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Geen klachten van boeren ontvangen

Gemeente: ‘Verhoging snelheid A2 belemmert ontwikkeling agrarische bedrijven’
Een verhoging van de maximumsnelheid op de A2 naar 130 km/u betekent dat agrarische bedrijven in hun ontwikkeling worden
belemmerd, stelt de gemeente De Ronde Venen, ondanks dat er bij hen geen klachten van boeren hierover zijn ontvangen. De
hogere snelheid op de A2 geldt niet op het grondgebied van de gemeente, waardoor de aantasting van lucht- en geluidskwaliteit in
De Ronde Venen beperkt zal zijn. Maar voor de boeren in het gebied zijn de effecten van een snelheidsverhoging groot.
Zij moeten de uitstoot van stikstof in hun bedrijf beperken, terwijl de snelheidsverhoging juist leidt tot een toename van CO2uitstoot. In een groot deel van De Ronde Venen wordt de maximale uitstoot van stikstof op dit moment overschreden. Daarom
vreest de gemeente dat boeren in deze periode van economische tegenwind in hun bedrijfsvoering worden beperkt door de
snelheidsverhoging. De gemeente kon desgevraagd niet aangeven om hoeveel agrarische bedrijven het gaat rond de A2, maar stelt
dat alle 73 boerenbedrijven in onze gemeente door de snelheidsverhoging zullen worden getroffen.
luchtfoto peter bakker

Beursvloer De Ronde Venen levert 120 matches op
Donderdag 11 oktober vond in
De Meijert in Mijdrecht de vijfde
Beursvloer van De Ronde Venen
plaats. Met een daverende gongslag
opende Burgemeester Divendal het
evenement, waaraan 45 maatschappelijke organisaties en 45 bedrijven
uit De Ronde Venen deelnamen.
Daarna ontstond een geanimeerde
handel. Hoekmannen en –vrouwen
in gele beursvloerjasjes brachten
vertegen-woordigers van de bedrijven
en instellingen tot elkaar, hielpen
bij de onderhandelingen en legden
overeenkomsten vast. Beide partijen
gingen daarna met hun matchovereenkomst naar de accountant om er
een waarde aan te laten toekennen,
en vervolgens naar de notaris om de
afspraak te bekrachtigen. Deze functionarissen verleenden belangeloos
hun medewerking. De laatste stap
was een staatsiefoto.
Nieuw was dit jaar de Fondskamer,
waar met name de maatschappelijke
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Je hypotheek
onbetaalbaar?
Niet met de
Hypotheekshop
Garantie!
Hofland 19, Mijdrecht.
(0297) 24 17 70

DUIDELIJK VERHAAL

organisaties
terecht
konden voor
financiële
adviezen.
Na ruim
anderhalf
uur waren
er 120
matches
vastgelegd,
vier meer
dan op de
Beursvloer
van 2011.
Eén van de geïnteresseerde bedrijven, een juridisch adviesbureau, ging
de match aan om per direct fairtrade
koffie en thee te gaan gebruiken.
Het contract tussen Bezwaarmaar
Juridisch Advies uit Vinkeveen en de
Stuurgroep Millenniumgemeente
werd ook nog eens op foto vastgelegd.

Homan Beveiliging B.V.
foto michael hartwigsen

•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Door Carin van Kouwen

Weegbree 49, Mijdrecht
Vraagprijs € 194.000,- k.k.
Ondanks dat het volgens de media zo slecht gaat op de huizenmarkt, worden er toch nog steeds woningen
verkocht en aangekocht. Het blijft ook leuk om in de krant of op internet te kijken naar wat er te koop staat,
en vooral de foto’s worden hierbij uitgebreid bekeken. Ook ik vind dit een leuke bezigheid en vind het dan ook
erg leuk dat ik ben uitgenodigd om een appartement aan de Weegbree 49 in Mijdrecht te komen bekijken.
De Weegbree ligt langs de Dr J. van
der Haarlaan op korte afstand van
een klein winkelcentrum, de tennisvelden en een basisschool. Naast het
appartementencomplex is zelfs nog
een klein speeltuintje.
Het dorpscentrum van Mijdrecht ligt
ook op korte fietsafstand dus je zit
overal lekker dichtbij.
Aan parkeergelegenheid is hier
geen gebrek, er zijn parkeerplaatsen
zat, dus ik kan mijn auto vlakbij de
ingang van het appartementencomplex parkeren.
Ik moet op de tweede verdieping
zijn en kan kiezen tussen de trap en
de lift. Ik neem natuurlijk de trap
en bel aan bij nummer 49 waar de
bewoner al op mij zit te wachten.
Ik krijg een rondleiding door het

appartement dat in 1996 gebouwd
is. Het is goed onderhouden dus het
ziet er als je binnen komt al lekker
fris en netjes uit.
We lopen door de hal vanwaaruit
je alle ruimten kunt betreden en
beginnen in de badkamer. Deze is
voorzien van een doucheruimte en
wastafel en je kunt hier ook de wasmachine en de droger nog makkelijk
kwijt. Het toilet is separaat en zit
vlak naast de badkamer.
Er zijn twee ruime kamers die als
kantoor of slaapkamer te gebruiken
zijn. De grootste slaapkamer heeft
toegangsdeur naar het balkon.
We lopen verder door de hal waar
nog een grote berging zit voor het
opbergen van je voorraad boodschappen en schoonmaakspullen. Via
een mooie glaspaneeldeur komen

we in de woonkamer met open
keuken. Deze deur laat veel licht
door, waardoor het in de hal ook
lekker licht blijft. Slim gedaan.
De woonkamer is ruim en heeft
veel lichtinval door de vele grote ramen. Op het aangrenzende
terras kun je heerlijk zitten en
van de zon genieten als hij schijnt.
Aan de kant van de keuken zit ook
nog een Frans balkon, waar je in
de zomer lekker de deur open kunt
zetten. De keuken zelf is geplaatst
in een hoekopstelling en is voorzien
van de benodigde apparatuur. Het
appartement is voorzien van een
fraaie parketvloer.
Op de begane grond hebben alle appartementen een eigen berging met

behoorlijk wat ruimte.
Het appartement is altijd goed
onderhouden en door de lichte
kleuren en de grote ramen geeft
het een erg ruimtelijk gevoel. Het
ligt op een leuke centrale plek in
Mijdrecht en heeft een zeer goede
prijs.
Het is zeker de moeite waard om
een afspraak te maken voor een
bezichtiging en zelf eens rond te
kijken.

Facts & Figures
Weegbree 49, Mijdrecht
Vraagprijs € 194.000,- k.k.
Woonoppervlakte ca. 80 m2
Inhoud 225 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Ruijgrok Makelaars
Hofland 19
3641 GA Mijdrecht
Telnr: 0297-283375
info@ruijgrok.nl

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportcomplex

0,9
10,1
0,8
1,0
1,7

De Hypotheekshop Garantie: gegarandeerd voldoende inkomen
om je hypotheek te kunnen blijven betalen
De Hypotheekshop lanceert de Hypotheekshop Garantie. Deze dienst
biedt uitkomst als bij een onverwachte gebeurtenis achteraf blijkt dat
consumenten onvoldoende verzekerd zijn om de hypotheek te kunnen
blijven betalen. De Hypotheekshop Garantie zorgt ervoor dat hypotheekadvies niet alleen passend blijft gedurende de looptijd van de
hypotheek, maar ook dat de hypotheeklasten onder gewijzigde omstandigheden betaalbaar blijven.
De Hypotheekshop Garantie
Frans Claessens van De Hypotheekshop: “Wij merken dat consumenten
onzeker zijn over onder meer hun
baan, inkomen, de huizenprijzen en
de hypotheekrenteaftrek. Die onzekerheid willen wij zo veel mogelijk
wegnemen. Daarom hebben wij de
betaalde APK Service Hypotheken
ontwikkeld, waarmee we continu
monitoren of de hypotheek goed blijft
aansluiten bij de persoonlijke situatie
van de klant. Tijdens de tweejaarlijkse servicegesprekken analyseren we
of de hypotheek nog steeds past bij de
vaak veranderde persoonlijke situatie
van onze klant en sturen zo nodig bij.
Hierdoor loopt onze klant het minste
risico dat hij voor verrassingen komt

te staan, met alle gevolgen van dien.”
Extra zekerheid
Frans Claessens: “Daarnaast bieden
we nu een extra zekerheid: de
Hypotheekshop Garantie. De Hypotheekshop Garantie biedt uitkomst
als bij een onverwachte gebeurtenis,
achteraf blijkt dat je als consument
onvoldoende verzekerd bent om je
hypotheek te kunnen blijven betalen.
Dit komt veel vaker voor dan gedacht. Een verzekering heeft vrijwel
altijd betrekking op de persoonlijke
situatie van de consument zoals deze
is op het moment van afsluiten. Door
wijzigingen in de persoonlijke situatie
als het krijgen van een kind of een
andere baan, kan de inkomenssitu-

atie wijzigen en moet de consument
dus eigenlijk ook de verzekeringen
voor overlijden en eventueel voor
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, daarop aanpassen. In de praktijk
gebeurt dat helaas vaak niet. Als een
woningeigenaar dan bijvoorbeeld
komt te overlijden, bestaat de kans
dat de partner onvoldoende inkomen
heeft om de hypotheek te kunnen
blijven betalen. Ondanks dat de consument denkt goed verzekerd te zijn.
De Hypotheekshop Garantie zorgt
er voor dat het eventuele tekort aan
inkomen, tijdelijk wordt aangevuld.
Dankzij deze unieke garantie - die
niet door andere adviseurs of banken
gegeven wordt – kan de partner
de hypotheek dus blijven betalen.
Dankzij onze APK Service Hypotheken met de Hypotheekshop Garantie
is onze klant constant verzekerd van
voldoende inkomen om zijn hypotheek te kunnen blijven betalen.
Dit noemen wij financiële nachtrust
tijdens de gehele duur van je hypotheek.”

De Hypotheekshop
De Hypotheekshop is de grootste financiële adviesketen, waar iedereen terecht
kan voor een duidelijk verhaal over hypotheken, pensioenen en verzekeringen.
Voor nu én voor de toekomst. De Hypotheekshop geeft ongekleurd advies en is
niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling. Meer informatie bel 0297-241770 , mijdrecht940@hypotheekshop.nl
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• Er moet een werkgroep actief
zijn. Bij ons is dat de Stuurgroep
Millenniumgemeente.

• Er wordt media-aandacht aan
Fairtrade gegeven en een evenement georganiseerd.

Van 25 oktober tot en met 4 november is de landelijke Fairtrade-week.
Is de gemeente De Ronde Venen nog
in de race om Fairtrade-gemeente te
worden? Nou en of!

• De gemeente spreekt zich uit
voor Fairtrade en helpt mee om
het predicaat te halen.

• Er worden initiatieven genomen
dat bedrijven of organisaties
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).

Om Fairtrade-gemeente te worden
moet je aan een aantal voorwaarden
voldoen, te weten:

• In een aantal winkels worden
Fairtrade producten verkocht en
in een deel van de horeca worden
Fairtrade producten gebruikt of
geserveerd.

Brandweer Abcoude
huldigt vrijwilligers

• Lokale organisaties en bedrijven
kopen en gebruiken Fairtrade
producten.

Tijdens de jaarvergadering van
de VRU brandweer Abcoude op
woensdag 10 oktober jl. zijn diverse vrijwilligers door de postcommandant en het hoofd Incidentbeheersing gehuldigd.

College wil Meerbad Abcoude tot augustus 2015 openhouden

Fairtrade week

Na een welkomstwoord door postcommandant Jeroen Prenger, deed
hij een terugblik op het afgelopen
jaar. Na afloop van de vergadering
waren de partners welkom zodat ook
zij het uitreiken van de certificaten
en diploma’s en de huldigingen konden bijwonen.
Na vier jaar trouwe dienst werd
afscheid genomen van Gabriel Deak
die per 1 oktober jl. het korps heeft
verlaten. Anton Schrikenberg werd
nog in het zonnetje gezet voor zijn
jarenlange inzet voor het korps en het
nog steeds opleiden en begeleiden
van de oppervlakteredders van post
Abcoude. De volgende diploma’s en
certificaten werden uitgereikt:
Anne Verweij: Rijksdiploma manschap A. Zij is nu volledig inzetbaar
als brandweervrouw/ hulpverleenster.
Ben Wassink, Michel Klanke en
Jeroen Prenger: certificaat ‘oefenleider’. Jeroen Prenger en Rocha Boucher: onderscheiding voor 12,5 jaar
trouwe dienst bij brandweer Abcoude.
Allen van harte gefeliciteerd!
Brandweer Abcoude zoekt jou
Trekt de brandweer jou ook, de
saamhorigheid en je samen inzetten voor de veiligheid van Abcoude?
Ben je beschikbaar op het moment
dat je pieper gaat, op verschillende
momenten van de dag èn nacht? Dan
is de brandweer Abcoude misschien
wel op zoek naar jou. De brandweer
zoekt nieuwe brandweermannen en
-vrouwen. Uiteraard staat hier een
vergoeding tegenover. Wilt u nader
kennismaken met het korps? Maak
dan een afspraak om een oefenavond
op woensdagavond te bezoeken via
j.prenger@vru.nl of via

www.brandweerabcoude.nl.

Zaterdag 20 oktober

• Optreden Kozakkenkoor, Maria-Oord,
Vinkeveen
• Beeldhouwen, Atelier Van Steen tot
Beeld, Mijdrecht
• Vaarveiling, Museum De Ronde Venen,
Vinkeveen
• 80's & 90's The Party, De Meijert,
Mijdrecht

Zaterdag 21 oktober

• Rode Neuzen Rally, starten bij Hotel
Mijdrecht.

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

Regionaal is er overleg met werkgroepen uit andere gemeenten die
zich met Fairtrade bezig houden.
Met Fairtrade wordt op een faire
manier armoede bestreden en helpen
we mee aan een betere wereld.

Het college stelt de gemeenteraad voor zwembad Het Meerbad in Abcoude tot uiterlijk 1 augustus 2015
open te houden. Het zwembad nog langer open houden, is volgens het college niet realistisch en verantwoord gezien de financiële omstandigheden van de gemeente, de verwachte ontwikkelingen van het bouwproject Meerbad en de onderhoudssituatie van het zwembad.
Het college spreekt van “een lastig
besluit”. Een verouderde zwemvoorziening voor langere termijn in
stand houden, vraagt forse investeringen in tijden waarin de gemeente flink moet bezuinigen. Daar staat
tegenover het maatschappelijke
belang van het zwembad en de
grote betrokkenheid van de inwoners van Abcoude. Het zwembad op
zeer korte termijn sluiten is daarom
ook geen optie. Door het zwembad
per augustus 2015 te sluiten krijgen
betrokkenen de ruimte op zoek te
gaan naar alternatieven.
De gemeente betaalt als eigenaar
van het zwaar verouderde zwembad jaarlijks ruim 90.000 euro

voor onderhoud, eigenaarkosten
en een bijdrage in de exploitatie.
Om het bad tot 1 augustus 2015
verantwoord in exploitatie houden,
moet de gemeente 190.000 euro in
groot onderhoud investeren. Als Het
Meerbad nog tien jaar instand zou
worden gehouden, worden de investeringskosten voor de gemeente
geraamd op ruim één miljoen euro.
Woningbouwontwikkeling
Duidelijkheid over de sluiting van
het zwembad is bovendien van
belang voor de woningbouwontwikkeling op het Meerbadterrein.
Er zijn plannen ontwikkeld: voor
zowel het noordelijk deel (naast
het zwembad, eerste fase) als het

zuidelijk deel (het zwembadterrein
zelf, tweede fase). Het bestemmingsplan dat deze ontwikkelingen
mogelijk moet maken, is in maart
2009 onherroepelijk geworden.
En er is in 2009 een bouwvergunning afgegeven om de eerste fase
van het project te realiseren. De
gemeente zoekt op dit moment
naar de mogelijkheden om over te
gaan tot realisatie van deze eerste
fase, het noordelijk deel van het
Meerbadterrein.
De verwachting is dat de gemeenteraad dit onderwerp op 22 november
2012 behandelt.

Laatste kans voor bouw seniorenwoningen in De Ronde Venen
Jaren is er geijverd voor de bouw van seniorenwoningen in De Ronde Venen, onder andere door de toenmalige Seniorenraad. In de nieuwe uitbreiding Westerheul IV kunnen acht tot tien medioren- c.q. seniorenwoningen worden gebouwd. Bij een peiling in 2007 leek hieraan grote behoefte maar door de recessie is de
aanvankelijk forse belangstelling teruggelopen, waardoor is gekozen voor een kleinschalig project.
In samenspraak met de Rabobank
Rijn en Veenstromen zal op dinsdag
30 oktober a.s. om 19.30 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum De Boei
aan de Kerklaan 32 te Vinkeveen
tekst en uitleg worden gegeven over
dit nieuwe voor De Ronde Venen
unieke project.
Het nieuwe woonconcept kan men
zich het beste voorstellen als een
mengvorm tussen grondgebonden
woningen en appartementen. Op
een kavel van ongeveer 14 bij 21
meter worden twee woningen op

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

De stuurgroep is bezig om de
gemeente aan die criteria te kunnen
laten voldoen. Er zijn restaurants bezocht en scholen, sportclubs, kerken
en andere maatschappelijke organisaties benaderd. Op de beursvloer is
gepleit voor het gebruik van Fairtrade producten.

Inventarisatie
Stagiaires van het Veenlanden
College gaan een inventarisatie
doen naar de stand van zaken op dit
moment. Tijdens de Fairtradeweek
worden sportclubs uitgenodigd om
Fairtrade producten in de kantine
te gaan gebruiken. Hiervoor is een
prijs beschikbaar in de vorm van een
Fairtradevoetbal.

elkaar gebouwd van ongeveer 150
m2 per stuk. Iedere woning heeft
een eigen patiotuin met een carport
en een berging. De woningen, gericht op de eigen patiotuin, zijn zo
gestapeld dat er optimale privacy
is. De tuin van de bovenste woning
bevindt zich op het dak van de
benedenwoning. Er worden nadrukkelijk eisen gesteld met betrekking
tot kwaliteit, comfort, bruikbaarheid, toegankelijkheid (bovenwoning met lift) en veiligheid. Een
voorlopige prijsindicatie komt uit op
een bedrag van ongeveer 395.000

tot 420.000 euro vrij op naam.
Daarnaast zijn er nog twee kavels
beschikbaar voor de bouw van een
vrijstaande seniorenwoning.
Belangstellenden die de avond willen bijwonen, worden verzocht zich
te melden bij SIR-55 via 040 – 242
32 23 of via info@sir-55.nl
Desgewenst is vooraf informatie op
te vragen bij de lokale vertegenwoordiger van de stichting: Henk
de Vries, tel. 0297 – 272533 en
er is informatie en beeldmateriaal
beschikbaar op: www.sir-55.nl.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
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Luistervink
Recht of krom
Gelukkig kent ons land een
aantal regels die strikt dienen te
worden opgevolgd anders zou het
een zooitje worden. Even via de
vluchtstrook een stukje file afsnijden wordt terecht bestraft met
een geldboete van 340 euro. Last
van een volle blaas om vervolgens
in een struikje te wateren levert
een prent op van 120 euro. Een
ernstig vergrijp plegen door je rijbewijs niet te kunnen tonen levert
de schatkist 85 euro op. De echte
liefhebber van dit boeteleed zou
ik willen verwijzen naar internet,
waar alle misdaden die ook door
de meest beschaafde mensen wel
eens worden gepleegd in lijvige
rapporten staan vermeld met de
daarbij horende sanctie. Wat ik
in deze aangehaalde opsomming
miste zijn de vergrijpen waar we
onlangs op werden getrakteerd.
Een flink aantal relschoppers trok
onder het mom van een slechte
smoes naar het o zo rustige Groningse Haren. Eenmaal aangekomen gingen alle remmen los. Men
sloeg elkaar en anderen met volle
teugen op de smoel. Het schouwspel van weleer, waaraan keizer
Nero zich in gezelschap van zijn
onderdanen vergaapte, was er
niets bij. Toegegeven, destijds
bestonden er nog geen verkeersborden en dranghekken van
staal, maar het mensdom (met
de nadruk op dom) heeft wel wat
bijgeleerd. Het agentje verbouwen en daarbij een ijzeren staaf
hanteren is nog tamelijk onschuldig. Buurtbewoners, bij voorkeur
ouderen, met een tegel de hersenpan inslaan getuigt al weer van
meer creativiteit. De plaatselijke
super had gewoon open moeten
zijn, dan was de zaak niet geplunderd en had men dus gewoon een
pakkie shag gekocht, in plaats
van dit te stelen. Heel Nederland,
inclusief het parlement, riep na
het aanschouwen van dit gedoe
ach en wee. Er moest hard worden opgetreden, maar natuurlijk
moest er ook weer onderzoek aan
te pas gaan komen. Er werd snel
en groepje onderzoekers bijeen
gegaard dat onder aanvoering
van Cohen aan de slag is gegaan.
Maar het ging al snel mis. De
rechter die de raddraaiers moest
veroordelen scoorde meteen
punten. De eerste veroordeelden
konden direct na de zitting terug
naar huis. Het voorarrest van drie
weken bleek voldoende te zijn
de daders tot inkeer te brengen.
Schadevergoeding hoefde niet te
worden betaald, omdat men het
over de regels van de schaderegeling nog niet eens was. Minderjarige mini-huftertjes komen er
inmiddels van af met een storting
in het inmiddels goedgekeurde
fonds van 250 euro. Bij ontvangst
van mijn eerste verkeersboete sla
ik maar meteen de eerste beste
winkelruit aan flarden. Dat kost
in vergelijk met de parkeerboete
maar een prikkie, maar het lucht
wel heel erg op.
		

Luistervink

4		

Kort nieuws
De Ronde Venen

Herman van Soest
bij Horizon
Op zondag 21 oktober kan men
luisteren naar een gesprek van
Henk Oudshoorn met Herman van
Soest. Herman van Soest is een
bekende Wilnisser en kan boeiend
vertellen over zijn leven als postkantoorhouder in Wilnis, staand
in de traditie van zijn familie.
Herman heeft een brede belangstellingssfeer: Wilnis door de jaren
heen; de Tweede Wereldoorlog in
het gebied van De Ronde Venen.
Fotografie is ook een belangrijke
factor in het leven van Herman.
Het belooft een boeiend gesprek
te worden.

Mijdrecht

Ds. Nijdam in
De Wegwijzer
Zondag 21 oktober gaat dominee
W.W. Nijdam voor in beide diensten
in de Christelijke Gereformeerde
Kerk De Wegwijzer, Koningin
Julianalaan 22, in Mijdrecht. Hij
is al sinds 1995 predikant in de
gemeente Alblasserdam.
In de morgendienst van 10 uur is
de Schriftlezing uit Zacharia 4. De
Heilige Geest werkt niet alleen in
grote, spectaculaire dingen, zoals
grote opwekkingen, maar heel vaak
in kleine, onopvallende gebeurtenissen. Laten wij die niet over het
hoofd zien. In de middagdienst van
17 uur wordt er vanuit de Heidelbergse Catechismus gepreekt,
zondag 45 is aan de beurt voor
behandeling. Dat gaat erover dat we
mogen bidden tot God. Mogen wij
alles bidden? Is elk gebed welkom
bij God? Deze vragen zal ds. Nijdam
in de preek uitwerken. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Meer over De Wegwijzer op
www.CGKMijdrecht.nl.

DE GROENE VENEN

Regiokoor DRV gaat de grens over
Het Regiokoor De Ronde Venen, bestaande uit een vijftigtal zangers
en zangeressen uit De Ronde Venen en ver daarbuiten, beleefde in het
afgelopen weekend van 13, 14 en 15 oktober een bijzondere gebeurtenis. Voor het eerst sinds het bestaan van het koor was er een geslaagd
optreden in het buitenland.

De muzikale begeleiding was in
handen van bekende pianiste Irina
Parfenova. Irina speelde ook enkele solostukken op sublieme wijze.
Hoogtepunt was een kort a capella
optreden maandag in de Dom te
Keulen. Fantastisch om te zingen en
te beleven, temeer daar optreden
in de Dom praktisch nooit wordt
toegestaan.

Gezellig samenzijn van diverse
sportverenigingen bij De Amstel
Zoals altijd op de laatste donderdagavond voor een schoolvakantie
organiseerde zwem- en polovereniging De Amstel weer een uurtje vrij
zwemmen in het Veenweidebad in
Mijdrecht. Voor deze gelegenheid
worden alle drie de baden gehuurd en
wordt het een en ander opgetuigd om
gezamenlijk op een leuke manier de
vakantie in te luiden.
Deze keer had De Amstel de piratenboot weer te water gelaten in het
wedstrijdbad en kon men gebruik
maken van alle aanwezige attributen,
zoals o.a. de glijbaan en de duikplank.
Het is gebruikelijk dat hierbij niet
alleen alle eigen leden maar ook
hun vriendjes, vriendinnetjes, vaders,
moeders, opa’s, oma’s etc. van de partij zijn. Afgelopen donderdag waren
er ruim honderd mensen aanwezig

om kennis te maken met De Amstel,
o.a. een volledig jeugdelftal van
Argon en een jeugdteam van Atlantis.
Na een gezellig en ontspannen
samenzijn in het Veenweidebad werd
het gebeuren afgesloten met drankje
en een zakje snoep. Kortom een
leuk initiatief om de verbroedering
binnen de sport in De Ronde Venen te
stimuleren! Zwem- en polovereniging
De Amstel, een reeds 50 jaar oudeop en top levende en 50 jaar oude
vereniging, biedt voor elk wat wils:
Diplomazwemmen (zwemvaardigheid
e.d.), waterpolo, wedstrijdzwemmen
en masters/conditiezwemmen. Dit
alles onder deskundige leiding maar
zeker ook in een gezellige sfeer.
Meer info op www.zpv-de-amstel.nl of
kom eens langs tijdens één van de
trainingen in het Veenweidebad.

De Ronde Venen

DRV in Dialoog zoekt
versterking
De organisatie van De Ronde
Venen in Dialoog heeft met pijn
in het hart het besluit genomen
om de aankomende dialoog geen
voortgang te laten vinden. De
organisatie ziet geen kans om voor
3 november een goed georganiseerde dialoog rond te krijgen. Toch
wil men na zoveel hard werken
en vergaderen niet stoppen met
de coördinatie en uitvoering. Bij
voldoende animo is het plan om in
2013 weer De Ronde Venen in Dialoog te organiseren. Daarom wordt
gezocht naar versterking.
Men hoopt op gezellige en enthousiaste ondersteuning voor versterking van het team en de Dialoog
in 2013. Belangstellenden die een
waardevolle aanvulling kunnen
zijn binnen de organisatie van De
Ronde Venen in Dialoog 2013
wordt verzocht contact op te nemen via een e-mail (organisatie@
derondevenenindialoog.nl).
Zie voor meer informatie
www.derondevenenindialoog.nl

Het optreden vond plaats in de beroemde Apollinariskirche te Remagen, in de buurt van de voormalige
Duitse hoofdstad Bonn.
Werken van o.a. Schubert, Brahms,
Fauré en Jenkings werden uitgevoerd onder de voortreffelijke
leiding van de eigen dirigent Gert.
J. Hans.

75 jaar en zijn tot aan het eind van
het jaar te zien in Maria-Oord.
Op dinsdag werden bewoners getrakteerd op versgebakken patat en
een snack van de snackkar. De dag
erna kon men op de Oude Ambachtenmarkt zien hoe vroeger manden
werden gemaakt, boeken werden
gebonden en leer werd bewerkt.
De bewoners konden daarnaast
genieten van kraampjes met versgebakken poffertjes of knapperige
stroopwafels. Accordeonduo ‘Klomp
en Kiel’ maakte met hun muziek de

Uitgevoerd zullen o.a. worden
werken van W.A.Mozart en
Fr.Schuberts mis in G (D167) voor
koor en sopraan solo.
Kaarten voor dit concert zoals altijd
t.z.t. verkrijgbaar bij de leden van
het koor.

Cheque voor Stichting omgaan met pesten

Mirelle Valentijn tussen Tijl, Ruben en Jack van ‘Echt Waar?’
Bij Echt Waar?, de hilarische
zaterdagavondshow op RTL 4 met
Jack Spijkerman, Tijl Beckand
en Ruben van der Meer kan niet
alleen het publiek in de studio geld
winnen. Het geld dat ‘overblijft’
in de prijzenpot gaat naar het
goede doel. Dit seizoen was dat de
stichting Omgaan met Pesten. Mirelle Valentijn uit Wilnis mocht als
woordvoerster van deze landelijke
stichting een cheque van maar liefst
32.500 euro in ontvangst nemen.
Het geld wordt ingezet voor een
project, waarbij de Sta Sterk trai-

Geslaagde feestweek ‘Careyn Maria-Oord 75 jaar’

Maar liefst vier dagen hebben bewoners, familieleden en kennissen
afgelopen week kunnen genieten
van het 75-jarig bestaan van MariaOord. Op maandag 8 oktober gaf
locatiemanager Matthijs Kloek en
bewoner Sito Atanis het startsein
van de feestweek door de eerste
foto van ‘fotoclub Maria-Oord-Vinkenoord’ te onthullen. Deze vrijwilligersclub had voor het bestaan een
foto-expositie gemaakt met foto’s
van vroeger en nu. De foto’s geven
een mooi beeld van de afgelopen

Na dit buitenlandse succes gaat het
Regiokoor niet op haar lauweren
rusten. Er wordt intensief geoefend
voor het volgende concert.
Op zondagmiddag 27 januari 2013
, om 14.30 uur vindt dit plaats in
de R.K. Kerk Johannes de Doper te
Mijdrecht-Wilnis.
Zoals steeds in het verleden, wordt
ook dit concert tot stand gebracht
in samenwerking met de Stichting
tot instandhouding van het Monument.

feestmiddag compleet.
De week werd op vrijdag met een
gezellige Hollandse muziekmiddag
afgesloten. Bewoners, familieleden en kennissen konden met een
cocktail in de hand meezingen
en swingen op de muziek van de
artiesten: Joppe de Ree, Arie Hazes
en Berry Verkuyl.
Careyn Maria-Oord bedankt vrijwilligers en sponsors voor het mede
mogelijk maken van de geslaagde
feestweek!

ning wordt ingezet in bovenbouw
groepen op basisscholen. Jack, Tijl,
Ruben en alle andere Echt Waarmedewerkers van producent Talpa,
heel hartelijk bedankt namens alle
OMP-ers en alle gepeste kinderen!
De stichting Omgaan met Pesten
zet zich al jaren in om het pestprobleem uit de wereld te helpen.
Mirelle Valentijn en haar collegatrainers in het land helpen beroepskrachten, ouders en kinderen
bij het omgaan met pesten. Zij
geven voorlichting, ouderavonden,
workshops en studiedagen en de sta
sterk training. In tien lessen krijgen
deelnemers praktische handvatten
om hun gedrag te veranderen. Geen
lange uitleg, maar kort en krachtig
en vooral veel spellen en oefening.
De afwisselende huiswerkopdrachten zorgen ervoor dat het geleerde
beter beklijft. De resultaten zijn
verbluffend: na tien lessen zitten de
kinderen beter in hun vel; weten ze
wat ze kunnen zeggen en doen als
anderen onaardig tegen hen doen;
en passen ze die kennis in steeds
meer situaties toe. Het pesten stopt
of wordt sterk verminderd.
Mirelle Valentijn is binnen en buiten
De Ronde Venen actief als trainer
Omgaan met Pesten. Zij start op
woensdag 7 november weer met
nieuwe sta sterk groepen in Wilnis.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
U kunt haar bereiken op 0297
274605 of via praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl. Zie ook:
www.omgaanmetpesten.nl,
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl en

www.ikdenkmesterk.nl.
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Driehuisschool steunt Hulphond Nederland

Tijdens de afsluiting van de
kinderboekenweek op vrijdag 12
oktober op de Driehuisschool in
Mijdrecht hebben zes studenten van
de Hogeschool Leiden zich ingezet
voor Hulphond Nederland. Deze
stichting heeft als doel om zoveel
mogelijk mensen met een beperking kosteloos een zelfstandiger
leven te bezorgen. Het project dat
onder de aandacht is gebracht heet
‘Help honden helpen’. Nadat er op
maandag 1 oktober en dinsdag 2
oktober aan de groepen 3 t/m 7
gastlessen zijn gegeven, was vrijdag
jl. de grote finale: door verkoop van
diverse artikelen werd geld ingezameld voor deze stichting. Bezoekers
van de boekenmarkt konden het
knuffelhondje (tevens mascotte)

Flip kopen en daarnaast ook het
boekenpakket Pinkie.
Aan het einde van de middag
kon een mooi bedrag van 385,15
euro worden bijgeschreven op de
rekening van de stichting. Meer
informatie over het project is te
vinden op www.facebook.com/
HelpHondenHelpen. Alle studenten
willen zowel de Driehuisschool, als
ouders en kinderen hartelijk danken
voor het enthousiasme en bijdrage
aan de stichting.
Natuurlijk zijn er ook andere manieren om de stichting financieel te
steunen. Informatie hierover is te
vinden op www.hulphond.nl. Desgewenst kunt u uw bijdrage overmaken op gironummer 3831.

Nordic Walking De Ronde Venen in de prijzen
Op zondag 14 oktober jl. organiseerde atletiekvereniging Pijnenburg te Soest voor de 13e maal
de Pijnenburg Bosmarathon van
Soest. Er kon op diverse onderdelen
gestart worden. Eén van de onderdelen was een wedstrijdloop Nordic
Walking over een afstand van 10,5
km. Veertien leden van Nordic
Walking DRV verschenen aan de
start. Vooraf werd een gemeenschappelijke warming-up afgewerkt
om de spieren voor te bereiden
op het zware parcours. Vanwege
aanhoudende regen voorafgaande
aan de wedstrijd was het parcours
op sommige plaatsen heel slecht.
De deelnemers moesten om grote
plassen en door de blubber een weg
zien te vinden. Bij grote boomstronken of andere obstakels op het
parcours was door de organisatie
lint gespannen of stond er een controleur. De laatste 200 meter ging
over de atletiekbaan. Hier werden

de deelnemers door de speaker en
een dweilorkest binnengehaald.
De ploeg uit De Ronde Venen was
het grootst in aantal vergeleken
met andere verenigingen. Samen
met het feit dat drie van hen op het
erepodium mochten plaatsnemen,
maakte deze dag tot een mooi
sportief succes.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 26 oktober 2012 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
in Café de Merel, Arkenpark MUR
43 te Vinkeveen.
Aanwezig zijn om 20 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. Er
worden vier maal zestien giffies
gespeeld, de punten worden bij
elkaar opgeteld en de winnaar of
winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola.

Mijdrecht
De medaillehouders uit De Ronde
Venen: v.l.n.r. Arie Cornelissen (3e bij
de heren), Leo Neuteboom (1e bij de
heren) en Margriet Jegerings (1e bij de
dames).

Geslaagde actiedag Vinkeveen

De Morgenster bakt oliebollen voor goede doel

'Miljoenenjacht' bij Toneelvereniging O.K.K.
Na weken van repeteren vindt op
vrijdag 26 oktober en zaterdag 27
oktober uitvoering plaats van de
komische thriller Miljoenenjacht
van toneelvereniging O.K.K. Miljoenenjacht is een spannende detective
waarin niets is wat het lijkt en vage
vermoedens en halve waarheden
zich op een stapelen. Natuurlijk is
er door O.K.K. een komisch sausje
overheen gegoten. De zaken gaan
z'n gangetje in hotel Grotenvorst,
totdat er slachtoffers vallen. Aan

Kort nieuws

inspecteur Hocker met H-O-C-K de
schone taak de zaak te op te lossen.
Weet u de dader aan te wijzen?
Kom kijken en speur mee! U bent
van harte welkom in Partycentrum
de Meijert te Mijdrecht. De voorstelling begint om 20 uur. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn
aan de deur te verkrijgen voor 8
euro per stuk. Na de zaterdagavond
voorstelling kunt u nog een dansje
wagen op de dansvloer.

Sam's Kledingactie
steunt Cordaid
Op 3 november 2012 vindt in
Mijdrecht de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. Men kan
dan van 12 tot 14 uur goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij H Johannes
de Doperkerk, Driehuisplein 1 in
Mijdrecht. De opbrengst van de
ingezamelde kleding gaat naar de
projecten van Cordaid Mensen in
Nood. Al een aantal jaar steunt
Sam's het Droogte Cyclus Project
in Kenia. In dit project wordt de
lokale bevolking geleerd om zich
te wapenen tegen de droogte.
Voor meer informatie over Sam's
Kledingactie en de gesteunde
projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 10 60.

Regio

Vlinderstichting zoekt
vrijwilligers

Afgelopen zaterdag 13 oktober
hield de zendingscommissie van 'De
Morgenster', Protestantse Gemeente te Vinkeveen haar jaarlijkse oliebollenactie voor het goede doel. Dit
jaar werd er gebakken voor Stichting Compassion, een organisatie
die zich inzet voor de verweesde en
in armoe levende kinderen op diverse plaatsen in de wereld. Zij zetten
sponsorprogramma’s op waardoor
vele kinderen en families hulp en
scholing kunnen ontvangen. Zanger/
liedjesschrijver Matthijn Buwalda,
ambassadeur van Compassion, gaf

Feestelijk jubileumconcert vol verrassingen
Zaterdagavond vond in de goed gevulde Dorpskerk van Baambrugge een feestelijk concert plaats ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van koordirigent Charles de Vree uit Vinkeveen. Kerkkoor Baambrugge, Dignakoor Amstelveen en gospelkoor De Rovenians uit Mijdrecht traden afzonderlijk en tezamen op. Ander hoogtepunt van de avond was "Rejoice" uit de Young Messiah, een enorm succes uit de tijd dat De Vree dirigent van De
Rovenians was.
Voor deze gelegenheid was – tot grote verrassing van De Vree – het voltallige oud-combo opgetrommeld,
bestaande uit Letta van Maanen, piano; Henk Grüter, gitaar; Gijs Wagenaar, contrabas en Ad Langelaar op de
drums. Het klonk als vanouds! De Vree werd flink in het zonnetje gezet met bloemen, cadeaus en toespraken
en ook Letta van Maanen werd op verrassende wijze bedankt voor haar 25 jaar pianobegeleiding van Hervormd
Kerkkoor Baambrugge. Het enthousiaste publiek heeft genoten van een prachtig jubileumconcert!

’s avonds ter afsluiting van deze
actie in het kerkje aan de Herenweg in Vinkeveen een concert. In de
pauze nam hij de cheque van 1.300
euro, de opbrengst van deze dag,
in ontvangst. De kerk kreeg voor
deze gelegenheid met uitgekiende
verlichting de uitstraling van een
intieme concertzaal. Matthijn werd
begeleid door gitarist Rutger Verhoek, waardoor er een harmonieus
geheel ontstond. Naast eigen werk
werden ook liedjes van Acda en de
Munnik en Johnny Cash ten gehore
gebracht.

De Vlinderstichting is dringend op
zoek naar vrijwilligers in Amstelveen en omgeving die een paar
keer per jaar de Vlinderstichting
op evenementen willen vertegenwoordigen en daar een kraam
willen bemannen met verkoop- en
foldermateriaal. Ook worden mensen gezocht voor veldwerk in de
regio door middel van het lopen
van een monitoringroute een keer
per week een half uur. Mensen van
alle leeftijden zijn welkom om te
reageren. De enige vrijwilliger die
de stichting had in de regio voor
dit werk verhuist binnenkort naar
elders. Voor meer informatie kunt
u bellen met de heer Onno Stark
op 06-16484841 en/of kijken op
www.vlinderstichting.nl
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Mijdrechtse Amber Sprengers is nu een Hoogvlieger
Zondag 15 oktober was het zover: de jonge Amber Sprengers (7 jaar) mocht mee met een speciaal vliegtuig van de Stichting Hoogvliegers. Deze stichting maakt een vlucht in een
vliegtuig mogelijk voor kinderen die door hun ziekte of beperking normaal niet makkelijk of helemaal niet kunnen vliegen. De stichting draait volledig op vrijwilligers en donaties
(www.stichtinghoogvliegers.nl).

Amber en familie werden ontvangen op Rotterdam Airport in de
Jet Lounge door de piloot van het
vliegtuig Anne Cor (PH-KMR).

Dit is een speciaal vliegtuig,
omgebouwd tot ambulancevliegtuig met een speciale
brancard, zodat ook kinderen
die niet zelfstandig kunnen
zitten mee kunnen.
Het weer was niet optimaal
door de regen en wind, maar
omdat er onder de wolken
werd gevlogen was er toch
prima zicht. Amber kon
tijdens de vlucht alles
prima zien door de grote
ramen en piloot Cees kon
zelfs helemaal tot aan
Mijdrecht vliegen. Helaas kon
een rondvlucht boven Mijdrecht
niet doorgaan wegens grote
drukte boven Schiphol.

Mag het een kilootje
meer bij Kringkoop?
Wie tweedehands spullen aanbiedt aan kringloopbedrijf Kringkoop helpt mee aan verbetering
van het milieu. Alleen al in 2010 heeft Kringkoop ruim 767.000 kilo aan goederen kunnen
verkopen, die anders bij het afval terecht gekomen zouden zijn. Kringloopwinkels leveren een
veel grotere bijdrage aan het milieu dan vaak
wordt gedacht. TNO heeft uitgerekend dat het
inzamelen van één ton goederen een besparing
oplevert van één ton CO2-emissie. Omgerekend
kunnen daarmee zo’n 225 huizen met aardgas
verwarmd worden.
Spullen aanbieden bij Kringkoop is de moeite
dus dubbel en dwars waard; u spaart hiermee
het milieu omdat er minder grof vuil verbrand
hoeft te worden, en bovendien maakt u er ook
een ander nog blij mee. Uw spullen zijn een
tweede kans waard!
De leus van Kringkoop: “Geef tweedehands een
kans!” is ook zeker van toepassing op de grote
collectie boeken bij Kringkoop.
Van 22 oktober tot en met 3 november is er een
grootse boekenactie bij Kringkoop in Mijdrecht.
In deze twee weken betaalt u niet de prijs die in
het boek staat vermeld, maar een kiloprijs van
slechts 1 euro! Kom dus naar de winkel aan de
Constructieweg en laat uw aankopen van boeken
wegen.
Kringkoop is een stichting zonder winstoogmerk en kent naast zijn milieudoelstelling ook nog een
andere doelstelling: het
bedrijf biedt werkgelegenheid aan
ca. veertig mensen
met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Dit
maakt Kringkoop ook
in maatschappelijk
opzicht een waardevol bedrijf.
Meer informatie:

www.kringkoop.nl.

Onderweg waren
veel koeien, treinen
en zelfs regenbogen
te zien waar Amber
zichtbaar van genoot.
Haar zus Eline deed
dienst als co-piloot.
Het knuffelvliegtuig
(Ko Piloot), het
t-shirt, de stoere pet
en het vliegbrevet
uit handen van
de piloot na de
vlucht maakten
deze fantastische
belevenis compleet. De volgende
dag heeft Amber op school aan al
haar klasgenootjes verteld hoe
leuk het was.

Deze belevenis zal haar nog lang
bijblijven! Met heel veel dank aan
Stichting Hoogvliegers en piloot
Cees Kamminga.
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VOOR ÉÉN
DAG PILOOT!
Stichting Hoogvliegers stuurt chronisch en
ernstig zieke kinderen de lucht in. Als het kan
laten we ze zelfs het vliegtuig besturen.
Voor één dag piloot! Voor één dag je ziekte
helemaal vergeten!
Hoe doen we dat?
Verschillende piloten stellen belangeloos hun vrije tijd en helikopter of vliegtuig beschikbaar. We vliegen het hele jaar door,
vanaf elk vliegveld in Nederland. Enkele keren per jaar is er een
Grote Hoogvliegersdag. Dan maken we er met veel kinderen tegelijk
een feest van. We halen ze thuis op en brengen ze - indien nodig met
aangepast vervoer - naar het dichtstbijzijnde vliegveld. Daar beleven
ze een avontuur. Met brandweer, politie, stoere vrachtwagens
en vette auto’s. Maar vooral met helikopters en vliegtuigen! We
organiseren overigens ook Individuele Hoogvliegersdagen.

Wat dat oplevert?
Een dag die zo bijzonder is dat onze gasten even vergeten dat ze
ernstig ziek zijn. Een geweldig avontuur, met als hoogtepunt een
vlucht van 30 tot 45 minuten.
Hoe kunt u ons helpen?
Wat ons helpt is geld.Vanaf 100 euro helpen we al een kind de lucht
in. Een bedrijf kan voor 25.000 euro hoofdsponsor worden van een
Grote Hoogvliegersdag.
www.stichtinghoogvliegers.nl

Wat ons helpt is geld.
13.72.80.637
Stichting Hoogvliegers

DE WEEK IN BEELD
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De jaarlijkse overzichtsproeverij van Wijnhandel De Wakende Haan op 14 oktober jl. in
de Dorpskerk van Abcoude is een zeer geslaagde middag geworden. Er was een 100tal wijnen te proeven, maar ook diverse specialiteiten. De Wijnkring en De Wakende
Haan vierden hun 30-jarige samenwerking met een oude Graham’s Portproeverij.
Dit jaar was ook een aantal ambachtelijke winkels van het Kerkplein en omgeving
vertegenwoordigd. De Wereldwinkel Abcoude presenteerde Fairtrade wijnen en alles
werd muzikaal omlijst door de Jazz Cats.

Op dinsdag 16 oktober 2012 om 14:00 uur werd er in de Veenhartkerk de
kinderfilm 'De Gelaarsde Kat' gedraaid. Ruim 60 kinderen trotseerden
het herfstweer om onder het genot van limonade en een zakje chips naar
deze film te kijken. De gelaarsde kat probeerde samen met zijn vrienden,
de slimme Humpty Dumpty en de sluwe straatkat Kitty, om de beroemde
Gans die gouden eieren legt te stelen. Het was een spannende avontuur en
iedereen heeft aandachtig en vol spanning naar de film gekeken.
Een zeer geslaagde middag!
Een automobiliste is zondagochtend jl. van de weg geraakt. Rond 07.30 uur kreeg
de politie de melding dat op de N201 een auto in een ondiepe sloot was beland.
Agenten troffen ter plaatse de automobiliste, een 30-jarige vrouw uit Diemen,
die al op eigen kracht uit de auto was geklommen. Zij rook sterk naar alcohol
en uit de blaastest bleek dat zij beduidend te veel had gedronken. Zij werd voor
onderzoek per ambulance naar het AMC gebracht. Daar is ter bepaling van haar
bloedalcolholgehalte bloed bij haar afgenomen. De uitslag daarvan laat enkele
weken op zich wachten. Aan de hand daarvan wordt proces-verbaal tegen haar
opgemaakt. De vrouw heeft haar rijbewijs moeten inleveren.				
				
foto's: peter bakker (a-side media)

Donderdagmorgen kreeg de brandweer een melding van een autobrand bij
de kazerne aan de Industrieweg. Dit bleek niet het geval maar het bleek te
gaan om een bestelbus die op de Rondweg stond voor het verkeerslicht ter
hoogte van de brandweerkazerne. De brandweer was snel ter plaatse maar
kon niet voorkomen dat de bestelbus veel schade op liep. De Rondweg was
tijdelijk in beide richtigen afgesloten.		
foto peter bakker

Vorige week vrijdagmiddag is er een gewonde gevallen bij een ongeluk op de Oude Spoorbaan in De
Hoef. Een automobiliste reed richting Zevenhoven toen ze ter hoogte van de Hogedijk naar links wilde
afslaan. Op het fietspad waren twee wegwerkers aan het werk waarbij ze de bruggen controleren.
Hierbij spoot water omhoog door de lucht en kwam op de voorruit van de auto achter de afslaande
auto terecht. De bestuurder kon niets meer zien en botste op de afslaande auto. De bestuurster van
de voorste auto is met
nekletsel naar het
ziekenhuis gebracht.
De andere bestuurder
bleef ongedeerd.
De Oude Spoorbaan
is ruim 45 minuten
afgesloten geweest
voor al het verkeer.
De wegwerkers waren
toevallig vanmorgen
ook getuige bij het
ongeluk op de Veenweg in Mijdrecht.

Op de N212 ter hoogte van de begraafplaats in Wilnis heeft vorige week
vrijdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden. Op de kruising kwamen twee
auto's met elkaar in aanraking. De bestuurders bleven ongedeerd. Ook de
hond die achterin een van de auto's zat mankeerde niets.
De auto's liepen veel blikschade op. Het verkeer werd ter plaatse omgeleid.
					
foto peter bakker

foto peter bakker

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

Sieradenparty in Waverveen Evert Driehuis trotse
winnaar Driebanden
Woensdag 24 oktober kun je binnenlopen in
ontmoetingsruimte ’t Contact in Waverveen.
Deze avond verkoopt Twinkle Bijoux sieraden, shawls, haarmode, baretten en nog veel
meer mode accessoires. Leuke, betaalbare
sieraden en accessoires, zonder verkooppraatje, niets verplicht. Het bijzondere is
dat Twinkle Bijoux 20% van de opbrengst
schenkt aan St. Lighthouse in Wilnis.
Kom even een kijkje nemen in ’t Contact,
onder de kerk, Cliffordweg 9, Waverveen.
De deur is open van 20.00 – 22.00 uur; de
koffie en thee staan klaar. Neem je vriendin
of buurvrouw mee, van harte welkom.
TB modeaccessoires op hyves en facebook
en www.stichtinglighthouse.nl.

Met de scores 6 punten, 0.366 gemiddeld
en 142.453% moyenneprocent is Evert
Driehuis winnaar geworden van de nieuwe
C-klasse driebanden in de landelijke locatie
van De Lachende Ruiter. Vijf finalisten
gingen het afgelopen weekend de strijd aan;
behalve Evert waren dat Martin Hoegee,
Frank Witzand, Robert Daalhuizen en
Carolien van Wijk. Uit handen van wedstrijdleidster Aria kreeg Evert Driehuis de
kampioensbeker uitgereikt. Federatievoorzitter Toine Doezé dankte de toeschouwers,
bediening de tellers en schrijvers voor het
sportieve weekendje.

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

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

Spel en Sport voor alle volwassenen
Misschien denkt u bij Spel en Sport: “Dat
is niets voor mij, daar ben ik nog veel te
jong voor.” Maar dat is de laatste tijd wel
veranderd: “Spel en Sport richt zich nu
op iedereen, die op een prettige manier
regelmatig wat wil doen aan zijn of haar
conditie, ” aldus Jos Kooijman, voorzitter en
docent bij Spel en Sport.
Het voordeel van sporten bij Spel en Sport
is, dat je meedoet in een groep. Dat is
gezellig en dat werkt motiverend, je blijft
niet zo gauw een keer weg. En er zitten
verder geen verplichtingen als wedstrijden
en kantinediensten aan vast. Je sport en je
werkt aan je conditie, dat is het. “Veel mensen hebben het druk, dan komt het er niet
van om wat te gaan fietsen of lopen. Maar
een vast uurtje in de week is meestal wel
mogelijk. Daarom zijn er ook op maandag,
woensdag en donderdag ’s avonds lessen”,

vertelt Jos.
“Er zijn drie Sportiefgroepen op woensdagavond in de Willistee in Wilnis, een op
donderdagavond in De Springbok in De
Hoef en een in De Eendracht in Mijdrecht
op maandagavond. Hier kan iedereen
terecht, je kunt meedoen op je eigen niveau
en in de loop van het seizoen je conditie
flink verbeteren. En wie al een heel goede
conditie heeft, is welkom bij Super Sportief,
op donderdag in de Willisstee, waar nog
steviger gewerkt wordt. Ook op donderdagavond is sinds kort de volleyballes in de
Brug in Mijdrecht.”
U vindt de lestijden en verdere informatie
op www.spelensportdrv.nl. Voor vragen kunt
u ons ook bellen: tel. 06 21 918 353.
Doe u zelf een plezier en kom ook een
avond in de week een uurtje sporten!

Weet wat je moet doen als er iemand onwel wordt

Uit de buik, aan de borst

Volg een EHBO cursus

Op 29 november en 6 december houdt Vereniging Borstvoeding Natuurlijk in Mijdrecht
een serie informatiebijeenkomsten voor zwangeren. Uitgangspunt daarbij is de uitspraak
die je vaak uit de mond van zwangeren hoort: “Ik wil borstvoeding geven... als het lukt”.
Maar waarom zou het niet lukken? In de bijeenkomsten komen de fabels en de feiten aan
bod. Aanstaande ouders leren hoe je borstvoeding zóu kunnen laten mislukken, maar vooral wat je kunt doen om de slagingskans te vergroten.
De eerste avond gaat voornamelijk over het hoe en waarom van borstvoeding: de werking van
de borst, de meest optimale manier van aanleggen en wat je kunt verwachten tijdens de eerste
uren, dagen en weken. De tweede avond gaat in op het combineren van werk en borstvoeding,
en het voorkómen van problemen.
Partners van de zwangere dames zijn ook van harte welkom. Het kan heel prettig zijn om
samen evenveel te weten en in alle opzichten van het
kersverse ouderschap een team te vormen.
De kosten bedragen in totaal 17 euro per persoon of per
stel (de partner hoeft dus niet ook te betalen!) en ongeacht of je een of twee avonden komt. Het geld komt ten
goede aan de vereniging, hiervan wordt onder andere
het informatiepakket betaald dat deelnemers meekrijgen en er zit een vergoeding voor koffie/thee bij.
Meer informatie of aanmelden? Van harte welkom!
Neem contact op met Kira Verweij, VBN-contactpersoon
in Mijdrecht, graag via e-mail: vbnmijdrecht@xs4all.nl.
De VBN is te vinden op

www.borstvoedingnatuurlijk.nl.

Poes zoekt nieuw baasje
Welke (oudere) dame is bereid om
deze lieve, elfjarige, gezonde poes een
nieuw tehuis te geven? Met wat geduld om te wennen zult u veel plezier
aan haar beleven. Haar baasje moest
worden opgenomen in het verpleeghuis. Inlichtingen: tel. 0297-283291.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Denk
nou niet meteen aan verfrommelde auto’s
of gillende sirenes; het grootste deel van
de ongelukken gebeurt namelijk gewoon
thuis, op het werk of op het sportveld:
een verbrande vinger, een schaafplek, een
verstuikte enkel: iedereen kan helpen,
als je maar weet wat je moet doen. Bij
een verslikking of een hartaanval is er
geen bloed te zien, maar zonder snelle en
goede hulp kan het wel fataal zijn. Deze
eerste snelle en goede hulp wordt meestal
door een EHBO-er gegeven. Wil u ook die
eerste hulp kunnen verlenen en niet meer
met de handen in het haar toe staan kijken,
volg dan een EHBO cursus.

In november start EHBO-vereniging St.
Antonius een cursus EHBO. In deze cursus
word je geleerd hoe je moet handelen in
allerlei ongevalsituaties, waarbij iemand
letsel oploopt. Onderwerpen zijn o.a.: hulpverlening bij bewusteloosheid, reanimatie,
ernstige bloedingen, shock, kneuzingen,
brandwonden, vergiftigen en veel kleine
ongevallen in en rondom het huis. Aan het
eind van de cursus doe je een examen voor
het diploma Eerste Hulp. De cursus duurt
10 avonden waarin veel tijd wordt besteed
aan praktische vaardigheden.
Neem voor meer informatie of aanmelding
contact op met het secretariaat: Carla van
den Heuvel, tel. 0297-256218, e-mail:
carla@heuvelcv.nl.

Cursus Digitale camera bij 'De Paraplu’
Bij een moderne digitale camera, uitgerust
met technische hoogstandjes, vele menu's,
knopjes en afkortingen kan het ingewikkeld zijn om de juiste instellingen voor een
bepaalde situatie te vinden. Bjorn Goud,
deskundig fotograaf en docent van de cursus
‘Hoe haal ik meer uit mijn camera’:
"Kennis van de mogelijkheden en weten hoe
je die kunt toepassen, geven een foto nét dat
verschil. Bij deze cursus leert u de functies
van uw camera kennen, zoals witbalans,
sluiter-snelheid, belichting, kleurcorrecties,
flitsen, het verschil tussen bv. JPG- of RAWbestanden en welke simpele voorzorgsmaatregelen ervoor zorgen dat u zich zeker voelt
over uw camera en uw foto's meerwaarde
geven.

Neem camera, aansluitsnoer, handleiding
en een usb-stick met een selectie van foto's
die u al gemaakt heeft mee naar de cursus.”
Deze bestaat uit 5 lessen op de vrijdagavonden (20-22 uur) van 2 november tot en met
30 november 2012. De kosten zijn 46 euro.
Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in
het programmaboekje - af te halen bij De
Paraplu en op de website www.stichtingparaplu.nl. Voor aanmelding kan men online
inschrijven of een inschrijfformulier worden
ingeleverd dat kan worden gedownload op
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij De Paraplu, Pieter Joostenlaan
28 te Wilnis.

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Bètablokkers na een hartinfarct?
Een tijd geleden heb ik een stukje geschreven over bloeddrukmedicijnen. Ik heb toen geprobeerd uit te leggen hoe de verschillende
groepen van medicijnen werken en hoe je ze aan hun naam kunt
herkennen. Sinds de overheid op de onzalige gedachte is gekomen
om van alle medicijnen verplicht de goedkoopste voor te schrijven
en bovendien de regie daarvoor heeft toegedacht aan de zorgverzekeraar, is er nauwelijks nog touw te knopen aan de naamgeving
van die medicijnen. De zorgverzekeraar koopt, vaak via parallelle
import, medicijnen uit verre landen. De geïmporteerde medicijnen komen uit landen waar soms niet eens het schrift

Maar
dat was de
intro, waar het om gaat
is dat ik toen ook schreef over de
bètablokker, een medicijn dat door
de generieke verwarring meestal
slechts te herkennen is aan de
uitgang ‘lol’. Zo is Metoprolol er
bijvoorbeeld één.
Als ik moet uitleggen hoe die medicijnen werken, zeg ik altijd dat ze
de teugels aantrekken van het hart.
Ze werken onder andere doordat ze
de hartfrequentie verlagen, het hart
klopt minder snel en het is net als
met de auto; als je minder gas geeft
gaat hij langer mee.
Het lichaam heeft grofweg twee
hormoonsystemen die de hartfrequentie beïnvloeden;
Het adrenerge systeem komt aan
het eind van de nacht opzetten
en produceert adrenaline (stresshormoon), dat nodig is om actief

te zijn. Het nor-adrenerge systeem
treedt aan het eind van de dag in
werking en maakt je rustig. De
bètablokker temt het adrenerge
systeem en maakt je dus wat rustiger en dat is goed voor je hart.
Een tweede werkingsmechanisme
is via het renine-angiotensine
systeem. Renine wordt door de
nieren gemaakt en in de circulatie omgezet in angiotensine 1 en
vervolgens in angiotensine 2. Dat
angiotensine 2 heeft weer invloed
op de werking van het hart. Veel A2
geeft hogere hartactiviteit en meer
vocht vasthouden. De bètablokker
gaat daar tussen zitten en remt dat
systeem (een beetje).
Allemaal prima dingen, maar zoals
altijd zijn er ook minder geweldige
bijwerkingen:
Als je minder adrenaline produceert, verbrand je minder en dus
wordt je zwaarder.
De hartfrequentie kan wel eens
te laag worden, daar wordt je dan
duizelig van.
Het zou leuk zijn als die blokkade
alleen in het hart en de nieren

hetzelfde is. De winsten die door de zorgverzekeraars worden gemaakt gaan in de steeds
grotere reserves van de zorgverzekeraar en het is dat er op aandrang van de minister en
door koelbloedig handelen van verzekeraar DSW dit jaar geen premieverhoging op stapel
staat, maar anders waren die reserves ook volgend jaar weer fors gestegen. De apotheker is verworden tot een dozendoorschuiver, maar blijft ondertussen volgens de Wet op
de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) wel verantwoordelijk voor de
afgeleverde medicijnen. Je moet als apotheker wel gek zijn om iets verplicht af te leveren waarvan je de oorsprong niet kunt achterhalen, maar ondertussen wel aansprakelijk
bent! Ondertussen gaan de apothekers op de dop.

optreedt, maar dat is natuurlijk
niet zo, je kunt er ook last van
hebben in de longen (benauwdheid), spierweefsel van de blaas en
prostaat (niet kunnen plassen), de
penis (erectiestoornissen) en de
kleine huidvaatjes (koude handen
en voeten).
Dat is allemaal niet erg zolang
de voordelen opwegen tegen de
nadelen en daar is nu wel wat over
te zeggen.
-Als bloeddrukmedicijn is het middel eigenlijk niet meer up-to-date,
dat heeft te maken met de bijwerkingen, maar ook met de niet zo
sterke werking. Er zijn tegenwoordig goede medicijnen die direct het
angiotensine remmen, zoals de aceremmers of de A2-antagonisten.
Die hebben minder bijwerkingen en
werken sterker.
-Maar het meest wordt de bètablokker nog steeds gegeven na een
hartinfarct.
Dat werkt zo: in het hart zit een
elektrisch prikkelcentrum. Dat zit
boven in het hart en van daar uit
loopt er een stroomstootje door het

hart. Waar dat stroomstootje aankomt trekt de hartspier even samen
en veroorzaakt zodoende een van
boven naar beneden samentrekkend
hart dat daardoor het bloed vooruit
stuwt. Maar als je een infarct hebt
gehad, heb je een litteken in de
hartwand en op dat punt wordt
de stroom niet goed voortgeleid.
Na een hartinfarct is er daarom
een risico op ritmestoornissen en
daardoor een misschien niet meer
goed pompend hart. De bètablokker
verlaagt het ritme en daarmee ook
de kans dat zo’n stoornis optreedt;
als je met de auto minder hart rijdt,
maak je minder brokken.
Jaren lang is de bètablokker
de gouden keus geweest na een
infarct.
Maar de tijden veranderen. Was
het vroeger zo dat je met een
hartinfarct met enige mazzel nog
dezelfde dag in het ziekenhuis
terecht kwam en dat daarbij de
voornaamste therapie bestond uit
het afwachten of het niet heel erg
mis ging, nu gaat dat wel anders.
Tegenwoordig staan er een mo-

Aflossing verplicht
Als u vanaf 1 januari 2013 een hypotheeklening afsluit waarop u niet
aflost, heeft u geen hypotheekrenteaftrek meer voor de inkomstenbelasting. Er is alleen nog hypotheekrenteaftrek voor hypotheekleningen
waarop jaarlijks wordt afgelost,
zoals een annuïteitenlening en een
lineaire lening.
Bij een annuïteitenhypotheeklening
betaalt u niet elke maand alleen
de rente, maar lost u tevens af. Dit
gebeurt volgens een vast schema.

In de eerste jaren wordt volgens
het schema meer rente betaald
dan aflossing. In de laatste jaren
wordt juist meer aan aflossing dan
aan rente betaald. De maandelijkse
rente en aflossing wordt ‘annuïteit’
genoemd. Volgens de nieuwe regels
dient de hypotheeklening na dertig
jaar volledig te zijn afgelost.
Bij de lineaire lening wordt ieder
jaar hetzelfde bedrag afgelost en na
dertig jaar is de hele hypotheeklening terugbetaald. Voor een dergelijke lening bestaat ook na 1 januari
2013 de hypotheekrenteaftrek.
Schriftelijke leningsovereenkomst verplicht, ook voor familieleningen
Een andere voorwaarde om vanaf
1 januari 2013 gebruik te kunnen
maken van de hypotheekrenteaftrek

Een Amerikaans onderzoek maakt
daar nu korte metten mee, er is
géén aanwijzing dat dit medicijn nu
nog iets toevoegt, reden waarom
vanaf nu eigenlijk geen bètablokkers meer zouden moeten worden
voorgeschreven na een infarct.

Jaco beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

G-judo in Abcoude

Hypotheekrenteaftrek wijzigt per 1 januari 2013
Het kabinet is van plan de regels
voor hypotheekrenteaftrek per 1
januari 2013 te wijzigen. Vanaf
die datum bestaat er niet meer
voor alle soorten hypotheekleningen renteaftrek voor de inkomstenbelasting.

toragent met een reanimatieteam
en ambulance voor je deur, zo’n 4
minuten na de 112-melding. De
ambulance brengt je naar de eerste
harthulp en daar wordt met een
catheterisatie gelijk de afgesloten
kransslagader weer open gemaakt,
met achterlating van een stent. De
stent zorgt dat het vat niet meer
dicht kan gaan.
Al met al treedt er eigenlijk weinig
of geen littekenvorming op en dus
zijn ritmestoornissen ook weinig
meer aan de orde.
Maar ondertussen zit je dan wel
weer met zo’n bètablokker, die je in
feite nu alleen maar belemmert.

is, dat de lening dient te worden
aangemeld bij de Belastingdienst.
Financiële instellingen zijn dit nu
al verplicht. De hypotheekleningen
die niet (volledig) zijn aangegaan
bij een financiële instelling maar
bij een familielid of bijvoorbeeld
bij de eigen B.V. worden op dit moment nog niet aangemeld. Volgens
onderzoek van de Belastingdienst
zijn dit circa 8% van de totale
hypotheekleningen. Vanaf 1 januari
2013 wordt het verplicht om ook
deze leningen aan te melden bij de
Belastingdienst met een speciaal
daartoe ontworpen digitaal formulier.
Ook op de leningen die verstrekt
worden door familieleden of de eigen B.V. zijn de nieuwe aflosregels
van toepassing, derhalve dienen
deze leningen ook na dertig jaar
volledig te zijn afgelost.
Om deze aflosverplichting te kunnen
aantonen is het raadzaam de leningsovereenkomst schriftelijk vast
te leggen. De leningsovereenkomst
kan worden vastgelegd in een onderhandse akte maar een notariële
akte is te prevaleren. Een notariële
akte heeft meer bewijskracht dan
een onderhandse akte en kan niet
wegraken. Bovendien staat vast op
welke dag de akte is getekend en
dat de handtekeningen onder de
akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een
notariële akte ‘executoriale kracht’.
Dit wil zeggen dat als de ander
zijn verplichtingen niet nakomt, de

geldgever een deurwaarder kan
inschakelen.
Indien de geldgever zekerheid wil
voor de terugbetaling van het uitgeleende geld is een hypotheekrecht
verstandig. Voor het aangaan van
een hypotheekrecht is een notariële
akte een vereiste.
Indien de lening niet wordt
aangemeld of niet voldoet aan
de aflosregels zal er geen recht
op hypotheekrenteaftrek voor de
inkomstenbelasting zijn.
Overgangsrecht
Volgens het huidige voorstel gelden
de nieuwe regels alleen voor nieuw
aangegane leningen.
Huidige leningen worden volgens
het voorstel niet geraakt door de
nieuwe regels. Als u in 2012 bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek heeft waarvoor u recht heeft
op hypotheekrenteaftrek, hoeft de
lening niet te worden omgezet in
een lening met volledige aflosverplichting om uw hypotheekrenteaftrek te behouden.
Als u in 2013 extra geld leent, gelden hiervoor wel de nieuwe regels.

Meer informatie en advies? Wij zijn u
graag van dienst.
Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

Sportvereniging Fuyiama organiseert G-judo lessen in Abcoude
voor kinderen met een verstandelijke beperking. De lessen starten
op vrijdag 2 november van 17.4518.45 in de Kees Bonzenzaal (Holendrecht 51) in Abcoude.
Judo is een sport waarbij de basisvaardigheden van bewegen aanbod
komen en kinderen zich op fysiek
en mentaal gebied verder kunnen
ontwikkelen.
Tijdens de les staat het judoën
uiteraard centraal, maar er is ook
aandacht voor sociale vaardigheden,
zoals omgaan met winst en verlies,
samenwerken, elkaar met respect
behandelen en de regels naleven.
De les is geschikt voor kinderen
tussen de 8 en 14 jaar met een verstandelijke beperking. Het is altijd
mogelijk om een gratis proefles te
volgen om te kijken of de activiteit
past bij de mogelijkheden van het
kind.
Voor meer informatie over deze
activiteit of aanmelden kunt u contact opnemen met Ed van de Berg
van Fuyiama via 06-20106237 of
edvandeberg@gmail.com.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in
onze regio in het theater te zien zijn. Deze week zanger Frans Bauer.

Frans Bauer schrijft zelf zijn levensliedjes

“Ik zing nu met veel meer emoties”
Je begint aan je negende theatertour
Live in Concert IX, waarin ook je duizendste concert zal plaatsvinden.
“Het is bijzonder dat ik, als levensliedzanger, een theatertour mag
doen. Het duizendste concert wordt
een mijlpaal, we maken deze datum
niet van te voren bekend. Ik wil het
op een bescheiden manier vieren.”

Je hebt vorig jaar in oktober je vijftigste Ahoy concert gegeven.
“Daar kon ik showmatig uitpakken,
met zwembaden en Romeinse dorpjes op het podium en luchtballonnen
die door de zaal zweven. Het theater is knusser, ik vind dat gezelliger.
In Ahoy was de accordeon eigenlijk
een bijzaak, nu hoofdzaak. Je kunt
niet zeggen dat de theatertour Ahoy
in het klein is, het is niet te vergelijken. Deze theatertour voelt inderdaad weer als teruggaan hoe het
begonnen is. De nadruk ligt weer op
de muziek, waarbij ik Frans Bauer
dé artiest ben. Het draait om mijn

levensliedjes. Ik wil met deze show
gezelligheid, feest, en mooie dingen
brengen.”

Op je laatste cd ‘Gloednieuw’ staan
14 eigen geschreven liedjes. Er staan
mooie teksten op: ‘Ik wil leven als het
kan’ en ‘Laat mij de zon zien’, de refereren aan een moeilijke (privé)periode
die je hebt gehad.
“Dit album is heel erg Frans Bauer,
zoals in mijn beginjaren. Ik was er,
na mijn grootste hit ‘Heb je even
voor mij’ (2003), aan toe om iets
nieuws te doen. Vrolijkheid en verdriet, die ik beide heb meegemaakt,
maken het zingen van mijn liedjes
nu anders, toen ik jong was leefde
in mij in binnen de situatie van
de liedjes, die een ander voor mij
schreef. Nu schrijf ik over situaties
en zing ik met veel meer emoties. Het liedje ‘Zonder Vaarwel’
omschrijft misschien wel het beste
dat gevoel.”

Vocaal ensemble Passe-Partout geeft concert
Zondag 28 oktober a.s. zal Vocaal
Ensemble Passe-Partout een concert geven, op uitnodiging van de
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk, in de St.Urbanuskerk in Nes
a/d Amstel. De aanvang is om 14.15
uur. De toegangsprijs is € 7,50 p.p
(kinderen gratis).
Op het programma staan werken
van o.a.: Rodgers, Kern, Schubert,
Mozart, Puccini, Saint Saens, Mendelssohn, Beethoven, Weill, Léhar
Passe-Partout bestaat uit vier vocalisten: sopraan Charlotte Tielrooij,
mezzosopraan Paula Valkering,
tenor Jan Dirk van Asch en basbariton Jan Tielrooij.

Ze worden op de piano begeleid
door Paco van der Linden. Alle
vocalisten kunnen bogen op een
jarenlange zangervaring in diverse
koren, en hebben ook als solist hun
sporen verdiend in diverse uitvoeringen.
Meer informatie:

www.ensemble-passepartout.nl.

Je bent ook tv-presentator, van Bananasplit en het succesvolle Zigeunernacht (1,2 miljoen kijkers).
“Ik heb me mogen ontwikkelen
als grapjesmaker, dat blijf ik
doen bij Bananasplit. Ik heb veel
positieve reacties gekregen op de
‘interviewende’ Frans Bauer in
Zigeunernacht. In deze vorm was
dit programma eenmalig. Ik denk
op dit moment, samen met de
TROS-directie, na over een vervolg
programma.”

Komt er in 2013 een opvolger van
‘Gloednieuw’, weer met eigen liedjes?
“Ja, ik werk op dit moment aan
demo’s van liedjes die mensen iets
doen. Ik zou graag weer een album
zoals ‘Gloednieuw’ willen maken,
met liedjes die ik weer zelf wil
schrijven. Ik zie het maken van een
cd als het maken van een boek,
het liedjes maken begint ergens en
er moet een soort ‘plot’ in zitten.
Wanneer ik weer liedjes van andere

componisten
zou opnemen
wordt het een
ratjetoe. Dan
mist vaak de
beleving die ik
nodig heb bij
het zingen van
de liedjes.”

Frans Bauer
op 3
november
te zien in
Schouwburg
Amstelveen.
www.fransbauer.nl
foto:
william
rutten

Feestelijke laatste veiling
in Museum De Ronde Venen
Zaterdagmiddag 20 oktober is de allerlaatste kans om de kleinste veiling
van Nederland te beleven in Museum
De Ronde Venen in Vinkeveen. Vanaf
14.00 uur kunnen bezoekers nog
eenmaal plaats nemen in de originele
veilingbankjes en de spanning ervaren
als de wijzer van de authentieke klok
begint te draaien. Vele honderden
enthousiaste bezoekers zijn hen het
afgelopen jaar al voorgegaan. De
veilingwaar bestaat ook dit keer weer
uit dagverse groente en bloemen,

welke wordt aangeboden door
diverse lokale tuinders en ondernemers. Speciaal voor de gelegenheid
is tuinder en oud bestuurslid van de
veiling Toon Bunschoten aangesteld
als veilingmeester. Om deze bijzondere dag een extra feestelijke sfeer
te geven, zal Shantykoor de Turfschippers om 15.30 uur het museum
komen opluisteren met hun vrolijke
zeemansliederen.Museum De Ronde
Venen, Herenweg 240, Vinkeveen,

www.museumderondevenen.nl.

Zondagmiddagconcerten KSAB Abcoude
weer terug
Op zondag 21 oktober as. om 15 uur
opent het Trio Bidace het maandelijkse concert voor het winterseizoen
2012/2013 van de KSAB Abcoude
Concerten. De drie enthousiaste en
zeer levendige musici van het Trio
Bidace spelen piano, klarinet en
viool. Zij voelen elkaar heel goed aan
en dat leidt tot spontane, maar ook
heel professionele uitvoeringen! De
muziek die zij spelen van onder meer
Strawinsky, Bartok, Shostakovich en
Milhaud wordt krachtig, maar ook
gevoelig gebracht. Het wordt zeker
een mooi concert!
Andere concerten die op het
programma staan vinden plaats op
zondag 18 november (The Fancy Fiddlers, ongeveer 20 jonge violisten en
cellisten, van 8 tot ongeveer 20 jaar)
en het jaarlijkse Groot Huis Concert
op zondag 20 januari 2013 waar
niet-professioneel muzikaal talent
uit De Ronde Venen de gelegenheid
krijgt om op te treden. Ieder jaar

maken betere amateurmusici uit de
gemeente gebruik van dit platform:
de KSAB stelt een mooi programma
samen. Je kunt je al aanmelden voor
een optreden bij bestuurlid@abcoudeconcerten.nl.
Voor informatie over de overige
concerten en voor het bestellen van
kaarten: zie www.abcoudeconcerten.nl.
Ook worden er kaarten verkocht
(€ 15, donateurs € 12,50; GHC € 9,
donateurs € 7,50) door drogisterij
Van der Geest, Hoogstraat te Abcoude (tot zaterdag voor het concert
om 16 uur) of Boekhandel Sprey,
(tot zaterdag voor het concert om 17
uur).

Expositie in
Bibliotheek
Vinkeveen

Tot en met 31 december is er in
de bibliotheek van Vinkeveen een
expositie ingericht met schilderijen van Tiny Mens- van Rijn.
Tiny Mens schildert sinds 2006 en
volgt lessen bij Marijke Zwart in
Mijdrecht. Haar ideeën haalt zij
uit haar omgeving, tijdschriften
en foto’s gemaakt in de natuur.
De meeste werken hebben een
realistische vormgeving, gemaakt
in acryl, verf op doek in verschillende afmetingen in felle kleuren.
Tijdens de lessen worden ook
andere technieken toegepast,
zoals het werken met paletmes
i.p.v. het penseel. Verder wordt
er soms gewerkt met bister in
diverse kleuren en het werken met
schuurpapier, tissues en ecoline
levert mooie resultaten op. Hierbij
ontstaat meestal een abstracte
afbeelding.
Nadat zij eerder exposeerde met
medecursisten, is dit haar eerste
solo expositie van de werken die
zij in de loop der jaren gemaakt
heeft.
De werken zijn te bezichtigen
tijdens de openingstijden van de
bibliotheek in Vinkeveen,
Tuinderslaantje 4.
Zie: www.bibliotheekavv.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Game-ster Bianca de Rooij uit Mijdrecht:

“Door mijn rode haar heb ik een
rolletje in een game gekregen”
Toen de eerste computer bij Bianca de Rooij in huis kwam, was ze direct verkocht. Zodra ze wist waar het
toetsenbord en de muis voor dienden, was ze al actief met online games. Nu is Bianca zeventien en is ze
in haar vrije tijd nog vaak gamend in haar kamer te vinden. Opvallend is dat andere gamers Bianca ook in
een spel kunnen tegenkomen. Bianca: “Een computerspelfabrikant heeft mij nagetekend en dat figuur een
kleine rol in een spel gegeven.”
Bianca speelt haar games op de
computer en op de Nintendo Wii. Een
andere speciale spelcomputer heeft
ze niet nodig. Bianca: “Mijn moeder
en zussen spelen ook graag games,
maar ik denk dat ik wel de fanatiekste in huis ben. Ik speel zo’n twee uur
per dag. Als ik thuis kom van mijn
opleiding aan het ROC in Amstelveen
maak ik meestal eerst mijn huiswerk
en dan kruip ik snel achter de computer. Andersom werkt niet, dan blijf
ik tijdens het spelen aan dat huiswerk
denken. Na het eten ga ik vaak nog
even door en in het weekend is er natuurlijk meer tijd om te gamen. Soms
speel ik samen met mijn moeder op
de Wii, maar meestal speel ik alleen
en op de gewone computer. Een deel
van die games koop ik in de winkel
en aangezien mijn moeder een abonnement op spellen heeft, kan ik daar
ook gebruik van maken. Ook de gratis
spelletjes op het internet kunnen leuk
zijn. Ik struin vaak wat rond op het
internet. Als ik dan weer een aantrekkelijk gratis spel tegenkom, probeer
ik dat uit.”
Zelda
Groot favoriet bij de betaalde spellen
zijn die van De Legende van Zelda.

Kunstweekend bij
Galerie Boven
Verwachting
In het weekend van 9, 10 en 11
november opent Galerie Boven
Verwachting haar deuren voor een
bijzondere kunstpresentatie.
De Galerie is gevestigd op de
bovenverdieping van Bocxe Biljarts
aan de Herenweg, naast de RK-kerk
te Wilnis. Tijdens het weekend laten
gevestigde kunstenaars hun werken
zien. Peter Visser schildert met
acryl op canvas en laat prachtige
foto´s zien van architectuur en de
natuur. Marianna van Tuinen, winnares van De gouden kwast, schrijft
kinderboeken en maakt kunst met
papier. Kaj Glasbergen is beeldend
kunstenaar, maakt zeefdrukken
en werkt met gemengde technieken. Martin Eijmans schildert
zijn dromen, wat leidt tot bizarre
schilderijen.
Ton Bocxe schildert sinds 1980
en gaat in de breedte met brons,
keramiek en fotografie. Ad Lakerveld, toont een kunstig en innovatief
‘strandbeest’ die zonder energie in
beweging blijft.
De galerie is vrijdagavond 9 november geopend van 19 tot 22 uur.
Zaterdag 10 en zondag 11 november zijn de openingstijden van 11
tot 17 uur. Toegang gratis.

Bianca: “Ik houd niet van schiet- en
racegames, ik speel liever een spel
met een virtuele wereld met veel
fantasie. Zo vind ik Super Mario nog
altijd erg leuk om te spelen en ook
Sims waarbij je je eigen dorp of stad
kunt simuleren, speel ik nog regelmatig. Daarnaast bestaan er ook legogames waarbij karakters als Harry
Potter en personages uit The Lord of
the Rings of Starwars als legopoppetjes op het scherm worden afgebeeld.
Deze spellen speel ik graag, maar het
liefst ga ik aan de slag met die van
Zelda. Hierbij krijg je als speler de
opdracht om de jonge prinses Zelda
te redden. Inmiddels bestaan er al
ruim vijftien spellen en is het dus al
een serie geworden. De meeste spellen uit die serie heb ik zelf gekocht
en gespeeld. Helaas heb ik nog lang
niet elke game uitgespeeld, dat kost
tijd. Als je een spel in één keer haalt,
ben je toch al snel tien uur bezig. Elk
spel bestaat namelijk uit verschillende levels en bij elk van die levels krijg
je opdrachten. Sommige opdrachten
zijn erg moeilijk en dan moet je eerst
uitzoeken hoe je deze kunt uitvoeren.
Vaak probeer ik er eerst zelf uit te
komen. Lukt dat niet, dan spiek ik
even op internet. Daar wordt name-

lijk vaak over deze spellen gepraat en
meestal verklappen andere spelers
hoe je weer verder in het spel kunt
komen. Omdat alles in het Engels is
en sommige opdrachten echt pittig
zijn, lukt het mij soms toch niet om
het spel helemaal af te ronden. Dat is
soms wel frustrerend, want je zit dan
wel midden in zo’n spel en het liefst
speel je het natuurlijk uit. Als ik dan
weer een nieuw spel koop, ga ik vaak
meteen met dat nieuwe spel aan de
slag. Na een tijdje begint het dan toch
weer te kriebelen en pak ik het andere onafgeronde spel er weer bij. Zo
probeer ik het een beetje af te wisselen en misschien lukt het me dan toch
om ze allemaal uit te spelen.”
Op het internet houdt Bianca goed in
de gaten wanneer de nieuwe games
uitkomen. Bianca: “Ik koop zeker
niet elk spel dat mij spannend lijkt,
maar houd het wel in de gaten. De
spellen van Zelda koop ik meestal
wel snel. Het nieuwste spel had ik
zelfs al besteld voordat dit uitkwam.
Soms kijk ik ook even in de speelgoedwinkels en platenzaken voor
nieuwe spellen. Beurzen met games
vermijd ik liever, die zouden me veel
te veel geld kosten.”

Zaterdag 27 oktober: ‘Made in Belgium’

Philippe Geubels in Theater Piet Mondriaan
Steevast uitverkocht in Vlaanderen waagt Philippe Geubels nu zijn
eerste stappen over de grens. In deze theatertour - met een speciaal
voor Nederland samengesteld programma van alle hoogtepunten uit
zijn shows -, laat hij avond aan avond ook de in Nederland uitverkochte
theaters ontploffen. Zo ook het Piet Mondriaan Theater in Abcoude.
Met zijn debuutprogramma Droog
bereikte Philippe Geubels in Vlaanderen wat maar weinigen gegeven is: direct uitverkochte zalen.
Philippe is één van de drukst bezette
mediafiguren bij onze zuiderburen.
Deze Vlaamse vakkenvuller beleeft
een bliksemcarrière. Zijn immense succes bleef in Nederland niet onopgemerkt en hij
werd uitgenodigd om te spelen
op het prestigieuze Amsterdam
Comedy Festival. Zijn tweede
Nederlandse optreden was in
de kolkende Julliet-tent op
Lowlands. Op tv brak Philippe
door met het veelbekeken VRTprogramma De slimste mens.
De AVRO ontdekte Philippe
in de komische datingshow
‘Mag ik u kussen?’ waardoor
hij ook op de Nederlandse buis
een niet te missen verschijning werd. De reacties op zijn
tweede programma waren
unaniem lovend.
Zorg dat u deze droogkomi-

sche, innemende Vlaming met zijn
herkenbare lijzige stemgeluid niet
mist!

Aanvang: 20.15 uur; entree: 15 euro /
CJP 10,50 euro. Kaarten bij Readshop
Abcoude, Hoogstraat 32 of via
www.ab-art.nl.

Bianca de Rooij is verzot op computergames: “Ik speel zo’n twee uur per dag. Als
ik thuis kom van mijn opleiding aan het ROC in Amstelveen maak ik meestal eerst
mijn huiswerk en dan kruip ik snel achter de computer.”
foto patrick hesse

Dagje bij Zylom
Toch heeft Bianca leuke ervaringen
met beurzen. Het was weliswaar
niet op een gamebeurs, maar wel op
de huishoudbeurs toen zij ontdekt
werd. Bianca: “Ik liep daar vier jaar
geleden samen met mijn moeder
en zussen, toen we langs een stand
van computerspelfabrikant Zylom
kwamen. Ze hadden een actie
waarbij ze bezoekers van de beurs
als gamekarakter natekenden. De
tekening kreeg je mee en als je je
e-mailadres achter liet, kon het zo
zijn dat jouw poppetje gebruikt werd
in een spel. Toen ze mij natekenden
riepen ze al dat ik mooie rode haren
heb en uiteindelijk heb ik daardoor
ook gewonnen. Het spel ‘Emily’s Taste
of Fame’ waarbij de hoofdpersoon
via bijbaantjes als serveerster in restaurants uiteindelijk in een tv-show
terecht komt, was eigenlijk al af,
maar ze hebben mij erin toegevoegd.
Mijn poppetje zit bij die tv-show in

het publiek hevig te zwaaien met
een vlaggetje. Een heel klein rolletje,
maar wel erg grappig om jezelf zo
terug te zien, want ik herken mezelf
er echt in. Door dit avontuur werden
mijn moeder en ik ook uitgenodigd
voor een rondleiding door de fabriek
van Zylom in Eindhoven. Wat ik daar
allemaal gezien heb, is ongelooflijk.
We mochten overal komen, van de
ontwerpersruimte tot de testkamers
waar fouten uit de spellen gehaald
werden en de helpdesk waar vijftien
werknemers continu mails van
gamers over de hele wereld beantwoordden. Natuurlijk kreeg ik hier
mijn poppetje ook nog een keer te
zien. Het spel is inmiddels al een
tijdje uit en mijn moeder heeft het
regelmatig gespeeld. Ik speel zelf
nog altijd liever de spellen van Zelda,
daar zit meer spanning in, maar het
blijft leuk mezelf bij dat spel met
Emily terug te zien.”

Cineast Bart Dokter te gast bij Videoclub DRV
Bij Videoclub DRV is donderdagavond 25 oktober Bart Dokter te
gast. Hij laat in woord en beeld zien
hoe jonge filmers te werk gaan bij het
maken van een speelfilm. Bart werkt
al vanaf zijn zestiende als operateur
in Friese bioscopen. Daar ontstond
zijn ambitie om zelf films te maken.
Dit heeft tot nu toe geresulteerd in
diverse videoclips en o.a. de korte
films ‘Wielklem’ (2008) met o.a. Birgit Schuurman en ‘Mentale Sieraden’
(2010) met o.a. Linda Wagenmakers.
Deze film won in 2010 op het videofestival De Ronde Venen Open een
Gouden Turfsteker.
Zijn film ‘Frank’ (2011) met o.a.
Hugo Metsers en Teun Kuilboer heeft

hij volledig binnen 48 uur gemaakt
in het kader van het 48 Hour Film
Project 2011. Deze film is op het
Nederlands Film Festival 2011 genomineerd voor beste muziek (Celine
Cairo), beste script, beste bijrol (Teun
Kuilboer), beste cinematografie en
won de prijs voor beste regie (Bart
Dokter).
Iedereen is welkom op donderdagavond 25 oktober in De Boei te Vinkeveen. Aanvang 20 uur. Is één van
uw hobby’s ook videofilmen, maak
dan eens kennis met videoclub
De Ronde Venen. Bezoek een
clubavond en kijk voor data en programma’s op

www.videoclub-derondevenen.nl.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Kort Nieuws
Abcoude

Benefietconcert
Rotary
De Rotaryclub Vinkeveen Abcoude
organiseert ook dit jaar een benefietconcert op 3 november aanvang
20 uur in de Dorpskerk te Abcoude.
De opbrengst is enerzijds bestemd
voor de Stichting Welzijn Wajir, die
zich inzet voor het welzijn van de
bevolking in Wajir, een gebied in
Afrika berucht om de droogten. Veilig drinkwater is daar letterlijk van
levensbelang. Anderzijds is het geld
bestemd voor het behoud van het
zwembad te Abcoude. Subsidiering
door de gemeente De Ronde Venen
is onzeker. Houtblazers vanhet
Koninklijk Concertgebouworkest
brengen een programma met karakteristieke composities van Poulenc,
Auric, Debussy en Strawinsky.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 25 euro
(amuse en drankje inbegrepen)
bij June Prins, tel. 0624-656651.
Ook bestaat de mogelijkheid een
speciaal tweegangen concertmenu
te reserveren voor 22,50 euro bij
restaurant Jess in Abcoude. Tel.
0294 284353. Men dient zelf te
reserven. I.v. m. het begin van het
concert om 20 kan men vanaf 18
uur terecht.
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Oktober-traditie in ere hersteld

Wijnproeverij bij De Zwart in Wilnis
Vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober wordt in Wilnis een mooie traditie
in ere hersteld. Bij De Zwart Dranken & Delicatessen aan de Herenweg
kunnen die dagen, na een onderbreking van enkele jaren, weer wijnen
uit het nieuwe assortiment worden geproefd.
door anja verbiest

Nadat Edwin en Raquel de Zwart
eind juni van start gingen in de
vernieuwde wijnhandel en slijterij
aan de Wilnisse Herenweg hebben
ze een groot aantal nieuwe wijnen
in hun assortiment opgenomen. En
die willen ze in oktober, de maand
waarin vroeger bij De Zwart ook altijd een wijnproeverij werd gehouden, graag delen met hun klanten.
Raquel: “Deze proeverij houden
we in samenwerking met Jeroen
Stuivenberg van De Wijnkring, de
inkooporganisatie van zelfstandige
slijterijen waarbij we ons hebben
aangesloten, en met Inge Hogendijk
van het Deilse Wijnhuis.”
“Mede op basis van hun adviezen
kunnen we onze klanten nu ook een
groot aantal prachtige wijnen aanbieden uit de zogenoemde ‘nieuwe

foto peter bakker

wereld’. En daarmee bedoelen we
dan landen zoals Argentinië, Chili,
Australië, Nieuw-Zeeland en ZuidAfrika. Maar natuurlijk hebben we
ook uit de traditionele wijnproducerende landen, zoals Frankrijk en
Duitsland, mooie wijnen in huis. We
hebben echt voor elk wel wat wils,
van heel betaalbare tot iets duurdere rode, witte en rosé wijnen,”
aldus Edwin.
De proeverij wordt vrijdagavond
26 oktober gehouden van 18 tot 21
uur, met een uitloop tot 22 uur, en
zaterdag 27 oktober van 13 tot 17
uur. In de winkel staan dan kraampjes vol flessen die geproefd kunnen
worden, plus heerlijke hapjes uit de
eigen delicatessenwinkel van De
Zwart.

Raquel vervolgt: “Naast de wijnen
die we tijdens de proeverij onder de
aandacht van onze klanten willen
brengen, maken we ook een tafeltje
met proefflessen van enkele leveranciers. Wijnen die we nog niet
in de winkel verkopen. Door die
tijdens die dagen eveneens te laten
beoordelen, willen we alle aanwezigen de kans geven om ons te helpen
bij het verder vervolmaken van ons
wijnassortiment.”
Edwin de Zwart nodigt iedereen

uit om dit komend weekend te
komen proeven: “Iedereen die wil
weten wat voor mooie wijnen we
nu verkopen, is op de 26e en 27e
oktober van harte welkom aan de
Herenweg. Maar natuurlijk laten
we ook op andere momenten graag
zien en proeven wat we in huis hebben. De samenwerking binnen De
Wijnkring maakt het ons daarnaast
mogelijk onze klanten maandelijks
aantrekkelijke acties aan te bieden.
Kom dus vooral langs!”

Wilnisser draagt meeste nieuwe Burgernetdeelnemers aan
Jonne Verburg uit Wilnis heeft dinsdag jl. uit
handen van burgemeester Maarten Divendal
een tablet ontvangen. De deelnemer aan Burgernet heeft de afgelopen periode de meeste
nieuwe deelnemers weten aan te dragen.

Baambrugge

Renovatie Dorpshuis
De Vijf Bogen
Raborekeninghouders hebben bericht
gekregen dat zij hun stem uit kunnen
brengen op vier van de tien projecten
die meedoen aan de verkiezing van
het Rabo Coöperatief Fonds. De
renovatie van de keuken van het
Dorpshuis Baambrugge is een van
deze projecten. Met een bijdrage
uit het fonds wordt het mogelijk
nieuwe activiteiten te ontwikkelen,
die afgestemd zijn op de wensen van
Baambruggers.
Activiteiten zoals het verzorgen
van kookcursussen voor kinderen,
ouderen en alleenstaanden. Om in
deze behoefte te voorzien is het plan
de keuken zodanig in te richten dat
er kookworkshops gegeven kunnen
worden. Met een bijdrage uit het
Rabo Coöperatief Fonds kan goede
apparatuur en keukenmeubilair
worden aangeschaft. Het Dorpshuis roept op om zoveel mogelijk
stemmen uit te brengen en zo bij te
dragen aan de nieuwe keuken. Vraag
ook vrienden en bekenden, die rekeninghouder zijn in onze regio, hun
stem uit te brengen op het project
van de Vijf Bogen!
Op 17 november is een Stamppotfestijn in het Dorpshuis waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan de
renovatieplannen. Een oudhollandse
avond met heerlijke stamppotten met
worst. Ontvangst om 18.30 met een
lekker drankje en om 19.15 wordt
er opgeschept. Deze week start de
kaartverkoop van dit Stamppotfestijn. De kaarten zijn bij het Dorpshuis
en de Troef te verkrijgen voor 6 euro.
Ook gaat er een team langs de deur
met kaarten, echter alleen zolang de
voorraad strekt. En op=op dus wees
er snel bij!

Raquel en Edwin de Zwart runnen samen met Bennie de Bruijn (rechts) De Zwart
Dranken & Delicatessen.

Om nieuwe deelnemers voor Burgernet te werven, was onder de huidige deelnemers een
actie uitgeschreven waarbij de persoon
die het meeste aantal nieuwe deelnemers
aan zou dragen een tablet kon winnen.
Jonne Verburg was hierin het meest
succesvol. Dankzij zijn inspanningen
konden vier nieuwe deelnemers worden
ingeschreven. De afgelopen weken zijn in
De Ronde Venen ruim 180 nieuwe deelnemers ingeschreven. In totaal zijn circa
3.700 inwoners van de gemeente nu

Utrechts Verkeersveiligheidslabel
voor Vlinderbos
Maandag 8 oktober stond geheel in
het teken van verkeer op Vlinderbos. De hele dag zijn de kinderen in
de weer geweest met het programma van ANWB Streetwise. De
groepen 1 en 2 hebben (gevaarlijke) verkeersgeluiden leren
herkennen en ze hebben geoefend
met oversteken. De groepen 3 en
4 leerden wat ze zèlf kunnen doen
om hun veiligheid in het verkeer te
vergroten. De kids van groep 5 en 6
konden plaatsnemen op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mochten zelf remmen. Groep 7 en 8
richtte zich op fietsvaardigheid over

een uitdagend parcours.
Maar de kroon op deze dag was
toch wel de uitreiking van het herijkingscertificaat van het Utrechts
Verkeersveiligheidslabel. Twee
jaar na het behalen van het label is
Vlinderbos nog steeds actief bezig
met verkeer en verkeersveiligheid.
Dit betekent dat Vlinderbos voldoet
aan de criteria voor goed verkeersonderwijs, ouderbetrokkenheid en
aandacht voor de veiligheid van
de schoolomgeving. Ook kreeg de
school de verkeersmethode ‘verkeerskunsten’, die voor alle groepen
te gebruiken is.

deelnemer van Burgernet. Daarmee is De Ronde
Venen, na Renswoude, de gemeente in Utrecht
met het meeste aantal Burgernetdeelnemers.
Burgernet is een telefonisch netwerk waarin
gemeente, politie en inwoners samenwerken
om de buurt of de werkomgeving veiliger te
maken. Dankzij de inzet van Burgernet zijn al
diverse verdachten op heterdaad door de politie
aangehouden, vermiste personen opgespoord en
is nuttige informatie verstrekt. Deelname aan
Burgernet is gratis, deelnemers dienen 16 jaar of
ouder te zijn.
Opgeven kan via www.burgernet.nl (hier is ook
een filmpje over de werking van Burgernet te
zien) of door contact op te nemen met de gemeente De Ronde Venen via tel. 0297 29 18 35.

Leerkrachten Sint Jozefschool in het zonnetje

Elk jaar op 5 oktober is het de
Internationale Dag van de Leraar.
UNESCO nam in 1994 het initiatief
om het werk van de leraar voor het
voetlicht te brengen, om zo meer
waardering en aandacht voor het
onderwijzersvak te krijgen. In Nederland staan we lang niet altijd stil
bij deze dag. Eigenlijk vinden we het
heel gewoon, dat onze kinderen goed
onderwijs krijgen. We zouden best
wat vaker stil mogen staan, bij hoe
belangrijk het werk van leraren is.
Hoogste tijd om de leerkrachten eens
in het zonnetje te zetten! In alle stilte
smeedden ouders en leerlingen van
de Sint Jozefschool te Vinkeveen een

plan. Op de dag van de leraar kwam
elk kind met een bloem in de klas, als
blijk voor waardering voor het belangrijke en soms moeilijke werk van
de meester en juffen. De verrassing
was groot: géén van de leraren had
van te voren ook maar iets gemerkt!
Als snel waren alle vazen in de school
gevuld met gerbera’s, rozen en zelfs
een enkele zonnebloem. De bloemenzee was zó groot dat ook emmers
en glazen er aan te pas moesten
komen om alles netjes in het water
te kunnen zetten. Juffen en meester
van de Sint Jozefschool, jullie zouden
het eigenlijk elke dag moeten horen:
“Bedankt voor jullie goede zorgen!”
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Dierenkliniek De Ronde Venen in Mijdrecht bestaat twintig jaar

Kort Nieuws

“Ieder huisdier verdient goede, liefdevolle zorg”

Regio

Twintig jaar geleden, op 4 oktober 1992, opende dierenarts Irit Hillel
haar dierenkliniek aan de Dubloen in Mijdrecht. Inmiddels is Dierenkliniek De Ronde Venen alweer negen jaar gevestigd aan de Dorpsstraat
40. Vrijdag 26 oktober wordt dat gevierd met een receptie.
door anja verbiest

Irit Hillel werd geboren in Israël,
studeerde biologie in de Verenigde
Staten en in Nederland diergeneeskunde. Ze werkte daarna onder
meer bij dierenartsen in Almere,
Rotterdam en Hilversum en opende
in 1992 samen met haar collega
Raphael Zwijnenberg Dierenkliniek
De Ronde Venen. Irit Hillel: “Na
een aantal jaren wilde Raphael andere interesses volgen, ik heb toen
zijn deel van de praktijk overgenomen. Op dit moment werkt hij in
Australië, we hebben nog regelmatig contact.”
Omdat de praktijkruimte aan de
Dubloen veel te klein werd, besloot
Irit Hillel in 2003 te verhuizen.
”Het voormalige pand van de Rabobank aan de Dorpsstraat kwam leeg
en dat was wel wat voor ons. Na
een interne verbouwing zijn we hier
van start gegaan.”
Samen met haar collega-dierenarts
Kelly Kessen en de assistentes
Wendy van Haastrecht, Daphne
Vos en Lisa Franssen werkt Irit
Hillel met veel plezier in de kliniek.

Vissen voor Kika
Zondag 28 oktober wordt de KiKa
roofvisdag gehouden. Het doel
van deze wedstrijd is om zoveel
mogelijk geld binnen te halen voor
het goede doel Kika. Zoals velen
weten is het algemeen doel van de
stichting KiKa het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en
andere activiteiten op het gebied
van kinderkanker.

foto peter bakker

“Behandelingen gaan op afspraak,
maar we zijn open vanaf negen uur
’s morgens. We sluiten meestal pas
weer om half acht ’s avonds, alleen
op woensdag gaan we om zes uur
dicht. Zelf ook avond- en weekenddiensten draaien, bleek een hele
klus met onze kleine bezetting.
Mede daarom zijn we gaan samenwerken met de Spoedkliniek in
Amsterdam, een onderdeel van het
Medisch Centrum voor Dieren. Onze
klanten kunnen daar altijd terecht,
ze kunnen bellen voor advies én ze
krijgen korting.”
Dierenkliniek De Ronde Venen is
gespecialiseerd in de behandeling
van gezelschapsdieren. “Naast
honden in alle soorten en maten en
een groot aantal katten die we ‘katvriendelijk’ behandelen, komen hier
onder anderen cavia’s, konijnen,
vogels, ratjes en fretten. Doorgaans
in de spreekkamer, maar we hebben
ook een operatiekamer, voor nader
onderzoek een röntgenkamer en
uitgebreide mogelijkheden voor
bloedonderzoek. Dieren die tijdelijk
opgenomen moeten worden, verzor-

V.l.n.r. Daphne Vos, Irit Hillel, Wendy van Haastrecht
gen we in een aparte ruimte. Daar
kunnen ze rustig bijkomen na een
ingreep.”
Irit Hillel en haar collega’s behandelen alleen gezelschapsdieren. “Dat past bij ons en bij onze
benadering. Met een huisdier
hebben mensen een sterke emotionele band. Als een dier ziek wordt,
maakt men zich zorgen. Als dierenarts, maar ook als dierenliefhebber,
begrijp ik dat. Wij doen er hier dan
ook alles aan om zo snel mogelijk
te zorgen dat het weer beter gaat
met het dier. Ieder huisdier verdient

goede, liefdevolle zorg. Na al die jaren is het extra leuk om te merken
hoeveel trouwe klanten we hebben.
Onder hen ook kinderen die vroeger
met hun ouders meekwamen als er
iets was met hun dier. Dat vind ik
een groot compliment!”
Vrijdag 26 oktober wordt in de
dierenkliniek aan de Dorpsstraat
40 van 19.00 tot 21.00 uur een
receptie gehouden voor klanten
en andere belangstellenden. Meer
informatie over de kliniek is te
vinden op www.dierenkliniekdrv.nl en
op Facebook.

Bijeenkomst Johannes Hospitium

Pim van Lommel over bijna-doodervaringen
Voor een volle grote zaal in De Meijert in Mijdrecht gaf de cardioloog
Pim van Lommel een lezing n.a.v.
een wetenschappelijk onderzoek
naar bijna-doodervaringen na een
hartstilstand. In 2007 is op basis
van dit onderzoek zijn boek Eindeloos Bewustzijn verschenen dat een
bestseller is geworden. Inmiddels
is er van dit boek al de 17de druk,
zoals bleek uit de exemplaren die
waren uitgestald door boekhandel
Mondria en waarin, als de kopers
dat op prijs stelden, de heer Van
Lommel een zwierige handtekening
en een mooie opdracht zette. Muisstil waren de aanwezigen toen de

spreker het onderzoek naar bijnadoodervaring (BDE’s) toelichtte en
met ervaringen kwam van patiënten
die deze bijzondere bewustzijnstoestand hadden doorgemaakt. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat de acceptatie van de ervaring door familie,
verpleging en artsen, evenals de
acceptatie en integratie door de
BDE-er zelf een moeizaam en langdurig proces is. Na de pauze konden
de aanwezigen uit de mond van een
ervaringsdeskundige (Marga van
Lennep), die een BDE had doorgemaakt, haar persoonlijk en aangrijpend relaas horen en vaststellen dat
alle elementen die in het onderzoek

Jong leren in het verkeer bij kinderdagverblijf
de Speelboerderij
De kinderen van kinderdagverblijf de Speelboerderij kregen bezoek van de
Mijdrechte brandweerwagen om een kijkje te nemen in deze stoere auto.
Op twee andere dagen kwam er een ambulance die ook van heel dichtbij
mocht worden bekeken.
De kinderen hebben de afgelopen periode op spelenderwijs kennis gemaakt
met het thema verkeer vanuit het VVE programma. Het VVE programma
is met name gericht op stimulering van de taalontwikkeling van jonge
kinderen. De kinderen vonden het een heel leuk thema.

naar voren waren gekomen ook
door haar zijn doorgemaakt.
Deze geslaagde bijeenkomst,
die werd georganiseerd door het
Johannes Hospitium in Wilnis, werd
besloten met een zeer geanimeerde

discussie tussen de sprekers en de
zaal.
Voor meer informatie over het
Johannes Hospitium
www.johanneshospitium.nl. Zie voor
BDE’s www.pimvanlommel.nl
(foto warlies wessels)

Moederbedrijf Karwei ‘Beste Werkgever’
Op woensdag 9 oktober jl. zijn de
Beste Werkgevers Awards uitgereikt door Effectory, marktleider op
het gebied van Medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Op de eerste
plaats in de categorie 'Retail’ eindigde het Alphense familiebedrijf
Goedhart Bouwbeheer, een holding
van drie werkmaatschappijen met
Gamma- en Karweibouwmarkten,
BouwCenter Goedhart en Goedhart
Keukens.
Daarnaast is Goedhart Bouwbeheer
negende geworden van de totale
lijst waar ruim 260 bedrijven aan

mee deden in de categorie minder dan 1000 medewerkers. Het
regionaal opererende familiebedrijf stelt haar medewerkers en
klanten centraal. Dat leidt tot hoge
medewerkerstevredenheid en voor
de klanten altijd een goede ervaring
in het contact met de medewerkers
van Goedhart. Karwei Mijdrecht,
onderdeel van Goudhart, werd vorig
jaar uitgeroepen tot beste Karwei
van ons land.
Kijk voor meer informatie ook op

www.goedhart-bouwbeheer.nl

DE GROENE VENEN 24 uur per dag
online te lezen op:

www.degroenevenen.nl

Inmiddels zijn de inschrijvingen
van start gegaan en kunnen we
concluderen dat velen de stichting
KiKa een warm hart toedragen.
Daarbij hebben diverse bedrijven
reeds geheel belangeloos van
kleine tot grote prijzen beschikbaar
gesteld welke worden verloot in een
tombola. De opbrengsten vanuit de
tombola zijn natuurlijk ook in zijn
geheel ten gunste van KiKa.
Er zal op deze dag worden gevist
op roofvis volgens de regels van de
Nederlandse visfederatie. Uiteraard
wordt gevist op basis van Catch
& Release. De locaties zijn op de
Westeinderplassen, Nieuwe Meer,
de Ringvaart tussen de Nieuwe
Meer en de Leimuiderbrug. Sloten
en vaarten in Uithoorn en de Kwakel. Er mag zowel vanuit de boot
als vanaf de kant gevist worden.
Vissers kunnen zelf bepalen waar
zij denken dat de grootste roofvis
verstopt ligt!
Tussen 8 en 15 uur kunnen de
hengels worden uitgegooid in de bovenstaande wateren. Daarna wordt
er verzameld bij café Bolle Pauw
in De Kwakel. Daar wordt een
tombola gehouden voor de deelnemers van de KiKa roofviswedstrijd,
waarvan de opbrengsten uiteraard
ook weer ten goede komen voor
KiKa. Door de inzet van vrijwilligers
is er een keur aan prijzen op de tafel gekomen. Van pluggen, vistassen
en hengels tot zelfs een midweekverblijf in Zweden, inclusief visboot.
Vervolgens is er een gesponsorde
gezamenlijke maaltijd. Rond 19 uur
wordt de opbrengst bekendgemaakt
en d.m.v. een cheque overhandigd
aan KiKa. Inschrijven kan nog
voor deze KiKa roofvisdag. Voor
35 euro per persoon kunt u KiKa
steunen en een fantastische visdag
beleven. Voor meer informatie kunt
u op onze facebook pagina terecht:
www.facebook.com/KikaRoofviswedstrijd
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ZEVENHOVEN
Zuideinde 38

Vrijstaande bungalow met uitzicht over de polder
• 3 slaapkamers op de begane grond
• Op de verdieping 1 (slaap) kamer en aparte bergruimte
• Ruime, semi-open hoekkeuken
• Eigen grondoppervlakte van maar liefst 820 m²
• Vrijstaande stenen berging/garage
• Fraaie ligging op een dijk, aan de rand van Zevenhoven
Aantal kamers: 5
Perceelopp.: 820 m²

Inhoud: 460 m³
Woonopp.: 91 m²

Bouwjaar: 1967

VRAAGPRIJS € 339.000- K.K.
Achterweg 54
2421 EB Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 15 22
nieuwkoop@drieman.nl

www.drieman.nl

Bij Jachthaven De Wilgenhoek worden 18 recreatieappartementen gerealiseerd. De 3-kamer appartementen op de eerste tot en
met de derde verdieping, variëren tussen de ca. 73m2 en ca. 80
m2 en zijn voorzien van royale buitenruimten. Tevens beschikken
alle appartementen over een parkeerplaats en ligplaats.

Nu in verkoop vanaf €285.000,- VON
Vraag naar de verkoopbrochure!

Met een fantastisch uitzicht over
de Vinkeveense plassen!
WWW.DEWILGENHOEK.COM

T 0297 - 263 263
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Belevingsbureau Angi

“Van een evenement een beleving maken”
Belevingsbureau Angi organiseert evenementen met een toegevoegde waarde. Het uitgangspunt van Angi is
dat je een productpresentatie, een personeelsfeest, een opening van een nieuw bedrijf of een nieuwjaarsborrel, niet bijwoont maar dat je die ‘beleeft’. “Je moet er een blijvende herinnering aan overhouden,” vinden
Anique de Muinck en Gillian Robles.
Anique werkte bij een evenementenbureau en Gillian zat in de reclame
en promotiesector. Ze werkten
regelmatig samen en kwamen tot de
ontdekking dat ze beiden dezelfde
uitgesproken opvattingen hadden
over de organisatie van evenementen.
Dat leidde in 2008 tot een gezamenlijk bedrijf dat in 2009 full time op
stoom kwam. Sinds vorige maand
hebben ze hun tenten opgeslagen in
Dock 15 in Mijdrecht, waar ze zich
als authentieke Rondeveners meteen
weer thuis voelen. “Na een aantal
jaren in Amsterdam gewerkt te
hebben, mis je toch dat kleinschalige
en gemoedelijke van een dorp en de
specifieke sfeer van de polder. En
sfeer is zo’n beetje ons handelsmerk.
Wij zijn er op uit om de evenementen
die wij organiseren of waarbij we
betrokken zijn, een extra dimensie
mee te geven, met als doel dat het
een belevenis wordt waar mensen
nog lang over napraten. Ze moeten er
een herinnering aan over houden.”
Elk detail telt
Anique en Gillian schrijven concepten en produceren veelsoortige
evenementen. Daarbij gaan ze steeds
op zoek naar de achterliggende gedachte. Wie wil men bereiken, wat is

de bedoeling, wat wil men uitstralen,
wat is de bedrijfsfilosofie, welke
boodschap wil men de bezoekers
meegeven. “Dat leidt dan meestal
tot de keuze van een concept, dat
de rode draad vormt, die door de
hele dag of avond heen loopt. Het
komt in de verschillende onderdelen
steeds op een andere manier weer
terug. Zo hebben we bijvoorbeeld
een bijeenkomst voor topmanagers
georganiseerd waar het ging over het
milieu. Daar hebben we toen de vloer
van de zaal bedekt met echt gras. De
geur en het gevoel van echt gras gaf
bij binnenkomst al meteen een hele
goede sfeer waarbij men zich al snel
in de natuur waande. Verder hingen
onder andere de badges tussen boompjes en kreeg iedereen een vijgenboompje mee. Zo neem je zelfs een
stukje van het concept mee naar huis
en het is een stuk milieuvriendelijker
dan de meeste weggevertjes. Een
ander leuk voorbeeld is de opening
van Dock 15 van enkele maanden
geleden. We zijn toen verantwoordelijk geweest voor de productie van
een aantal creatieve invullingen. Wij
hebben toen het herkenningspunt
van Dock 15, de paal voor het pand,
terug laten komen in bijvoorbeeld de
kostuums van de hostesses. Ook kreeg

iedereen een symbolische Dock 15
usb-sleutel van het pand. Een spetterend optreden van Hans Klok was
ook voor de honderden bezoekers
een beleving in de ware zin van het
woord.”
Budget
“Het hoeft natuurlijk niet altijd Hans
Klok te zijn,” zegt Gillian. “Je kunt
ook met kleine details en met een
creatieve aanpak een bijeenkomst tot
een beleving maken. We doen zowel
grote evenementen als kleinschalige
bijeenkomsten, waarbij we telkens
op zoek gaan naar de specifieke
belevingselementen. Zo hebben we
deze zomer een bedrijfsfeest, dat wij
jaarlijks verzorgen, dit keer niet in
een standaard evenementenlocatie
laten plaatsvinden maar in plaats
daarvan hebben we een jachthaven
omgetoverd tot een heuse Zuid-Franse Beachclub. We hebben oog voor
detail. Onze inzet is een evenement
op maat, waar men de sfeer van het
bedrijf in herkent en waar mensen
zich thuis voelen. Dat betekent dat
wij ook nooit een concept ‘van de
plank pakken’. Elke keer opnieuw
leveren we maatwerk.”
Bij Belevingsbureau Angi merken ze
ook wel dat veel bedrijven het niet

RegioBank loopt met de introductie
vooruit op het wetsvoorstel Jeugdsparen dat CDA en ChristenUnie in
juni van dit jaar indienden. “Doel is
om het sparen onder jongeren weer
te bevorderen, op vergelijkbare
wijze als met de oude Zilvervloot.
Zo willen we een steentje bijdragen
aan het ‘spaarbewustzijn’ onder
jongeren,” aldus Harry Schuurs,
zelfstandig adviseur van RegioBank
in Wilnis.
Vanaf de geboorte tot het bereiken
van

de leeftijd van 18 jaar kan geld
worden ingelegd op Zilvervloot
Sparen. De rekening moet wel
uiterlijk in het vijftiende levensjaar
worden geopend. De maximale
inleg bedraagt 600 euro (dat is 50
euro per maand), bij een rentevergoeding van momenteel 2,4%
(peildatum: 6 september 2012).
Per volledig spaarjaar ontvangen
spaarders een premie van 1% over
de inleg, met een maximum van
10%. “Jongeren die dus 18 jaar
lang 600 euro per jaar sparen,
strijken meer dan duizend euro aan
premie (1.080 euro) op, bovenop de
al aantrekkelijke jaarlijkse rentevergoeding,” rekent Harry Schuurs
voor.
Voor meer informatie over Zilvervloot Sparen kan men terecht bij
één van de persoonlijke adviseurs
van RegioBank Wilnis. Loop even
binnen of maak een afspraak:
RegioBank Wilnis is gevestigd aan
de Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon:
0297-289090.
Het belang van persoonlijk
contact
Waarom kiest een klant voor
een bepaalde bank? Persoonlijk
contact en een bankkantoor
in de buurt zijn belangrijke
redenen. Bij veel banken lijkt het

makkelijk hebben. “Maar zeuren over
de crisis heeft niet onze voorkeur,”
zegt Anique. “Juist in tijden dat het
allemaal niet van een leien dakje
loopt, kan een leuk evenement of een
bijzondere bijeenkomst weer positieve energie opleveren. En dat hoeft
helemaal geen kapitalen te kosten.”

dat ook voordelen. We kunnen heel
snel schakelen. Wanneer we hier een
gesprek met de klant hebben kunnen
we er meestal al snel een specialist
bijhalen als dat nodig is. De combinatie en wisselwerking met de anderen
hier in huis werkt nu na een paar
weken al heel goed.”

Snel schakelen
Anique en Gillian zijn blij met hun
nieuwe huisvesting bij Dock 15.
“Wij zijn met z’n tweetjes, maar we
hoeven natuurlijk niet alles zelf te
doen. We vinden hier in het gebouw
een aantal bedrijven waar we mee
samen werken. Voor de klant heeft

Meer informatie over Belevingsbureau Angi is te vinden op www.
angievents.nl en ook op facebook:

www.facebook.com/belevingsbureau.
Het bedrijf is gevestigd in Dock15, Industrieweg 15 in Mijdrecht. Telefoon:
Anique de Muinck: 06-1583 1288 en
Gillian Robles 06-4244 6519.

Clubkampioenschappen judo PK Sport
weer achter de rug

Zilvervloot terug bij RegioBank
Zilvervloot Sparen is weer
terug bij RegioBank! Bij dit
jeugdspaarproduct ontvangen
spaarders naast de jaarlijkse
rente een premie van maximaal
10%. Zilvervloot Sparen was
vanaf 1958 enorm populair, tot
de overheid in 1992 de regeling
stopte. Het populaire spaarproduct is nu weer verkrijgbaar
bij RegioBank in Wilnis.

Gillian Robles (l) en Anique de Muinck van Belevingsbureau Angi: “Juist in tijden
dat het allemaal niet van een leien dakje loopt, kan een leuk evenement of een
bijzondere bijeenkomst weer positieve energie opleveren. En dat hoeft helemaal
geen kapitalen te kosten.”				
foto patrick hesse

te draaien om het steeds verder
centraliseren van bankkantoren.
Het gevaar daarvan is het ontstaan
van anonieme banken. Tegelijkertijd
is er een grote groep mensen die
persoonlijk contact met vertrouwde
mensen heel belangrijk vindt.
Gewoon bij een bank in de buurt.
Daar waar je je financiële zaken
kunt bespreken met een vertrouwd
gezicht, iemand die letterlijk en
figuurlijk je taal spreekt.
Persoonlijke dienstverlening
Bij RegioBank is persoonlijke
dienstverlening een heel belangrijk
onderdeel van onze manier van
werken. Dit betekent face to face
contact, persoonlijk begeleiding bij
het regelen van bankzaken, enzovoort. En natuurlijk zijn we ook een
complete bank: sparen met aantrekkelijke rentes, een uitgebreide
betaalrekening tegen een gunstige
prijs, hypotheken. Vooral nu het
niet meer vanzelfsprekend is dat
er een bank in de buurt is, is zo’n
complete bank om de hoek belangrijk. De bank waar ze je erkennen
en herkennen als mens en niet als
bankrekeningnummer. Bij RegioBank Wilnis aan de Dorpsstraat 7
in Wilnis zetten we ons daar iedere
dag voor in.

De clubkamioenschappen judo bij
PK Sport worden georganiseerd om
kinderen op een leuke recreatieve
manier kennis te laten maken met
wedstrijdjudo. PK Sport heeft in
totaal 70 judoleden waarvan er
35 meededen aan het toernooi. De
meeste judoka’s hadden zich zeer
goed voorbereid door op zaterdag
de wedstrijdtrainingen te volgen.
Iedere zaterdag is er wedstrijdtraining, deze training is niet alleen om
de kinderen goed voor te bereiden
voor wedstrijden maar ook wat
extra aandacht te geven voor bepaalde judotechnieken. Alle kinderen waren ingedeeld in poultjes van
vier of vijf judoka’s. In poule drie

moest door gelijk aantal punten een
extra finalepartij gejudood worden.
Deze finale ging tussen Rien Post
en Stan Meyer, Rien wist met een
klein verschil de finale te winnen.
Ook in poule twee moest er een
finalepartij worden gespeeld, deze
finale ging tussen Jordy Meyer en
Mats Holtrop. Mats won deze partij. Het was weer een knotsgekke
ochtend met een overvolle Dojo met
Judoka’s en ouders. De organisatie
kijkt terug op een zeer geslaagd en
leerzaam toernooi.
Voor meer informatie over judo bij
PK Sport, bel 0297-264666, of kijk

www.pksport.nl
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De keuze van...

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

Deze week op
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 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
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

Titel: Botsing
Auteur: Ingrid Oonincx
“In eerste instantie trok het van
‘Botsing’ omslag me helemaal
niet, maar op aanraden van de
uitgever, die overigens inmiddels
het omslag aangepast heeft, en
omdat ik wel zin had in een pakkende thriller, ben ik er toch in
begonnen. De karakters zijn interessant, geloofwaardig en maken
herkenbare ontwikkelingen door,
waardoor het inleven makkelijk
wordt. De verhaallijnen komen
langzaam bij elkaar. Wat hebben
deze zo op het eerste gezicht
complete vreemden met elkaar
te maken? De spanning wordt
goed opgebouwd, wat het heel
moeilijk maakt om het boek even
weg te leggen. Wat mij betreft
staat Ingrid Oonincx gelijkwaardig aan auteurs als Saskia
Noort.”
gelezen door hetty aafjes

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

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

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
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
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

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

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

Les Diamants
de Bordeaux
Weet je waar ik altijd ontzettend
veel moeite mee heb? Terugkomen
op een discussie en dan uiteindelijk
moeten toegeven dat ik ongelijk
gehad heb. Vooral die fijne wellus/
nietus discussies met manlief is daar
zo’n voorbeeld van; ik denk dat we
hierin niet het enige echtpaar zijn!
Tegenwoordig moet ik bij onze vaste
klanten van het eerste uur ook

Een goede raad 		
J.K. Rowling

Een grote roman over een kleine
gemeenschap Wanneer Barry
Fairbrother onverwacht sterft, zijn
de bewoners van Pagford geschokt.
Pagford lijkt een idyllisch Engels
plattelandsdorp, met een charmant
marktplein en een oude abdij,
maar achter die fraaie façade gaan
grote conflicten schuil. Rijk tegen
arm, tieners tegen hun ouders,
vrouwen tegen hun echtgenoten,
leraren tegen hun leerlingen... In
Pagford is niets wat het lijkt. De
lege stoel die Barry achterlaat in
de gemeenteraad is de aanleiding
tot de grootste strijd die het dorp
ooit heeft gekend. Wie zal zegevieren in deze verkiezingen vol opportunisme, valsheid en verbijsterende
onthullingen?

2

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

Boeken tip 5...

Pontenilo 			
Irma Joubert
De slagschaduw
van de
Tweede
Wereldoorlog valt
niet alleen
over
Europa,
maar verspreidt

door het stof. Toen wij net begonnen
hadden we namelijk geen enkele fles
wijn van Franse komaf in de schappen staan, met als reden: Franse wijnen zijn er in overvloed en Italiaanse
wijnen vinden wij veel ‘bijzonderder’.
Sinds ik een prachtige serie Franse
wijnen in de schappen heb staan,
word ik nog maar al te vaak herinnerd aan die uitspraak. Maar ook wij
worden groot en komen nu toch wel
een beetje terug op die –toen weloverwogen– beslissing! Het begon
met wat uitstekende huiswijnen uit
de lImoux en tegenwoordig hebben
we een dijk van een display staa,n
met een prachtige serie wijnen uit
de Bordeaux! Jawel, de Pomerol en
flessen Margaux hebben een prominente plek gekregen.
Waarom die omslag? Nou ja, omslag
is een groot woord, Italië blijft
voor ons natuurlijke altijd Numero
Uno, maar proeven doet kopen. Op
een proeverij stonden deze zeer

zich tot diep in Zuid-Afrika. De
politieke
tegenstellingen in dat land ontwrichten ook het hechte Afrikaner
gezin
Fourie. De sfeer in huis wordt om
te snijden. De gevoelige Klara, die
een goede vriend verloor bij de
slag om El Alamein, probeert de
vrede
in haar familie te bewaren. Dan
wordt op de plaas van Fourie een
Italiaanse krijgsgevangene tewerkgesteld. Tegen wil en dank groeit
er bij Klara een intense woede
tegen deze vreemdeling. Terwijl de
Italiaan
moet meebouwen aan een grote
brug, wordt de kloof tussen de
leden
van het gezin Fourie steeds groter.
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De kakkerlak 		
Jo Nesbo

4

Duivelskus 			
Unni Lindell

Vivian Glenne, eind dertig en
moeder van drie kinderen, wordt
half begraven gevonden vlak bij
haar huis. Terwijl Marian Dahle en
Cato Isaksen op de zaak worden
gezet, gaat Vivians oudste zoon, de
15-jarige Dan, met zijn vriend Jonas zelf op onderzoek uit. Als blijkt
dat Vivian werd gevolgd door een
grijze man in een donkere BMW,
wordt ook duidelijk dat zij een
relatie had met deze veel oudere
man. Maar wie is hij? En waarom
is Vivian vermoord?

5

In de kamer van een obscuur motel in
Bangkok wordt het lijk van de Noorse
ambassadeur gevonden. Harry Hole
wordt naar Thailand gestuurd om in
samenwerking met zijn Thais-Amerikaanse collega Liz Crumley de zaak
zo discreet mogelijk op te lossen.
Maar naarmate het onderzoek vordert, wordt hem langzaam duidelijk
dat het om meer dan alleen een
moord gaat. Ook lijkt het erop dat
een aantal mensen in Noorwegen er
belang bij had om hem naar Thailand
te sturen. Harry is echter vastbesloten
om het ongedierte dat het daglicht
niet kan verdragen te ontmaskeren.

bijzondere flessen open en wij waren
meteen verkocht, en het display ook,
aan ons!
In de regio mogen wij ons nu de dealer noemen van de Club Elite wijnen
van het Franse wijnhuis Cordier. Dit
wijnhuis heeft uit elke prominente
streek in de Bordeaux een paradepaardje. Zo is er een Pomerol,
Margaux, Margaux Grand Cru, Saint
Estephe, Saint Emillion grand cru
en een Pauillac. Vijf kastelen uit vijf
prestigieuze Bordeaux-appellations
door het huis Cordier geselecteerd
om hun kwaliteit. Opmerkelijk en
origineel: de vijf worden gebotteld
in een dikbuikige fles, die atypisch
is voor Bordeaux. 'Les diamants de
Bordeaux', wordt deze fles genoemd
en is zelfs gepatenteerd. Geen ander
wijnhuis werkt hier dus mee. Ook
apart is de wijze van verpakken.
Normaal worden de wijnen per 6 in
een doos aangeleverd, deze per 4 in
een kistje met chique opdruk.

Fantasia VII 		
Geronimo Stilton
Fantasia wordt bedreigd door
de Zwarte Parel Tovenaar: een
boze tovenaar die na duizend jaar
gevangenschap in de Duistere
Draaikolk weer op vrije voeten
is! Hij zet alles op alles om zeven
kostbare talismannen, die hem een
ongekende macht kunnen bezorgen, in zijn bezit te krijgen. Feeënkoningin Florina de Fleur aarzelt
geen moment en besluit Geronimo
opnieuw om hulp te vragen. En zo
begint het volgende, bloedstollende
avontuur, waarin Geronimo duizenden gevaren zal moeten doorstaan
om te voorkomen dat de tovenaar
in zijn doortrapte plannetje slaagt!
Gelukkig krijgt hij daarbij wel hulp
van nieuwe vrienden.

U snapt het, ook ik val steeds voor
het uiterlijk! De wijnen smaken
natuurlijk zeer divers door de
verschillen in de bodem, houtlaging
en de verschillende percentages
aan druifsoorten die er in wijnen
verwerkt zitten.
Dus bij deze geef ik toe, Franse wijnen zijn er inderdaad in overvloed,
maar sommige wijnen zijn te mooi
om niet te delen! Zo dat is eruit,
discussie gesloten!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Mitchel Schenderling toont kijkje in de keuken van de sterrenrestaurants

PUUR... achter de schermen
Laat ik me eerst even voorstellen: mijn naam is Mitchel Schenderling, ik ben 24 jaar en kook al vanaf mijn
vijftiende. Ik ben begonnen in een keuken op een camping in Frankrijk en ben daarna vijf jaar gaan werken
en leren bij restaurant Rendez Vous in Mijdrecht. Tijdens mijn laatste jaar daar ben ik in de leer geweest
bij restaurant ‘t Amsterdammertje in Loenen a/d Vecht (1 Michelinster). Na mijn loopbaan bij Rendez Vous
ben ik in de leer gegaan bij restaurant Aan de Poel te Amstelveen (1 Michelinster). Kort geleden ben ik in
Mijdrecht gestart met PUUR. In deze delicatessenwinkel wil mensen de keuze geven om met behoud van
sterrenkwaliteit maaltijden bij mij af te halen. Deze worden warm meegegeven of kunnen thuis worden afgemaakt. PUUR wisselt regelmatig van menu en serveert bijvoorbeeld ook lunch. Daarnaast bent u hier ook
voor workshops en catering aan het juiste adres.

Omdat een groot deel van mijn
opleiding plaatsvond bij chefs van
Michelinsterren restaurants, lijkt het
me leuk u letterlijk een 'kijkje' in
de keuken te bieden en te vertellen
hoe een dag daar verloopt. Vanaf
het moment van binnenkomen tot
het moment van vertrek is het een
zware, lange en uitputtende strijd
om voor de gasten een bijzondere
ervaring zowel op het bord als in de
mond te creëren.
In een sterren restaurant heb je een
personeelsverdeling in de keuken,

ook wel een partie genoemd.
Ik was bijvoorbeeld entremetier, wat
zo'n beetje betekent dat ik verantwoordelijk was voor alle groentes.
En daar ben je dan de hele dag mee
bezig. Het draaiend houden van zo’n
partie vergt namelijk veel verschillende bereidingen van erg veel verschillende groentes. Elk afzonderlijk
gerecht bevat over het algemeen
genomen meer dan twee verschillende groentes, die afwisselend van het
garnituur variëren van smaakmakers
tot secuurdere creaties.
Hoe begint zo’n dag bij een
sterren restaurant?
09:15 uur: Iedereen komt
zo’n beetje binnen,
er wordt gelachen,
gepraat en koffie
gedronken.
09:45 uur: Je
kleedt je om en
meestal is iedereen stil. Stilte
voor de storm
noem ik dat altijd.
Je gaat de keuken
in, de muziek gaat
aan en dan opeens
zie je iedereen vliegen:
de garde (voorgerechten)
maken hun dressings en hun

kleine garnituren voor de lunch en
de entremetier (groenten) begint
met snijden en vouwen van garnituur.
De rotisseurs (soepen, sauzen, vlees,
vis) zeven alle sauzen die gister zijn
opgezet, koken deze verder in en
maken al het vlees en vis schoon. De
patisserie (nagerechten) draait al
het ijs en maakt de bavarois en de
sauzen.
(Het is altijd leuk om een nieuwe
leerling in de keuken te krijgen. Als
leerling zie je iedereen eerst heel
rustig en dan ineens om 09:45 vliegt
iedereen.)
11 uur: Iedereen vecht tegen de klok
om zoveel mogelijk af te krijgen en
het liefst al aan de garnituren voor
het diner te beginnen.
11:30 uur: De chef roept door de
keuken: “Opruimen!” Want om 12
uur staan de eerste gasten voor de
deur.
12 uur: De keuken blinkt weer en de
lunch begint, tot ongeveer 15 uur.
15 uur: De lunch is voorbij en er
wordt snel schoongemaakt. Nu volgt
hetzelfde ritueel als vóór de lunch,
alleen gaat het nu om de garnituren
etc. voor het diner.
16:30 uur: Het personeel gaat eten
tot 17:30 uur.
17:30 uur: Diner wordt klaargezet
en dan komt er opeens een andere

Zilveren Turfloop en Stichting Haarwensen
Op 4 november organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit
Mijdrecht de Zilveren Turfloop.
Bij sporthal De Phoenix kan weer
op verschillende afstanden worden gestart. Voor de jeugd is er de
Rabo Kinderloop over een afstand
van 1 km waarvan het parcours
door het sportpark voert. De
deelname hieraan is gratis. Er zijn
prestatielopen van 5 km, 10 km
en 16,1 km. En er is een Businessloop voor bedrijven en instellingen, die kan worden gelopen als 5
en 10 km.

Stichting Haarwensen
Elk jaar wordt een deel van de
binnengekomen sponsorgelden
gedoneerd aan een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor Stichting
Haarwensen. Deze Stichting 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 is
Stichting Haarwensen opgericht. Zij
leveren gratis haarwerken van hoge

sfeer in het restaurant; iedereen is
mooi aangekleed, de schemering valt
en mensen worden verbaasd met
prachtige gerechten.
22:30 uur: De laatste hoofdgerechten worden gemaakt.
23 uur: De laatste desserts worden
gemaakt.
23:15 uur: De keuken wordt
schoongemaakt en er wordt besteld
en nagepraat wat beter kon of moet
veranderen en misschien nog een gesprek gevoerd over eventuele nieuwe
gerechten.
1 uur: Je bent klaar met bestellen en
napraten en iedereen is vrij om naar
huis te gaan.
Wat klopt er van de illusie dat elk
menu wordt gecreëerd in samenwerking met het hele team?
Dat zal ik u vertellen. Terwijl wij
druk zijn met de voorbereidingen
voor lunch en diner, zijn de meeste
koks bezig met: “Wat kan ik anders
doen?” en “Niet weer die knol in
een ruitje snijden en weer garen
op de barbecue?” of “Kan ik hem
roken, is dat lekker?” “Konfijten of
bakken?” En dat gaat maar door en
door in de gedachten van iedere kok.
Als de lunch minder druk is ga je
alles klaar maken voor het diner
en als er dan tijd over is, kun je in
goed overleg gaan ‘spelen’, zoals
dat wordt genoemd. Bijvoorbeeld
verschillende bereidingen maken
met champignon, courgette etc.

Wat er dan gebeurt is altijd het
leukst. Iedereen komt met zijn ding
naar elkaar toe, er wordt geproefd
en besproken en opeens zijn er nieuwe combinaties, nieuwe garnituren
en creëer je –met iedereen samen
eigenlijk– een nieuw gerecht. Vervolgens wordt de chef erbij gehaald,
hij proeft het gerecht en zegt wat hij
er van vindt. Misschien een kleine
verandering qua smaak of opmaak
van het bord, wat weer belangrijk is
voor het oog, plaatsen van kleuren
en zorgen dat er geen smaakverlies
optreedt. Als dat allemaal klopt heb
je een nieuw gerecht!
Een gemiddelde dag in het leven van
een chef de partie bevat dus veel
verschillende dingen. Nieuwe creaties, routineopbouw van gerechten,
mis en place, lunch en diner. Mijn
chef zei altijd: “Het is topsport.” Een
gedachtegang die het makkelijker
maakt om het gemis van vrienden
en familie te compenseren. Maar
eigenlijk wordt dat al recht gestreken met het idee dat je meewerkt
aan iets moois en doet wat je het
liefste doet!
Daarom is het zo geweldig dat ik dit
vak dat nu helemaal voor mijzelf (en
voor u) kan doen!

Mitchel Schenderling
Eigenaar Puur
www.puur-mijdrecht.nl
info@puur-mijdrecht.nl

De tijd van knellende modieuze schoenen
is voorbij!

kwaliteit aan deze kinderen.
De Stichting Haarwensen is op 4
november aanwezig in en bij sporthal De Phoenix. Het is dan mogelijk
de mascotte van de Stichting aan te
schaffen. Saartje kost slechts 7,95
euro en de gehele opbrengst komt
bij de productie en de verzorging
van de pruiken terecht.
De pruiken van de Stichting
Haarwensen worden gemaakt van
echt haar. Hiervoor is de Stichting
afhankelijk van mensen die hun afgeknipte haar willen doneren. Wilt
u uw haar afknippen of heeft u nog
een staart in de kast liggen? Dan
ontvangt de Stichting Haarwensen

die heel graag! Voor meer informatie, zie www.haarwensen.nl

Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop
is vanaf 10.30 uur. In de sporthal
De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid
tot omkleden. Daarnaast is er een
tasseninname. Uiteraard kunnen
deelnemers en publiek gebruik
maken van de faciliteiten die de
sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig. Kijk voor
meer informatie over de starttijd
per afstand, de bereikbaarheid, het
prijzengeld, het parcours etc. op

www.zilverenturfloop.nl.

Bij Smit Schoenen vindt u ook dit
seizoen het nieuwe merk Mywalker. Speciaal ontworpen voor de
zelfverzekerde vrouw.
Het dagelijks leven is al hectisch
genoeg. Werken, zorgen, sporten,
uitgaan, flirten, liefhebben. Als
vrouw zoek je een schoen die je
bijstaat tijdens al deze momenten.
Met een Mywalker sta je altijd
comfortabel in je schoenen, het
design staat garant voor de ‘style’
die je als vrouw wilt laten zien.
Kom de verrassende collectie
bekijken op de Mywalker Feel
Good Day, op woensdag 31 oktober van 11 tot 16 uur bij Smit
Schoenen op de Dorpsstraat 39 in
Mijdrecht. Voor elke vrouw is er
wel een Mywalker die past in haar
schoenenkast. Van sexy tot sportief,
van klassiek tot modern. Koopt u op
deze dag een nieuw paar Mywal-

kers dan kunt u het aankoopbedrag
terugwinnen!
Wat Mywalker zo bijzonder maakt
is de toevoeging van Xsensible
Inside.Een unieke stretchleer
technologie die garant staat voor de
ideale pasvorm en ultiem comfort.
Xsensible Inside zorgt ervoor dat
elke Mywalker extreem rekbaar,
ademend, duurzaam en licht van gewicht is. Het stretchleer volgt altijd
de natuurlijke vorm van je voet. Of
deze nu gewoon is of wat opgezet
na een dag lang winkelen.
Kom naar Smit Schoenen op 31
oktober en laat u overtuigen van dit
mooie merk.
Zie ook: www.my-walker.com.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Moon Wolters en Pieter Kroon van Milieudefensie Abcoude/Baambrugge

“Actievoeren kan wel degelijk helpen”
De Vereniging Milieudefensie is een organisatie die zich inzet voor de bescherming van het milieu in ruime
zin. Ze maken zich druk over de milieuproblematiek op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Er wordt
voorlichting gegeven en er wordt zo nodig actie gevoerd om de milieubelangen te beschermen en problemen
op te lossen. De afdeling Abcoude/Baambrugge bestaat al veertig jaar. “Er zijn hier in de loop der jaren een
paar aardige successen geboekt,” stellen Moon Wolters en Pieter Kroon vast.
Terugkijkend op de afgelopen vier
decennia stelt Moon vast dat de tijden sterk veranderd zijn. “We hebben als plaatselijke vereniging een
bloeiperiode gekend met een flinke
groep actieve vrijwilligers. Maar
het wordt steeds moeilijker om
mensen te vinden die zich voor een
bepaalde periode aan de vereniging
willen binden. Daar staat gelukkig
tegenover dat er altijd wel mensen
te vinden zijn die in voorkomende
gevallen de handen uit de mouwen
willen steken. We hebben daar in
de afgelopen jaren verschillende
mooie voorbeelden van gezien.
Een zeer succesvolle actie was
het verzet tegen de aanleg van de
verbinding tussen de A6 en de A9
dwars door een prachtig natuurgebied. We hebben toen meegedaan
in een klankbordgroep. Maar soms
is dat niet genoeg en moet je ook
de bevolking mobiliseren om de
druk te vergroten. We hebben in
het geval van de snelweg met grote
ballonnen in het landschap inzichtelijk gemaakt waar die nieuwe
weg zou komen en welke gevolgen
dat voor het natuurgebied van
Gein en Naardermeer zou hebben.
We zijn in dat project met tal van
organisaties samen opgetrokken. Ik
noem bijvoorbeeld ‘Spaar het Gein’.
We hebben er met z’n allen voor
kunnen zorgen dat die weg er niet
komt. Maar je moet voordurend
alert blijven want het kan zo maar
gebeuren dat er weer eens een
nieuwe poging gedaan wordt. Kijk
maar naar de plannen rond de verbreding van de snelweg bij Utrecht.

Je ziet nu dat het opkomend verzet
tegen de verbreding van de snelweg
voor de minister aanleiding is om
nog eens goed naar de plannen te
laten kijken. Je mond open doen
helpt dus wel degelijk.”
De overheid moet beter luisteren
Een van de belangrijkste oorzaken
van problemen rond ruimtelijke
ordening en milieu is het feit dat
er vanuit de burelen van overheidsinstanties allerlei plannen werden
bedacht zonder dat er gekeken
wordt naar de feitelijke situatie.
Een duidelijk voorbeeld daarvan
vindt Moon de plannen rond de
dijkverzwaring bij het Gein. “Men
ging uit van een volstrekt onzinnige
hypothese dat bij een dijkdoorbraak
van ’t Gein Amsterdam Zuid Oost
inclusief het AMC onder water zou
raken. ‘t Gein is echter geen rivier
maar een boezemwater. Kans op
dijkdoorbraak is heel gering. Het
lijkt er op dat de strategie er op is
gericht op angst te kweken om zo je
zin te krijgen. Gelukkig is er overleg tot stand gekomen waardoor
de plannen drastisch zijn gewijzigd.
Aanvankelijk zouden er vierduizend
bomen gekapt moeten worden.
Nu is de zaak drastisch teruggeschroefd en gaat het nog maar om
een paar zwakke plekken en veel
minder bomen die gekapt moeten
worden.”
Een ander voorbeeld waarbij
de inbreng van de bevolking en
actiegroepen tot een verbetering
van de plannen heeft geleid is de
verdieping van het spoor en het

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

aquaduct onder ’t Gein. Moon: “Je
ziet dat een goede overlegstructuur
tot goede oplossingen kan leiden. Er
blijken niet alleen bij de plannenmakers, maar ook bij de inwoners
veel mensen te zijn die verstand van
zaken hebben en die een waardevolle inbreng kunnen hebben in het
overleg.”
Een nieuwe aanpak
De vereniging Milieudefensie Abcoude/Baambrugge is op zoek naar
een nieuwe aanpak. “Daarom ben
ik zo blij met de komst van Pieter,”
zegt Moon. “Ik hoop dat zijn jeugdig enthousiasme zal bijdragen aan
een opleving van onze vereniging.”
Pieter heeft zich gemeld omdat
het milieu hem na aan het hart ligt.
“Ik vind dat je dan ook bereid moet
zijn om de handen uit de mouwen
te steken. Er is in het verleden al
veel bereikt. Denk aan zaken als
afvalscheiding. Een onderwerp dat
door milieudefensie mede op de
kaart is gezet en dat steeds meer
gemeengoed wordt. Of denk aan milieuvriendelijk autorijden. Er staan
inmiddels een paar Greenwheel
Connectcars op ’t Van Doorneplein.
Ik vind ook dat we als vereniging
meer zichtbaar moeten worden. We
moeten onze vleugels uitslaan naar
de rest van de gemeente De Ronde

Moon Wolters van Milieudefensie Abcoude/Baambrugge blij met de komst van haar
nieuwe collega Pieter Kroon. “Ik hoop dat zijn jeugdig enthousiasme zal bijdragen
aan een opleving van onze vereniging.” Pieter heeft zich gemeld omdat het milieu
hem na aan het hart ligt. 				
foto patrick hesse
Venen. Er zijn in het Groene Hart
afdelingen opgeheven. Dat is jammer want het landelijke ledental
van milieudefensie groeit nog met
drieduizend per jaar. We willen
inspelen op de dingen die locaal
spelen. Het beleid van de gemeente
is er op gericht de inwoners beter
bij de plannen te betrekken. Dat
gaat de goede kant op. Er wordt de
laatste tijd beter geluisterd. Zie de
plannen rond de Rabolocatie of de
herstructurering van de Kerkstraat
in Abcoude. Soms gaat het nog wel
eens goed mis, zoals bij de rigoureuze snoei- en kapoperatie, bekend
als de Operatie Kaalslag. Maar ook
hier zie je dat je dingen kunt beïnvloeden als je er boven op zit. We
begrijpen dat mensen niet staan te

trappelen om een bestuursfunctie in
onze vereniging. Maar we streven
naar een netwerk van mensen die
samen met ons de ontwikkelingen
volgen, plannen beoordelen en mee
willen praten. We kunnen en willen
ook niet alles alleen doen en zoeken
zoveel mogelijk de samenwerking
met gelijkgezinde organisaties zoals
IVN, Spaar ’t Gein, Abcoude Groen
en Milieuorganisatie Groene Venen.
De inzet voor onze prachtige omgeving loont,” vinden Pieter en Moon.
Meer informatie is te vinden op
de landelijke site van Milieudefensie. De afdeling werkt nog aan
een nieuwe eigen site. Men kan
ook contact opnemen via email:
abcoude@milieudefensie.nl.

Moed verzamelen en opnieuw beginnen...
Dat is vaak waar het bij het verliezen van overgewicht om draait.
In principe is het voor iedereen
mogelijk af te vallen. Sommigen
zeggen zelfs dat het makkelijker
is dan op gewicht blijven. Martine
Hoogendijk deelt die mening niet:
“Ik vind afvallen zeker zo moeilijk. Het is vaak een periode waarin alles om het dieet draait. Elke
uitnodiging wordt met argusogen
bekeken en gevreesd wordt dat er
dingen gegeten moeten worden
die niet in het dieet passen. Dit
verknalt op voorhand je plezier in
het etentje of het feestje.”
Helaas het is niet anders. Dat is
waar het om draait als je wilt afvallen, je best doen en heel consequent
blijven totdat je het streefgewicht
hebt bereikt. Het is daarom
plezierig als de periode van streng
zijn voor jezelf, niet zo heel lang
duurt. Daarbij komt dat resultaat de
allerbeste motivator is. Deze beide
argumenten pleiten voor het zeer
hoogwaardige Prodimed-eiwitdieet,
waarmee Martine al sinds jaren
zeer succesvol is. Dit dieet stelt je
in staat snel gewicht te verliezen,
zonder dat je last hebt van een
hongergevoel. Het dieet verloopt

onder persoonlijke begeleiding in
vijf fasen, waarvan de laatste drie
fasen bedoeld zijn om weer terug te
keren naar ‘normale’ voeding. Dit is
soms voor ongeduldige klanten een
grote valkuil. Er wordt dan onvoldoende tijd besteed aan het weer
‘normaal’ gaan eten, met als vervelend gevolg dat de kilo’s er weer
aan komen. Heel vervelend en zeer
frustrerend. Dan gaat men paniekerig op zoek naar een nieuw boek
of ander dieet om dan vervolgens
weer van voren af aan te beginnen.
Jammer, ongezond en heel demotiverend. “Daarom besteed ik tijdens
de (twee)wekelijkse consulten veel
tijd aan het bespreken van ‘Wat
is dan gezonde voeding ?’,” aldus
Martine. “Mijn inspirator hierbij is
veelal prof. Martijn Katan, emeritus
hoogleraar voedingsleer aan de
VU in Amsterdam, die op een heel
eenvoudige wijze uit de doeken
doet wat nu echt gezond is en welke
verhalen uit de dikke duim gezogen
zijn (Wist u dat een broodje kaas
ongezonder is dan een broodje
kroket?).”
We vallen op dieetgebied van de
ene hype in de andere. Vrijwel allemaal onzinnige acties. Neem nu het

in Hollywood in opkomst zijnde dieet: ‘het ascetisch eten’. Dat zoveel
wil zeggen als oud brood, water en
een algenshake. Zeg nu eens eerlijk
gaat iemand dit lang volhouden?
Voor een resultaatgerichte aanpak
bestaande uit het afvallen met een
hoogwaardig eiwitdieet en daarna
geleidelijk terugkeren naar een
goede, gezonde voeding, kunt u contact opnemen met Martine Hoogendijk van Diet Solutions in Abcoude,

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

Test Honda Deauville NVT 700 ABS

Deauville une belle histoire
In 1998 werd de Deauville op de markt gebracht als opvolger van de
Revere. Deze lichte toermotor is vernoemd naar Deauville, een gemeente en badplaats in het Franse departement Calvados (regio LaagNormandië). Honda gaf hiermee gehoor aan de grote vraag naar een
toermotor in de middenklasse. Deze motor met het 650 cc-blok vormde
de onderkant van de toermotoren reeks van Honda. Hij levert een vermogen van 41 KW bij 8.000 tpm en heeft een koppel van 55 Nm bij
6.250 tpm.
De Deauville heeft een geheel ander
karakter dan de Revere, door de
toerkuip en geïntegreerde zijkoffers. In 2002 vindt een flinke update
van de Deauville plaats. Vanaf dat
moment word hij geleverd met het
Combined Brake System (CBS), het
mooie en beproefde remsysteem van
Honda. Met de voetrem wordt niet
alleen de achterrem bediend, maar
ook een van een van de drie zuigers
van de linker voorrem. Ook motorisch zijn er flink wat wijzigingen
aangebracht, waardoor het trillen
van de V-twin verder is beperkt.
Naast een secundair luchtsysteem
heeft de Deauville nu een katalysator in de overgang van spruitstuk
naar uitlaatdemper, plus nog eentje
in de demper zelf. De koffers zijn
licht gewijzigd, waardoor je nu een

laptop in een zijkoffer kunt vervoeren. De geschiedenis van de Dauville
kun je terugvinden op www.hondadeauville.nl van de Nederlandse
Honda Deauville club. Daaruit blijkt
meteen dat deze liefhebbersfiets een
grote schare fans heeft. En terecht,
vanaf dag één vind ik het een
mooie complete fiets die een heel
goed alternatief biedt voor de veel
zwaardere en veel duurdere Pan
European.
Vandaag ben ik bij Jos Snelderwaard, eigenaar van Floor Verbrugge Motoren in De Hoef, volgens mij
de oudste motorzaak in de omgeving. Jos en zijn mensen hebben dan
ook een bak ervaring in huis waar
je u tegen zegt. Hier vind je altijd
een enorme diversiteit aan merken

en modellen. Als je in de markt bent
voor een goede recente occasion
vind je hier altijd wat van je gading,
en wanneer je niet precies weet wat
je wilt, staat Jos je graag bij met als
zijn knowhow en ervaring en neemt
hij de tijd om de juiste motor voor je
uit te zoeken. Ik loop door de zaak
waar ik al meer dan 30 jaar kom en
snuffel tussen het grote assortiment,
wanneer mijn oog valt op een mooi
zwart gekleurde Honda Deauville uit
2006. Ik heb al eens de eerste generatie Deauville gereden (de 650)
dus lijkt het me een uitstekend idee
ook deze tweede generatie eens aan
de tand te voelen.
Jos kan zich prima in mijn keuze
vinden en laat Dennis, zijn steun en
toeverlaat, de fiets even klaarmaken
voor een testrit. De Deauville krijgt
een scherpe aanbiedingsprijs mee:
5.350 euro en dat is dan een all in
prijs (aflevering, beurt, tenaamstelling en volle tank). Als ik later thuis
op internet wat prijzen vergelijk op
diverse websites, dan is dit dan ook
zo’n beetje de laagste prijs gezien
kilometerstand en jaartal. Als ik op
deze frisse maar zonnige herfstochtend op pad ga, valt mijn oog meteen
op een bijzonder zinvol accessoire
van deze Deauville: handvatverwarming. Ik vond dit vroeger altijd voor
mietjes, maar gezien het feit dat
ik nog zomerhandschoenen draag
en het toch best fris is, maak ik er
dankbaar gebruik van. De standaard

al rijk uitgevoerde Deauville met
zijn geïntegreerde zijkoffers is ook
voorzien van een topkoffer en het
verstelbare scherm beschermt mij
uitstekend.
De motor rijdt als een vorst en ondanks de geringe cilinderinhoud is
hij heerlijk fors, zonder dat het een
zwaargewicht is. De twin doet prima
zijn werk; de Deauville voelt zich het
beste als je rijdt op de manier waar
hij voor gemaakt is: lekker door de
versnellingen heen opschakelen en
relaxt toeren. Pas als je echt het gas
erop zet merk je dat je te maken
hebt met een 700 cc twin, maar ja,
wie wil dit nou als je lekker aan het
toeren bent. Ook de vorige eigenaar
heeft gezien de stand van 52.600
kilometer op de teller waarschijnlijk
in de zomer lekkere vakanties en
mooie toertjes gemaakt en is echt
zuinig geweest op zijn fiets, alleen... tenenkrommend vind ik het
wanneer de eigenaar een sleutelbos
aan zijn contactsleutel hangt, met
als gevolg een kale kroonplaat. Niet
iets wat een spuitbus met grijze lak
niet zou kunnen oplossen, maar het
is zo makkelijk te voorkomen. Al
met al een lekkere toerfiets die staat
te trappelen voor een ritje Zwarte
Woud in Duitsland of nog beter: wat
dacht u van de badplaats Deauville
in Normandië...

Floor Verbrugge Motoren
1e Hoefweg 7, De Hoef
Tel: 0297-593348

Kort Nieuws
Nieuws van
SeniorWeb DRV
Onlangs organiseerde SeniorWeb
De Ronde Venen in Mijdrecht en
Abcoude een aantal workshops om
de belangstelling bij onze senioren
voor tablets te peilen. Tablets zijn
de waarschijnlijke opvolgers van de
desktop PC en de laptop waar alles
met de vinger moet. Het gaat dan
om de wat dure iPad van Apple, de
goedkopere van Google en straks die
van Microsoft. In Mijdrecht was er
een verrassend hoge opkomst. Voor
veel mensen was geen plaats meer in
het leslokaal. Vol was vol. Die twee
dagen zijn in totaal zo’n 66 belangstellenden geteld. In Abcoude was
dat veel minder. Slechts acht en dan
praat je wel over een dorp met bijna
9.000 inwoners! We leerden dat
de belangstelling bij tablets vooral
uitgaat naar internetten, e-mailen,
foto’s bekijken, spelletjes spelen en
dat de prijs een rol speelt. Veel senioren hebben thuis al een computer en
hebben geleerd er mee om te gaan.
Sterker nog: we worden nu al tijdens
de inloopochtenden geconfronteerd
met Apple bestanden in Windows
computers. Die horen daar niet thuis
en blijken, bij navraag, er in gezet
door de kleinkinderen die, via de
computer van oma, apps in hun iPad
hebben proberen te laden.
Kortom: SeniorWeb gaat nog even
op de oude voet door met lesgeven.
Basiscursus Windows 8 lessen van 2
uur, Internetcursus 7 lessen en Opfriscursus 4 lessen. Het programma
voor Mijdrecht, Abcoude en Uithoorn
is als volgt: Mijdrecht: Basiscursus
begint maandagmiddag 29/10 en
woensdagmiddag 31/10; Opfriscursus
vrijdagmorgen 2/11; Internetbankieren 1 les op vrijdagmorgen 30/11.
Abcoude: Basiscursus donderdagmiddag 1/11; Internetcursus vrijdagmorgen 2/11.
Uithoorn: Basiscursus dinsdagmiddag 30/10 en donderdagmiddag
13/12; Fotobewerken maandagmiddag 10/12; Internet kort (4 lessen)
maandagmiddag 5/11; Opfriscursus
woensdagmiddag 7/11; Kennismaken
1 les op donderdagmiddag 15/11.
Voor vragen en aanmelden 0297272720 b.g.g. 0297-282938.
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Door Michael Reuling

Mondial de l'Automobile 2012 – Parijs
De Autosalon in Parijs trok dit jaar weer vele bezoekers. Aangezien de
beurs wereldwijd veel aanzien geniet, staan er altijd flink wat primeurs
op de beursvloer. Vandaag deel twee van al het nieuws uit Parijs.

Lexus
Het nieuwe vlaggenschip van Lexus heeft een facelift ondergaan. De
3.000 wijzigingen zijn bijna niet waar te nemen, maar zorgen er toch
voor dat dit bijna een compleet nieuwe auto is. Het verbruik van de
LS600h is teruggebracht van 9,3 naar 8,6 l/100km, voor zo’n slagschip
is dat een zeer laag verbruik.

foto's patrick hesse

Peugeot

Toyota

Peugeot knalt op de beurs met een 260 pk sterke RCZ-R met 1.6
turbomotor. Een conceptcar, voorzien van de nieuwe facelift. Wellicht
een voorbode van een nieuw topmodel van de RCZ. Daarnaast toont het
merk de rally-uitvoering van de 208.

De Japanners hebben na de Prius
Wagon de smaak te pakken en
komen met weer een hybride stationwagon. Ditmaal de Auris Touring
Sports. Qua wielbasis gelijk aan
de hatchback, maar 28,5 centimer
langer. Uiteraard valt dit model
in de 14% bijtellingscategorie,
echter is het nog even wachten tot
volgend jaar voordat dit model in
de showroom staat. Ook toont het
merk de nieuwe Verso.

Renault
Mazda
Mazda toont de opvolger van de Mazda6. Zowel de sedan als Sportbreak
zijn aanwezig op de beurs. Beide auto’s zijn rond de 4.8 meter lang en
hebben een 2.0 met 145 of 165 pk onder de motorkap, met een verbruik
tussen de 5.5 en 6.0 per 100 kilometer. Er zal ook een 2.5 met 192 pk
leverbaar worden. Daarnaast kun je dieselen met een 2.2 SkyActiv-D
met 150 of 175 pk en 380 of 430 Nm koppel. Prijzen beginnen bij
€ 28.995,-. Vanaf november bij de dealer.

De nieuwe Clio staat binnenkort in
de showroom en dus pakt Renault
de kans om in Parijs nog wat extra
varianten van de Clio te laten zien.
Waaronder de dikke RS met ongeveer 200 pk en de ruime Estate
met 4,26 meter lengte.

Volkswagen
De nieuwe Golf VII is onthuld en
is verkrijgbaar vanaf € 18.790,-.
De auto wordt in eerste instante
leverbaar met twee benzine- en
twee dieselmotoren. Op de beursstand is de nieuwe GTI ook al te
bewonderen.

Smart
De Smart ForTwo stamt alweer uit
2007 en dus wordt het langzaam
tijd voor een nieuw model. Smart
toont in Frankrijk de Forstars conceptcar. De Smart is ongeveer 3,5
meter lang en heeft een wielbasis
van 2,47 meter. Qua lengte zal de
nieuwe ForTwo naar alle waarschijnlijkheid iets korter worden,
maar wat betreft designelementen
zullen we een hoop terug zien.

Mercedes-Benz
Velen verwachtten dat Mercedes
de nieuwe S-Klasse zou onthullen
in Parijs, maar helaas.
Er staat echter wel een SLS AMG
Electric Drive. Deze übersportwagen wordt in productie genomen
en levert maar liefst 750 pk en
1.000 Nm koppel. Prijskaartje?
€ 416.500,-. De sprint naar 100
km/u is in 3,9 seconden voorbij, de
topsnelheid ligt op 250 km/u. Elk
wiel wordt aangedreven door één
elektromotor. Deze wegen 45 kilo
per stuk, het accupakket weegt
548 kilo en heeft een capaciteit
van 600 kWh. Ook niet goedkoop,
maar eerder bereikbaar dan de
SLS Electric Drive is de nieuwe
CLS Shooting Brake, ook te zien
op de beursstand en hier en daar
al op de weg.

Nissan

Opel

De Japanners tonen in Parijs heel wat stoere modellen. Een achterwielaangedreven en gefacelifte 370Z bijvoorbeeld, met 328 pk. De nieuwe
TeRRA Concept, een voorbode van de nieuwe SUV. Of wat dacht je van
de Juke NISMO met 200 pk. Iets minder stoer en echt vrouwelijk is de
Nissan Micra Elle. Door de samenwerking met het blad probeert Nissan
van de Micra een heuze lifestyle auto te maken voor de moderne vrouw.

De Fiat 500 concurrent van Opel heet Adam. De 3.7 meter lange auto
wordt voor het eerst getoond in Parijs en komt begin volgend jaar naar
de dealer.

Volvo
Volvo toont in Parijs de nieuwe V40 Cross Country. Met het robuuste
uiterlijk komt het in ieder geval over dat je een echt vrijetijdsmens bent.
Dieselen kan vanaf de D2 motor met 115 pk voor € 28.495,-. De D4 diesel
heeft 177 pk en is in de duurste uitvoering € 39.595,-. Benzine is ook een
optie, de T4 met 180 pk is vanaf € 30.295,- te krijgen, de AWD T5 kost
€ 46.095,-.
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Toe aan iets creatiefs? Kom snel naar
www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl

Om gek van te worden!
U mag het zeggen. Kunt u op
de foto zien wat wel en wat niet
mag op de Tweede Zijweg in
Mijdrecht. Ik kan er in ieder geval geen soep van maken. Al jaren is deze situatie er eentje om
gek van te worden. Regelmatig
word ik aangesproken door bewoners uit De Ronde Venen met
betrekking tot deze situatie.

Ik ga proberen om u een en ander
logisch voor te schotelen. Vanaf de
N201 staan rechts in de berm twee palen. Op de eerste paal is een verkeersbord bevestigd dat u en mij verbiedt
er met onze auto of motor in te rijden.
Op zich niet zo vreemd, want de
Tweede Zijweg is een smalle weg. Er
rijdt veel (schoolgaand) fietsverkeer
en de berm is zacht. Dit eerste bord
heeft geen onderbord. Met andere
woorden, “geen enkel motorvoertuig,
zoals een personenauto, tractor,
vrachtauto of motor,” mag hier
inrijden. Dit wetende neem ik u mee
naar de borden op de tweede paal.
Deze borden zijn zeer waarschijnlijk
bedoeld voor de voertuigen die het
eerste bord voorbij mochten rijden,
dus de fiets, bromfiets, brommobiel,
scootmobiel, snorfiets, enz. Nu komt
het vreemde: deze (lichte) voertuigen
mogen geen grotere asdruk hebben
dan 4.8 ton (4.800 kilo!) of breder zijn
dan 2.30 meter (inclusief de lading).
De kans dat ik een brommobiel
tegenkom met een vrachtje van 4.8
ton op één as lijkt mij zeer gering. En
zie ik die combinatie onverhoopt toch
rijden, dan is er geen vuiltje aan de

lucht. Zolang zijn bestemming
daar ligt ligt tenminste. Met
het onderbord “bestemmingsverkeer uitgezonderd” geeft
onze wegbeheerder tenslotte
aan dat er mogelijkheden zijn.
In Nederland is het begrip
“bestemmingsverkeer” heel
breed uit te leggen. U kunt
al bestemmingsverkeer zijn
wanneer u ter plaatse graag
met uw mobieltje een foto
van de grazende koeien wilt nemen.
U hoeft als bestemmingsverkeer zelfs
geen sluitende verklaring te hebben
tegenover de politie. De politie moet
iedere smoes die u aandraagt haast
wel accepteren. Een huisnummer of
naam noemen is zelfs niet noodzakelijk. Tenzij de politie de overtreders
natuurlijk in één rit van de N201 naar
de Dukaton ziet rijden. Ik persoonlijk
denk dat de laatste twee borden net
zo goed achterwege hadden kunnen
blijven. Wanneer de wegbeheerder die
borden toch wil laten staan, kunnen
zij het genoemde onderbord beter op
de eerste paal plaatsen.

OBS Molenland wint het Fit4Kids
voetbaltoernooi
Vijf teams van de deelnemende Fit4Kids-basisscholen hebben op
woensdag 10 oktober meegedaan aan het tweede Fit4Kids-voetbaltoernooi. Teams van zes spelers speelden wedstrijden van tien minuten.
De Molenlandschool was maar liefst met drie teams aanwezig. Daarnaast deden ook teams van de Fonteinschool en de Hoflandschool mee
aan het toernooi.

Misschien is het ook een idee om ergens in de Tweede Zijweg een simpele
fietssluis te maken. Verkeer voor de
bedrijven of aanwonenden aan de
Tweede Zijweg moet dan, omwille van
de verkeersveiligheid, misschien even
omrijden.
Zelfs een bijkomend voordeel kunnen
we tegemoet zien. Minder kruisend
verkeer op de N201 en de zwakke
verkeersdeelnemers een extra veilig
stukje weg binnen onze gemeente. Tot
ziens in het verkeer. Uw reacties of
tips zie ik graag op mijn pagina
www.facebook.com/PetorVerkeer.nl.

Gezond en sportief spel
Onder begeleiding van enthousiaste
ouders en vele toeschouwers zoals
klasgenootjes, meesters, juffen en
familieleden werd gestreden om
het kampioenschap. Terwijl elk
team er met de felbegeerde titel
vandoor wilde gaan, stond plezier
en sportiviteit duidelijk voorop.
De scheidsrechter hoefde dan ook
zelden te fluiten. Nadat alle teams
tegen elkaar hadden gespeeld,
bleek het tweede team van de
Molenlandschool het beste tegen
de druk bestand en ging met het
kampioenschap aan de haal.
Andere sportieve activiteiten
Het voetbaltoernooi is een van
de vele sportieve activiteiten die
worden georganiseerd tijdens
Fit4Kids. Zo vond op 3 oktober een
spelmiddag plaats in Baambrugge.
Ondanks het regenachtige weer
deden meer dan 25 kinderen van de
Ichthusschool uit Baambrugge mee.
Zij gingen fanatiek aan de slag met
het grote 999 spel waarbij tweetallen een ander tweetal uitdagen om
een van de negen spellen te spelen.
Kinderen kozen uit opdrachten
als blikgooien, touwtjespringen,
badmintonnen, voetballen en nog
veel meer.

Fit4Kids
In september tot november kunnen
kinderen tien weken lang stempels verzamelen in hun Fit4Kidspaspoort door ‘sportief’ naar school
te komen: met de fiets, lopend of
op skeelers. Ook door mee te doen
aan sportieve activiteiten en fruit te
eten en/of melk te drinken kunnen
stempels worden verzameld. Kinderen die genoeg stempels hebben
verzameld, ontvangen tijdens de gezamenlijke afsluiting een sportieve
verassing.
Meer informatie
Fit4Kids wordt georganiseerd door
Sport in De Ronde Venen in samenwerking met verschillende sportverenigingen uit De Ronde Venen en
gezondheidsorganisaties Careyn en
Vialente. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door gemeente
De Ronde Venen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met sportconsulent Erik Leus
van Sport in De Ronde Venen via
telefoon: 06-43093929 of e-mail:
info@derondevenen.nl.
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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: Wijkziekenverzorgende Wilnis / Waverveen
Organisatie: Careyn
Plaats: Wilnis

Functie: Horecamedewerkster Tennishal De Ronde Venen
Organisatie: Tennishal 'De Ronde Venen'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zorgmanager Somatiek
Organisatie: Careyn
Plaats: Woerden

Functie: Telefonische Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Service engineer printing
Organisatie: TelfaxAweko
Plaats: Mijdrecht

Functie: administratief/secretarieel medewerker
(tijdelijk)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verzorgende IG - vaste nachtdienst (25,5 uur)
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen
Functie: Teamleider kliniek somatiek
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen
Functie: Teamleider kleinschalig wonen
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen

WERVEN • SELECTEREN • DETACHEREN
Door Pim in te schakelen als u een nieuwe medewerker
zoekt, bespaart u uzelf veel tijd. Voor u is werving en
selectie vaak geen core business. Daarom neemt Pim dit
arbeidsintensieve traject graag en deskundig van u over.

Functie: Allround onderhoudsmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Pim is een professionele dienstverlener in werving, selec-

Functie: Calculator/werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

de visie dat voor elk bedrijf de ideale werknemer bestaat.

tie en detachering in het Groene Hart. Pim werkt vanuit

Functie: Werkvoorbereider / calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: logistiek (veiling)medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Kijk voor meer informatie op de website:

Functie: Een plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaarschriften (algemene kamer)
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Beveiligers m/v
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

www.pimvindt.nl of op onze twitter en/of
facebook. Een e-mail sturen kan natuurlijk
ook, mail naar: info@pimvindt.nl

Functie: Assistent inkoop
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Service Delivery Manager
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 74 50 70

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

Kruiswoordpuzzel week 42
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Vluchtige handtekening; 5. tafelen; 10.
strafwerktuig; 11. zandheuvel; 12. bevel aan
een hond; 14. betelplant; 16. rolschaatsbaan; 18. wegverloop; 20. keteltrom; 22.
uitroep van schrik; 23. uitroep; 24. haaruitval; 25. loven; 27. aardappel; 29. middelpunt; 30. neerslag; 32. sport van een
ladder; 34. ambacht; 35. woonboot; 37. stekelige plant; 39. reuzel; 42. zuurstofmodificatie; 44. enigszins scheel; 46. japon; 48.
nieuw; 49. schrijfgerei; 50. dieren op een
boerderij; 51. voorspoed; 53. naar beneden;
55. bluts; 56. fokken; 58. kweker; 60. Europeaan; 61. aanwijzend vnw.; 62. zonder onderbreking; 63. uiterst geschikt.
VERTICAAL:
1. Blaasinstrument; 2. homp; 3. dierengeluid; 4. droogplaats; 6. verbond; 7. gevangenis; 8. muziekfilmpje; 9. Chinese stad; 12.
scharnier; 13. druppel oogvocht; 14. kostbare overvloed; 15. vrouwenverblijf; 17. Europeaan; 19. uitvoering; 21. deel van een
etmaal; 26. naast; 27. zoutoplossing; 28.
aan gene zijde; 29. peulvrucht; 31. opening;
33. ernstig; 36. Amerikaanse president; 37.
in geen geval; 38. gaan; 39. niet netjes; 40.
gebladerte; 41. soort zwemvogel; 43. groot
water; 45. gelofte; 47. moe; 52. koppelriem; 53. wrede Romeinse keizer; 54. toespraak; 55. Europeaan; 57. Europeaan; 59.
gevangenis.

Sudoku week 42
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 41
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