
rit houd ik er vaak één of twee over.
Die krijgen thuis een plekje in de boekenkast of als het een grotere steen
is in de tuin. Zo nu en dan bevoel
ik dan weer zo’n steen en dan blijft
het een speciaal object. Maar ook
andere natuurelementen zouden door
de mens veel beter bekeken kunnen
worden. Denk maar eens aan bloemen en planten. Wie eenmaal een
paardenbloem GEZIEN heeft, zal er
nooit meer op trappen. De natuur is
prachtig en soms heb je daar als mens
niets meer aan toe te voegen.”

GOOGLE BUSINESS PHOTOS

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

Arthur van der Kooij
van A-side media

A-SIDE.NL
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-

3641 RK MIJDRECHT

-

T: 0297 38 52 52

-
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Door Piet van Buul

Petra Groeneveld, stichting Baby Hope

Ongebruikte kraammaterialen kunnen levens redden
De Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, Zuid Amerika, India en
Oost-Europa. Het doel is om de verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen en kraamklinieken te verbeteren. ‘We hopen dat daarmee de zuigelingensterfte afneemt en we de moeders een sprankje
hoop kunnen bieden,’ zegt Petra Groeneveld, van het inzamelpunt in Mijdrecht.
De Stichting is opgericht in 2003
op initiatief van een moeder die na
de bevalling met een pakket niet
gebruikte kraamspullen zat. Ze vond
het zonde om ze weg te gooien en
ging op zoek naar een zinvolle bestemming. Al snel bleek dat er in tal
van minder ontwikkelde landen volop
behoefte is aan goede verloskundige
materialen. De Stichting Baby Hope
werd opgericht met als doelstelling
het inzamelen van deze materialen.
Baby Hope is inmiddels uitgegroeid
tot een netwerk van maar liefst
316 inzamelingspunten door heel
Nederland. De stichting ondersteunt
momenteel vijftien kraamprojecten
in twaalf landen. Petra: “Ik kreeg
een paar jaar geleden een boekje van
Zorg en Zekerheid in handen waarin
een verhaaltje stond over Baby Hope.
Daarbij werd ook vermeld dat men
op zoek was naar vrijwilligers die een
inzamelpunt wilden inrichten. Ik vond
het wel een mooi initiatief en heb me
toen aangemeld. Ik ben vanaf 2008
inzamelpunt voor De Ronde Venen.”
Moeder en kindersterfte
terugdringen
Er zijn tal van landen waar de
medische voorzieningen onvoldoende
zijn. Mede als gevolg daarvan sterven
er jaarlijks heel veel moeders en
kinderen tijdens de zwangerschap
en de bevalling. “Het verminderen
van de moeder- en kindsterfte is ook

opgenomen in de millenniumdoelstellingen, die wereldwijd in de aandacht staan,” zegt Petra. “Door het
beschikbaar stellen van ongebruikte
kraammaterialen helpen we mee
aan het realiseren van deze doelstellingen. In Nederland verkeren we
in de luxe positie dat vrouwen die in
verwachting zijn van hun zorgverzekeraar een kraampakket ontvangen.
Daar zitten allerlei spulletjes in die
bij de bevalling gebruikt kunnen worden. Soms wordt daar maar een deel
van gebruikt. En heel vaak blijft zo’n
pakket onaangeroerd omdat de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt.
Die spullen kun je niet meer teruggeven en wat is er dan mooier dan
ze beschikbaar te stellen aan mensen
die vaak niet eens over de meest voor
de hand liggende kraammaterialen
kunnen beschikken. In plaats van die
dingen weg te gooien kan het dus een
basis vormen voor betere hygiëne en
op die manier kunnen er dus levens
gered worden.”
Kraampakketten
Petra: In principe hebben we belangstelling voor alle materialen die bij
een bevalling nodig zijn en die we in
Nederland standaard in die kraampakketten aantreffen. Dan kun je
denken aan zaken zoals onderleggers,
luiertape, steriele gaasjes, watten en
verbandmaterialen, steriele navelklemmen, steriele handschoenen,

enz.. Maar ook naalden en spuiten
zijn welkom. We kunnen ook andere
medische hulpmaterialen gebruiken.
Maar ik wil wel duidelijk stellen
dat we geen medicijnen inzamelen.
Om allerlei redenen waaronder tal
van regels betreffende invoer en
dergelijke zou dat veel te ingewikkeld worden.”
Betrouwbare projecten
Om kraamvrouwen en baby’s in ontwikkelingslanden zo goed mogelijk
te kunnen helpen, sluit de stichting
aan bij betrouwbare projecten van
andere hulpverleningsorganisatie die
ter plekke al actief zijn en de situatie
kennen. De stichting hanteert daarbij
een aantal criteria waar die organisaties aan moeten voldoen. Petra:
“Het aardige van de stichting vind ik
dat ze ter plaatse vaak werken met
kleinschalige organisaties die veelal
door mensen vanuit Nederland zijn
opgezet. Dat betekent dat de hulp
op de goede plaatsen terecht komt.
Op de website van de stichting staat
een overzicht van alle projecten
die door de stichting op dit moment
gesteund worden. Daar kan men ook
zien welke organisatie er per project
achter staat.
Inzameling
Het gaat de Stichting Baby Hope in
eerste aanleg dus vooral om kraamspullen. “Vorig jaar is er in totaal elf

Initiatief Zonnig Baambrugge slaat goed aan bij dorpsgenoten
De informatieavond van het initiatief Zonnig Baambrugge is goed
bezocht. Zo’n tachtig dorpsbewoners kwamen naar het dorpshuis De
Vijf Bogen om zich op de hoogte te
laten brengen van de plannen. Inmiddels zijn de initiatiefnemers in
gesprek met een aantal leveranciers
van zonnepanelen. De bedoeling is
dat zo veel mogelijk inwoners van
Baambrugge van zulke panelen op
hun dak gaan leggen.
Initiatiefnemer Minse de Bos Kuil
lichtte de plannen toe. Een aantal
inwoners bleek al over heel wat kennis over zonnepanelen te beschikken.
Dat leidde wederzijds tot vragen,
opmerkingen, aanvullingen, nieuwe
inzichten en mogelijkheden. Het werd
daardoor een vruchtbare avond.
De Bos Kuil na afloop: “Als initiatiefnemers hebben wij een gedeelde
droom: dat ons mooie dorp aan
de Angstel voor zijn behoefte aan
elektriciteit gebruik gaat maken van
zonne-energie. Het blijkt gelukkig dat
nog meer mensen die droom hebben.
En we willen ‘m nu met elkaar gaan
waar te maken.”

De gesprekken met de leveranciers
verlopen ondertussen voorspoedig.
De inzet van Zonnig Baambrugge is
om tegen een zo’n gunstig mogelijk
tarief de kwalitatief beste installatie
te kunnen inkopen. Naar het zich laat
aanzien kunnen de deelnemers straks
uit verschillende pakketten kiezen,
die uiteenlopen van zelf installeren
tot het geheel uitbesteden van de
installatie.
De initiatiefnemers houden hun
belangstellende dorpsgenoten nu op
de hoogte via facebook.com/zonnigbaambrugge. Iedereen die nog meer
informatie wil hebben dan op deze

webpagina staat, kan contact opnemen met Minse de Bos Kuil, 0623
614987, of een mail sturen naar
zonnigbaambrugge@gmail.com.
Zonnig Abcoude
Ook inwoners uit Abcoude hebben
inmiddels belangstelling getoond voor
het initiatief van Zonnig Baambrugge.
Wie meer van de mogelijkheden
wilt onderzoeken, is uitgenodigd om
op 22 januari een informatieavond
over zonnepanelen bij te wonen in
het Viscentrum in Abcoude. Verdere
informatie over het programma volgt
in januari.

Petra Groeneveld: “Bij ongebruikte kraammaterialen kun je denken aan onderleggers, luiertape, steriele gaasjes, watten en verbandmaterialen, steriele navelklemmen, steriele handschoenen, enz..”			
foto patrick hesse
en een half duizend kilo materiaal
verstuurd. We krijgen af en toe ook
wel andere dingen aangeboden,”
zegt Petra. “Soms gaat het om
positiekleding of om babykleertjes
e.d. Die worden via een aparte
stichting verkocht en een deel van
de opbrengst gaat daarvan weer
naar Baby Hope. Hoewel dat niet
onze eerste prioriteit is, kan men ook
geld doneren. Daarmee kan dan de
aanschaf van medische apparatuur
worden bekostigd. De stichting heeft
ook een webshop waar je heel leuke
kinderpuzzels kunt kopen, waarvan
de opbrengst uiteraard ook naar de
projecten gaat.”

Serious Request
De jaarlijkse actie van 3FM Serious
Request en het Rode Kruis staat dit
jaar in het teken van de strijd tegen
de babysterfte. “Dat sluit dus naadloos aan op de activiteiten van Baby
Hope,” zegt Petra. “De stichting doet
daarom ook mee aan de actie en zal
ook actief geld inzamelen voor het
glazen huis in Enschede.”

Meer informatie over de stichting Baby
Hope is te vinden op
www.stichtingbabyhope.org.
Mensen die niet gebruikte kraamspullen
over hebben of die meer willen weten
over de stichting kunnen ook contact
opnemen met Petra Groeneveld in
Mijdrecht. Telefoon 0297 282910.

Wereldproduct van de maand december
In deze feestelijkste maand van
het jaar hebben de Wereldwinkels
in Mijdrecht en in Abcoude een
mooie kleine engel gekozen. Dit
schitterende kleinood uit Mexico
hangt aan een sleutelhanger en
is gemaakt van glas en metaal.
De prijs is €7.50. Het is een mooi
cadeautje dat ook prachtig in de
kerstboom staat.
De wereldwinkels zien er feestelijk
uit deze laatste maand van het jaar
en er zijn volop cadeaus te vinden.
Van prachtige kerstgroepen, kerstkaarten, engelen en guirlandes tot
sjaals, tassen, schitterende sieraden en speelgoed. Op het gebied
van koken en tafelen zijn er ook
volop mooie attenties te vinden. De
wereldwinkeliers maken graag een
feestelijk geschenkpakket voor je.

mogelijkheid om zich door middel
van fairtrade kerstpakketten en
eindejaargeschenken maatschappelijk te profileren naar hun werknemers en relaties. De Wereldwinkels
in Mijdrecht en Abcoude hebben
dit jaar een grote verscheidenheid
aan fairtrade kerstpakketten en
eindejaarsgeschenken. Zowel een
traditioneel, zelf samen te stellen
kerstpakket als een ludiek keuzepakket behoren tot het assortiment.
Op 16 december staan de wereldwinkels met een mooie kraam op
de kerstmarkten in Mijdrecht en
Abcoude. Ook vind je ze in Zorgcentrum Mariaoord en het AMC. Voor
data en extra openingstijden zie de
websites.
Wereldwinkel De Ronde Venen,
De Passage 14, Mijdrecht.
Tel. 0297 293799,

Kerstpakketten

www.derondevenen.wereldwinkels.nl

Wereldwinkels, dè fairtrade cadeauwinkels van Nederland, bieden
bedrijven en organisaties weer de

Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat
9, Abcoude. Tel. 0294 0284394,

www.wereldwinkel-abcoude.nl
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Uren werk voor secondes winst
Hoewel het racejaar in oktober werd afgesloten en alweer een nieuw jaar nadert, heeft
Van Rijn Racing afgelopen tijd niet stil kunnen staan. Een week na de laatste wedstrijd
begon het team al aan de voorbereidingen voor 2013. De eerste wedstrijdkalenders worden nu ook bekend, en kan het team zijn agenda gaan invullen voor het komende seizoen.
De Skoda Fabia van het team is ontdaan van zijn krachtbron, en diverse aanpassingen
worden aangebracht aan de carrosserie om volgend seizoen weer belangrijke stappen te
kunnen nemen. Die laatste secondes kosten al snel een aantal uur werk…
Aan het einde van het rallyrace seizoen
2012, staken de problemen die het team
kende met de aandrijfassen weer op. Deze
braken in de laatste drie wedstrijden op cruciale momenten doormidden, wat het team
zelfs een A-finale klassering kostte in België.
Deze winter wordt met name de aandrijflijn onder handen genomen en de voorwiel
ophanging. Het team is inmiddels dichtbij een
oplossing voor dit probleem, maar voordat dit
uitgetest kan worden staan er nog aardig wat
werkzaamheden op het programma. Uiteraard met het doel om seizoen 2013 weer
competitief aan de start te verschijnen, maar
ook om de aanpassingen en ontwikkelingen
te testen, zodat deze doorgevoerd kunnen
gaan worden in de nieuwe auto. De bouw van
de nieuwe Fabia zal medio 2013 gaan starten, zodra de tijd het toelaat in het lopende
seizoen. Vooralsnog heeft het team nog geen
planning wanneer er met de nieuwe wagen
geracet moet gaan worden, maar uiterlijk
2014 wordt deze wagen gereed verwacht.
Volgend jaar maart zal traditiegetrouw
het rallycross seizoen geopend gaan worden bij onze zuiderburen. Dan vindt in het

eerste weekend van maart een wedstrijd
voor het Belgisch Kampioenschap plaats. In
Nederland begint het seizoen eind maart,
de zogenoemde testdag biedt de coureurs
met hun teams de gelegenheid de wagen te
testen. Dan zal al snel duidelijk worden of
alle aanpassingen en ontwikkelingen die paar
seconde winst gaan opleveren.
Nieuwe website
In ieder geval hebben de monteurs nog krap
drie maanden de tijd, om de Fabia weer in
topconditie te krijgen. Gezien voorgaande jaren, zal dat ook voor komend seizoen vast in
orde komen. Tot slot is het team met nog een
aantal (potentiële) sponsoren in gesprek, om
ook weer het komende jaar tot een succes
te maken. Begin volgend jaar zal de website
van het team in een nieuwe professioneel
jasje worden gestoken, in samenwerking met
huidige sponsor I-Tee Media Solutions, Een
raceteam is altijd in beweging, en hopelijk
wordt het volgend jaar weer een vooruitgang
op het afgelopen seizoen voor het team uit
Mijdrecht. Op www.vanrijnracing.nl treft
men het laatste nieuws, achtergrond foto’s en
de nieuwe wedstrijdschema’s!

Nu 1 maand
gratis
kinderopvang!*

RTV on Ice steunt Serious Request
RTV Ronde Venen, de radio- en televisieomroep voor gemeente De Ronde Venen, zet
zich net als voorgaande jaren in voor Serious Request. Vrijdag 21 tot en met zondag 23
december wordt live radio en televisie gemaakt vanaf de ijsbaan op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Met diverse bijzondere gasten en acties wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld op te halen.
Het doel
Ruim 5,5 miljoen baby’s sterven elk jaar
binnen een maand na de geboorte of voor en
tijdens de bevalling. Babysterfte is een stille
ramp die zich elke 6 seconden voltrekt. Oorzaak is het ontbreken van goede medische
zorg en begeleiding.
Klinieken of ziekenhuizen
zijn vaak voor zwangere
vrouwen, jonge moeders
en hun baby’s niet bereikbaar of niet toegerust
op de verzorging van de
allerkleinsten. Veel vrouwen
weten niet goed hoe zij goed voor
een pasgeboren kindje moeten zorgen.
Met eenvoudige hulp en begeleiding kan

deze stille ramp bestreden worden. Daarom
vraagt Serious Request dit jaar aandacht
voor deze kwetsbare allerkleinsten.
Help ons mee
Kijk op www.rtvonice.nl voor actuele
informatie over onze actie. Maar
luister en kijk vooral het weekend
voor kerst en help ons met het
inzamelen van zoveel mogelijk
geld voor Serious Request. Ga
jij een actie ondernemen en
wil je aandacht? Kom dan
langs of mail van te voren
dan helpen wij jou met de
publiciteit, info@rtvonice.nl .
Wilt u als bedrijf een donatie doen?
Neem dan contact met ons op!

1 maand gratis opvang, als u zich
vóór 30 december 2012 inschrijft bij
onze vestiging in Abcoude aan de
Leo Dongelmansstraat 13.
Op 22 oktober jl. hebben wij daar ons
nieuwe pand in gebruik genomen. Onze nieuwe,
schitterende en vooral ruime vestiging kent geen
wachtlijst.

* Kijk op onze website www.borus.nl voor de actievoorwaarden om in aanmerking te komen voor
1 maand gratis kinderopvang.

Meer weten, een rondleiding aanvragen,
of inschrijven?
Bel 0297 – 522 182 of e-mail naar: info@borus.nl.

www.borus.nl

uw kind, onze zorg
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AUTO & MOTOR

Door
Michael Reuling
foto's patrick hesse

Mercedes-Benz A250 AMG Ambition

Een A met Ambitie
Afgelopen jaar lanceerde Mercedes niet alleen de nieuwe B-Klasse, die
we al eerder op deze autopagina presenteerden, maar ook de gloednieuwe en lang verwachte A-Klasse. Tijd om de nieuweling aan de tand
te voelen.
Van Stern Auto in Amsterdam
Zuidoost kregen we een knalrode
A250 mee, met het AMG Sport styling pakket. En om daar maar gelijk
mee te beginnen; dat pakket maakt
van de A-Klasse een écht stoere
bak. Hoewel de standaarduitvoering van de A-Klasse er ook al niet

verkeerd uitziet. Maar met deze
andere bumper, Jupiterrode kleur,
honingraatrooster bij de luchtinlaten, dikke 18 inch velgen, dikke
dubbele uitlaten, dorpelverbreders
en prachtig interieur met fijne
sportstoelen voorzien van zwart
leder en rood stiksel hebben we

Burgernet of net niet
Doet u ook mee met burgernet?
Mijn vrouw en ik in ieder geval
wel. Als wij één ding belangrijk
vinden is het wel dat misdadigers
snel achter slot en grendel verdwijnen en zieke of weggelopen
mensen zo snel mogelijk met hun
familie herenigd kunnen worden.
Je weet nooit waar een gezocht
persoon zich ophoudt. Het zou
zo maar in je eigen achtertuin
kunnen zijn. Na een Burgernet
melding kijken wij thuis altijd even
naar buiten, zowel voor en achter
ons huis. Het grootste effect heeft
Burgernet wanneer je tijdens
een melding in je auto rijdt. Dan
is de kans op succes aanzienlijker. En hier ligt nu precies mijn
probleem. Vorige week kreeg ik
een dergelijke melding terwijl ik
ontspannen achter het stuur van
mijn auto zat. De telefoon ging
over en ik kon hem opnemen met
een simpele druk op een knop in
het dashboard. Ik ben namelijk in
het bezit van een ‘Parrot’ handsfree setje. Wel zo veilig en geen
kans op een prent! De radio dimde
het volume en een vriendelijke
vrouwenstem deelde mij mede
“hier is een bericht van burgernet,
om het bericht te beluisteren kiest
u een willekeurige cijfertoets
op uw toestel”. Begreep ik het
goed, moest ik mijn gsm-toestel
uit mijn jaszak pakken en daarop
een handeling verrichten. Dat was
schrikken. Had ik hier te maken

met een vorm van uitlokking? Willen ze (Burgernet of Politie) dat
ik een overtreding bega? Voor of
achter mijn auto geen politieagent
te zien, dus zeer waarschijnlijk
was dat niet het geval. Ik nam
een verstandige beslissing en liet
het bericht voor wat het was.
Een bon van 220 euro is niet iets
waar ik op zit te wachten, zeker in
deze dure cadeautjesperiode niet.
Eigenlijk was het jammer dat ik
deze beslissing moest nemen. Ik
had meerdere boodschappen te
doen en kon in die tijd mijn ogen
goed de kost geven. Vooralsnog ga
ik er van uit dat Burgernet hier
niet bij stil heeft gestaan. Misschien dat de organisatie in de
komende tijd hun computer zo kan
programmeren dat hun berichten
direct worden weergegeven nadat
een gsm toestel is opgenomen.
Zou mooi zijn. Des te meer ogen
zoeken des te groter is de kans op
succes. Doet u al mee?
Indien dat niet het geval is kunt u
zich via internet opgeven op
www.burgernet.nl.
Tot ziens op de weg. Uw reacties
of tips graag op

www.facebook.com/petorverkeer

hier te maken met een hele toffe
uitvoering.
Vorig jaar hadden we rond de
jaarwisseling de adembenemende
Mercedes SLS AMG Roadster op
deze pagina staan. Een auto waarvan we nog altijd onder de indruk
zijn. Zodra je in deze A-Klasse
instapt herken je vele designdetails
van de SLS, zoals de klokken en
de luchtroosters. Met die beleving
in het achterhoofd weet je dat de
ingenieurs iets van plan zijn met
deze A-Klasse. Zo op de foto’s lijkt
de A-Klasse een kleine auto, maar
dat valt in de praktijk erg mee.
Ten opzichte van zijn voorgangers
is met name de vorm en uitstraling compleet anders. Waar de
vorige A-Klasses vrij hoog waren, is
deze generatie lager. Als je plaats
neemt merk je ook meteen dat je
iets lager zit. De A-Klasse lijkt nu
serieus de strijd aan te gaan met
de Audi A3 en BMW 1-Serie, beide
zeer sportieve compacte auto’s. En
hoewel Audi net haar A3 heeft vernieuwd zullen ze het Ingolstadt toch
benauwd krijgen, want de A-Klasse
is een voortreffelijke auto.
Bij het instappen valt op dat de versnellingspook mist (uiteraard alleen
bij de automaat). In het geval van
deze A-Klasse hebben we te maken
met een 7G-DCT automaat, zeven
versnellingen met dubbele koppeling. Achter het stuur bevindt zich
een kleine hendel om de stand van
de automaat te selecteren. Op het
dashboard bevindt zich een knop om

vanuit de standaard of economische
stand de sportstand te selecteren.
En dan verandert de A250 in een
mini SLS. En dat is het voordeel
van zo’n dikke uitvoering als de
A250, want daar ligt een 2.0 benzinemotor onder de motorkap die
211 pk en 350 Nm koppel los laat
op de voorwielen. De A250 sprint
naar 100 km/u in 6,6 seconden
en heeft een topsnelheid van 240
km/u. In de sportstand maakt dit
rode monster een heerlijke roffel,
schakelt de automaat lekker snel
door (zelfstandig of met paddles
achter het stuur) en bij afremmen
en terugschakelen geeft de motor
kort tussengas. Een eigenschap
die overgenomen is van de SLS.
Het stuur ligt goed in de hand en
is aan de onderkant afgevlakt voor
het echte racegevoel. Echt waar,
in deze Mercedes heb je te maken
met een fantastische beleving.
Ben je het gescheur even zat, dan
kun je terug naar de Economic
stand, waarin je gewoon relaxed
door het verkeer zoeft. Zittend in
de stevige stoelen, die veel steun
bieden, merk je dan hoe comfortabel de A-Klasse kan zijn. Een
luxe-auto van klein formaat. En nog
milieubewust ook, want zodra je
voor het stoplicht wacht schakelt de
motor zich even uit, om snel weer
aan te springen als je het rempedaal los laat. Eerlijk gezegd is dit
wel één van de functies die ik als
eerste uit zou zetten als ik een auto
met het start-stop-systeem heb.
Wonderlijk genoeg behaalt de A250

in theorie een verbruik van 1 op
15,6 en dat is voor een dergelijke
motor zeer netjes.
Kijkend naar de A-Klasse in het algemeen, en de mooie sportpakketten van onze demo even vergetend,
kun je een degelijke en luxe auto
rijden voorzien van alle gemakken
en goede veiligheidssystemen. Denk
aan het mooie Comand-systeem
waarin je onder meer audio en
navigatie bedient, een achteruitrijcamera, maar denk ook aan
Intelligent Light System dat zorgt
voor de beste verlichting van de
weg, zonder verkeersdeelnemers te
hinderen. Maar welk prijskaartje
hangt aan de A-Klasse? De A180
BlueEfficiency start bij € 28.995,-.
Dieselen kan vanaf de A200 CDI
BlueEfficiency voor
€ 29.995,-. Alle modellen vallen in
de 20 of 25% bijtellingscategorie.
De A250 AMG waar wij mee reden
staat in de boeken voor € 47.614,-.
En dat is even slikken, ook voor zo’n
ontzettend fijne auto. Maar laat dit
je niet afschrikken. Kies voor een
iets minder sterke motor, een leuk
uitrustingspakket, en je hebt een
auto voor de deur staan waar je
geen spijt van zult hebben!

Stern Auto B.V.
Burgemeester Stramanweg 110
1101 AA Amsterdam-Zuidoost
Telefoon: 020-8510851
Website: www.sternauto.nl

Mercedes Benz

Gereden versie: Mercedes Benz
A250 AMG Ambition
Vermogen: 211 pk
0-100: 6,6 s
Top: 240 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 15,6 /
6,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 47.614,00 Alternatieven: Alfa Romeo Giulietta, Audi A3, BMW 1-Serie,
Lexus CT200h, Volkswagen Golf,
Volvo V40

Mercedes vernieuwt
E-Klasse
Mercedes heeft haar A6 en 5-Serie
killer gepresenteerd. De E-Klasse is
voorzien van een nieuwe neus, nieu-

we kont en opgefrist interieur, zodat
het model er weer even tegenaan
kan. Optioneel kan de E-Klasse
voorzien worden van volledig in
LED uitgevoerde verlichting. Tevens
zijn er een aantal nieuwe motoren
leverbaar, waaronder een hybride.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Slagerij C1000 Wilnis

Supermarkt neemt slagerij in eigen beheer
De slagerijafdeling van supermarkt C1000 in Wilnis is sinds eind oktober j.l. in eigen beheer genomen. Ruim
dertig jaar lang was de exploitatie van de afdeling uitbesteed aan de firma Bader. De toekomstige ontwikkelingen bij C1000, dat inmiddels door Jumbo is overgenomen, zijn de aanleiding voor deze gewijzigde aanpak. ‘Met
behulp van slager Maurice Koetsier willen we ons profileren als vleesspecialist,’ zegt ondernemer Eric Suyten.
De ouders van Eric begonnen in
1979 een supermarkt in Wilnis. Die
was toen onderdeel van de Spar
keten. Later werd het C1000. “Vanaf
het begin heeft Bader de exploitatie
van de slagerijafdeling gedaan,”
zegt Eric. “Het was in de tachtiger jaren niet ongebruikelijk in de
supermarktwereld dat een gespecialiseerd bedrijf de slagerijafdeling
exploiteerde. Later verdwenen de
slagers geleidelijk uit de winkel en
gingen veel supermarkten over op
voorverpakt vlees. Wij zijn de laatste
winkel binnen de C1000 die al die
jaren gewoon is doorgegaan. Voor ons
is de vleesafdeling heel belangrijk.
Wij verkopen ongeveer vijftig procent
meer vlees dan de gemiddelde supermarkt. Daarom zijn we ook blij met
de komst van Maurice. Ik vind het
belangrijk dat je als vleesspecialist
ook een slager van vlees en bloed op
de winkelvloer hebt.”
Vakbekwaam slager
Maurice Koetsier heeft zijn sporen
inmiddels verdiend als vakman slager.
Hij komt uit Lelystad, heeft een
aantal jaren bij Dekamarkt gewerkt
en de laatste jaren was hij slager
bij Marqt in Amsterdam. Hij is per

29 oktober jl. in dienst bij C1000 in
Wilnis. Maurice: “Ik houd er van om
zoveel mogelijk achter de toonbank
te staan, zodat de klanten me bezig
zien. Ik ben ook direct aanspreekbaar wanneer men specifieke vragen
heeft of een speciaal stukje vlees wil
hebben. Wij verwerken in de slagerijafdeling rund- en varkensvlees.
We betrekken onze vleesproducten
van Vion. De Vion Food Group is een
gerenommeerde vleesleverancier. In
verband met de hygiënevoorschriften
houden we de kipproducten apart.
Die worden uitsluitend voorverpakt
verkocht. Mijn rol als slager is dat
ik de vleesproducten verkoopklaar
maak. Daarbij kunnen we alles
volledig naar de wens van de klant
leveren. Of het nu om gehakt gaat,
een paar hamburgers of om een
karbonade of een lekker biefstukje,
de klant kan het precies krijgen zoals
hij of zij het wil.” De slagerijafdeling
is uiterlijk vrijwel hetzelfde gebleven.
Maurice wordt gesteund door een
aantal medewerkers, waarvan er een
paar tot de vertrouwde gezichten
van de Wilnisse C1000 behoren. Het
team is aangevuld met enkele nieuwe
medewerksters. ‘We zijn, na anderhalve maand, inmiddels aardig op el-

kaar ingespeeld,” zegt Maurice. “We
hebben het in de afgelopen weken al
aardig druk gehad, want Sinterklaas
begint een tweede Kerst te worden.
Dat geldt zeker voor de gourmetschotels, waar we ons in gespecialiseerd
hebben.”
Gourmetschotels
Steeds meer mensen kiezen voor
de feestdagen voor een gourmetmaaltijd. “Vorig jaar was C1000 de
grootste gourmetleverancier,” stelt
Eric met trots vast. “Er zijn toen
aan maar liefst 1,2 miljoen gezinnen
gourmetschotels geleverd.”
“We stellen de schotels geheel naar
de wens van de klant samen,” vult
Maurice aan. “En we maken alles
op een ambachtelijke wijze hier
ter plekke klaar. De omvang van
zo’n pakket wordt bepaald door het
aantal personen. We gaan uit van
een gemiddelde van tweehonderdvijftig gram per persoon. Maar dat
kan altijd aangepast worden. Ook de
samenstelling kunnen we aanpassen
aan de wensen van de klant. Juist dat
contact en het overleg met de klant
en de mogelijkheid om hen een goed
advies te geven is een van de leuke
kanten van dit werk.”

Vakmanslager Maurice Koetsier
foto patrick hesse

Tijdig bestellen
Maurice en Eric adviseren hun
klanten om hun bestelling voor
de komende feestdagen tijdig te
plaatsen. Maurice: “Of het nu gaat
om een uitgebreid kerstdiner of om
een lekkere gourmetmaaltijd, wij
zorgen er voor dat de klant een vers
product van hoge kwaliteit geleverd
krijgt. De beide Kerstdagen vallen dit
jaar op een dinsdag en een woensdag.
We zijn op zondag 23 december van
12.00 tot 18.00 uur open, zodat men
ook op die dag de bestellingen al kan
komen ophalen.” Als extra service
biedt C1000 ook de mogelijkheid om
via de site www.C1000.nl te bestellen.
Eric: “Voor veel mensen kan dat een

uitkomst zijn. Vorig jaar was het een
groot succes. Je vult in wat je nodig
hebt en je betaalt wanneer je de
bestelling in de winkel komt afhalen.
Ook hier geldt ons advies om niet tot
het allerlaatste moment te wachten
maar tijdig te bestellen. Dat maakt
het ons mogelijk om er voor te zorgen
dat de bestelling optimaal in orde
wordt gemaakt.”

C1000 is gevestigd aan de Molmlaan 2 in
Wilnis. Telefoon 0297 231930.
www.C1000.nl.
Openingstijden van maandag tot en
met vrijdag van 08.00 – 21.00 uur en op
zaterdag van 08.00 – 19.00 uur.
Koopzondag 23 december van
12.00 – 18.00 uur.

Adriaan Verburg hangt soldeerbout aan de wilgen

Nog vijf weken Audio Video Buko en dan……
Het zal wel even wennen zijn. Maar liefst 48 jaar zit Adriaan Verburg in het vak. Overdag adviserend en demonstrerend, vrijwel iedere avond op pad om de verkochte apparatuur af te leveren en in te stellen. Een service die je niet meer zo een-twee-drie tegenkomt. Eind januari sluit Buko definitief de deur. Je kunt zeggen
dat hiermee een tijdperk wordt afgesloten.
Verburg heeft de leeftijd bereikt
waar op een mens een werkzaam leven af zou mogen sluiten, om over te
gaan naar een wat rustiger leventje
waarin hobby’s een belangrijke plek
innemen. De afgelopen jaren heeft
hij naarstig naar opvolging van zijn
bedrijf gezocht, maar die helaas niet
kunnen vinden. Dat heeft sterk te maken met de veranderende marktomstandigheden. Grote merken zoals
Bang & Olufsen hebben gekozen voor
een kleiner netwerk van distributeurs,
die aan enorm hoge eisen moeten
voldoen. Niet alleen qua inrichting,
nee je zou een complete film en
geluidsstudio moeten inrichten om de
kwaliteit van het merk nog eens extra
te onderstrepen. Voor een kleine ondernemer is dat heden ten dage geen
optie meer. De enorme investeringen
wegen niet op tegen het uiteindelijke
te behalen resultaat. Daar kun je nijdig om worden maar dat heeft geen
zin. Buko was ook de winkel waar je
topmerken als Loewe en B&O kon
aanschaffen. Maar dan niet op de
manier waarop de grootwinkelbedrijven dit plegen te doen. Daar pak je de
doos, rekent af bij de kassa en gaat
thuis wel of niet succesvol aan de slag
om je aanwinst te installeren. Bij dat

Zaterdag 22 december
Extra lang geopend tot 21.00 uur

Zondag 23 december
Extra koopzondag van 12.00 tot 18.00 uur
Op deze zondag ontvangen wij ultra verse
aanvoer van goederen met gegarandeerde
houdbaarheid t/m 2e kerstdag
laatste gaat het vaak fout. Even niet
aan dit gedacht of verkeerd ingeschat
en je staat voor een soms onoplosbaar probleem. Niet zelden gebeurde
het in het verleden dat de winkelbel
dan bij Buko rinkelde en even langs
neus en lippen werd geïnformeerd
hoe dit of dat dan in elkaar stak. Dat
was wel eens frustrerend, beaamt
Verburg, die met de regelmaat van
de klok bijscholingen van de verkochte merken volgde.
Het zal wel even wennen zijn dat
er opnieuw een winkel uit het
Mijdrechtse verdwijnt waar de
klant koning is. Waar een gestelde

vraag tot een gedegen onderbouwd
antwoord leidt. Het is wel het gevolg
van het gedrag van de consument,
die snel scoren op internet en bij
megabedrijven belangrijker vindt dan
ouderwetse service waarvoor je een
ietsiepietsie meer betaalt.
Omdat de winkel leeg moet, zijn er
de komende weken spectaculaire
aanbiedingen die veel voordeel kunnen opleveren. Maar haast u, op is
op. Alle apparatuur wordt verkocht
met volledige garantie. De technische
dienst blijft bereikbaar onder tel.
0297-281205. Buko Audio Video,
Helmstraat 55, Mijdrecht.

61166_A4_wk50-RondeVenen.indd 2
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Ook uw eindejaarsadvertentie in De Groene Venen?
Mail naar info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.
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Uitgelicht...

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

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Theo Paul
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel: Mikael Bergstrand 		
Auteur: De mooiste handen van
Delhi
Göran Borg, te oud en te dik, zijn
vrouw is bij hem weg en hij raakt
zijn werk kwijt. Hoe moet je dan
verder? Hij neemt de uitnodiging
van zijn vriend Erik aan mee te
gaan op een reis naar het ongelooflijke India. Dat India voldoet in
onze ogen aan alle stereotypen en
clichés die je maar kunt bedenken
en is in alle opzichten tegelijk heel
ongelooflijk en heel echt. En dan
ontwikkelt zich een hedendaags
sprookje vanaf het moment dat
Göran wegens darmstoornissen
de groep van reisleider Erik moet
verlaten en door Yogi opgevangen
wordt. De “reis door het verre,
vreemde land” India brengt hem
in contact met een “prinses” op
wie hij natuurlijk verliefd wordt.
Hij moet “drie opdrachten” vervullen om haar voor zich te winnen
en dat lukt natuurlijk, hoe absurd
de situaties waar hij in terecht
komt ook zijn. Hij krijgt met
Yogi een Indiase gids mee wiens
manier van redeneren hem steeds
een nieuwe kijk op de wereld
geeft. Zijn manier van denken,
zijn innerlijk, verandert door alle
“avonturen” die hij meemaakt
en dat wordt weerspiegeld in zijn
uiterlijk. Als hij na een maand of
negen India in herboren toestand
verlaat en terugkeert naar Malmö,
is hij niet alleen kilo’s lichter, maar
heeft hij ook de mooiste handen
van Delhi. En leefden ze nog lang
en gelukkig? Het leest als een
trein, het is humoristisch, maar het
is natuurlijk wel een hedendaags
sprookje.
gelezen door bert veldstra

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

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Kiki & Marlies
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

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

Nu ook te zien
in Abcoude en
Baambrugge op
UPC Kanaal
S14+

Cijfers enzo
Het is half december en terwijl
iedereen druk bezig is met het
inkopen van de cadeautjes kijken
wij alweer naar volgend jaar uit.
Niet omdat we geen zin meer
hebben in de Decembermaand
hoor, maar wij krijgen alweer de
eerste rapporten van de druivenoogst van 2012 binnen en het is
niet een superpositief bericht.
Laten we wel met het positieve

gewoon mam. Maar dan verdwijnt
Bernadette. Bee zet alles op alles
om haar moeder terug te vinden.

3

Het Bourne bevel 		
Robert Ludlum
Jason
Bourne
redt een
onbekende
drenkeling
uit een ijskoud meer.
Eenmaal
op het
droge ziet
Bourne
dat de
man hevig bloedt uit een schotwond. Als de man bijkomt kan hij
zich niets herinneren; niet wie hij
is of waarom hij is neergeschoten.
Dit doet Jason Bourne denken
aan zijn eigen verleden. Ondertussen is Mossad-agent Rebeka zo
vastberaden deze man te vinden
dat ze haar baan en zelfs haar
leven ervoor op het spel zet. En
bij Treadstone is een nieuwe agent
aan het werk gegaan, maar is hij
wel te vertrouwen? Alles lijkt te
draaien om de mysterieuze man
met geheugenverlies. Zal Bourne
op tijd achter zijn identiteit komen,
of zijn anderen hem voor?

Engelen van sneeuw 		
James Thompson
Kaamos:
de periode
vlak voor
kerst, de
meest
sombere
tijd van
het jaar in
Lapland.
De nietaflatende
duisternis en
extreme kou boven de Noordpool
zorgen ervoor dat iedereen langzaam
buiten zichzelf raakt... misschien wel
net genoeg om een moord te plegen.
Een beeldschone Finse tv-persoonlijkheid van Somalische afkomst,
wordt dood gevonden midden in een
besneeuwd veld, haar lichaam is
op gruwelijke wijze verminkt en er
staat een racistische spreuk in haar
borst gekerfd. Aan het hoofd van het
onderzoek staat Kari Vaara, eens
een gelauwerd agent in de grote stad,
heeft zich teruggetrokken in zijn geboortedorp om oude wonden te laten
helen en ziet zich nu voor de zware
taak geplaatst om zonder hulp van
buitenaf deze zaak op te lossen.

2

Waar is Bernadette 		
Maria Semple
Wie is
Bernadette Fox?
Voor haar
man Elgie
Branch,
topman bij
Microsoft,
is ze zijn
geestige,
getalenteerde,
wispelturige en getroebleerde
vrouw. Voor designexperts is ze
een revolutionair architect. Voor de
moeders van school is ze een regelrecht gevaar. Voor de vijftienjarige
Bee is ze haar beste vriendin, en

4

Geuren 			
Phillipe Claudel
Vaders aftershave,
moeders
zonnebrand, het
zijdeachtige haar
van zijn
eerste
geliefde,
Gauloises en
Gitanes,
kaneel voor op de taart en in de
glühwein, kooltjes om je warm te
houden, inktpotten op school, hooi
op de velden, de trui van een oom
In 63 teksten beschrijft Claudel

nieuws beginnen: 2012 gaat de
boeken in als een wijnjaar met
kwalitatief goede wijnen. Nu het
negatieve nieuws: Europa scoort
qua oogst en opbrengst niet opperbest. Hoe komt dat? We hebben
een raar jaar achter de rug als
het gaat om het weer. Extreme
droogte maar ook kou, regen en
hagel hebben de druiven dit jaar
geen goed gedaan. Frankrijk is
het hardst getroffen land met
een opbrengst van 40,6 miljoen
hectoliter. Dat is inderdaad veel,
maar wel 19% minder dan vorig
jaar. De Champagnestreek en de
Bourgogne hebben het meest last
gehad van het wispelturige weer
dit jaar waarin hagel en regen
elkaar afwisselden. In het Zuiden
hadden de boeren het meest last
van de aanhoudende droogte. Er
is in Italië 39,5 miljoen hectoliter
aan wijn gemaakt, 7% minder dan
het jaar hiervoor. In Italië heeft
alles minder gescoord, behalve

Sicilië; hier hebben ze 15% meer
kunnen maken. De overstromingen
met name in Toscane van enkele
weken geleden hebben ook niet
meegewerkt al was toen wel het
grootste deel van de oogst gedaan.
De druiven of eigenlijk het sap
dat hier verloren is gegaan komt
door schade aan apparatuur en de
kelders door het hoge water. De
winnaar van Italië is Veneto! De
geliefde wijnstreek bij het Gardameer en de prachtige stad Verona.
Een kleine 7,5 miljoen hectoliter
is hier uit al die druifjes geperst.
De landen die kleine minnetjes
gescoord hebben zijn Spanje en
Portugal, overwegend 4 en 2%.
Het gaat omgerekend om heel
veel liters wijn hoor maar in vergelijking met landen als Frankrijk
en Italië te verwaarlozen.
Nu is er ook een lichtpuntje! Mijn
o zo geliefde Zuid-Afrika scoort
4% +, Chili 11% + de USA 3% +
en zelfs China mag een plusje van

1

Zaterdag

DE GROENE VENEN

Boeken tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

Deze week op
RTV Ronde Venen
00:00 - 07:00
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

14 december 2012		

evenzoveel geuren uit zijn verleden. Stuk voor stuk roepen ze
een vergeten wereld op waar nog
flarden van bestaan: zoete en bittere geuren, soms eenvoudig, soms
complex.

5

Wat de nanny zag 		
Fiona Neill
Wanneer
studente
Ali als
nanny
voor Nick
en Bryony
Skinner
gaat
werken,
verandert
haar leven
op slag:
van een serieus studentenbestaan
zonder een cent te makken, wordt
ze ondergedompeld in de wereld
van de veeleisende financiële elite
van Londen, met alle schandalen
van dien…Ali krijgt de verantwoordelijkheid over een tweeling
die een eigen taaltje spreekt, een
tienermeisje dat met eetproblemen
kampt en een zon die bijna net zo
oud is als Ali. Bryony heeft alleen
maar oog voor haar eigen briljante
carrière en Ali’s tekortkomingen.
Als Nick dan met zijn bedrijf in
de problemen komt en er een
schandaal losbarst dat corruptie
suggereert, wordt het zorgvuldig
in banen geleide privéleven van
de Skinners opeens publiekelijk
nieuws. En terwijl Ali steeds
onmisbaarder wordt, realiseert ze
zich dat ze getuige is van dingen
die ze eigenlijk niet zou moeten
zien.

1% noteren… Toch produceren
deze landen maar ¼ van wat
alleen Frankrijk al produceert,
wij in Europa zijn dus nog steeds
marktleider als het gaat om ons
favoriete druivensap voor volwassenen.
En ja, ook de ‘beste’ heeft wel
eens een dipje. We weten niet
wat 2013 ons gaat brengen, dat
is weer één grote verrassing. Ik
laat het over 12 maanden weer
weten…

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Haal hesse IN HUIS
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Door Patrick Hesse

Bij Martin en Marjon Donker

Passie voor eten en barre tochten
Ze hebben er megazin in, getuige
de ‘teaser’mailtjes deze week. En
dat geeft mij dan weer een enorm
welkom gevoel, dus vol verwachting
rij ik naar de Turkoois in Mijdrecht.
Bij aankomst word ik voor de deur
geconfronteerd met de klassieke
Range Rover die een grote rol zal
gaan spelen in het verhaal vanavond, maar die ook min of meer de
aanleiding is van mijn bezoek aan
Martin en Marjon Donker. Ik word
enthousiast onthaald door Marjon:
eindelijk ontmoeten we elkaar, na
veel e-mailverkeer en telefonisch
contact. De ruime eengezinswoning
straalt meteen een warme gezelligheid uit, met als blikvanger de knalrode bank. Heerlijk, mensen met
gevoel voor kleur! Het huis wordt
niet alleen bewoond door Martin
en Marjon, maar ook door dochters
Milja en Manouk en zoon Menno
die uiteraard ook van de partij zijn.
En de voor de gezelligheid is ook
Menno's vrolijke vriendin Laura
aanwezig en beleef ik mijn aanwezigheid als een warm bad. Vanavond
maken nog drie gasten hun opwachting. Hoewel, gasten... volgens de
Donkertjes horen ze bij het interieur
en zijn ze zo goed als geadopteerd.
Peter Bakker (what's in a name),
zijn vrouw Patricia en hun prachtige
baby Ruby. Bij hun binnenkomt is de
club compleet en ontfermt Marjon
zich onmiddellijk over Ruby en worden logischerwijs alle ogen op deze
vrolijke dame gericht.
Met Martin praat ik meteen over

de aanleiding van mijn bezoek:
zijn Range Rover. Martin (van
beroep servicedirecteur van een
groot bedrijf dat professionele
keukenapparatuur aan onder andere
sterrestaurants levert) heeft zoals
zoveel mensen een zogeheten
‘bucketlist’ (een lijst van dingen die
minimaal eens in je leven gedaan
moet hebben). En op die lijst stond
een Winter Trial rijden in het hoge
Noorden. Toen een aantal jaar geleden Patricia en Marjon bevriend
raakten, bleken de mannen ook veel
raakvlakken te hebben en ontstond
een hechte vriendschap. Martin stak
Peter aan op het gebied van terreinrijden en er werd een plan gesmeed
om samen een Trial te gaan rijden.
Dit plan is inmiddels uitgegroeid tot
deelname aan de ScanCovery Trial,
een route die in acht dagen dwars
door Scandinavië tot aan de poolcirkel voert. De mannen gaan dit rijden in een veertig jaar oude Range
Rover (over uitdaging gesproken).
Ook hebben de heren een goed doel
aan hun poging verbonden: KWF
kankerbestrijding.
Gezellig over dit avontuur babbelend
gaan we aan tafel waar Patricia
voor het voorgerecht gezorgd heeft:
een gezellig bordje met broodrolletjes met chorizo en kaas, vergezeld
van geraspte wortel en cashewnoten. Een frisse appetizer.
Als kok van het gezin heeft Martin
het hoofdgerecht verzorgd: Jamie's
Kip Aardappel in schil met witte

bonen in slagroom en heerlijke
zongedroogde tomaten geweld in
olijfolie, uit het boek van Jamie
Oliver, maar met een twist van
Martin. Een bijzonder smakelijk
geheel buiten de enthousiaste
verhalen over de voorbereiding van
de Scan Covery Trial, waarbij door
de heren de enorme bereidheid tot
ondersteuning van diverse sponsors
word geroemd.
Dan komt ook de zwaar uit de
hand gelopen hobby van de vrouw
des huizes te sprake: Marjon die
ooit begon met een bedrijfje in
kralen naast haar vaste baan als
case manager bij Tempoteam, had
een paar jaar geleden het sieraden
maken van klei ontdekt en dat heeft
geresulteerd in niet alleen prachtige
sieraden, maar sinds bijna twee
jaar publiceert zij in eigen beheer,
met veel plezier en enthousiasme,
het Engelstalige, internationale
magazine From Polymer to Art. Een
blad dat wereldwijd geweldig wordt
ontvangen. Wanneer ik het eerste
magazine van 2012 in handen krijg
ben ik wel even onder de indruk van
dit puike stukje full color drukwerk.
Marjon maakt dit blad samen met
haar zakenpartner en goede vriendin Saskia Veltenaar.
Ondertussen wordt er volop gekletst
en voel ik me helemaal thuis in dit
warme gezin, ook de kids hebben
genoeg te vertellen en dat zorgt
voor een gezellige ongedwongen
sfeer. Inmiddels is het tijd voor het
dessert, gemaakt door Martin’s
copiloot in de Trial, Peter, die in
het dagelijks leven werkt bij de
Rabobank in Mijdrecht. Het dessert
moet alleen nog even de oven in,
dus klets ik met de mannen nog wat
over het avontuur dat op 4 januari
a.s. van start gaat. Mijn vraag is
hoe zij denken het 8 dagen in een
kleine ruimte met elkaar uit te
kunnen houden zorgt voor de nodige
hilariteit in het gezelschap. Tja,
grapt Martin: niet! En vervolgens:
we zullen onze handen vol hebben
om de dagelijkse hoeveelheid kilometers veilig en goed af te leggen.
Wanneer ik vraag wat voor muziek

er tijdens de rit gedraaid gaat
worden, antwoordt Peter lachend:
“Onze muziek smaak ligt heel ver
uit elkaar dus daar hebben we een
uitdaging!”
Inmiddels heeft Peter het verrukkelijke dessert geserveerd: een
bosvruchtencrumble. Gemaakt van
bosvruchten met kaneel en vanillevla en daaroverheen een crumble.
Na al dit lekkers tafelen we nog
even na onder het genot van een
heerlijke cappuccino. Op mijn vraag
of ze ook met zijn allen kerst vieren
wordt er weer hilarisch gereageerd.
Het blijkt dat ze een traditie hebben ontwikkeld om op kerstavond
net voor sluitingstijd Albert Heijn
binnen te stappen en uitsluitend
artikelen met een -35% kortingssticker er op te scoren. Om vervolgens daarmee een kerstdiner samen
te stellen. Dus altijd een verrassing
wat er genuttigd word. Na dit mooie

verhaal is het tijd om dit leuke
gezelschap te verlaten. Ik bedank
hen voor de gezellige avond en zal
het avontuur op de voet gaan volgen.
Interesse om dit ook te doen? Info:
ridinghistory@gmail.com, http://
team29.scanct.nl en www.facebook.
com/RidingHistory. Natuurlijk zijn
sponsors voor het goede doel KWF
kankerbestrijding meer dan welkom
(het is zelfs mogelijk een aantal
gereden kilometers te sponsoren).

Het team van Riding History is met hun
40 jaar oude Range Rover aanstaande
zondag aanwezig op de kerstmarkt
in Mijdrecht. De auto is inmiddels
helemaal (winter)klaar voor deelname
aan de ScanCoveryTrial op 4 januari
a.s. en is o.a. voorzien van stickers
van de lokale sponsors. De auto staat
opgesteld naast de ijsbaan op het
Raadhuisplein, ter hoogte van Jamin en
uiteraard geven Martin en Peter graag
een toelichting op hun plannen aan
belangstellenden.
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Honda XL 700 V Transalp ABS uit 2010

Een volwassen allrounder
Ondanks dat de buitentemperatuurmeter van mijn auto nèt onder het vriespunt aangeeft,
ga ik een straatje om want Motor Service Uithoorn heeft een werkelijk schitterende
Honda Transalp binnen gekregen uit 2010. Eéntje van de laatste generatie en laat ik die
nou nog niet gereden hebben. Even twijfel ik met al die rotzooi op de weg en eerlijk gezegd ook om dat de temperatuur me niet zo aanspreekt. Maar eigenaar Frans trekt me
over de streep. “Kom op Pat, niet van dat benauwde, we zijn toch geen mietjes?”
Als motorrijder in hart en nieren wil ik me
inderdaad niet laten kennen, maar probeer
het toch even: "Eh... stom, ik heb alleen maar
zomerhandschoenen bij me." Geen probleem
voor Frans. Hij loopt de trap op en is in wip
weer beneden met een paar loepzuivere
winterhandschoenen. “Kan je meteen eens een
echt merk proberen,” grapt mijn Amsterdamse
motorvriend. “Niet zeuren verder, deze heeft
ook nog handvatverwarming!” Overtuigd van
warme handen hijs ik me in mijn motorkleding
en staat de sjieke Transalp warm te draaien.
Hij is door de vorige eigenaar nieuw bij Motor
Service Uithoorn aangeschaft en heeft slechts
4.400 kilometer gelopen. Aan de staat van de
fiets te zien zijn dit zeker geen terreinkilometers geweest. De Transalp is zeer compleet
met ABS, handkappen, handvatverwarming,
valbeugelset, en een originele Honda topkoffer. Ook worden alle boekjes bijgeleverd en is
de onderhoudshistorie aanwezig. Al met al een
topfiets dus, voor 7.590 euro.

Historie
De Transalp is een motor met een lange geschiedenis. In 1985 werd het eerste prototype
gebouwd: een off-road motorfiets met een
500cc motor. In de verdere ontwikkeling
werd de motor meer een allroad motor met
betere bestuurbaarheid op de harde weg, een
grotere kuip en het motorblok uitgeboord tot
een 600cc vloeistof-gekoelde 52° V-twin. In
1987 ging de motor in productie eerst als de
XL600V en later als de XL650V en vandaag
de dag de XL700V. Een kwaliteitsfiets bij uitstek. Regelmatig kom ik op diverse websites
zoals marktplaats en motoren.nl een Transalp
van de eerste generatie tegen, met behoorlijke
kilometerstanden. De V-twin kan het avontuur
makkelijk aan. De naam is natuurlijk voor de
hand liggend omdat de fiets geweldig is om de
Alpen te doorkruisen, maar eigenlijk liggen
zijn roots bij de rally Parijs-Dakar, waarin
motorfietsen over goede off-road eigenschappen moeten beschikken en ook snel moeten
zijn. De Parijs-Dakar bestickering van de fiets
die ik vandaag rijd verraadt dat natuurlijk ook.
Zijdezacht schakel ik door de versnellingen

op weg naar de nieuwe N201. Op het verse
asfalt gedraagt de Trans zich zeer comfortabel
en keurig netjes, van het schakelen ben ik
echt onder de indruk. En ondanks dat hij hoog
op de poten staat, is hij ook bij het stoplicht
goed te bedienen en vooral belangrijk: niet te
zwaar.
Inderdaad geven de Duitse Held handschoenen in combinatie met de handvatverwarming
me heerlijke warme handen en is het best
uit te houden zo met het zonnetje erop, maar
onderweg terug naar Motor Service Uithoorn
blijft het oppassen geblazen. Het zal me niet
gebeuren deze schoonheid op wat stukken ijs
onderuit te schuiven. De 60 pk's doen prima
hun werk en de Transalp is een echte allround
motorfiets die door de jaren heen enorm
gegroeid is en echt volwassen is geworden.
Natuurlijk heeft zo’n topfiets een grote schare
fans en bestaat de Nederlandse Transalp Club
al ruim 21 jaar (www.transalpclub.nl). Terug bij
Frans lever ik de motor en ook de handschoenen met tegenzin in, en zoals altijd is Frans
benieuwd naar mijn bevindingen: “Topfiets
Frans, een echte all rounder en ik heb geen
koude handen gehad!” Nee, mompelt Frans,
met zulke handschoenen niet natuurlijk...

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
Uithoorn
tel. 0297-268852
www.motorserviceuithoorn.nl

‘Concordia creatief in vertalen machinegeluid naar instrument’

Eerste workshop Symfonie van de Veensteekmachine
een succes
Brassband Concordia was de eerste muziekvereniging die samen met componist Jurriaan Berger aan de slag ging met het verloren
machinegeluid voor het project de Symfonie
van de Veensteekmachine.‘Er kwam een hele
leuke variatie aan geluiden uit.’
Muzikanten en muziekverenigingen uit De
Ronde Venen laten zich inspireren door de film
die eerder tijdens het project de Symfonie van
de Veensteekmachine werd gemaakt. Hierin
bootsen mensen het geluid na zoals zij zich herinneren hoe de machine vroeger te horen was
op de plas. “De workshops zijn een muzikale
kennismaking tussen mij en de groepen die uiteindelijk de Symfonie gaan spelen en zingen,”
aldus componist Jurriaan Berger. De komende
twee maanden laat hij muzikanten, zangers en
muziekverenigingen tijdens de workshops experimenteren en improviseren op hun instrument
en met hun stem. Zo komen ze uiteindelijk tot

een eigen interpretatie op het geluid van de
machine. “Er kwam een hele leuke variatie aan
geluiden uit,” vertelt Berger na afloop van de
workshop met brassband Concordia in De Boei
in Vinkeveen. ,,Blazers die het geluid van een
machine of van ratelende kettingen nadeden.
De muzikanten waren heel creatief in het vertalen van het geluid naar hun instrument.”
Alle muzikale ideeën worden opgenomen tijdens de workshops en vormen de basis voor het
schrijven van de Symfonie door de componist.
Dit muziekstuk wordt door de deelnemende
muzikanten ten gehore gebracht in een spectaculair concert dat op 22 juni plaatsvindt op
zandeiland 1 in Vinkeveen tijdens de wereldpremière van de Symfonie van de Veensteekmachine.
De Symfonie van de Veensteekmachine is een
project van Museum De Ronde Venen en wordt
mede mogelijk gemaakt door de Provincie
Utrecht.
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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

Commercieel technisch adviseur
Bedrijf: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Evenementen beveiligers
Bedrijf: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Web ontwikkelaar
Bedrijf: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Jr technisch applicatiebeheerder
Bedrijf: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Office manager
Bedrijf: RTV Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Werkvoorbereider - Elektrotechiek
Bedrijf: Flexibility
Plaats: Mijdrecht

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
PUZZELS
Sudoku week
50
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.

Sudoku week 50

Zweeds raadsel week 50

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.

Zweeds raadsel week 50
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beuren
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
6 kolom én5in elk7 vet omlijnd vakje
horizontale rij,1 in elke verticale
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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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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Actueel
& dichtbij
dichtbij

week 50
week 50

december
2012
december 2012

Rabobank Amstel en Vecht
Rabobank Amstel en Vecht

Pak je voordeel
Pak
voordeel
metje
Rabo
met
Rabo
StudentenStudentenSpecials
Specials

Rabo StudentenSpecials is
hét voordeelprogramma
Rabo
StudentenSpecials is
voor
studenten
met een
hét voordeelprogramma
Rabostudenten
StudentenPakket.
voor
met eenEr
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aanbiedingen
in de Er
Rabo StudentenPakket.
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uit,
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reizen
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Maurits wint reis
Maurits
wint
reis
naar New
York
naar New York

Wij wensen u fijne feestdagen!
Wij wensen u fijne feestdagen!

Alles verzekeren is geen oplossing
Alles verzekeren is geen oplossing

Veel Nederlanders zijn oververzekerd, ook voor zorgverzekeringen.
In plaats
van te betalen
voor een aanvullende
waar
Veel
Nederlanders
zijn oververzekerd,
ook voorverzekering
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van maakt,
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zijn om
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is geenmaken
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Wat gaat er gebeuren met
Wat gaat er gebeuren met
de hypotheekrenteaftrek?
de hypotheekrenteaftrek?

Er is een wetsvoorstel ingediend om de voorwaarden voor de
hypotheekrenteaftrek
per 1 januari
te veranderen.voor
Ookde
Er
is een wetsvoorstel ingediend
om2013
de voorwaarden
gaat het bedrag dat u per
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hypotheekrenteaftrek
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voor de hypotheekrenteaftrek, maar de belangrijkste gaan
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in
2014 in. Op www.rabobank.nl
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veranderingen voor u kunnen hebben.

Dien uw aanvraag in voor het
Dien uw aanvraag in voor het
Rabobank Coöperatief Fonds
Rabobank Coöperatief Fonds
Verenigingen, stichtingen en instellingen hebben het beste voor met de samenle-
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vandedestart
Rabobank
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letjes
spelen.en computerspelinternetten
letjes spelen.

Openingstijden
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per
dag
via internet
of telefoon.
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24 uur
Maandag
24
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en 31
per dag via internet of telefoon.
december
zijn
onze kantoren
Maandag 24
december
en 31
geopend
tot
decembervan
zijn12.00
onze uur
kantoren
16.00
uur. van 12.00 uur tot
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16.00 uur.
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in dehebben
rug te geven,
stort
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en
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stichtingeneen
ensteuntje
instellingen
het beste
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met de Amstel
samenleVecht
jaarlijks
een
deel
van
haar
winst
in
het
Rabobank
Coöperatief
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Goed
ving. Om hun projecten een steuntje in de rug te geven, stort Rabobank Amstel en
beginnen
in 2013
in aanmerking
te het
komen
voor een
bijdrage? Fonds.
Stuur dan
voor
Vecht jaarlijks
een door
deel van
haar winst in
Rabobank
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Goed
7beginnen
januari uw
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op www.rabobank.nl/amstelenin 2013
doorin.
inMeer
aanmerking
te komen
een bijdrage? Stuur dan voor
vecht
onder
het
kopje
‘Coöperatief
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.
7 januari uw aanvraag in. Meer informatie vindt u op www.rabobank.nl/amstelenvecht onder het kopje ‘Coöperatief Fonds’.
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www.rabobank.nl/amstelenvecht
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info@amstelenvecht.rabobank.nl
info@amstelenvecht.rabobank.nl

(020) 454 80 00
(020) 454 80 00

Twitter: @raboaenv
Twitter: @raboaenv
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