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Ulfts Mannenkoor te gast in Johannes de Doperkerk
De Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper organiseert aanstaande zondagmiddag 18 november een
optreden van het groot Ulfts Mannenkoor in de R.K. kerk van Mijdrecht en Wilnis. Het succesvolle koor was ook al in 2004
en 2005 te gast in de kerk, met wederzijds enthousiasme, want het koor was toen zeer te spreken over de locatie en de
schitterende akoestiek van de kerk. Het Ulfts Mannenkoor telt ruim tachtig zangers, die zich met grote inzet toeleggen op
de pure mannenkoorzang. Het koor kreeg grote nationale en internationale bekendheid. Dit keer treedt het koor op met een
repertoire van beroemde en bekende koorwerken (opera, klassiek, Slavisch-Byzantijns en folkloristisch). Aanvang 15 uur, de
kerk is open vanaf 14.30 uur. Toegangskaarten à € 10 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij DA-Drogisterij Nap in Mijdrecht,
Drogisterij De Nagtegaal in Wilnis en Drogisterij De Bree in Vinkeveen. Eventueel resterende kaarten zijn nog verkrijgbaar in
de kerk voor de aanvang van het concert.

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Homan Beveiliging B.V.

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

DUIDELIJK VERHAAL

•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Sinterklaas is (bijna) weer in De Ronde Venen
Voor alle kinderen in De Ronde Venen breken weer spannende weken aan. Vanaf morgen, zaterdag 17 november, zetten de
Goedheiligman en zijn Pieten weer voet aan wal in ons land, en dat betekent: schoen zetten! Deze zaterdag kun je de Sint
komen verwelkomen in Mijdrecht (13.30 uur Raadhuisplein), Wilnis (15.30 uur Dorpsstraat -foto boven-) en Vinkeveen (18.00 uur
Zeilschool). Volgende week vrijdag 23 november arriveert Sinterklaas in Amstelhoek (19 uur) en op zaterdag 24 november in
Baambrugge (12.25 uur Dorpsbrug), Abcoude (14.25 uur Voordijk/Holendrecht) en De Hoef (14.30 uur Kerkplein).

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Grootse veiling ten behoeve van de
restauratie van de Janskerk te Mijdrecht
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Op vrijdag 23 november vindt er in Partycentrum De Meijert te
Mijdrecht een grootse veiling plaats om gelden te werven voor
restauratie van de Janskerk.

In FASE I werd het liturgisch centrum volledig vernieuwd en kreeg dat centrum ook
nieuw liturgisch meubilair. De “Verweij-ramen” kregen een andere functie en een
andere plaats: in een prachtige lijst met achtergrond verlichting hangen zij nu in de
toren en geven bij entree een warm welkom in de kerk.

DE GESCHIEDENIS
In 2001 heeft de Kerkenraad van de toenmalige Hervormde Gemeente Mijdrecht het
besluit genomen tot renovatie en restauratie van de Janskerk. Aanvragen voor subsidie werden gedurende verschillende jaren afgewezen.

De achterwand in de kerk werd vernieuwd en in stijl van de oorspronkelijke kerk
gebracht. Het balkon werd enigszins verkleind om de functie van de ramen te vergroten. Bij de aanpassing van het balkon werd meteen de buitenkant in overeenstemming gebracht met het houtwerk van het monumentale orgel.

Toen in 2010 zicht kwam op de toekenning van rijkssubsidie is een voorstel gemaakt
om de renovatie en restauratie, intern en extern, in 2 fasen uit voeren. FASE I betrof
het interieur en niet gebouw gebonden elementen, FASE II richtte zich volledig op
de gebouw gebonden elementen van het monumentale kerkgebouw. De Kerkenraad
heeft dat voorstel aangenomen met aantekening dat een aantal interieur aanpassing
nader zouden worden geïnitieerd. Met een definitief mandaat van de Kerkenraad
werd besloten om in januari 2011 met FASE I aan te vangen.

Verder werd de kerk voorzien van nieuwe beeld en geluidtechniek.

Na bijna 2 jaar van renovatie en restauratie nadert het moment dat de Janskerk weer
in gebruik kan worden genomen. Werd zoals gezegd, in 2011 begonnen met FASE
I, de renovatie van de niet subsidiabele onderdelen van het kerkgebouw, voor FASE
II diende eerst een akkoord te gaan komen van een in te dienen subsidie aanvraag.

Protestantse Gemeente
Mijdrecht

VEILING 23.11.2012

Grootse veiling
ten behoeve van
restauratie Janskerk

Locatie:

De Meijert, Dr J. van der Haarlaan 6,
3641 JW MIJDRECHT

Aanbod:

zeer gevarieerde en leuke kavels

Veilingmeester:

Mr P. Forsthövel

Oproep:

steun restauratie Janskerk en
kom naar de veiling

Datum:

vrijdag 23 november 2012

Aanvang:

20:00 uur

Zaal open:

vanaf 18:30 uur
Mobiel: 06 53 92 80 50
E-mail: guus.gerrievanacker@gmail.com

Jan van Walraven

E-mail: jan.van.walraven@walraven.com

Wim de Wind

E-mail: wimdewind@ziggo.nl

Ja, ik steun de restauratie van de Janskerk in Mijdrecht
Ik steun de restauratie financieel met een bedrag van EUR .....….....……..,….……
Ik machtig de Penningmeester van de Protestantse Gemeente Mijdrecht om dit bedrag van
mijn rekening af te schrijven.
Voorletters en naam:
Adres:
Woonplaats:

Bankrekeningnummer:				

Tel nummer:

Datum:						

Geb. datum:

DE RESTAURATIE
In FASE II ging het vooral om instandhouding van het monumentale gebouw. De
muren binnen en buiten werden ontpleisterd en opnieuw voorzien van stucwerk.
De gietijzeren ramen zijn uitgenomen
geweest, geconserveerd en teruggeplaatst.
Het gewelf kreeg eenzelfde afwerking als
het deel boven het orgel. Vervolgens werd
de gehele binnen en buitenzijde opnieuw
geschilderd. De vloer werd nu ook voorzien
van tegels, zoals die al te zien waren in het
liturgisch centrum, en onder de tegels werd
vloerverwarming aangebracht.
In de gerestaureerde Janskerk zullen in het
middenschip, vooralsnog, banken blijven
staan terwijl in de noord en zuid beuk
stoelen zullen komen, daarmee wordt de
multifunctionaliteit van dit kerkgebouw sterk
vergroot.
Gedurende de restauratie werkzaamheden werd al snel duidelijk dat er zich onder
het dak, van dit meer dan 150 jaar oude
gebouw, toch nog wel meer belangrijke problemen aan het licht kwamen dan dat er verwacht was. Duidelijk werd dat er veel verrot
hout in de einden van de kapconstructies,
waar deze op de muren steunen, aanwezig
was. Verder werden enkele problemen in
het metselwerk geconstateerd, met name bij
de hardstenen afdekkingen op kolommen,
en de afdekkingen van de muren naast de
toren. Om dit kerkgebouw voor tenminste 50
jaar in goede staat te houden werden er ook
extra ventilatie voorzieningen getroffen.
Al dat extra en onvoorziene werk betekent
uiteindelijk ook dat er aanzienlijke meerkosten zijn van ruim EUR 200.000,- .

Om het gebouw ook voor de toekomst
geschikt te maken voor een breder gebruik,
zoals culturele evenementen, werden er
tal van extra aanpassingen gedaan. Onder
andere uitgebreide presentatiemogelijkheden in beeld en geluid behoren nu tot de
mogelijkheid. Of u nu wel of niet kerkelijk
betrokken bent, we hebben er allemaal
belang bij dat dit soort oude markante, en
gezichtsbepalende, monumenten in onze
directe omgeving behouden blijven.
Op vrijdag 23 november 2012 wordt door
Koopmandaat
Als u niet in staat bent om de veiling in De Meijert bij te wonen neem dan contact op met één
van de leden van het veilingcomité.
Door het afgeven van een schriftelijk koopmandaat, kan men – met een bepaald en aangegeven maximum bedrag - op één of meer kavels
laten bieden door één van de leden van het
veilingcomité.

Handtekening:
U kunt dit formulier inzenden aan: Veilingcomité Protestantse Gemeente,
Antwoordnummer 55025, 3640 VB MIJDRECHT

Werd op zaterdag 15 januari 2011 de aanvraag voor BRIM Subsidie ingediend bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, in juni van dat jaar ontving de
Protestantse Gemeente Mijdrecht het bericht dat er een subsidie werd toegekend.
De restauratie kon beginnen.

DE SLOTFASE
Zoals u wellicht weet is de restauratie van
de Janskerk bijna afgerond. Deze kerk uit
1856 is één van de weinige rijksmonumenten in Mijdrecht. De restauratie van het monument was dringend noodzakelijk, zoveel
was duidelijk.

Contactpersonen: Guus van Acker

Postcode:					

Hoewel het in de bedoeling lag om met de renovatie ook de vloer te veranderen,
waarbij vloerverwarming aangelegd zou worden en de vloer nieuwe tegels zou
krijgen, werd dat plan toch nog even aangehouden omdat eerst onderzoek naar de
fundering van de kerk diende plaats te vinden.

PKN Mijdrecht

Verloop van de veiling
Onder leiding van Mr P. Forsthövel worden
kavels aangeboden. Door middel van handopsteken kunnen aanwezigen bieden op de
betreffende kavel en daarmee het koopbedrag
laten verhogen. Zodra een bod niet meer wordt
verhoogd uit de zaal of door een koopmandaat,

de Protestantse Gemeente Mijdrecht een
veiling georganiseerd in De Meijert te
Mijdrecht. Deze veiling is een opmaat om de
restauratiebegroting, meer, sluitend te krijgen en tevens een aantal gevoerde acties
feestelijk te beëindigen.
Met uw steun aan de veiling helpt u dus
mee om één van de weinige monumenten
in Mijdrecht gerestaureerd te krijgen en te
behouden voor de toekomst.
U kunt de veiling in het bijzonder steunen
door aanwezig te zijn op de avond van
de veiling zelf. Ook als u niet direct het
voornemen hebt om iets te kopen, kan
het meemaken van een evenement als dit
ook leuk zijn. Als u de veilingmeester, oud
notaris mr. Peter Forsthövel, nog nooit bezig
heeft gezien op een dergelijke veiling, is dat
alleen al voldoende reden om te komen om
zijn persoonlijke inzet mee te maken.
Het werk voor de veilingmeester wordt
natuurlijk ook gemakkelijker gemaakt als hij
bezig kan voor een “volle bak”.
Voor zover mogelijk zullen de ingebrachte
kavels fysiek aanwezig zijn en voorafgaand
aan de veiling te bezichtigen vanaf 18:30
uur tot het begin van de veiling om 20:00
uur. Een beeldpresentatie van de kavels zal
een beeld geven van de diverse producten
en diensten die worden aangeboden. Voor
een actuele veilinglijst verwijzen wij u graag
naar de website van de Protestantse Gemeente Mijdrecht: www.pknmijdrecht.nl. U
treft zowel nieuwe als gebruikte producten
tussen de kavels aan.
De toegang tot deze veiling is gratis en we
verwelkomen u graag met een kopje koffie
of thee.
Zoals bij een veiling gebruikelijk is, geschiedt de verkoop zonder kwaliteitsbepaling en/of voorwaarde en zonder garanties,
echter we hebben niet te maken met
opgelden.
De veiling wordt gehouden onder het toeziend oog van notaris Lagendijk uit Mijdrecht.
Tijdens de veiling aangeboden waarde-/
tegoedbonnen, voor goederen en diensten,
zijn maximaal geldig tot 1 november 2013
tenzij anders is aangegeven of wordt afgesproken met de aanbiedende partij.
Samen met u kunnen we er, met elkaar, een
daverend feest van maken!
Wij rekenen op Uw komst.
Het Veilingcomité.
zal de veilingmeester afslaan en als u de laatste
bieder bent, dan mag u zich de eigenaar van het
aangeprezen kavel noemen.
De naam van de koper, het artikel en het laatste
bod worden zorgvuldig genoteerd op een koopbon, waarvan u een kopie krijgt. Kavel(s) waarop
door u geboden werd en die gegund zijn dienen
wel diezelfde avond betaald te worden.
Op de tegoedbon staan de gegevens van de
aanbieder van de dienst/product/artikel die u
moet benaderen om een en ander geleverd te
krijgen.
Het veilingcomité
Guus van Acker, Jan van Walraven en
Wim de Wind
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Programmabegroting 2013 vastgesteld

RVB, D66, SVAB en Lijst8 stemden
tegen.

College loodst begroting soepel door de raad
Na de hectiek van de afgelopen jaren met dreigende miljoenentekorten, afgetreden bestuurders en ontslagen medewerkers lijkt het huidige college de weg naar herstel gevonden te hebben. Dat bleek tijdens de
raadsvergadering van 8 november, waar de programmabegroting 2013 op de agenda stond. De vier coalitiepartijen waren erg tevreden en de oppositie was redelijk mild. Het politieke theater moest echter wel worden opgevoerd. Men had dus nog wel zo’n acht uur nodig. Met een zestal amendementen op het raadsvoorstel en maar liefst negentien moties kwam het spel op de wagen. Een soepele benadering door het college
leidde er toe dat het spannend noch dramatisch werd.
door piet van buul

Traditioneel is de begrotingsbehandeling aanleiding voor algemene beschouwingen, waarbij de
fracties een beoordeling geven van
de huidige stand van zaken. De
teksten waren vooraf rondgestuurd
zodat iedereen daar kennis van had
kunnen nemen. Tijdwinst leverde
dat overigens niet op, want in de
eerste ronde werden de teksten
door de fractievoorzitters letterlijk
voorgelezen, dan wel erg ruim
samengevat. Inhoudelijk was er
ook niet veel nieuws te beleven. De
meeste fracties bereden de van hen
bekende stokpaarden. Tevredenheid
was er bij de coalitiepartijen. Jan
Rouwenhorst (CDA) stelde vast
dat op vrijwel alle beleidsterreinen
vorderingen zijn gemaakt. Hij riep
wel op tot blijvende waakzaamheid.
Vorig jaar introduceerde Rudolf
van Olden (VVD) de gecrashte
Boeing van de gemeente. Die bleek
inmiddels opgelapt en weer in de
lucht. Bij de VVD lag de nadruk op
de tevredenheid over het sluitende huishoudboekje. Ook Ernst

Schreurs van PvdA/Groen Links
was tevreden, maar zag nog wel
een paar groene verbeterpunten.
Coalitiepartij ChristenUnie/SGP
stelde bij monde van Wim Stam
vast dat er wat licht aan het einde
van de tunnel gloort. De vier oppositiepartijen waren aanzienlijk
minder enthousiast. Het meest
kritisch bleek Cees Houmes (D66).
Hij vond de sluitende begroting een
schijnvertoning en kwam met een
lange lijst van kostenposten die niet
of onvoldoende in de begroting zijn
opgenomen.
Anco Goldhoorn (Ronde Venen
Belang) heeft het kernenbeleid van
het college inmiddels omarmd en
laat niet na dit beleid te promoten. Kiki Hagen (Lijst8) legde de
nadruk op het gebrek aan kunst- en
cultuurbeleid in de gemeente en
Dick Kok (SVAB) tenslotte sloot
zich aan bij de kritiek van de
andere oppositieleiders op de forse
verhoging van de OZB-belasting.
Zij riepen met name de VVD ter
verantwoording, die de kiezers had
beloofd dat er geen extra verhoging
van de OZB zou komen.

De begroting 2013
De meeste kritiek was gericht
op de verhoging van de OZB met
ongeveer negen procent. Wethouder Pieter Palm wees er op dat
die verhoging nodig is om tot een
sluitende begroting te komen.
“Maar de inwoners zullen hier niet
veel van merken,” aldus Palm. “Er
is namelijk geld over bij de riool- en
de afvalstoffenheffing. Die gaan
omlaag en dus krijgen de mensen
de OZB-verhoging langs die weg
goeddeels gecompenseerd.”
Enkele fracties probeerden nog
wat te sleutelen aan de begroting.
Amendementen van PvdA/Groen
Links over verhoging toeristenbelasting, D66 over de teruggave
reinigingsrechten en Lijst8 over
subsidie aan het museum en stichting Cultura werden afgewezen.
Ook het amendement van RVB om
de OZB niet te verhogen haalde het
niet.
De programmabegroting 2013
werd met steun van de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA/Groen Links
en ChristenUnie/SGP ongewijzigd
vastgesteld. De vier coalitiepartijen

De moties
Een motie is een uitspraak van de
raad over een bepaald onderwerp.
Meestal wordt per motie aan het
college gevraagd iets te doen of te
laten. De begrotingsbehandeling
leverde in totaal negentien moties
op, waarvan er maar liefst elf
waren ingediend door Ronde Venen
Belang. Brede steun kreeg een
motie waarin de raad zich uitsprak
tegen het door het nieuwe kabinet
gelanceerde plan om zoveel mogelijk gemeenten samen te voegen.
Men ziet niets in het uitgangspunt
dat honderdduizend inwoners als
criterium zou moeten gelden.
Het college had er voor gekozen
om op een soepele manier met de
ingediende moties om te gaan. In
veel gevallen kreeg een motie het
predicaat ‘sympathiek’, maar niet
goed uitvoerbaar. Toezeggingen dat
het college er nog eens naar zal
kijken, dat men het mee zal nemen
of dat men er in het voorjaar nog op
terug zal komen, hadden tot gevolg
dat dertien moties werden ingetrokken en niet meer in stemming
werden gebracht. De vijf moties die
overbleven werden alle afgewezen.
Dat betekent onder meer dat de
bruggelden niet verhoogd worden en
dat een site waar inwoners ideeën
kunnen melden zoals bij InVinkeveen niet gemeentebreed wordt
ingevoerd, maar aan het particuliere
initiatief wordt overgelaten.

De Ronde Venen steunt Utrecht
als Culturele Hoofdstad 2018
De provincie en stad Utrecht strijden er samen voor om in 2018 een
jaar lang in de spotlights te staan als Culturele Hoofdstad van Europa.
Ook het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen
steunt de ambitie Utrecht2018.
Om dit zichtbaar te maken ging
ons college op de foto met de leus:
‘Wij zijn 18’. Medekandidaten voor
de titel zijn Maastricht, Den Haag,
Leeuwarden en Eindhoven.
Alle kandidaten hebben hun wensen
en ideeën voor 2018 neergelegd in

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 17 november
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht
• IVN Natuurwandeling, 		
start begraafplaats, Wilnis
• Intocht St Nicolaas, Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen
• Sinterklaaswandeltocht, starten bij
De Boei, Vinkeveen
• 100 jaar Ontmoetingskerk, Dorpsstraat,
Wilnis
• Stamppotavond, De Vijf Bogen, 		
Baambrugge
• Kaartavond, kantine HSV, De Hoef
• Sacksioni speelt Harrison, PM Theater,
Abcoude
• Toneelvereniging WIK speelt KNIP,
Parochiehuis, Mijdrecht

Zondag 18 november
• 100 jaar Ontmoetingskerk, Dorpsstraat,
Wilnis
• Lazy Sunday Afternoon, De Plashoeve,
Vinkeveen

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

een aanbiedingsboek, een bidbook.
Daarin schetsen zij de toekomst van
hun stad in een Europese context
en presenteren ze een cultureel
programma.
Ideeën en plannen voor het Utrechtse
bidbook zijn afkomstig uit de hele
Utrechtse samenleving, waardoor er
een zeer divers en breed cultureel
programma voor 2018 ligt. De activiteiten in 2018 beperken zich niet tot
de stad Utrecht: ook andere gemeenten zijn het toneel van veelzijdige en
vernieuwende culturele evenementen,
en zullen bezoek krijgen van vele
(internationale) gasten. Wethouder

Het college van De Ronde Venen, van links naar rechts: wethouder Kees Schouten,
wethouder Erika Spil, burgemeester Maarten Divendal, wethouder Pieter Palm,
wethouder David Moolenburgh en gemeentesecretaris Alexander Meijer.
Erika Spil omarmt de ambitie van
harte: “De Ronde Venen kent een
zeer rijk cultureel leven. Het is prachtig als we mensen buiten de regio
en uit heel Europa kennis kunnen
laten maken met de veelzijdigheid
en levendigheid van onze gemeente

met al haar culturele en recreatieve
mogelijkheden.”
In het najaar van 2013 beslist een
dertiendelige jury welke stad de titel
mag dragen namens Nederland. Kijk
voor meer informatie op de website:

www.utrecht2018.eu.
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Luistervink
Fuchsia’s
Tweeënnegentig jaar mocht
ze worden. Hetty Blok, beter
nog bekend als zuster Klivia.
Denkend aan dit geweldige mens
komt de serie ‘Ja Zuster, Nee
Zuster’ weer op het netvlies.
Namen als Leen Jongewaard, als
inbreker Gerrit, Boze Buurman
Boordevol, de Griekse gastarbeider en vele anderen passeren weer de revue. Eind jaren
zestig zat heel Nederland aan de
(zwartwit) beeldbuis gekluisterd.
Met het overlijden van zuster
Klivia is een tijdperk definitief
afgesloten, nadat jaren terug
een overijverige hergebruiker
in Hilversum de tapes met alle
afleveringen wiste. Weg met de
nostalgie; Nederland houdt zich
bezig met de vooruitgang zullen
we maar zeggen.
Toch blijf ik wel een beetje in
het oude vertrouwde hangen. De
techniek schrijdt voort, maar zit
ik daar wel zo nodig op te wachten? Alhoewel ik best handig ben
met computers, ik heb wat uren
achter dit ding doorgebracht,
gaan de ontwikkelingen zo hard
dat ik ze ternauwernood nog kan
en wil bijbenen.
Op het gebied van communicatie
loop ik ook achter. Heb ik een
telefoon die als doel heeft gebeld
te kunnen worden, m’n kinderen
Facebooken en Twitteren heel
wat af. Zelfs tijdens het eten
weerklinken de contact-zoek
geluiden. Uit respect voor de
kok heb ik een ieder verboden
de geluiden te beantwoorden. Ik
hoop oprecht dat we dat nog een
tijdje kunnen volhouden.
Mijn kleinzoon, amper vier, is
al weer wat verder. Als hij op
bezoek komt omklemt hij zijn
speeltje. “Opa, ik heb m’n iPad
bij me. Ga je mee racen of Thomas de Trein of Dora kijken?”
Naast mij op de bank vliegen zijn
vlerkjes over het beeldscherm.
Feilloos weet hij de programma’s
en spelletjes te vinden die hij
naar hartenlust speelt. Stiekem
probeer ik hem wel eens na te
doen, maar voel me een beginner met recht op bijles. Gelukkig
houdt hij ook nog van lezen. Dat
mag ik dan doen, want die kunst
beheerst hij (nog) niet.
Zingen vindt hij ook leuk. Omdat
ik vind dat hij ook zijn klassiekers zou moeten kennen zing ik
over Mijn ouwe Opa, de kraan
die Hendrik Haan uit Koog aan
de Zaan open heeft laten staan,
Op de Step, In een rijtuigie... en
natuurlijk ook die van het stekkie
van de Fuchsia. Als ik het laatste
couplet afrond met de zin: ‘van
de fuch-, fuch-, fuchsia’, kijkt hij
mij bijna verbijsterd aan. “Opa,
dat woord mag je niet zingen, als
ik dat doe krijg ik van papa en
mama een draai om mijn oren.”
Verzin dan maar eens iets te
zeggen.
		
Luistervink
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Cursus over geloof bij
Veenhartkerk
De Veenhartkerk in Mijdrecht biedt
deze maand een cursus aan over het
christelijk geloof. Tijdens de cursus
kom je meer te weten over wie
God is en wat hij in jou leven kan
betekenen. Voor wie nieuwsgierig
is naar het christelijk geloof is deze
cursus een goede manier om meer
hierover te ontdekken. Er is geen
enkele voorkennis vereist. Alle vragen zijn welkom en ook voor twijfel
is ruimte. In totaal bestaat de cursus
uit 8 bijeenkomsten. Het is altijd
mogelijk om halverwege te stoppen.
Tussentijds instappen is lastiger. Als
je meer informatie wilt over Ontdek!, of je wilt je aanmelden, neem
dan contact op met Gerbram Heek,
tel. 0297-28471, gerbramheek@
veenhartkerk.nl of bezoek
www.veenhartkerk.nl.

Mijdrecht

Zorg voor de schepping in De Wegwijzer
Zondag 18 november gaat om 10
uur ds. Jan van Dijken voor in de
Christelijke Gereformeerde Kerk De
Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22,
in Mijdrecht. De schriftlezing is uit
Romeinen 8:11: Dikwijls weten we
wel aardig wat God bedoelt, maar
het in praktijk brengen is nog weer
een ander verhaal. Het gaat erom
dat we op God zullen lijken zoals een
kind kan lijken op z'n ouders. Het
gaat dus om een liefdevol mens. Hoe
krijg je dat voor elkaar? Ds. Wim de
Bruin leidt de avonddienst van 18:30
uur. De Schriftlezing is Leviticus
25, de preek gaat over zorg voor de
schepping. Het gaat niet goed met de
aarde. Overal horen we verhalen over
vervuiling en klimaatverandering en
er zijn sterke aanwijzingen dat de
mens hiervoor verantwoordelijk is.
Hoe gaan christenen hier eigenlijk
mee om? En wat zegt de Bijbel over
onze omgang met de aarde? Thuis
live of achteraf de dienst bekijken is
mogelijk via www.cgkmijdrecht.nl/
online+diensten.

DE GROENE VENEN

Met ‘Hunnie’ de kleiput in
Zaterdag 3 november konden nieuwsgierigen en natuurliefhebbers beleven hoe mooi en interessant De Bovenlanden in Wilnis zijn. Het was
het eerste avontuur in een serie van acht en bedacht door ontwerpers
Henriëtte Waal en Sophie Krier.
Aan het kleiputtenavontuur nemen zo’n veertig mensen deel. Als echte
ingewijden - met een kleistreep op het gezicht - wandelen ze door de
Bovenlanden. Waadpakken, emmers en schoppen mee.

Er viel veel te beleven. Zo luisterden ze naar een korte veldlezing van Jan van ’t Riet over de
geschiedenis van het gebied met
z’n geriefhoutbosjes en over het
veen met z’n zeldzame planten.
Kees de Vries van de Hengel Sport
Vereniging Wilnis vertelde over de
vissen in de sloten en kleiputten.
Over baarsjes, rietvoorns, modderkruipers en paaiplekken. Aan
de waterkant op speciaal voor de
gelegenheid gemaakte veldbankjes
als in een Bovenlands amfitheater
luisterden de deelnemers. Intussen
konden ze genieten van prachtige
Hollandse wolkenluchten en de late
middagzon.
Hoogtepunt was het klei halen uit
de historische kleiputten, voor het
eerst sinds 100 jaar. Waadpakken
aan en klei vinden voor het maken
van duimpotjes. Iedereen kon zich
moed indrinken met veenwhisky.
Dat ruikt speciaal en de liefhebbers

van het sterke goedje waren lovend.
Met Bovenlandse klei terug naar
zorgboerderij Amstelkade waar
vuurkorven en warme soep iedereen weer op temperatuur brachten.
En waar deelnemers onder leiding
van pottenbakster Hanneke Oort
duimpotjes maakten. Die duimpotjes zijn het begin van het Hunnieservies, dat kan dienst doen op de
veldwerkplek die Waal en Krier
in het landschap gaan ontwerpen.
Die plek moet gevuld worden
met informatie uit het gebied. De
ontwerpers willen ook een ‘buitenuitrusting’ samenstellen. Spullen die
handig zijn bij het verkennen van
De Bovenlanden. “Via bijzondere
activiteiten willen we een idee
geven wat je allemaal kunt doen in
zo’n buitengebied.”
Vriend worden van ‘Hunnie’ kan
alvast via www.hunnie.nu .
Hunnie liken kan. Ga daarvoor
naar: facebook.com/projecthunnie

Vlinderbos bezoekt fietsenwinkel

Wilnis

Muziek- en
samenzang
Zaterdag 24 november a.s. wordt
in de Hervormde Kerk van Wilnis
een speciale avond georganiseerd,
als afsluiting van de restauratie
van het kerkgebouw en van het
kerkorgel. Thema is ‘Dankbaarheid’.
Ingrediënten: samenzang, koorzang
door Chr. Gem. Koor ‘Hiddai’ uit
Wilnis o.l.v. Wim van Dijkhuizen en
een demonstratie van het gerestaureerde orgel door vier van de eigen
organisten; Leonard Seeleman, Kees
Matze, Wilbert van Vliet en Jonathan
Stam. Tijdens de avond wordt een
toelichting gegeven over de restauratie. Aanvang 19.30 uur. Toegang
vrij. Bij de ingang wordt een collecte
gehouden voor het gemeenteproject
‘Umoja’ en de bouw van een beroepencentrum (vakopleiding) voor de
Redeemed Gospel Church in Nairobi.

Leerling OBS Molenland voor één dag een prinses

De kinderen van de groepen 3-4
hadden vandaag wel een hele
speciale lesdag. Zij hebben een
bezoek gebracht aan fietsenwinkel
‘Bike OK’ in Mijdrecht. Al een paar
weken wordt er op school aandacht
besteed aan het thema ‘verkeer’.
Verkeerstekens, veilig oversteken
en de fiets staan centraal. Vandaar
dit uitstapje; waar kun je nou beter
iets leren over de fiets dan in een
fietsenwinkel? De kinderen hebben
in kleine groepjes banden geplakt,
bekeken hoe je fiets voldoet aan
alle veiligheidseisen en hoe dat nou
eigenlijk werkt met die trappers,
tandwielen en andere onderdelen.

Daarna was er nog voldoende
gelegenheid voor het stellen van
de vragen die ze op school hadden
bedacht: waarom bent u fietsenmaker geworden, hoeveel onderdelen
zitten er in/aan een fiets en waarom
moet een fiets spaken hebben? De
antwoorden zorgen op school weer
voor voldoende gespreksstof en
verwerking hiervan. Toen er voor
ieder kind ook nog een tasje met
daarin een fietstoeter, fietslichtjes
en een bandenplakdiploma stond
te wachten was het helemaal
geslaagd. Fietsenmakers, heel erg
bedankt voor deze leuke en leerzame ochtend.

Je zal maar wakker worden en
een grote roze limousine voor je
deur zien staan... Het gebeurde
Veronique Hooglugt (11), leerlinge
van groep 7 van de openbare basis
school Molenland. Zij is een meisje
met het Syndroom van Down.
Ze is ziek en moet vaak naar het
ziekenhuis. Veronique had een
gekoesterde wens om één keer een
echte prinses te zijn. Stichting Doe
een Wens/ Make a Wish maakte
deze droom waar. Veronique werd
een dag volledig verwend. Als een
complete verrassing werd zij ‘ontvoerd’ naar het kasteel Muiderslot
te Muiden. Onderweg kwam zij

nog even langs OBS Molenland om
haar klasgenootjes dag te zeggen.
Nadat iedereen even in de limousine had plaats genomen ging de rit
verder. Bij het Muiderslot aangekomen werd zij ontvangen door
de kasteelheer en kasteeldame.
Even later werd zij omgetoverd tot
een echte prinses. Hierna volgde
een heuse rondleiding door "haar"
kasteel. Na afloop nam zij, in haar
prinsessen outfit, trots plaats in de
roze limousine die haar weer naar
huis bracht. Stichting Make a Wish
had ook hier nog een paar prachtige
verrassingen voor haar klaar staan.
Het was een prachtige dag.

Nieuwe Advisor-medewerkers met Globe op reis
Het zal je maar gebeuren, je hebt
net een maand een nieuwe baan
en mag direct al op vakantie. Twee
nieuwe medewerkers bij Advisor
ICT Solutions zijn de gelukkigen en
hebben een reischeque van Globe
Reisburo ontvangen.
Het is eind augustus begonnen met
de verspreiding van een wervingsflyer onder 46.000 huishoudens in
de regio. Advisor is groeiende en
zocht nieuwe ICT medewerkers.
Een groot aantal reacties was het
gevolg en de meest passende kandidaten zijn vervolgens uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek op het
reisburo in Mijdrecht. Inmiddels
zijn twee nieuwe medewerkers door
hun proeftijd heen met een mooie
reischeque als gevolg.

Christiaan Verburg uit Mijdrecht is
bij Advisor in dienst getreden als
.Net Software Ontwikkelaar. Zoals
hij zelf aangeeft: “De wervingsactie
heeft mij over de streep getrokken
om bij Advisor te solliciteren en bij
het eerste kennismakingsgesprek
was ik blij verrast met de professionaliteit van de organisatie en
het enthousiasme van de medewerkers.” Ook Stephanie van Eijk
– Boutkam heeft de overstap naar
Advisor gemaakt en is aan de slag
gegaan als Specialistisch Verkoper
Bellen & Internet. Wij bedanken
Globe Reisburo voor hun bijdrage
aan deze actie en wensen Christiaan en Stephanie veel succes met
hun nieuwe uitdaging.
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Horangi Taekwondo geeft clinics op het VLC
Tijdens de projectweek voor de 1e
en 2e klassen op het VLC Mijdrecht, heeft Horangi Taekwondo
diverse clinics taekwondo aan de 2e
klassers gegeven. Tijdens het eerste
deel van een clinic werd er veel
aandacht besteed aan realistische
zelfverdediging tegen vastpakken.
Daarvoor werden natuurlijk eerst
een aantal basistechnieken uitgelegd en geoefend.
Taekwondo is een zelfverdedigingsport waar de nadruk op schoptechnieken ligt. Na een korte pauze was
het tijd voor een conditioneel deel
waarin de diverse schoptechnieken

Voor meer informatie kunt u klikken op www.horangi.nl, ons vinden op
facebook.nl/horangitaekwondo, of uw
specifieke vraag sturen naar info@
horangi.nl.

Het brengen van zes verschillende
verhalen was voor de toeschouwers
een lange zit – het doek sloot zich
pas om half twaalf voor de laatste
maal – maar wel een afwisselende. Het bood de vereniging de
mogelijkheid ook eens stukken te
laten zien, die normaal niet op het
programma staan.
Maar liefst zeventien spelers hadden de drieëndertig rollen onder
zich verdeeld, waaronder twee

jonge debutanten, Patricia Spruijt
en Joey Bakker, die hun eerste
zeer verdienstelijke schreden op
de planken hebben neer gezet. Na
afloop waren er dan ook levendige
discussies welk stuk men nu het
aantrekkelijkst vond.
Deze speciale voorstelling was
tevens het afscheid van de Springbok oude stijl; daags na de laatste
voorstelling werd met de sloopwerkzaamheden van het gemeenschapshuis van De Hoef begonnen.
De bedoeling is dat aan het eind
van het voorjaar in 2013 een hernieuwde 'Springbok' zijn deuren zal
kunnen openen, waarbij een vast
toneel een van de uitbreidingen is,
waarnaar de toneelvereniging ‘De
Opregte Amateur’ met verwachting
naar uit ziet.

IVN Winternatuurwandeling

Voor het vierde jaar alweer gaat
ijsclub Nooitgedacht Wilnis weer Gschaatsers begeleiden op de Venen
on Ice schaatsbaan in Mijdrecht.
Wat is G-schaatsen? De categorie
G-schaatsers staat voor een categorie schaatsers die net even meer
aandacht nodig hebben, dingen net
even duidelijker en anders uitgelegd
moeten krijgen. Bijvoorbeeld: mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking, mensen met een
motorische achterstand en ADHD.
Er is aangepast materiaal en veel
enthousiaste begeleiders zodat
ieder op zijn/haar eigen niveau kan
leren schaatsen. Mede door Venen
on Ice heeft IJsclub Nooitgedacht

pen 3, 7 en 8. Vanaf 13 tot 16 vond
het toernooi plaats in Sporthal De
Boei in Vinkeveen.
De clinic werd mede mogelijk
gemaakt door de Vinkeveense Albert
Heijn. Op bijgevoegde foto neemt St
Jozefschool groep 6 afscheid van
Nevobotrainster Hellen van Bergen
die alle lessen voor haar rekening
heeft genomen.
Meer info op www.vv-atalante.nl.

een G-schaatsteam op elke zaterdagmorgen op de Jaap Eden baan.
Deze groep wordt gesponsord door
het bedrijf Dukdalf. Vorig jaar stonden er maar liefst 35 G-schaatsers
op de tijdelijke ijsbaan op het Raadhuisplein, die er allen veel plezier
aan beleefden! Dit jaar komen de
G-schaatsers in actie op 8, 15 en 22
december steeds van 8.20 tot 9.20
uur (G-team) en 9.30 tot 10.30
uur. Heb je interesse en wil je weer
komen schaatsen? Mail dan meteen
naar Annike van Kouwen: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl. Je bent
op alle data welkom en deelname is
gratis.
foto bert

Afzwemmen snorkelen 2 in het Meerbad

Het IVN De Ronde Venen en Uithoorn nodigt u uit om a.s zaterdag
17 november mee te wandelen.
Deze wandeling zal Elza Vis met
haar bedrijfje Binnenste-Buiten ons
vergezellen. Zij neemt ons mee op
avontuur in de natuur. Let op: de
aanvangstijd is veranderd! Starten
om 9.30 uur vanaf de begraafplaats
aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. U
hoeft zich niet op te geven.
Meer informatie bij Yfke Zijlstra:
0297-287223.

De Hoef

Kaarten Springbok
naar HSV

De door de Biljartvereniging georganiseerde kaartavonden verhuizen
in verband met de verbouwing
van de Springbok naar de kantine
van Sportvereniging H.S.V aan de
Schattekerkerweg in De Hoef.
De volgende kaartavonden zullen
door de Biljartvereniging georganiseerd worden op de zaterdagen 17
november, 8 december, 12 januari
2013 9 februari, 9 maart en afsluitend op zaterdag 13 april 2013. Om
het u makkelijker te maken alle
kaartavonden van de Biljartvereniging zijn op de tweede zaterdag van
de maand. Alle trouwe kaarters en
natuurlijk ook alle nieuwe kaarters
zijn daar van harte welkom. De
beschikbaar gestelde prijzen zijn
ook weer zoals u van de Biljartvereniging mag verwachten. Aanvang
alle zaterdagen 20 uur.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert

Zwemvereniging AZ&PC de Meerkoeten hebben donderdag 8 november voor Snorkelen 2 afgezwommen in het Meerbad te Abcoude.
25 Kinderen hebben het Snorkeldiploma 2 behaald. Steeds meer
mensen beoefenen het snorkelen en
ook het persluchtduiken tijdens hun
vakantie. Om de verkregen vaardigheid te blijven oefenen, kan men
in de meeste zwembaden terecht,
waaronder ook in het Sportfondsenbad Abcoude. Je kunt buiten
het recreatieve snorkelen ook aan
sportwedstrijden meedoen binnen
de duikvereniging. De duikvereniging van zwemvereniging de Meer-

Scholenclinic 14 en 21 november afgesloten met Aparts scholentoernooi
Volleybalvereniging Atalante heeft
in samenwerking met de Nevobo de
jaarlijks terugkerende volleybal-clinic
gegeven op de drie Vinkeveense
basisscholen. Kinderen van groep 3
tot en met 8 hebben allemaal twee
volleyballessen gehad ter voorbereiding op het Aparts Automaterialen
scholentoernooi op de woensdagmiddagen 14 en 21 november. Inmiddels
hebben al zo'n 200 kinderen zich
opgegeven voor het toernooi. Op de
eerste woensdag beginnen de groe-

Kort nieuws
De Ronde Venen

op de schopkussens werden uitgevoerd. Vol enthousiasme voerden de
leerlingen de oefeningen uit en eindigde de clinic met een wedstrijdje
wie het snelst kon schoppen. Tijdens
deze clinics werd trainer Remko
van Gerven geassisteerd door Kathelijne van der Woude. Zij kunnen
beide terugkijken op geslaagde en
gezellige clinics.

Een sixpack met voor elk wat wils
Afgelopen weekend speelde toneelvereniging ‘De Opregte amateur’
onder de titel ‘Sixpack’ zes eenakters. Beide avonden waren reeds
lang van te voren uitverkocht en
gezien de levendige discussies
na afloop hadden de ruim 400
toeschouwers weer goed kunnen
genieten.

Ook dit jaar weer G-schaatsen bij Venen on Ice

koeten traint op de vrijdagavond.
Lid worden van de duikvereniging
kan vanaf 14 jaar. Snorkelen is een
vaardigheid die het mogelijk maakt,
om verder te gaan met duiken en
andere wedstrijdsporten, zoals onderwaterhockey en vinzwemmen.
Zwemmen is niet alleen een
noodzaak, maar ook een gezonde
en leuke manier van sporten. Wil je
doorgaan met zwemmen na je Bdiploma? Kom dan twee keer gratis
meezwemmen, dan kun je kijken
of je het leuk vindt. Kijk voor meer
informatie over alle mogelijkheden
op www.demeerkoeten.nl.

Zaterdag 17 november is er weer
een verzamelaarsmarkt in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht
van 09.30 uur tot 13.00 uur. Er zijn
verschillende handelaren aanwezig:
men kan er terecht voor postzegels,
munten, ansichtkaarten en boekjes
over Mijdrecht, Wilnis e.d. Ook zijn
er de dierenplaatjes van AH, voor
wie zijn/haar verzameling compleet
kunt maken. Stuiverboeken met
postzegels zijn er, waar men voor
weinig geld postzegels kan uitzoeken. De toegang voor leden is 50
cent, voor niet-leden 1 euro. Voor
inlichtingen tel 0297 - 289322 en
www.verzamelaarsrondevenen.nl

Vinkeveen

Sint Nicolaaswandeltocht
Op zaterdag 17 november organiseert wandelsportvereniging Vinkeveen de 35e Sint-Nicolaaswandeltocht over de afstanden 5, 10, 15
en 25 kilometer. Start: Dorpshuis
‘De Boei’ Kerklaan 32, Vinkeveen.
Starttijden: 25 km van 9 tot 10.30
uur; overige afstanden van 9 tot 13
uur. Sluiting: 16 uur. Inschrijfgeld:
Leden € 2,00; Niet leden € 2,50;
Kinderen van 4 t/m 12 jaar € 1,00;
Medaille na afloop te koop € 1,50.
Inlichtingen: Corrie van Breukelen,
tel. 0297-284099.
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Kraskaarten actie!

25
jarig jubileum

CAFÉ

R E S TA U R A N T

De Hyundai i30 nu met 50/50 Deal!

MOTEL

Betaal nu 50%
en de andere helft begin 2015

De Plashoeve

De hele maand november:

Onbeperkt
Mosselen!

MÉT

50 50

VOORDEEL DEAL!
BETAAL NU SLECHTS

€9.148,-

! KEUZE UIT DRIE BEREIDINGSWIJZES

MET HUISGEMAAKTE FRIET - FRISSE SALADE
DIVERSEN SAUSJES - BOERENBROOD

Jarenlang renteloos rijplezier

Agenda week 46 - www.plashoeve.com

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ

Elke donderdag
in november

HOFLAND 160, MIJDRECHT, TEL. 0297-239290, ROVEMIJ.HYUNDAI.NL
Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,7 (l/100 km) / 27 - 14,9 (km/l); CO 2 - emissie: 97 - 157 (g/km).
Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
Genoemde prijzen zijn incl. Btw en bpm en excl. Kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. De actie betreft de hyundai i30.
Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Energielabel is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. Actie geldig met datum
koopovereenkomst 1 oktober 2012 met een uiterste kentekenregistratiedatum van 31 december 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Vraag uw dealer naar de voorwaarden. Zolang de voorraad strekt

www.hyundai.nl
TM

Contante waarde
van het goed

Aanbetaling

Totale kredietbedrag

Variabele debetrentevoet/
Jaarlijks Kostenpercentage

Theoretische duur v/d
overeenkomst

Maandelijks
termijnbedrag

Totaal te
betalen bedrag

€ 18.295,-

€ 9.148,-

€ 9.147,-

5,9%

58 maanden

€ 182,94

€ 10.610,52

Dit aanbod is geldig van 1 oktober t/m 31 december 2012. U financiert € 9.147,- onder voorbehoud van kredietacceptatie. Betaling 2e helft uiterlijk 27 maanden na registratiedatum. U kunt er
ook voor kiezen om na de periode van uitgestelde betaling (27 maanden) gebruik te maken van het doorlopend krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (rente per 1 oktober 2012),
dan gelden de kosten zoals benoemd in bovenstaande rekentabel. U heeft de mogelijkheid om tussentijds boetevrij af te lossen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar het standaard
informatieblad dat u kunt opvragen bij uw dealer. Dit aanbod betreft een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in
financieringen van Alpha Credit Nederland B.V. (Vergunningnummer 12012518). Toetsing en registratie bij het bkr te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden.

Plashoeve
Talent

MET VEEEEL TALENTEN!!!
AANVANG 19.00 UUR

VRIJ ENTREE

15,-

€

per persoon

Zondag 18 november

Lazy Sunday
Afternoon
met Armand

AANVANG 16.00 UUR

VRIJ ENTREE

BAAMBRUGSE ZUWE 167 | 0294 291381 | WWW.FACEBOOK.COM/DEPLASHOEVE

DE WEEK IN BEELD
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Afgelopen zondag werd de tweede ronde van de nationale competitie gezwommen in de Kring Amsterdam-’t Gooi in het Veenweidebad in Mijdrecht. Nadat vorig
seizoen de sporttassen door een sponsor aangeboden werden was het nu de beurt
aan Dirkedaen, specialist in houten vloeren uit Wilnis om de wedstrijdzwemploeg te
voorzien van badmutsen. Op bijgaande foto zie je de uitreiking van de badmutsen
door de voorzitter van de wedstrijdzwemcommissie, de wedstrijdzwemploeg met
de sponsor en een overzicht van de ploeg in het Veenweidebad vlak voor het begin
van de wedstrijd. Er zijn weer een groot aantal persoonlijke records gehaald. Op
naar de clubkampioenschappen op 25 november aanstaande. Meer weten? www.
zpv-de-amstel.nl of @zpvdeamstel.
Op zondag 4 november werd voor de 22e keer de Zilveren Turfloop georganiseerd. Elk
jaar wordt een deel van de sponsorgelden gedoneerd aan een goed doel; dit jaar Stichting Haarwensen. De Stichting heeft deze week een cheque van 400 euro ontvangen.
Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen
of een vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk
of pruik. Vaak gaat het om kinderen met kanker die hun haar zijn kwijtgeraakt door
bijvoorbeeld chemotherapie. Pruiken of haarwerken zijn erg duur en worden vaak maar
voor een klein gedeelte vergoed. Daarom levert Stichting Haarwensen gratis haarwerken van hoge kwaliteit aan deze kinderen.		
foto peter bakker

Op zaterdag jl. heeft GVM’79 de onderlinge wedstrijden gehouden, waarbij
voor het eerst het Turnen was gecombineerd met Acrogym. Een leuke
combi waar bij GVM’79 alle facetten van de vereniging heeft kunnen laten
zien. De kinderen lieten op hun eigen niveau (van kleuter tot selectie) zien
wat ze tot nu toe hebben geleerd. De turnsters leefden zich uit op de vloer,
brug, balk en sprong. De acrogymnasten lieten op muziek een combinatie
van turn en acrobatische oefeningen zien. Meer weten? Kijk snel op de
nieuwe website www.gvm79.nl

In de wijk Proostdijland in Mijdrecht werd dit jaar voor de achtste keer de SintMaarten lampionnenoptocht gelopen. Eerst hadden de kinderen bij de knutselmiddag in “Present” zelf hun lampion gemaakt. Het was een gezellige drukte
met 28 kinderen. Met vrolijk versierde lampionnen gingen ze 11 november langs
de huizen. Maar om snoep te krijgen moest er natuurlijk wel eerst even flink
gezongen worden. En dat deden ze hoor! De snoepzak was weer goed gevuld. Na
afloop van de tocht was er voor iedereen nog warme chocolademelk of limonade
met wat lekkers erbij.

Vanwege het éénjarig bestaan werden de jongeren van Amerpoort uitgenodigd bij s’Anders eten en drinken in Vinkeveen voor
een kookworkshop. Op de Bernhardlaan Amerpoort wonen 12
jongeren met een verstandelijke beperking. Voor de jongeren
een mooie kans om mee te doen in de maatschappij en de buurt
beter te leren kennen. Ze hebben samen met de chef-kok lekkere
broodjes hamburger met salade en frietjes bereid. Vervolgens
hebben de jongeren nog een ijs/vruchtencoupe gemaakt.
Iedereen genoot van het lekkere eten. Aan het eind van de avond
kregen ze het leuke nieuws te horen dat ze volgend jaar weer
mogen komen. Bedankt voor de gastvrijheid, s’Anders!

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, 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
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Intens verdrietig, maar met veel begrip voor de beslissing die zij
zelf heeft genomen laten wij weten dat thuis is overleden

Johanna Hendrika Pieternella van Dijk - Bakker
Henne
weduwe van Jan van Dijk †1995
Amsterdam, 7 september 1928

Wilnis, 13 november 2012

Wilnis			
Nicky en Marcel
					
Fleur, Tom
Amsterdam		
Marc en Barbara
					
Janna, Marieke
Quoeux ht Maisnil		
Joost en Ireen
					
Dok, Stien
Duivendrecht		
Doep
					
Myrthe
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Dit weekend en a.s. dinsdag

Viering 100 jaar Ontmoetingskerk Wilnis
Dit weekend en a.s. dinsdagavond staan in
het teken van de jubileumviering van de
Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat 20 in
Wilnis. Op zaterdag 17 november om 10.00
uur wordt in gebouw de Schakel een unieke
tentoonstelling geopend, die is ingericht
door Jan Bluemink. Zijn vader had al een
begin gemaakt met een omvangrijke verzameling van oude documenten en foto’s. Uit
de archieven van de kerk alsmede uit privé
verzamelingen van Wilnissers als Herman
van Soest is een goed beeld opgebouwd
van de honderdjarige geschiedenis van de
kerk en van de kerkgemeenschap. Zo kan
men er notulen en fotoboeken in zien. Er
is een doorlopende videopresentatie met
onder meer opnamen van het jeugdkoor De
Schakeltjes van dertig jaar geleden.
Op zondag 18 november zal dominee Gerda
Jongsma voorgaan in de dienst die ook in
het teken zal staan van het eeuwfeest. De
dienst zal muzikaal worden opgeluisterd
door Christelijk Mannenkoor Immanuël uit
Wilnis. De tentoonstelling in de Schakel
en de kerk zijn op zondag tot 16.00 uur
geopend.
Op dinsdag 20 november a.s. is de èchte
honderdste verjaardag van het kerkgebouw.
De gemeente van de Ontmoetingskerk wil u
op de verjaardag zelf een feestelijke avond

aanbieden, in de vorm van een jongerenforum over De Kerk van Morgen. Gespreksleider: Eva Kraak.
Het forum bestaat uit jongeren van diverse
kerken in De Ronde Venen. Het gesprek met
hen vindt plaats in de kerkzaal. Aanvang 20
uur.
Vanaf ca. 21 uur is er voor ieder een (verjaardags)hapje en drankje in De Schakel
(achter de kerk). Ook de tentoonstelling is
deze avond geopend.
foto henk butink

Ze zijn er weer: de kerstkaarten van Vinkeveen!
De verkoop van Vinkeveense kerstkaarten loopt gesmeerd. Na de huis-aan-huis verkoop op 27 oktober heeft korfbalvereniging De Vinken al meer dan 5.000 kerstkaarten
(850 setjes à 6 kaarten) verkocht. Inmiddels komen er ook via de site van De Vinken
(www.de-vinken.nl) meer en meer bestellingen binnen. Niet alleen uit Vinkeveen en Waverveen, maar ook uit omliggende gemeenten en zelfs één uit het buitenland..

Kloosterstraat 61
1115 BK Duivendrecht
swavandijk@upcmail.nl
Henne is thuis aan de Herenweg 146 in Wilnis, waar gelegenheid is
tot afscheid nemen op vrijdag van 19.00 – 21.00 uur.
De samenkomst in de aula van de Algemene Begraafplaats De
Ronde Venen, Ringdijk 4 in Wilnis zal gehouden worden op
zaterdag 17 november om 14.00 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn aan de Herenweg.
Henne hield zeker van bloemen, maar heeft liever een donatie aan
het A.L.S. fonds rekeningnummer 100000.

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

Traditie
De Vinken verkoopt al een paar jaar kerstkaarten met Vinkeveense beelden. Ook dit
jaar is de club er in geslaagd om een aantal
mooie plekjes op de foto te zetten. De een
wat herkenbaarder (achter 't Meertje), dan
de ander (Botsholsedijk), maar allemaal op
en top Vinkeveen. De kaarten zijn professioneel vormgegeven en kunnen de vergelijking met de kerstkaarten die de komende
weken in de winkel verkrijgbaar zijn glansrijk doorstaan. Een setje, à 6 verschillende
kaarten, kost 5,-.

Waar te koop
De kaarten zijn de komende weken niet alleen via www.de-vinken.nl verkrijgbaar. Ook
The Readshop Vinkeveen en Tuincentrum
Rijdes steunen De Vinken en verkopen
de kerstkaarten in hun winkel. De Vinken
hoopt nog heel veel kaarten te verkopen,
want de opbrengst zal gebruikt worden voor
een grondige opknapbeurt van de kantine.

Einde aan kerstviering
Vrouwenraad

Stamppotavond in De Vijf Bogen
in Baambrugge

Sinds 1971 ging jaarlijks een uitnodiging uit
om met alle gezindten een Christelijk Kerstfeest te vieren. Door gebrek aan opvolging en
teruglopende belangstelling, is besloten om na
41 jaar hiermee te stoppen. De vrijwilligers
denken met dankbaarheid terug aan alle fijne
bijeenkomsten. Bij het doorkijken van de
liturgieën denk ik met plezier aan de schoolklassen met muziek en zang, de koren en
gedichten. Vooral het ontmoeten van elkaar
gaf het geheel een gevoel van saamhorigheid.

Op zaterdag 17 november vindt in dorpshuis
De Vijf Bogen in Baambrugge de traditionele Oud-Hollandsche Stamppotavond
plaats. Men kan kiezen uit door Lindenhoff
gemaakte Hutspot, Zuurkool of Boerenkoolstamp met worst. Diverse muzikanten uit
Bambrugge omlijsten het geheel. Aanvang
18.30 uur.
De opbrengst van de avond komt ten goede
aan de restauratie van het Dorpshuis.

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Wie gut ist ihr Arzt?
In de herfst waren Jolande en ik in Oostenrijk. De kinderen hadden aangegeven dat ze dit keer niet mee wilden. De oudste twee hadden schoolzaken en de jongste had vakantie, maar aangezien er in de vakantie altijd feesten worden georganiseerd was een suffe vakantie met je ouders
natuurlijk niet aan de orde.
In ieder geval was het voor ons een
rustige vakantie en daarom hadden
we de tijd om lekker te lezen. Ik lees
meestal een paar van die dikke boeken uit, maar nu zag ik in een winkel
een blaadje liggen met de prikkelende titel “Wie gut ist ihr Arzt?”;
hoe goed is uw arts?
Ja, dat vraag ik me dus wel eens af, ik
weet over mijn Oostenrijkse collega’s
niet veel te vertellen, anders dan dat
de lokale huisarts ‘s ochtends om
acht uur begint en om half één op de
golfbaan te vinden is. Voorwaar een
prestatie, als je bedenkt dat hij de
enige huisarts is in de gemeente. Mijn
buren vragen niet voor niets of ik na
mijn pensioen een praktijk bij hun in
de buurt open. Als je dan bedenkt dat
de huisartsen in Oostenrijk zo rond
hun 55e met vroegpensioen gaan, kan
dat zo maar in de nabije toekomst
gebeuren…
Maar dat is van buiten gezien, het
kan best dat de harde werkelijkheid
heel anders is. Om die werkelijkheid
te kunnen beoordelen zou je objectieve waardes moeten hebben die je
dan ook kunt vergelijken met je eigen

prestatiecijfers, en daar ga ik nu een
poging toe wagen.
Overigens is dit niet alleen een filosofische exercitie; de minister rekent
ons al langer af op prestatiecijfers en
vergelijkt die met graagte met die
van andere landen (zoals Engeland).
Recent kreeg ik twee rekenaars van
Zorg en Zekerheid op bezoek die mij
wisten te vertellen dat mijn praktijk
veel meer e-mailconsulten verricht
dan andere omliggende artsen. Ook
daar willen ze je dan op afrekenen,
nadat ze eerst omfloerst hebben
bedacht dat er misschien wel sprake
kon zijn van fraude! Pas nadat ik
statistisch kon aantonen dat er bij mij
ook veel per mail gebeurt, dropen ze
weer af.
Laten we statistiek gaan bedrijven!
De artsendichtheid is hoog in Oostenrijk: 4,4 artsen per 1.000 inwoners,
bijna twee keer zo hoog als in Nederland. Kijk je naar het aantal inwoners
per huisarts dan kom je helemaal op
bijzondere cijfers; de Oostenrijkse
collega neemt 800 mensen onder zijn

hoede terwijl wij in Nederland 2.000
patiënten hebben.
Volgens het gekochte blaadje ziet
mijn collega in het dorp (in Oostenrijk) per dag 48 mensen, maar dat
zijn alle contacten. Dit getal omvat
dus ook herhaalrecepten en telefoontjes met de assistente.
In de Nederlandse situatie is dat
lastig te vertalen, wij registreren hier
namelijk het aantal dossiercontacten
per 1.000 patiënten. Hierbij gaat het
om geregistreerde contacten waarbij
ook in medische zin iets verricht is.
Als ik naar mijn eigen praktijk kijk,
dan ligt alleen al het aantal telefoontjes per dag rond de 150, nog los van
de consulten en visites enzovoort.
Mijn gevoel is dat het bij ons hoger
ligt.
In Nederland is het aantal contacten
per 1.000 patiënten trouwens al
jaren stijgend, volgens het Nivel stijgt
dat getal jaarlijks met 7%. Jammer
dat ik dat niet eerder wist, want uit
diezelfde cijfers blijkt dat het aantal
e-mailconsulten per jaar met 25%
stijgt, dat had me een heel lastig
gesprek met de mannen van Z&Z

Belasting besparen voor het einde van het jaar
Besparen nu en later
Ieder jaar kunt u belastingvrij schenken aan bijvoorbeeld een kind of
kleinkind. Bijkomend voordeel: door
te schenken wordt de toekomstige
erfenis kleiner en betalen de erfgenamen later minder erfbelasting.
Door te schenken vermindert uw
vermogen waardoor er ook een
voordeel kan ontstaan voor de
inkomstenbelasting. In box 3 voor de
inkomstenbelasting betaalt u 1,2%
over uw spaartegoeden na aftrek van
de vrijstelling. Indien het vermogen
van uw kind lager is dan de vrijstelling hoeft deze na ontvangst van de
schenking geen inkomstenbelasting
te betalen.
Schenkingsvrijstelling - en voorwaarden
In 2012 kan aan een kind een bedrag
van € 5.030 belastingvrij worden
geschonken. Voor kleinkinderen is het
belastingvrije bedrag € 2.012.
Eenmalig kunnen ouders aan hun
kinderen een groot bedrag belastingvrij schenken. Het kind moet dan
tussen de 18 en 35 jaar oud zijn (of
het kind is ouder dan 35 maar heeft
een partner jonger dan 35 jaar).
Deze eenmalige schenking is in 2012
vrijgesteld voor een bedrag van

€ 24.144. Dit bedrag mag tot €
50.300 worden verhoogd als het kind
het bedrag investeert in een eigen
woning.
Aan deze schenkingen zijn geen
vormvoorschriften verbonden; wel
dient ten aanzien van de eenmalige
schenking een aangifte te worden
ingediend bij de Belastingdienst,
waarbij een beroep wordt gedaan op
de vrijstelling.
Indien u aan de schenking voorwaarden wilt verbinden dient de schenking
schriftelijk te worden vastgelegd.
Bijvoorbeeld de voorwaarde dat uw
kind de schenking privé krijgt, en niet
bij scheiding hoeft te delen of indien
één van de kinderen een schenking
ontvangt en de andere kinderen niet
(bijvoorbeeld ter gelegenheid van
de aankoop van een woning) dat de
schenking een voorschot is op de
erfenis.
Papieren schenking
Het is ook mogelijk een geldbedrag
te schenken en het geschonken
bedrag in de portemonnee te houden.
Door te 'schenken op papier' kunt u
erfbelasting besparen door aan uw
(klein)kind(eren) bedragen schuldig
te erkennen die in beginsel pas opeis-

baar zijn bij uw overlijden. Dit is met
name aantrekkelijk als een groot deel
van uw vermogen in uw woonhuis zit.
De wet verplicht dat een papieren
schenking bij notariële akte dient te
worden vastgelegd en dat over het
schuldig erkende bedrag jaarlijks
daadwerkelijk 6% rente door de ouders aan de kinderen worden voldaan.
De kinderen dienen de vordering op
de ouders op te geven in box 3 voor
de inkomstenbelasting en voor de ouders vermindert het schuldig erkende
bedrag het vermogen in box 3 voor
de inkomstenbelasting.
Meer informatie of vragen over
schenkingen? Wij zijn u graag van
dienst.

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

Eindejaarsactie De Groene Venen
Op vrijdag 21 december geeft De Groene Venen een eindejaarsspecial uit, met extra artikelen en de mogelijkheid voor bedrijven, clubs en verenigingen hun relaties, leden en medewerkers fijne feestdagen te wensen.
Hiervoor is een standaardafmeting van 103 mm breed x 63 mm hoog, of 50 mm breed en 127 mm hoog beschikbaar voor een eenmalig bedrag van 45 euro (incl. BTW).
U kunt uw boodschap online indienen op www.degroenevenen.nl/actie. U kunt ook een hoge resolutiefoto of logo
aanleveren.
U kunt uw bijdragen tot uiterlijk 14 december 2012 inzenden.

kunnen besparen!
Kijken we dus naar het aantal
patiënten per huisarts en naar
het aantal verrichtingen per
1.000 patiënten dan moeten
we concluderen dat mijn collega niet
voor niets op de golfbaan te vinden is,
hij doet gewoon minder.
Maar interessant wordt het pas echt
als je naar het bruto inkomen kijkt
want mijn Oostenrijkse collega houdt
aan zijn 800 patiënten € 175.000
per jaar over en dat tegen € 104.000
voor zijn Nederlandse collega! Met
€ 70.000 per jaar extra ga ik ook
golfen!
Hij heeft dan wel voldoende geld om
te golfen, maar heeft hij ook tijd?
Nou, uit het zelfde blaadje blijkt dat
mijn collega maar vier patiënten
ziet per uur en dat de gemiddelde
wachttijd bij hem zo’n 31 minuten
bedraagt.
Als ik dat vergelijk met mijn praktijk;
wachttijd nul minuten en zes patiënten per uur begin ik het te snappen. Maar belangrijk is ook dat de

huisarts daar geen poortwachter is,
je kunt als patiënt zonder interventie
van de huisarts een afspraak maken
in het ziekenhuis. 92% van de patiënten gaat in Nederland eerst naar de
huisarts, tegen 65% in Oostenrijk.
Samengevat was mijn indruk niet
misplaatst en vraag ik me af of ik
inderdaad niet beter met vroegpensioen kan gaan om mijn carrière dan in
Oostenrijk voort te zetten…
Maar tegen al deze cijfers staat
natuurlijk het plezier dat je hebt in je
werk en eerlijk gezegd houd ik meer
van mijn patiënten dan van golf, voorlopig geen rustige carrière voor mij!

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

Avondverkoop: wel niet of op een andere dag?

Koopcentrum Mijdrecht wil graag een aantal
vragen voorleggen
Vanaf nu ligt er een flyer in de
Mijdrechtse winkels die duidelijkheid
moet gaan geven hoe de consument
tegen de avondverkoop aankijkt.
Deze actie van de winkeliers moet
inzicht verschaffen in de behoefte
aan avondverkoop in het Mijdrechtse
Koopcentrum. Moet alles blijven zo
we dat al jaren gewend zijn, of is het
de hoogste tijd voor verandering? Het
invullen van de flyer kost niet veel
tijd. U kunt aangeven of u sowieso
behoefte hebt aan avondverkoop en
op welke dagen. Door aan te geven of
u wel of niet uit Mijdrecht komt krijgt
men een beeld over de herkomst van

de mensen die het centrum bezoeken.
Heeft u bepaalde wensen, dat wordt
het bijzonder op prijs gesteld als u die
kenbaar maakt. Met deze actie wil
Koopcentrum Mijdrecht het winkelend publiek, op de manier waarop
men dit wenst, van dienst zijn. Het
motto: ‘Gastvrij en gezellig’ krijgt
daardoor nog meer inhoud. Lever de
bon in bij een van de winkeliers in
Mijdrecht of stuur hem op naar:

Koopcentrum Enquête
p/a Industrieweg 15
3641 RK Mijdrecht
Of vul het formulier in via
www.koopcentrummijdrecht.nl.
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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 acteur Paul R. Kooij die de rol van Raymond Babbitt speelt
in de toneelversie van Rain Man, in de beroemde film uit 1988 gespeeld door Dustin Hoffman.

Rain Man is op toneel net zo indrukwekkend als de filmklassieker

‘Mijn rol is eigenlijk asociaal toneelspelen’
Zou ‘het bijzondere verhaal van twee
broers’ een mooie subtitel kunnen zijn?
“Dat is mooi gezegd. Het gaat over
de relatie tussen Raymond, die een
ernstige aandoening heeft, en Charlie (gespeeld door Benja Bruijning,
red.), die ook niet volgens de gebruikelijke kanalen communiceert.”

Jos Thie, de regisseur zei dat hij de
film nooit heeft gezien. Hij wilde Rain
Man, na een bezoek aan de voorstelling in Londen, ook in Nederland op het
toneel brengen.
“Ik heb de film gezien toen deze in
1988 uitkwam, maar niet recentelijk als voorbereiding op mijn rol.
Dat was een bewuste keuze, er is
dan een kans dat je je laat beïnvloeden. Dustin Hoffman nadoen leek
me een slecht idee. Film en toneel
zijn twee verschillende vormen.
Het publiek zegt nu: ‘Ik begon met
de film in mijn hoofd, maar na een
kwartier zat ik in het toneelverhaal’. Het toneelstuk dat wij spelen
is een afspiegeling van de teksten
en de verhaallijn in de film.”

Ik las dat u, in de voorbereiding, de rol
‘technisch heeft benaderd’, anders dan
bij eerdere rollen. Kunt u dat uitleggen?
“Dat klopt. Ik vind het altijd heel
erg leuk om me in de materie te
verdiepen, zoals het lezen van boeken en het kijken van documentaires, maar ik kreeg in deze rol mijn
fantasie niet achter de rol. Wanneer
ik een blinde zou moeten spelen
dan doe ik mijn ogen dicht en kan
me voorstellen wat dat betekent. Ik
wilde niet doen alsof ik autistisch
zou zijn, dat gaf me een gevoel van
gène. Ik voelde me verantwoordelijk voor mensen die deze ziekte
hebben, mijn rol mocht vooral niet
om te lachen zijn of ze belachelijk
maken. Deze voorstelling gaat
helemaal niet over autisme, omdat
het verhaal niet realistisch genoeg
is. De oplossing kwam nadat ik besloot om op het toneel nooit iemand
aan te kijken, niet aangeraakt wil
worden, secundair reageer en alles
letterlijk neem. Hierna ontstond
mijn rol, een romantische toneel-

Vrijdag 30 november

Petra Berger met jubileumconcert in De Meijert
Vrijdag 30 november vertolkt Petra
Berger tijdens haar Jubileumconcert in De Meijert in Mijdrecht de
vele hoogtepunten uit haar 25-jarige carrière. Tijdens dit concert blikt
Petra Berger met haar band terug
op al haar muzikale belevenissen
en ervaringen. Haar unieke vocale
veelzijdigheid, van poprepertoire
tot licht klassiek, zorgt voor een
avond vol muzikale afwisseling. Onlangs heeft Petra samen met haar
zus Lida, waarmee ze ooit het duo
Chess vormde, een nieuwe single
opgenomen: het prachtige duet
‘Tell him’, van Barbra Streisand en
Celine Dion. In De Meijert zullen
zij dit ook samen voor het voetlicht
brengen.
De muziek van Barbra Streisand is
heel belangrijk voor Petra Berger.
Vorig jaar maakte Petra Berger de
cd ‘Touched by Streisand’. “Hierop
komen niet alleen de mooiste songs
van Barbra Streisand aan bod, ik
heb ook gekozen voor songs die
voor mij persoonlijk van grote
waarde zijn. Dit album is voor mij
als een droom die werkelijkheid
wordt!”
Kaarten voor het Jubileumconcert
van Petra Berger, dat vrijdag 30
november om 20.30 uur begint
(zaal open 20uur), zijn à 15 euro
te reserveren via www.cultura-drv.nl.
Scholieren en studenten betalen, op
vertoon van een school- of studiepas, 5 euro per kaart. De korting is
alleen te verkrijgen via de website
of aan de kassa voor de voorstel-

personage, die trekken vertoont.
Deskundigen op het gebied van
autisme vinden dat mijn rol ‘heel
raak’ is. Ook het publiek gelooft mij.
Bij de eerste try-outs schrok ik wel
heel erg omdat het publiek meteen
lachte om de komische situaties en
niet om het karakter; het mannetje
wat ik wilde neerzetten.”

Bij autisme horen rituelen en extreme
precisie.
“Ik kan, vanuit mijn rol, zelf een
eigen tempo maken. Bijvoorbeeld
wanneer een bed op een plek ligt,
of stoel staat, waar ik het niet wil
hebben dan kan ik het vanuit mijn
rol verschuiven, zoals mensen met
autisme dat doen. Het is eigenlijk
asociaal toneelspelen. Deze ‘vrijheid’ zorgt er voor dat ik de rol het
beste kan neerzetten.”

Dat klinkt als een monoloog binnen een
theaterstuk.
“Dat is goed gezegd.”

U speelde in 1990 de rol van Anton
Gleuf in de kinderserie Ko de Boswachtershow, een lichtere rol.
“In de 22 jaar die na Anton Gleuf
volgden speelde ik veel rollen met
eigenaardigheden. Raymond is de
eenzaamste en de meest introverte
rol die ik ooit heb gespeeld. Mijn
andere rollen waren vaak extrovert.
Anton Gleuf was een extrovert
figuur, maar had eigenlijk ook wel
licht autistische neigingen. Er zijn

misschien wel raakvlakken met de
rol van Raymond.”

foto: sanne peper

Toneelvereniging WIK 'knipt' op 17 en 24
november

ling.
In de losse verkoop zijn kaarten te
verkrijgen bij boekhandel Mondria
en De Meijert in Mijdrecht en bij
drogisterij De Bree te Vinkeveen.
Aan de deur van de zaal zijn, indien
nog voorradig, vanaf een half uur
voor aanvang van de voorstelling
eveneens kaarten te koop.
Je kunt ook twee vrijkaartjes
winnen! Aanstaande zondag 18
november hoor je tussen 14 en 16
uur van Roy Spraakman in Culturadio op RTV Ronde Venen hoe je
mee kunt doen. Petra Berger is
dan te gast in het radioprogramma
en uiteraard wordt er ook muziek
van haar Petra gedraaid. Ook is dit
weekend het TV-interview ‘Op de
bank met Petra Berger’, te zien op
RTV Ronde Venen.

De cast van de toneelvereniging WIK
is enthousiast bezig met repeteren
voor haar najaarsuitvoering van de
komedie KNIP. Ze hebben er zin in.
De generale nadert! Deze voorstelling wordt heel speciaal door effecten
die nog niet eerder zijn vertoond bij
WIK, o.a. twee decors (kapsalons)
op één podium, met lichteffecten
worden dialogen benadrukt, etc. Het
gaat over de mogelijke onderlinge
concurrentie. De geaardheid van de
kapper is een punt van discussie. De
communicatie staat bol van de aannames en veronderstellingen. Er kan
veel worden gelachen, afgewisseld
door ernstige momenten. Dit alles
maakt u waarschijnlijk nieuwsgierig.

Rain Man is te zien op 23 en 24 november in Schouwburg Amstelveen.
www.deutrechtsespelen.nl

Bij dezen nodigen de cast en de leden
van de WIK u dan ook uit om één
van de twee voorstellingen te komen
kijken op de vertrouwde locatie van
WIK: ‘t Oude Parochiehuis aan de
Bozenhoven nr. 152 te Mijdrecht.
Kaarten voor de voorstellingen van
zaterdag 17 en 24 november zijn à
€7,50 zijn te bestellen bij Hennie
Breewel, tel. 0297-283979.
De regie is in handen van Ton Rapp
en de grime wordt verzorgd Sandra
Sondaar. De opvoeringen beginnen
om 20.15 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Na afloop kan er
een dansje gewaagd worden. Meer
informatie over de vereniging vind u
op www.wiktheater.nl.

Stem op het Schilderij
van het Jaar

In het kader van de verkiezing
voor 'Schilderij van het jaar 2012'
kan iedereen stemmen op de drie
ingezonden schilderijen van Henny
Woud uit Waverveen. Het betreft
een landelijke wedstrijd met een
inzending van ca. 750 schilderijen
en de12 schilderijen met de meeste
stemmen gaan door met o.a. een
expositie in Londen Stemmen kan op

www.schilderijvanhetjaar.nl/schilderij/115,
waarna men op het eerste, tweede en
derde schilderij komt om te stemmen. Stemmen kan alleen vanaf een
vaste computer of laptop, niet via een
mobiele telefoon. Zie ook

www.hennywoud.nl.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Piet van Asselen uit Vinkeveen maakt stepping stones:

“Er lopen geregeld kinderen de voortuin in om de
gekleurde stenen te bekijken”
Wat begon als de hobby van zijn vrouw, eindigde in een grote liefhebberij voor Piet van Asselen. Sanny van
Asselen had wat tiffanywerken gezien en vond deze vorm van glas-in-lood zo mooi dat ze had bedacht zelf
een spiegel in deze stijl te maken. Vol goede moed ging ze op cursus, maar het viel niet mee. De naaister
was creatief, maar deze hobby lag haar niet. Haar man Piet was inmiddels ook geïnteresseerd en besloot een
poging te wagen, mét resultaat. Piet, inmiddels 84 jaar: “Jarenlang heb ik allerlei woonkamerdecoraties van
tiffany gemaakt. Later verwerkte ik het glas ook in stenen, de zogenaamde stepping stones. Het glas en het
gereedschap maakt het een dure hobby, maar zoals mijn vrouw zegt: ‘Breng je het naar de kroeg, dan ben je
meer kwijt’.”
Lampen en mobielen
Piet ging zelfstandig aan de slag. Hij
kreeg wel eens een korte uitleg van
andere hobbyisten, maar een cursus
heeft hij nooit gevolgd. Piet: “Ik heb
het mezelf door middel van boeken
aangeleerd. Als kind was is altijd
al gefascineerd door de ijzersmit.
Zo’n vijftig jaar geleden maakte ik
zelf een smeedijzeren wieg. Hij was
prachtig en er hebben misschien wel
vijftig kinderen uit allerlei takken
van de familie in gelegen. Toen ik
zo’n twintig jaar geleden stopte met
werken, wilde ik graag weer een
dergelijke hobby oppakken. Dat is dus
per toeval tiffany geworden. Louis
Comfort Tiffany was een Amerikaanse glaskunstenaar die aan het eind
van de 19e en het begin van de 20e
eeuw prachtige werken leverde. Van
zijn werk is deze hobby afgekeken.
Voor mij bestond de hobby voornamelijk uit het maken van lampenkappen,
maar ik heb ook spiegeldecoraties en
figuren voor aan een draaimobiel, die
je vaak bij babywiegjes ziet, gemaakt.
Telkens met dezelfde methode. Je
pakt verschillende glasplaten en
tekent daar een motief in. Dan snijd
je de verschillende glasstukjes uit en
vijlt ze mooi glad. Vervolgens bedek

je met koperfolie de randen waarna
je de verschillende stukjes met een
soldeerbout aan elkaar smelt. Op
die wijze krijg je een mooi gekleurd
glasmotief.”
Niet in de slaapkamer
Veel van zijn werken sieren de
Piets woonkamer, daarnaast heeft
de geboren en getogen Vinkevener
verschillende familieleden en kennissen blij gemaakt. Ook voor de volleybalvereniging Atalante heeft Piet
wel eens wat in elkaar gezet. Piet:
“Toen ik tientallen jaren geleden
met de sport startte, vormden we
met z’n zessen het eerste herenteam
van Vinkeveen. Het is mooi om eens
wat voor de vereniging te maken,
zoals een raamhanger. Die gebruiken
ze dan bijvoorbeeld als prijs bij een
toernooi.”
Voor één plaats maakte Piet nooit
glas-in-loodwerken en dat is de
slaapkamer. Piet: “Mijn vrouw gaf
wel eens aan dat ze een speciaal
lampenkapje bij het bed wilde, maar
dat heb ik nooit gemaakt. Je hebt een
slaapkamer om in te slapen. Daar heb
je dus toch je ogen dicht. Het meeste
hangt dus in de woonkamer. Eerlijk
gezegd hangt het er al zo lang dat het
mij niet eens meer zo opvalt. Maar
zou je het weghalen, dan zou ik het
direct missen.”
Stepping stones
Naarmate Piet ouder werd, merkte
hij dat het lastiger werd de nauwgezette tiffany werken te maken.
Bovendien had hij inmiddels al
zoveel lampenkappen en raamhangers gemaakt, dat het tijd werd

voor vernieuwing. Hij ontdekte de
stepping stones. Piet: “Ik kreeg een
boekje waarin deze techniek werd
uitgelegd. Dit was Engelstalig, maar
de zus van mijn vrouw wilde het wel
voor mij vertalen. Op die manier kon
ik mezelf deze techniek aanleren
waarbij je met stukjes glas mooie
motieven in straatstenen maakt. Je
begint met een houten mal waar je
een klevend blaadje oplegt. Dan leg
je de geslepen glasstukjes op dat blad
in een motief naar keuze waarna je
er een soort cement aan toevoegt.
Het is daarbij belangrijk de voegen
goed mee te nemen. Vervolgens laat
je dit uitharden en dan is de steen af.
Het is dus eigenlijk een simpelere
vorm van tiffany. Ik beschikte door
de tiffany al over mooi glasmateriaal en een goede routine, waardoor
ik direct aan de slag kon. In onze
voor- én achtertuin pronken nu zeker
veertig van deze tegels. Vooral in de
voortuin worden ze al snel opgemerkt

door spelende kinderen. Die komen
geregeld de stenen beter bekijken en
dat is mooi om te zien. In de achtertuin heb ik een pad gemaakt waarbij
ik - net als in de voortuin - mijn eigen
tegels afwissel met gewone tegels.
Zo is het ook bedoeld. Zodat je van
de ene mooi versierde tegel naar de
andere kunt ‘stappen’. Vandaar de
naam stepping stones.”

De meeste eigengemaakte stenen
hebben de grootte van een baksteen.
Daarnaast heeft Piet één zeshoekige
steen met een zon erop gemaakt.
Een trotse Piet: “Dat is één van de
mooiste. Ook bijzonder waren de
stenen die ik bij de geboortes van
twee kleinkinderen gemaakt heb. We
hebben meer kleinkinderen, maar
dit zijn de jongsten. Deze hadden het
geluk dat ze zijn geboren toen ik deze
hobby al had. Aan de hand van hun
geboortekaartjes heb ik de stenen gemaakt. Op de stenen staan hun naam
en wat leuke kinderfiguurtjes. Mijn
zoon en zijn vrouw waren er erg blij
mee en hoewel de kinderen inmiddels
al tien jaar en ouder zijn, hebben ze
de tegels nog steeds.”
Hoeveel tijd Piet in zijn hobby gestoken heeft, dat weet hij niet. Piet:
“Het is een hobby en daarbij let ik
niet op de tijd. Maar ik heb vaak op
de zolder gezeten waarbij mijn vrouw
mij dikwijls moest roepen voor het
eten. Ik ben nu 84 jaar en hoe ouder

Op de foto samen met zijn vrouw bij de
Stepping Stones.
foto patrick hesse

je wordt, hoe lastiger de hobby uit te
voeren is. Ik heb het daarom op een
lager pitje gezet. Helemaal klaar ben
ik er nog niet mee, want inmiddels
heeft mijn vrouw - twintig jaar nadat
ze er de brui aan had gegeven - de
hobby weer opgepakt. Zij maakt nu
tegels met glasmozaïeken in een
gemakkelijkere vorm. En nu gaat het
haar absoluut wél goed af.”

Succesvol project Zomerondernemer voortgezet
Het project Zomerondernemer, deze
zomer jongeren uit de gemeenten
Ronde Venen, Woerden en Stichtse
Vecht de gelegenheid bood een eigen
onderneming te runnen, is succesvol
verlopen. In totaal hebben 17 jongeren aan het project deelgenomen, die
allen een intensief coachingstraject,
workshops en terugkomdagen bij de
bedrijven QB Tec, A-Side Media en
Walraven hebben doorlopen.
Het project zomerondernemer is
mogelijk gemaakt dankzij CCHO

fonds voor opleiding en ondernemerschap, Rabobank, VSB Fonds Woerden, Stichting Ronde Venen Fonds,
Stichting The New Entrepreneur,
Belastingdienst, Kamer van Koophandel en de gemeente De Ronde Venen,
Woerden en Stichtse Vecht.
Resultaat
Het project kende 20 aanmeldingen en uiteindelijk 17 deelnemers,
waarbij 1 deelnemer een baan kreeg
aangeboden tijdens het project en
moest stoppen. Het zomeronderne-

merproject heeft twee ondernemers
voortgebracht Vicky van der Zee, By
Vicky en Stef Aartman, Stef2Play.
nl. Daarnaast zijn er tevens twee
zomerondernemers (Daniël Dijkhuizen en Kees Pijnenburg) die zich
zeer binnenkort gaan inschrijven in
het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel. Samenvattend kan
worden gesteld dat 24% van de deelnemers als ondernemer zijn gestart.
Daarnaast hebben diverse deelnemers aangegeven binnen een jaar als
ondernemer te gaan starten.
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Eerste Stichting4Life Charity Event geslaagd
Birgit Schuurman

De opbrengst van de avond

Bina Africa

Eenmaal, andermaal... verkocht!

Veilingmeester Huub van Bemmelen
Op zaterdag 10 november jl. vond het eerste Stichting4Life Charity Event plaats; een sfeervolle Afrikaans getinte avond in de Thamerkerk in Uithoorn, bedoeld om fondsen in te zamelen
voor deze Mijdrechtse stichting, die alleenstaande moeders en kinderen in de sloppenwijken
van Nairobi in Kenia helpt en ondersteunt met diverse projecten. De avond werd gepresenteerd door S4L-ambassadrice Birgit Schuurman, die ook een optreden verzorgde met haar live
band. Bina Afrika verzorgde een spectaculaire Afrikaanse show en veilingmeester Huub van
Bemmelen -voor de gelegenheid gehuld in traditioneel Afrikaans gewaad- verkocht een lange

lijst van vakantiereizen, uitstapjes en cadeauartikelen aan de hoogste bieders onder de ca. 150
aanwezigen. Dat hij daarin was geslaagd bleek aan het eind van het officiële gedeelte: S4Lvoorzitter John Schut en Birgit Schuurman maakten een opbrengst bekend van maar liefst
8.180 euro! Daarna was het Party Time met een 80's/90's DJ.
foto’s rob isaacs

Werkzaamheden eind dit jaar gereed

Cosmas en Damianuskerk start geldinzameling voor
restauratie toren
Het restauratiewerk aan de toren van de Cosmas en Damianuskerk in Abcoude, dat medio september is begonnen, verloopt tot nu toe volgens plan. Op 31 december moeten de werkzaamheden klaar zijn. Die termijn
heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vastgesteld bij het verlenen van een subsidie van 108.000
euro . In totaal zijn de restauratiekosten begroot op ongeveer 300.000 euro. Naast die subsidie van de
Rijksdienst is er 125.000 euro beschikbaar uit een reserve, die de parochiegemeenschap in Abcoude voor dit
doel had opgebouwd. Er rest dus een begrotingstekort van tegen de 70.000 euro. Om dit bedrag bijeen te
krijgen is kort geleden de Stichting Fondsenwerving restauratie kerktoren HH Cosmas en Damianus kerk te
Abcoude opgericht.
Op zondag 4 november jl. heeft Jan
van der Lugt als voorzitter van de
Stichting Fondsenwerving na de
kerkdienst het officiële startsignaal gegeven. Hij had zich daarbij
laten inspireren door een lichtend
voorbeeld van 125 jaar oud: de legendarisch actieve en doortastende
‘bouwpastoor’ Timotheus Kortenhorst. Die kreeg het in 1887 voor
elkaar dat het huidige kerkgebouw
na een bouwtijd van nog geen jaar,
na het slaan van de eerste paal
compleet en succesvol kon worden
opgeleverd. Ook de financiering had
hij goed geregeld door persoonlijk bij zijn parochianen te gaan
collecteren. Sindsdien is dit door
de bekende architect Alfred Tepe
ontworpen kerkgebouw met zijn
fiere toren nu al bijna 125 jaar het
dorpsbeeld van Abcoude mee gaan
bepalen.
Gehuld in misgewaden zoals pastoor Kortenhorst destijds gedragen

moet hebben, ontvouwde Jan van
der Lugt het draaiboek voor de
Fondsenwerving. Hij deed dat
speels, maar tegelijk zò overtuigend
dat hij algemene bijval kreeg, en
zelfs een van de kerkgangers zich
naar het spreekgestoelte spoedde
om spontaan een mooie bijdrage
aan de stichting toe te zeggen.
Hoe wil de Stichting Fondsenwerving die € 70.000,- bijeen krijgen?
In de eerste plaats richt men zich
op de leden van de R.K. kerkgemeenschap door o.a. speciale collectes in de kerk. Maar de Stichting
zal uitdrukkelijk ook een bredere
kring bij haar acties gaan betrekken. Zij meent dit te kunnen doen
omdat voor het behoud van de toren
van de Cosmas en Damiananuskerk
vele inwoners en andere bewonderaars van het dorp best een bijdrage
willen geven. Of je ze nu van veraf
ziet of van dichtbij, de combinatie

van de twee kerktorens is toch een
onmisbaar element voor de charme
en het herkenbare karakter van
Abcoude.
Als acties heeft de Stichting o.a. op
haar programma:
• Het adopteren van een traptrede.
De kerktoren heeft een trap met
80 treden. Elk van deze treden
kan worden geadopteerd voor
een bedrag van € 150,- Wie
een traptrede adopteert krijgt
zijn/haar naam op een bronzen
plaatje gemonteerd op de trap
van de toren. In de kerk wordt
tijdens de actie op een ‘modeltrap’ de voortgang zichtbaar
gemaakt. Bent u geïnteresseerd,
wees er snel bij, want op is op.
• Het benaderen van openbare
en particuliere fondsen met een
gerichte vraag voor een bepaald
bedrag.
• Verkoop van speciaal voor dit

doel geselecteerde rode en witte
wijn door Plus supermarkt Koot
te Abcoude, waarbij een deel van
de opbrengst voor de toren is
bestemd.
• Kerstbomenverkoop door RaadHuis Makelaardij te Abcoude,
waarbij de netto-opbrengst voor
de toren is bestemd.
• Kerststallententoonstelling,
Fair, concert etc. op 15 en 16
december a.s. in de Cosmas en
Damianuskerk en in ‘t Trefpunt:
opbrengst voor de toren.
Wie los van bovenstaande acties
een bedrag voor de restauratie van
de toren wil schenken kan dit doen
door overmaking op de bankreke-

ning van de Stichting Fondsenwerving Restauratie kerktoren HH Cosmas en Damianus. Het Rabobank
rekeningnummer van de Stichting
is: 1724.08.849. Schenkingen aan
de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar
(ANBI). Voor verdere inlichtingen over het bovenstaande kunt u
zich wenden tot de secretaris: Ad
Geerlings, Winkeldijk 21, 3645 AR
Vinkeveen, tel. 0294-284498, Email:ad@proostdijersluis.nl
De Stichting heeft ook een website
waarop de vorderingen van de
restauratie en informatie over de
fondsenwervingsacties te zien zijn:

www.torenindesteigers.nl.
foto jan swinkels
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Door Piet van Buul

Kinderdagverblijf Marionette

Kleinschaligheid is onze kracht
Marionette is een kinderdagverblijf waar kinderen vanaf ongeveer negen weken tot aan hun vierde verjaardag een goede en veilige dagopvang geboden wordt. Er is een babygroep van maximaal zeven baby’s en een
peutergroep van maximaal negen kinderen. “Die kleinschaligheid is onze kracht,” zeggen hoofdleidsters
Cherisch Sies en Nicoline Frese. “Met twee leidsters per groep kunnen we maximale aandacht aan de kinderen besteden.”
De kinderopvang staat al enige tijd
onder druk. Het aantal geboorten
stagneert, waardoor er weinig groei
in de vraag naar opvangplaatsen zit.
Van lange wachtlijsten is geen sprake
meer. Inmiddels zijn de kosten van
de kinderopvang gestegen, waardoor
steeds meer ouders zich geplaatst
zien voor de afweging of het nog wel
lonend is om te blijven werken. Gezien
de situatie op de arbeidsmarkt is het
echter wel belangrijk dat je de plek
op de arbeidsmarkt vasthoudt als het
even kan. “Wij merken dat mensen
worstelen met die afweging,” zeggen
Cherisch en Nicoline. “In sommige gevallen wordt er een beroep op opa of
oma gedaan om een deel van de opvang voor hun rekening te nemen. Zo
kort na het aantreden van de nieuwe
regering is het voor veel mensen ook
nog niet duidelijk wat er allemaal nog
gaat gebeuren. Dat heeft tot gevolg
dat veel ouders wat afwachtend zijn.
Wij spelen op die veranderende situatie in met een zo flexibel mogelijke
aanpak. Dat heeft er onder meer toe
geleid dat we vanaf 1 januari aanstaande een systeem van ‘staffelkorting’ gaan invoeren. Dat betekent dat
men, naarmate er meer dagen worden
afgenomen, een oplopende korting

kan krijgen. Voor de eerste dag
betaalt men het normale tarief, een
tweede dag levert vijftien procent korting op. Drie of meer dagen tenslotte
levert een korting van vijfentwintig
procent op. Ook kent Marionette een
systeem van ‘ruildagen’. Wanneer
kinderen in geval van vakantie of
ziekte een dag niet komen, kan die
dag op een ander moment binnen drie
maanden worden ingehaald. Je bent
zo’n verzuimdag dus niet kwijt. Men
kan een kind ook voor halve dagen inschrijven, van half acht tot één uur of
van één uur tot kwart over zes. Nieuw
bij kinderdagverblijf Marionette zijn
de zogenoemde peuterspeeluurtjes
van negen tot half een of van een tot
half vijf, tegen een gereduceerd tarief.
Door deze diversiteit aan mogelijkheden te bieden, proberen we het voor
ouders aantrekkelijk te maken om hun
kind bij ons onder te brengen.”
Kwaliteit
Cherisch en Nicoline realiseren zich
dat een aantrekkelijke financiële
regeling slechts een deel van het
afwegingsproces van de ouders is.
Nicoline: “Dat geld is natuurlijk wel
een factor, maar voor de ouders is
het toch vooral van belang hoe wij de

Hockeyvereniging biedt netwerkplatform voor lokale ondernemers

Eerste Business Bijeenkomst HV Abcoude
Op donderdagavond 29 november
a.s. organiseert de sponsorcommissie
van Hockey Vereniging Abcoude een
Business Bijeenkomst voor ondernemers uit Abcoude en omgeving. Doel
is het bedrijfsleven (nader) kennis
te laten maken met het zakelijk
netwerk van Abcoude en omgeving,
de sponsoren van de vereniging en
geïnteresseerden te informeren over
de sponsormogelijkheden van de
hockeyclub.
Het is de eerste Businessclub
Bijeenkomst Hockey Vereniging Abcoude en bij voldoende belangstelling wordt dit in de toekomst vaker
georganiseerd. De hockeyvereniging
wil graag ondernemers uit de regio
bijeenbrengen en een extra platform
bieden om ondernemers bij elkaar te
brengen. Geïnteresseerden kunnen
zich alleen opgeven door een e-mail
met contactgegevens te sturen naar:
sponsoring@hvabcoude.nl.
De bijeenkomst vindt plaats van 17
tot 20 uur in het clubhuis van HV
Abcoude (Ruwelspad 3, Abcoude).
Gedurende het evenement stelt de
sponsorcommissie van de hockeyclub
zich voor en wordt de gelegenheid
geboden te netwerken met ondernemende ondernemers uit de omgeving. Ook presenteert het bestuur de
sponsormogelijkheden van de club

(al vanaf 250 euro per jaar) plus
een nieuwe manier om meer rendement te halen uit een sponsorship.
Via de tool ´Sponsorportaal´ op de
toekomstige nieuwe website van de
vereniging kan eenvoudig en geheel
op maat gecommuniceerd worden
met de 700 leden van HV Abcoude.
Dit alles vindt plaatst in een prettige
en informele setting, inclusief een
hapje en een drankje! Tijdens de
bijeenkomst vindt er een ´walking
dinner´ plaats, aangeboden en
verzorgd door restaurant De Eendracht uit Abcoude en Lindenhoff
uit Baambrugge. De ondernemers
van deze bedrijven zullen tevens een
presentatie verzorgen.

zaken hier aanpakken. Ze moeten er
op kunnen vertrouwen dat hun kind
bij ons in goede handen is. Daar ligt
voor ons dan ook de hoogste prioriteit.
Wij werken met geschoolde leidsters.
Zij hebben allemaal de vereiste
opleiding gevolgd. Bovendien hebben
we allemaal een EHBO opleiding en
ook hebben we mensen die gekwalificeerd zijn als bedrijfshulpverlener.
En toevallig hebben we een dokter
als buurman. De inrichting van ons
kinderdagverblijf voldoet uiteraard
aan alle kwaliteitseisen die men
kan stellen. We hebben twee aparte
ruimten. Een voor de baby’s en een
voor de peuters. Uiteraard voorzien
van tal van speelattributen. Er is
ook een goed afgeschermde veilige
buitenspeelplaats. Wanneer het weer
het toelaat laten we de kinderen ook
zoveel mogelijk buiten spelen.”
Thuisgevoel
“Wij doen er alles aan om de
kinderen een thuisgevoel te geven,”
zegt Cherisch. “Voor de baby’s is
verzorging, rust en regelmaat heel
belangrijk. Voor de peuters hebben
we tal van knutselactiviteiten met een
thema, zoals bijvoorbeeld Moederdag,
Pasen, of de herfst. Wanneer het goed

Cherisch (links) en Nicoline, leidsters van Marionette: “Nieuw bij kinderdagverblijf
Marionette zijn de zogenoemde peuterspeeluurtjes van negen tot half een of vaneen tot half vijf, tegen een gereduceerd tarief.”		
foto patrick hesse
weer is gaan we ook wel een eindje
met ze wandelen naar bijvoorbeeld
het nabijgelegen hertenkampje. En
uiteraard spelen we in op bepaalde
gebeurtenissen zoals verjaardagen.
Ook sinterklaas gaat hier niet ongemerkt voorbij. En tegen de tijd dat
een kind vier jaar wordt besteden we
aandacht aan de voorbereiding op de
school. Doordat we met kleine groepjes werken kunnen we elk kind de
optimale aandacht geven. We houden
van elk kind ook een boek bij. Daarin
leggen we dagelijks vast hoe het is
gegaan. De leuke belevenissen worden
vermeld en er worden tekeningen
en foto’s ingeplakt. Op die manier
ontstaat er een soort dagboek dat
de kinderen meekrijgen wanneer ze
bij ons vertrekken nadat ze vier jaar
zijn geworden. Het boek vormt een
blijvende herinnering aan de periode
dat ze bij ons zijn geweest.”
“Wij vinden het goede contact met

de ouders heel erg belangrijk,” vult
Nicoline aan. “We houden hen op
de hoogte van de gang van zaken
en van de vorderingen die het kind
doormaakt. Hoe het gaat met eten en
drinken en hoe het kind zich motorisch
ontwikkeld. Bij het brengen en halen
is er altijd een kort gesprekje over de
dag. Maar we kennen ook het fenomeen van het ‘tien minuten gesprek’,
waar we ouders wat uitvoeriger
kunnen bijpraten over de ontwikkeling
van hun kind, zoals wij dat ervaren.”
Meer informatie is te vinden op
www.kdvmarionette.nl. Kinderdagverblijf Marionette is gevestigd aan
de Gijsbrecht van Stoutenborchstraat
36-40 in Mijdrecht. Telefoon 0297
531396. Marionette is op werkdagen
geopend van half acht tot kwart over
zes. Tussen Kerst en Nieuwjaar en op
landelijke feestdagen is de kinderopvang gesloten.

Succesvol project Zomerondernemer voortgezet
Het project Zomerondernemer, deze zomer jongeren uit de gemeenten Ronde Venen, Woerden en Stichtse
Vecht de gelegenheid bood een eigen onderneming te runnen, is succesvol verlopen. In totaal hebben 17
jongeren aan het project deelgenomen, die allen een intensief coachingstraject, workshops en terugkomdagen bij de bedrijven QB Tec, A-Side Media en Walraven hebben doorlopen.
Het project zomerondernemer is
mogelijk gemaakt dankzij CCHO
fonds voor opleiding en ondernemerschap, Rabobank, VSB Fonds
Woerden, Stichting Ronde Venen
Fonds, Stichting The New Entrepreneur, Belastingdienst, Kamer
van Koophandel en de gemeente De
Ronde Venen, Woerden en Stichtse
Vecht.

Resultaat
Het project kende 20 aanmeldingen en uiteindelijk 17 deelnemers,
waarbij 1 deelnemer een baan
kreeg aangeboden tijdens het
project en moest stoppen. Het zomerondernemerproject heeft twee
ondernemers voortgebracht Vicky
van der Zee, By Vicky en Stef Aartman, Stef2Play.nl. Daarnaast zijn
er tevens twee zomerondernemers

(Daniël Dijkhuizen en Kees Pijnenburg) die zich zeer binnenkort gaan
inschrijven in het handelsregister
bij de Kamer van Koophandel.
Samenvattend kan worden gesteld
dat 24% van de deelnemers als
ondernemer zijn gestart. Daarnaast hebben diverse deelnemers
aangegeven binnen een jaar als
ondernemer te gaan starten.

Kijk ook op: WWW.DEGROENEVENEN.NL

14		

DE GROENE VENEN

Uitgelicht...

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

1

Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
The Bus on Saturday
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

Titel: Feniks
Auteur: Deon Meyer
'In deze thriller heeft niet Benny
Griesel de hoofdrol, zoals in 13 uur
en Duivelspiek, maar zijn collega
Mat Joubert. Zijn vrouw, een collega, is omgekomen tijdens haar
werk. Hij is hier nog steeds niet
overheen, zijn superieur wil dat hij
hiervoor naar een therapeut gaat.
Hij raakt nogal van haar onder de
indruk.
Ondertussen onderzoekt hij
verschillende moorden, die zijn
gepleegd met een antiek pistool en
bankovervallen door een charmante overvaller, die elke keer een
andere gedaante aanneemt.
Benny Griesel levert nog steeds
(of weer) zijn strijd met de drank,
wint weer eens en wordt door zijn
collega Mat Joubert aan het werk
gezet.
Een thriller, die zeer de moeite
waard is. De spanning wordt goed
opgebouwd en de uitkomst is verrassend. Een aanrader.
En bovendien gratis bij aankoop
van 2 actieboeken, zie de poster in
de winkel.
gelezen door hetty blom

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

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+
(Zie ook pagina 18).

Boeken tip 5...

Het ontbrekende
puzzelstukje
Vervelend hè, al die lekkere
etenswaren die weer in de schappen
liggen. Je hoort ze schreeuwen als
je door de gangpaden heen loopt en
wat kost het een moeite om het te
laten liggen. Als je een beetje een
lekkere snoepkont bent, herken je
jezelf vast wel in dit verhaal. Nu ga
ik het mezelf de komende periode
héél erg moeilijk maken door iets
aan ons assortiment toe te voegen

Onzichtbaar 		
Deon Meyer
Emma le
Roux is
vastbesloten
haar vermiste broer te
vinden, Emma
is ervan
overtuigd dat
ze hem enkele
dagen daarvoor op het nieuws heeft gezien,
als verdachte van de moord op
een medicijnman en vier stropers.
Wanneer ze echter hierover vragen
begint te stellen, blijkt dat niet
iedereen daar even blij mee zijn.
Algauw ziet ze zich genoodzaakt
om de hulp in te roepen van een
bodyguard: Lemmer.
Lemmer is een een man waar de
meeste mensen met een grote
boog omheen lopen. Groot, sterk,
agressief… iemand die voor
niemand opzij gaat en die altijd
zijn zin krijgt. Samen met Le Roux
gaat hij op zoek naar aanwijzingen
in Lowveld. Wanneer ze worden
aangevallen en bijna vermoord,
besluit Lemmer om de rollen om
te draaien. Hij opent de jacht op
degene die het om hun levens heeft
voorzien. Tegen beter weten in,
want hun vijand is zeer machtig…

2

Vergeten 			
David Baldacci
Special agent
John Puller is
de beste van
zijn vak. Namens de ACID
onderzoekt hij
zware misdaden waarbij
Amerikaanse
militairen betrokken zijn. Maar nu
krijgt hij met een zaak te maken
die hem persoonlijk raakt: de
onfortuinlijke dood van een oude
vrouw in het stadje Paradise, aan

wat op veel, vooral vrouwen, verslavingsgevoelig kan werken… je
raadt het misschien al: handgemaakte luxe bonbons. Ja, ik weet het; het
is vragen om problemen, maar het
is té lekker en zeg nu zelf, dit is het
enige ontbrekende puzzelstukje in
ons assortiment.
We hebben het een en het ander
moeten zien en proeven voordat
we onze keus in het soort bonbons
hadden gemaakt. Uiteindelijk zijn
we in het allerzuidelijkste puntje
van Limburg beland, Schimmert, bij
Frank Visser van Visser Chocolade.
Laten we meneer Visser een sterrenchef noemen als het gaat om
chocolade. Iemand die het liefst
de hele dag in het atelier staat om
nieuwe soorten bonbons te bedenken en iedere dag het zichzelf
toestaat te genieten van maar één
bonbonnetje, anders gaat het niet
goed natuurlijk!
Visser Chocolade gebruikt de duurzame cacao van Barry Callebaut die

de Golfkust van Florida.
De plaatselijke politie doet de zaak
af als een ongeluk, een ongelukkige val met een fatale afloop. Maar
vlak voor haar dood stuurde Betsy
een brief aan zijn vader. Een brief
waarin ze schreef dat er zich in
het ogenschijnlijk vreedzame
Paradise, waar toeristen en rijke
gepensioneerden van zonovergoten
stranden genieten, vreemde zaken
voordoen...

3

Eus 			
Ozcan Akyol
'Wat een kutwereld, joh!'
Na talloze
goedbedoelde
pogingen om
een normaal
leven te
leiden en
evenzoveel
mislukkingen
is dat de
enige conclusie die Eus, een Turkse
tiener uit het oosten van het land,
kan trekken. Op zoek naar afleiding
verzandt hij in drankmisbruik en
hobbyseks. Door zijn bijtende cynisme
trekt hij overal de aandacht, maar
of hij nu tussen familie, vrienden
of wildvreemden is: Eus is nergens
thuis. Hij leeft constant op gespannen voet met zijn norse vader, raakt
bevriend met kampers, komt terecht
in een gevalletje eerwraak en trekt
op strooptocht door Europa. In volle
vaart en doorspekt met galgenhumor
beschrijft Özcan Akyol het leven van
een jongen die zich op een onorthodoxe manier probeert te ontworstelen
aan het lot van randfiguur.

4

Dagboek van een sportgek
Mart Smeets
De overvolle
Sportzomer van
2012 barst
voor Mart
Smeets
los op 28
mei, als hij
een groot
interview
met Erik

een innovatief fermentatieproces
heeft doorlopen. Deze cacao uit
Tanzania is erg bijzonder omdat het
fermentatieproces van de bonen
nauwlettend gecontroleerd wordt en
daardoor het allerbeste uit de boon
naar boven komt. Het gaat om een
100% natuurlijk proces dat voor
cacaobonen van topkwaliteit zorgt.
Uniek aan deze duurzame cacaobonen, is de bijzonder intense smaak.
Frank Visser heeft deze keuze
zorgvuldig overwogen. Hij bezocht
zelf de plek waar de cacaobonen
vandaan komen: de cacaoplantage
van Biolands in Tanzania om er de
cacaoteelt, het fermentatieproces
en de samenwerking met de boeren
van dichtbij te kunnen volgen. Het
Biolands project begeleidt lokale
cacaoboeren om duurzame en hoogkwalitatieve cacao te kweken. Ze
krijgen opleiding in de cacaoteelt,
ze krijgen materiaal ter beschikking gesteld en worden begeleid
gedurende het hele proces. Ook op

Breukink schrijft en zijn ideeën
voor tv-programma's voor die
zomer uitwerkt. Er volgt een
lange reeks vergaderingen over de
Tour de France en de Olympische
Spelen in Londen, tussendoor
schrijft hij zijn sportcolumns en
gaat zelf naar de sportschool. Zijn
dagen staan geheel in het teken
van sport. Hij zit in juli in Frankrijk
en in augustus in Londen, ziet veel
wedstrijden, spreekt veel sporters,
presenteert zijn Avondetappe en
zijn olympische late night talkshow, leest sportboeken en bekijkt
honkbaluitslagen. Dat gaat zo door
tot 13 augustus, wanneer hij weer
thuiskomt uit London.
Dagboek van een sportgek gaat
over die 77 heilige dagen.

5

Soerabaja			
Pauline Slot
Soerabaja is het
waargebeurde
verhaal
van een
Nederlands
gezin in
de nadagen van
Indië.
Het is
1934 en Henk de Fluiter, een
jonge bioloog, vertrekt met zijn
vrouw Bep naar Indië. Een besluit
met grote gevolgen, want in 1942
maakt de Japanse bezetting een
einde aan hun gelukkige leven.
Henk wordt naar de Birmaspoorweg gevoerd, Bep leeft met
hun drie dochtertjes in kampen op
Java. Toch bloeit hun liefde, juist in
de jaren van verlangen en gebrek.
Dan komt in augustus 1945 de
bevrijding, en een hereniging lijkt
nabij. Maar Indië bestaat niet
meer, en tussen de oude en de
nieuwe wereld ligt een levensgevaarlijk niemandsland.

sociaal vlak wordt er hulp geboden: 21.000 boeren hebben toegang
tot medische zorg en onderwijs.
En al die chocolade word hier
gebruikt om de meest fantastische
bonbons te maken. Op een paar
hardlopers na wordt alles met de
hand gemaakt en gevuld. En dat
weer iedere week opnieuw, want
ook bonbons moeten zo vers mogelijk gegeten worden!
Dat wordt dus òf me flink inhouden,
òf elke dag een rondje rennen voordat ik zelf een rondje word.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Ouderen,
wat vindt ú van de
kabinetsplannen?

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Nu 1 maand
gratis
kinderopvang!*

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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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Boom Trike Mustang Family Thunderbird

Vandaag is rood…
Mijn oortjes beginnen al aardig te gloeien en ik heb dan ook spijt dat ik geen helm heb op gedaan. Ik rijd
samen met Yehudi, eigenaar van het Trikecentrum en importeur van Boom Trike, over het industrieterrein
van Mijdrecht op zoek naar een locatie voor het maken van foto’s. Ik zit riant achterop een spiksplinternieuwe Mustang Family. Er is plaats voor drie passagiers, dus in mijn eentje heb ik ruimte zat. De geweldige
125pk sterke VTC Fordmotor gromt bedeesd, maar de snelheidsbeleving zo zonder helm is enorm en de uitdrukking ‘even uitwaaien’ krijgt hierdoor een geheel nieuwe dimensie.
Gelukkig voelt Yehudi de kou ook en
stoppen we dus niet zo ver van de
thuishaven van Boom Trike Neder-

land. Wat een geweldige machine,
uitgevoerd met een paar vette 18
inch achtervelgen 295 breed! Ik

Het is niet toevallig dat Yehudi juist
van het merk Boom importeur is
geworden. Deze Trikes hebben een
enorm hoog afwerkingsniveau. Het
blijft natuurlijk altijd een kwestie
van smaak, maar kwaliteit herken
je altijd. Deze nieuwe Family heeft
een kofferruimte van maar liefst
240 liter inhoud (ik ken auto’s met
minder kofferruimte). Het mooie van
deze vierzitter is dat de mogelijkheid
bestaat de middelste zit er tussenuit
te halen, het zijn namelijk drie losse
zetels; dan kan je er een dikke armsteum tussenplaatsten en zit je met
twee mensen als een vorst achterop
hoog boven de bestuurder.

Beste burgemeester,
Deze week wil ik u, burgemeester
Divendal, eens vragen om op uw
fiets te stappen. Om niet gelijk het
uiterste van u te vragen, houd ik
de te peddelen route kort. U hoeft
ook geen lunchpakket of bidon met
drinken mee te nemen. Ik verzoek u
vanuit de Reigerstraat ín Vinkeveen
eens richting Mijdrecht te fietsen.
Wedden dat u er binnen twee minuten niets meer van begrijpt.
Burgemeester, vanuit uw startpunt
rijdt u de Bonkestekersweg in. U
bemerkt al snel dat u links van
het overige verkeer rijdt en dus
fietsers als tegenligger heeft. Hier
is niets mis mee. Maar nu komt het.
Wanneer u het fietspad blijft volgen
ziet u na een metertje of 100 dat
het fietspad doodloopt. “Wat nu?”
vraagt u zich vast af. Ja, dat is iets
wat alle fietsers zich op dit punt afvragen. Wanneer u goed om u heen
kijkt, kunt u aan de overkant van de
weg nog net iets zien liggen wat op
een fietspad lijkt.

Maar is dat ook werkelijk een fietspad
en, niet onbelangrijk, hoe komt u daar?
U bent zojuist een kruising voorbij gereden waarvan de zijstraat naar het scholencomplex Veenlanden College voert.
Hier begint (voor u dus rechts van de
weg) aan de overkant het vermeende

blijf dit toch een van mooiste Trike’s
vinden die er rond rijdt. Ook de kleur
spreekt me aan: Ferrarirood. Samen
met een overdaad aan RVS is het een
bijzonder begeerlijke combinatie.

fietspad. Spijtig genoeg blijkt nergens
uit dat u daar daadwerkelijk te maken
heeft met een fietspad. Geen bord te
zien, wel een metalen paal waar vast
en zeker ooit een verkeersbord aan
bevestigd is geweest. Nu weet iedereen
dat het best eens kan gebeuren dat er
een verkeersbord verdwijnt, dus zult
u mij daar niet over horen. Waar u mij
wel over hoort is het feit dat u nergens
uitgenodigd bent om op de kruising
de weg over te steken, zodat u aan de
overkant uw weg richting Mijdrecht
kon vervolgen. Dat u moest oversteken
staat helemaal nergens aangegeven.
Misschien is het een goed idee om de
gehele doorgaande route in Vinkeveen
eens opnieuw te beoordelen. Speciaal in
de omgeving van scholen. Want er klopt
meer niet. Natuurlijk bestaat de kans
dat het geld gaat kosten, maar ik weet
zeker dat onze schooljeugd (en toeristen) het meer dan waard zijn. Alvast
bedankt voor de moeite en tot ziens in
het verkeer!
Reacties zie ik graag op www.facebook.
com/PetorVerkeer.nl.

We besluiten er nog een rondje aan
vast te plakken. Het blijft tenslotte
altijd feest zo’n Trike, dus ondanks de
kou grijp ik ieder moment aan om te
kunnen sturen. Het geweldige stuur
die aan de dikke 76 mm voorvork
vastzit, straalt ook comfort uit en zal
deze machine voor elk ‘Trike-groentje’ binnen de kortste keren met alle
gemak te besturen zijn. Zo macho als
het maar kan rijd ik terug richting
Trike Centrum. Met alle gemak schakelt de trefzekere versnellingshendel
door de soepele Ford-bak en net op
het moment dat ik mijn eigen oren
niet meer voel is het feest opeens
voorbij. Nu weet ik het zeker: aankomende zomer ga ik gewoon een keer
met moeders de vrouw een weekje
op pad met een Trike. Het is gewoon
een ongelooflijk gave ervaring die
ik iedereen aan kan raden, ook voor

niet-motorrijders. Want wist u het
nog? Zo’n Trike mag gewoon met
een autorijbewijs bestuurd worden!
En met een verbruik van 1 op 18
rij je nog redelijk voordelig de zon
tegemoet ook.
Deze zeer uitgebreide Boom Trike
Mustang Family Thunderbird (een
hele mond vol) heeft een nieuwprijs
van 39.500 euro, maar omdat het
Trike centrum importeur is, wordt hij
aan voor een speciale prijs aangeboden: 36.995 euro, geheel rijklaar.

Trike Centrum Vinkeveen
Constructieweg 23A
3641 SB Mijdrecht
Tel. 0297-25 55 46
Mobiel: 06 17 28 49 49
Spreek b.g.g. uw boodschap in op het
antwoordapparaat: 0297-266 819
www.trike-centrum.nl

Kleuters OBS Willespoort verrast
met Playmobil

Voor wie steekt u een
kaarsje op?

De hele maand november geeft Wagner Pizza consumenten de kans om
voor Sinterklaas te spelen. Met een deelnamecode, te vinden in de actieverpakkingen van de bekende Wagner Piccolinis, maken zij kans tot
2.000 euro aan cadeaus weg te geven. Enkele prijswinnaars zijn inmiddels al bekend. Zo mocht Tineke Hartel uit Wilnis voor Sinterklaas spelen en gaf juf Miek voor de kleuters van OBS Willespoort in Wilnis héél
veel Playmobil cadeau!

In november laten de bomen hun
bladeren vallen en wordt het
steeds eerder donker. De vallende
bladeren, de kale bomen en het
toenemende donker buiten, herinneren ons eraan dat het leven een
einde heeft. De novembermaand
brengt ons in contact met ons eigen
levenseinde en met de dood van
mensen die we verloren hebben.
Iedereen krijgt de gelegenheid om
op zaterdag 24 november tussen
16.30-18.30 een kaarsje aan te
steken om op deze manier stil
te staan bij het verlies van een
geliefde. Men kan binnenlopen, een
kaarsje aansteken en in de warmte
en de rust van de kerk een moment
nemen om te herinneren. In de
Dorpskerk van Baambrugge bent u
van harte welkom.

Om mee te kunnen doen met
de sinterklaasactie van Wagner
Pizza, moeten pizzaliefhebbers na
aankoop van een actieverpakking
Piccolinis via de Facebookpagina
van Wagner Pizza op een creatieve manier laten weten, waarom
en voor wie zij voor Sinterklaas
willen spelen. Van buurvrouw tot
grootouders, van school tot voetbalvereniging, iedereen kan voor
een cadeau in aanmerking komen.
Inzenden kan door het uploaden van
een tekst, filmpje of foto. De actie
loopt nog tot en met 30 november,
tot die tijd kiest een jury wekelijks
vijf winnaars.

Tineke Hartel mocht juf Miek van
OBS de Willespoort in Wilnis blij
maken met heel veel Playmobil.
“De juf van mijn zoontje heeft
al heel lang de wens om voor de
kleuters Playmobil aan te schaffen,
maar steeds gaat er iets anders
voor. Doordat ik namens Wagner
voor Sinterklaas mocht spelen, kon
ik vier kleutergroepen die heel
veel samen doen en spelen, een
groot plezier doen,” vertelt Tineke.
Natuurlijk ontbraken de Wagner
Piccolinis niet bij deze feestelijke
gebeurtenis!
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De Club van…

Door Piet van Buul

Hans Klijn, zaalvoetbal SV Veenland

Elke week een uurtje ontspannen voetballen
Bij omnisportvereniging Veenland uit Wilnis kan men kiezen uit een aantal zaalsporten. Er is een gymnastiekafdeling, er wordt badminton en volleybal gespeeld, er wordt getafeltennist en er is een afdeling zaalvoetbal, die veertig jaar geleden is opgericht. In de toptijd speelde Veenland met vier teams in de KNVB
competitie. Inmiddels wordt er alleen nog maar recreatief gevoetbald. “Daarin zijn wij uniek in de regio,”
stelt coördinator Hans Klijn vast.
De afdeling zaalvoetbal is oorspronkelijk voortgekomen uit de tafeltennisafdeling. “Een groep tafeltennissers had de gewoonte om na afloop
van hun tafeltennistraining nog een
spelletje voetbal te spelen,” vertelt
Hans Klijn. “Men had er kennelijk
zoveel plezier in, dat besloten werd
om een officiële zaalvoetbalclub
op te richten. De zaken werden
serieus aangepakt en de vereniging
zocht aansluiting bij de KNVB. Die
organiseert, naast het veldvoetbal,
ook een competitie voor zaalvoetbalteams. Daarvoor wordt ook wel de
internationale term Futsal gebruikt.
De meeste voetbalclubs in de regio
zoals Hertha, CSW en Argon doen
daar aan mee. De belangstelling bij
Veenland groeide snel en in de toptijd
had men ongeveer dertig leden. Dat
is voldoende om vier teams te formeren. Net als bij het veldvoetbal wordt
er in het zaalvoetbal ook in verschillende klassen gespeeld. Een zaalvoetbalteam bestaat uit een keeper
en vier veldspelers. Daarnaast moet
je nog wel een paar wisselspelers
hebben. Bij zaalvoetbal mag er doorlopend gewisseld worden. Dat is ook
wel nodig, want het is een heel snel
en intensief spel. Een wedstrijd duurt
twee keer vijfentwintig minuten, dus

elke speler moet af en toe even bijkomen op de bank.”
Vriendenteams
Een aantal jaren geleden liep de belangstelling om in competitieverband
te spelen terug. Hans: “Voor veel van
onze spelers werd het toch wat te
belastend. Om goed mee te draaien in
de competitie moet er toch elke week
een avond getraind worden. En daar
komt dan nog een avond bij voor de
wedstrijden. Het probleem daarbij is,
dat je vaak ver van huis moet spelen
en dat de wedstrijden vaak op wisselende avonden zijn ingeroosterd.
Dat vonden veel van onze spelers,
die veelal overdag een baan hebben,
op den duur wel lastig. Er is toen
besloten om ons terug te trekken uit
de KNVB competitie. Om toch nog in
competitieverband te kunnen spelen
is er toen gekozen voor een beperkte
opzet, waarbij een eigen competitie
is gestart met zogenoemde vriendenteams. Die competitie loopt nog
steeds. Ik doe daar zelf ook aan mee
en we spelen elke dinsdagavond van
kwart over zeven tot kwart over negen in de Willisstee in Wilnis. Daarnaast bleef er nog een klein groepje
over van voetballiefhebbers die willen
volstaan met een uurtje lekker bal-

Succes in Abcoude voor Judoschool Blaauw

Lezing bij Raad van Kerken Abcoude
De Raad van Kerken Abcoude organiseert op maandag 19 november
20.00 uur in ’t Hoogt, Kerkplein 21,
Abcoude een lezing die gegeven zal
worden door Prof. Joachim Duyndam, verbonden aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht. Hij zal
daar spreken over Compassie gezien
vanuit het humanisme. De centrale
vraag van deze lezing is: Is medeleven goed? Vanuit religies lijkt deze

vraag direct met ja te worden beantwoord. Toch kennen we allemaal de
neerbuigende of zelfs vernederende
kant van medelijden. Om die reden is
er traditioneel vanuit de filosofie ook
kritiek op compassie als deugd. Deze
ambivalentie vormt een goede reden
om de vraag “Is medeleven goed?”
nader uit te werken aan de hand
van psychologische, filosofische en
ethische theorieën.

len per week. Die groep vormt dus
nu de zaalvoetbalgoep van Veenland.
Het bestuur van de zaalvoetbalafdeling hebben we opgeheven, want dat
was niet meer nodig. Ik treed nu op
als coördinator zaalvoetbal en vorm
de verbinding met sportvereniging
Veenland.”
Recreatief spelen
De zaalvoetbalgroep van Veenland
telt ongeveer zestien leden. “Dat is
een mooi aantal,” zegt Hans. “Er
kunnen altijd nog wel mensen bij,
maar we moeten er ook weer niet
al te veel hebben. We hebben elke
dinsdagavond van kwart over negen
tot kwart over tien de beschikking
over de zaal. Meestal komen er dan
voldoende mensen opdraven om een
onderling partijtje te spelen. De leden
bevinden zich in de leeftijdscategorie
van dertig tot ongeveer zestig jaar.
De meesten hebben in hun jonge
jaren wel in verenigingsverband gevoetbald. Maar bij ons zijn het recreanten die puur voor de gezelligheid
een balletje komen trappen.”
Behendigheid
Voetballen in de zaal vraagt om een
zekere behendigheid en balvaardigheid. De spelregels zijn iets strenger

Op zondag 11 november jl. heeft
Judoschool Blaauw meegedaan
aan het Fuyiama judotoernooi in
Abcoude. Hier werd het eerste
Fuyiama toernooi van het seizoen
2012/2013 gehouden. De eerste
van vier wedstrijddagen vond plaats
in de Kees Bon zaal in Abcoude.
Voor dit gezellige toernooi hadden zich ongeveer 292 judoka’s
ingeschreven waarvan de oudste
14 jaar was en de jongste vier jaar.
Judoschool Blaauw was met 53
deelnemers zeer goed vertegenwoordigd. De bedoeling van dit
toernooi is om de judoka’s zoveel
mogelijk ervaring op te laten
doen. De deelnemers werden in 67
poules verdeeld zodat er minstens
drie wedstrijden gedraaid moesten
worden. Naast een prijs voor de
eerste en tweede plaats kregen ook

Hans Klijn: “Bij zaalvoetbal is lichamelijk contact niet toegestaan. Het veld is veel
kleiner en je bent maar met vier veldspelers. Het is ook zaak dat je goed samenspeelt.”						
foto patrick hesse

dan bij het veldvoetbal. Zo is lichamelijk contact niet toegestaan. “Omdat
het veld veel kleiner is en je maar
met vier veldspelers bent, is het zaak
dat je goed samenspeelt,” legt Hans
uit. “Je moet in de zaal niet met de
bal aan de voet gaan lopen, want dat
werkt niet. Het is een snel spel en je
speelt het kort. Zodra je de bal hebt,
tik je hem zo snel mogelijk naar een
medespeler. Voetballers die het van
oorsprong vooral moesten hebben
van hun techniek en balvaardigheid
voelen zich meestal in de zaal ook
goed thuis.”
Hans benadrukt dat de leden van zijn
zaalvoetbalgroep vooral voor hun
plezier een uurtje bezig zijn. “Het is

de overige deelnemers in de poule
een prijs voor de derde plaats. Sommige poules waren heel spannend
en moesten er extra wedstrijden
gedraaid worden om een winnaar
te bepalen.
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 10
eerste plaatsen en 10 tweede plaatsen gewonnen. Kortom: een zeer
succesvol toernooi voor Judoschool
Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98
65, e-mail info@judoschoolblaauw.
nl of via www.judoschoolblaauw.nl.

puur recreatievoetbal en wij zijn de
enige vereniging in de regio die deze
mogelijkheid biedt. Voor onze leden
is ook het sociale contact belangrijk.
Na afloop wordt er meestal nog wel
een tijdje nagekaart. Mensen die
belangstelling hebben, adviseer ik om
eens een keertje op dinsdagavond te
komen kijken in de sporthal van de
Willisstee in Wilnis. Je kunt ook altijd
een keer meespelen voordat je besluit om lid te worden,” aldus Hans.

Meer informatie is te vinden op de site
van de omnisportvereniging Veenland:
www.veenland.nl.

Unicef Ronde Venen
Op zaterdag 24 november start
Unicef met de verkoop van zowel
kerst als gewone kaarten en cadeau
artikelen. Op zaterdag 1 december,
8 december en 15 december kunt
u ook bij de Unicefkraam voor de
Lindeboom terecht, van 9.45 uur
tot 16.00 uur
Door de verkoop van 1 pakje kaarten kan Unicef 3 dekens leveren,
die van levensbelang kunnen zijn
als mensen geen onderdak meer
hebben; dekens helpen mensen te
overleven in crisissituaties. Wie niet
in de gelegenheid is om naar de
kraam te komen, kan ook bij Ellen
Vergeer terecht. Telefoonnummer
0297-273872.
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Puur: makkelijk en snel hoeft niet ongezond te zijn !
foto patrick hesse

Boodschappen doen

Afgelopen zaterdagmorgen sla ik
met mijn boodschappentas als altijd
de Stationsstraat van Abcoude in.
Dat doe ik al jaren elke zaterdag,
met het vooruitzicht op vers gebakken brood, geurige appeltaart,
ongewone groentes, zachte olijfolie,
alles biologisch. Maar vooral ook
met het vooruitzicht op een vrolijke
welkomstgroet van Luite Scheenstra en zijn medewerksters, Maria,
Moira, Janine en Myrthe. Grapjes
zijn niet van de lucht. Het is een bijzondere winkel. Je moet een beetje
passen en meten met elkaar om de
groente en fruit te kunnen wegen,
maar dat gaat altijd in goede
sfeer. Rond 5 december tref je het
team geheel zwart geschminkt als
Sinterklaashulp achter de toonbank
aan. Met de feestdagen halen we er
onze adoptie-kerstboom op. Al vier
jaar hebben wij diezelfde kerstboom, telkens iets groter gegroeid,
in de wetenschap dat er geen boom
verloren gaat.
Wanneer ik in 1991 in Abcoude
kom wonen drijft Scheenstra zijn
winkel al als poelier. In de loop
van de tijd zie ik hem veranderen
in een bevlogen voorstander van
duurzame producten. Het is mooi
om daar getuige van te zijn. Het
is prettig om te behoren tot de
gemoedelijke klantenkring, die zich
tot Amsterdam Zuidoost uitstrekt.
Voorjaar 2012 ontvangt Luite
Scheenstra een Groen Lintje voor
zijn duurzame durf. Maar Luite
Scheenstra wordt ernstig ziek en op
1 september moeten zijn familie en
medewerkers de winkel met spijt
voorgoed sluiten. Op 11 oktober
jl. is Luite Scheenstra overleden.
Afgelopen zaterdag moest ik bij
het boodschappen doen opnieuw
op mijn schreden terugkeren uit de
Stationsstraat. Ik kan er maar niet
aan wennen dat Scheenstra er niet
meer is....

Vorige maand beschreef ik wat er gebeurt in de keuken van een sterrenrestaurant. Maar hoe komt het dat
ze een ster hebben en waarom zit je daar zo lekker en goed te eten? Dat heeft met meerder factoren te
maken, maar het begint altijd bij het begin...
Het begint met de producten, want voordat er iets wordt bereid, wordt er eerst altijd gekeken met welke producten ze
zijn volgespoten met rotzooi! Mensen zij het het product zo goed mogelijk
gaan werken en wat er te koop is in
houden, door conserveringsmiddelen
vroegen aan mij: ‘waarom is jouw
het seizoen. Vooral de kwaliteit van
toe te voegen. Kijk voor de gein eens
kippendij van de Culinaire Venen nou
het vlees, de vis en de groenten telt.
Voordat er een menu wordt samenge- zo geweldig?’ Het antwoord is omdat op de achterkant van de verpakking
naar de e-nummers en zoek dan op
steld, wordt er gekeken wat seizoens- ik biologische kippen gebruik! De
wat die doen met uw lichaam en
meeste mensen kijken me dan begebonden is. Op dit moment zijn er
gezondheid... Velen zullen nu zeggen
grijpend aan en gaan dan vervolgens
geweldig mooie patrijzen of hert en
dat je daar toch niks van merkt! Dat
wat dacht u van pastinaak, een groen- kippendijen halen bij een poelier of
klopt nu misschien, maar als u ouder
een grote winkelketen, maar krijgen
te die tegenwoordig minder wordt
wordt dan zijn de risico’s groter. Moet
het toch niet zo lekker. Hoe dat kan?
gegeten, maar heerlijk op meerdere
u vaker naar de dokter en kost het
Als mijn kippen geslacht worden en
manieren bereid kan worden.
meer geld, oftewel die 3 euro die
schoongemaakt, dan heb ik ze een
goedkoop leek, blijkt eigenlijk een
dag later in de winkel! Ik zal u een
Als er wordt besloten om bepaalde
dure investering.
voorbeeld geven: de kipfilet van een
producten te gebruiken gaat er eerst
bekende winkelketen, kost rond de 3
natuurlijk geproefd/geroken en gekeTerug naar de top restaurants, die
euro voor 180 gram. Dat kun je zien
ken worden. Alle producten worden
hun goederen (net als ik overigens)
als een koopje. Maar na het bakken
gehaald bij de beste leveranciers. Die
gewoon vers binnen krijgen, zonder
weegt u het stukje kip opnieuw en
zijn daarom zo goed, omdat er niet
geknoeid wordt, niet besproeid wordt dan heeft u nog maar 120 gram over. dat er mee wordt gerommeld en die
dus hun natuurlijke smaak behouden.
Rara, hoe kan dat?
of gas wordt toegevoegd om het
Dat scheelt al veel.
langer houdbaar te maken. Het is een
Sinds kort ben ik begonnen met het
Wat grote winkelketens doen met
zuiver natuurlijk product.
leveren van eenpansgerechten bij
kip, vis en vlees is na het slachten
kinderopvang De Ronde Venen in
injecteren met vocht om het product
En dan heb je eigenlijk al de eerste
Vinkeveen; daar legde ik de eigenazwaarder te maken en dus meer
reden waarom restaurants nu al
ressen mijn idee voor om ouders, die
te verdienen (zoek op Uitzending
1-0 voor staan: ze gebruiken èchte
na 16 uur hun kind komen ophalen,
Gemist naar keuringsdienst van
spullen en niet de producten die
gezond te laten eten. Ze snapten prewaren). Vervolgens kijken ze hoe
weliswaar goedkoper zijn, maar ook
cies wat ik bedoelde. Want deze drukbezette ouders gaan dan snel naar de
Eerste maatje ingeschreven
chinees of andere minder gezonde
afhaalmaaltijden. Ik maak een lijst
van de mogelijkheden en als het kind
’s ochtends wordt gebracht kunnen de
ouders aangeven wat ze ’s avonds wilOp maandag jl. heeft Betty van der Mars zich officieel ingeschreven bij len eten. Zo heb ik ook sinds kort een
alleenstaande oudere die op zaterdag
Stichting De Baat. Zij wordt vrijwilligster bij Maatje voor Twee en zal
zeven gerechten komt halen voor de
binnenkort gekoppeld worden aan een persoon die een steuntje in de
rug kan gebruiken. Maatje voor Twee is op zoek naar meer vrijwilligers hele week. Hij eet elke dag dus vers
en gezond voor ongeveer
en heeft de doelstelling om 10 nieuwe maatjes te werven in de maand
€ 6,75 per maaltijd.
november en haakt aan op de landelijke campagne van het Oranje
Fonds ‘Maatjes Gezocht’.

Maatje voor Twee zoekt 10 nieuwe maatjesvrijwilligers in de maand november

De christelijk maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afd.
Wilnis krijgt op 21 november de
heer H. Butink uit Wilnis te gast.
Hij laat een audiovisuele show
zien over Moskou, de Gouden Ring
en St. Petersburg, met prachtige
Russische muziek en een mondelinge toelichting.
Locatie: De Schakel, Dorpsstraat
20 te Wilnis. Aanvang 20 uur. De
koffie staat klaar om 19.45 uur.
Gasten zijn van harte welkom

Persoonlijk zou ik het leuk vinden
als u gaat kijken naar de e-nummers
en daar zelf uw conclusie uit trekt
wat het met het lichaam doet. Het
allerbelangrijkste in de wereld is toch
uw gezondheid!

Mitchel Schenderling
www.puur-mijdrecht.nl

Anstaande dinsdag 20 november vindt het 4e Kees van Ankeren stoelhonkbaltoernooi plaats in de Argon-kantine aan de Hoofdweg te Mijdrecht. Er wordt dan door acht teams uit IJmuiden, Haarlem, Uithoorn en
De Ronde Venen gestreden om de Kees van Ankeren wisseltrofee. Wederom doet er een team mee van deelnemers van ’t Anker, het inloophuis voor
mensen met kanker, hun naasten of nabestaanden. Het toernooi is mede
mogelijk door sponsoring van Reurings Onroerend Goed B.V. uit De Ronde
Venen en met de medewerking van vrijwilligers van S.V. Argon en Sport en
Spel. Aanvang omstreeks 11.00 uur en het duurt tot in de middag.

Carolien Harbers (links) met nieuwe vrijwilligster Betty van der Mars

Russische avond bij
Passage

Het moraal van het verhaal is eigenlijk: makkelijk en snel eten hoeft niet
ongezond te zijn en let op wat u eet!

Vierde Stoelhonkbaltoernooi Spel en Sport

Moon Wolters
Abcoude

Wilnis

Mitchel Schenderling (24)
kookt sinds zijn 15e. Eerst in
een keuken op een camping in
Frankrijk, daarna vijf jaar bij
Rendez-Vous in Mijdrecht.
Na zijn laatste jaar bij RendezVous ging hij in de leer bij restaurant ‘t Amsterdammertje in
Loenen (1 Michelinster) en het
jaar daarna is hij bij restaurant
Aan de Poel in Amstelveen
(ook 1 Michelin ster) gaan werken. Medio september startte
hij zijn eigen delicatessenwinkel PUUR in Mijdrecht, waar
hij afhaalmaaltijden van sterrenkwaliteit aanbiedt, die thuis
kunnen worden afgemaakt.

Betty van der Mars vertelt: “Ik las
in de krant dat er nieuwe maatjes
werden gezocht. Eigenlijk wilde ik al
heel lang maatje worden, maar het
kwam er door diverse omstandigheden steeds niet van. Dit artikel gaf
net het zetje om een mail te sturen.
We hebben meteen een afspraak voor
een intakegesprek gemaakt”.
Coördinator Carolien Harbers is
verheugd met de inschrijving van
Betty. Maar er zijn nog veel meer
mensen die op zoek zijn naar een
maatje. Zij worden ingezet bij
mensen die wat extra aandacht,
ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken. Een maatje doet dit
zoal door goed te luisteren naar de
persoon en biedt ondersteuning bij
het zoeken naar sociale contacten in
diens leefomgeving. Maatjeskoppels

gaan bijvoorbeeld samen op stap,
zoals naar een museum of bezoekje
aan een tuincentrum. Maar ook thuis
een kopje koffie drinken, een praatje
maken of een spelletje doen hoort bij
het maatjescontact. Bij maatjesinitiatieven hebben allebei de partijen
plezier in het contact.
Wat voor u?
Beschikt u over een luisterend oor
en inlevingsvermogen? En wilt u er
tijdelijk, maar met enige regelmaat
en minimaal een periode van één
jaar, voor iemand zijn? Neem dan
voor meer informatie contact op
met Carolien Harbers (c.harbers@
stichtingdebaat.nl of 0297- 230
280). Uiteraard kunt u ook contact
opnemen als u een steuntje in de rug
kunt gebruiken!
Op naar de 10 nieuwe maatjes!

Wat is stoelhonkbal?
Eigenlijk is stoelhonkbal geen goede
benaming. De spelers moeten wel
degelijk staan en naar de honken
lopen. Als men niet speelt, zit men in
afwachting van de volgende beurt op
een stoel. Het is een leuk spel met
een prettige sociale kant. Er is veel
contact met elkaar en na het spel
wordt er samen nog gezellig nagepraat en wat gedronken. Stoelhonkbal is geschikt voor jong en oud, maar
bij Spel en Sport wordt het door
senioren gespeeld, Er zijn twee teams
van zes of meer personen elk. Ieder team
heeft drie ‘ballen’. Deze
ballen moeten in de
gaten (honken) gegooid
worden. De afstand tot
de bak is vier meter. De
spelregels zijn als die
van het echte honkbal.
In De Ronde Venen
wordt het spel elke
maandag van 14.00 tot

15.00 uur beoefend in De Willisstee,
Pieter Joostenlaan te Wilnis. Als u
geïnteresseerd kom dan een keer
kijken. Het spel wordt met veel enthousiasme gespeeld door ouderen, al
dan niet met matige lichamelijke conditie. Het is een gezellige teamsport,
waar veel gelachen, aangemoedigd
en gejuicht wordt.
Andere activiteiten bij Spel en Sport
zijn te bekijken op www.spelensportdrv.nl. Voor meer informatie kunt U
ook bellen naar 06-21918353.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Een senior salarisadministrateur
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerkster bediening Restaurant de Voetangel
Organisatie: Restaurant de Voetangel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

Functie: Servicemonteur Fulltime met administratieve
vaardigheden
Organisatie: Geostick
Plaats: Uithoorn

Functie: Interieurverzorgster
Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teeltmanager
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Helpdeskmedewerker servicedesk
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Recruitment assistant
Organisatie: SCM Recruimtent
Plaats: Mijdrecht

Functie: Telefonisch Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: omgeving Aalsmeer, bedrijf gaat wel verhuizen

Functie: Service coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerker(M/V) / duizendpoot
(24 - 40 uur)
Organisatie: Hoeve Landzicht
Plaats: Nieuwer ter Aa

Functie: Hairstyliste Keijzer Kappers Uithoorn
Organisatie: De Keijzer Kappers
Plaats: Uithoorn

Functie: Toezichthouder op veiligheid
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: jr project controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager Beveiliging B to B
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Part-time verkoopster Keurslagerij Bader
Uithoorn
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Uithoorn

Functie: Accountmanager Binnendienst Externe Zaken
(m/v) Fulltime (38 uur)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken B.V.
Plaats: Uithoorn

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

Woordzoeker week 46

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

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 46

Ampas
Bars
Blijde
Dier
Dimmer
Doorspekken
Doven
Elegant
Heimelijk
Jonkheer
Klik
Linnen
Nabestelling
Nood
Oise
Omschakeling
Ontwikkelen
Paneel
Partieel

Preekstoel
Ranonkel
Slank
Snipperdag
Spoorwegbeambte
Stegel
Surinamer
West
Zeemeermin

3 9 2 7
8 7 1 3
4
6 3
2
7 6 1
6
8
3
2
4
2
9
8
5 4 1
1
2
8 5 4
9

Oplossing puzzels week 45
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VULPOTLOOD
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5
3
1
6
9
4
2
8
7

2
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1
7
4
6
5
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PRIJZENFESTIVAL

SPAAR 5 KASSABONNEN
EN WIN MOOIE PRIJZEN!

ACTIEPERIODE: 1 TOT 22 NOVEMBER
1e PRIJS

9,€ 59
.

T.W.V

94 CM
LCD TV

2e PRIJS

€4
89,
T.W

I PAD
3

.V.

3e PRIJS

€2
97,
T.W

OMAFIETS
VAN DE HEMA

Poelier
Van Egmond

.V.

VERDER ZIJN ER NOG 32 WAARDEBONNEN
T.W.V. € 25,- TE WINNEN VAN DE DIVERSE
WINKELS.

4e PRIJS

€1
50,
-

WAARDEBON
VAN DE ALBERT
HEIJN

T.W

.V.

Haal het inschrijfformulier in de winkels en lever
het ingevulde formulier en de 5 verschillende
kassabonnen van de deelnemende winkels in
bij Walk-inn of Blues basic in De Passage.
Prijsuitreiking: zaterdag 24 november 2012
om 13.00 uur

Ambachts
bakker
DE KRUYF

