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Uw beveiligingszorg 
is onze uitdaging!

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

•beveiligingsystemen

•camera systemen

•alarmopvolging

Homan Beveiliging B.V.

Bellen 
op de fiets
 is levens 
gevaarlijk

	 HOU JE OREN EN OGEN OP DE WEG

 

Vinkenkade 31 • T. 0294 - 29 18 12 
www.topsurf.nl

30 jaar

Openingstijden: di, wo & do. 12-18 u, vrij. 10-21 u, za. 10-17 u.

tot 26 november

30%
KORTING

op alle jassen en jacks

* Vraag naar de actievoorwaarden bij:

Leren startersarmband*

van € 132,- voor € 79,-
bespaar € 53,-!

Leren startersarmband

bespaar € 53,-!

Zilveren startersarmband* 
van € 142,- voor € 89,-

Bespaar nu tot 40% 
op een TROLLBEADS 

startersarmband* 

WWW.TROLLBEADS.NL

Van BeekVan BeekVan BeekVan BeekVan Beek
J u w e l i e rJ u w e l i e rJ u w e l i e r

Dorpsstraat 36 • 3641 EC  Mijdrecht 
www.juweliervanbeek.nl

Dorpsstraat 36 • 3641 EC  Mijdrecht Telefoon 0297 - 28 91 76

Rondeveense vrijwilligers in de prijzen
Stichting De Oppepper uit Abcoude is gekozen tot Vrijwilligersorganisatie van het jaar en Teuni Bluemink uit Wilnis mag zich 
Vrijwilliger van het jaar 2011 noemen. Wethouder Erika Spil en presentator Hans van Veen maakten dinsdagavond jl. de winnaars 
van de verkiezing bekend, als afsluiting van de jaarlijkse Vrijwilligersdag, die dit keer bestond uit leuke workshops, een cabaret-
voorstelling van Steen en Been en een optreden van kinderkoor De Regenboog. De uitreiking werd bijgewoond door ca. vierhon-
derd bezoekers, vrijwilligers, familieleden en vrienden van de genomineerden. 
Foto: winnaars en genomineerden bijeen op het podium.                  Lees verder op pagina 11.

foto jaap maars

De Ronde Venen nam afscheid van ‘haar’ burgemeester Marianne Burgman

Bedankt, Marianne!
Woensdag jl. heeft De Ronde Venen officieel afscheid genomen van burgemeester Marianne Burgman. De zeer drukbezochte 
afscheidsreceptie in het Veenweidebad in Mijdrecht werd voorafgegaan door een mini-symposium over het onderwerp 'Res-
pect'. Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, R.C. Robbertsen belichtte haar ambtsperiode in de bijna tien 
jaar dat zij eerste burger van De Ronde Venen was. Namens het College, de gemeenteraad en de fracties voerde Cees Hou-
mes het woord. Beiden roemden haar bestuurlijke kwaliteiten, haar no-nonsense benadering en haar grote betrokkenheid bij 
de inwoners van De Ronde Venen. Het laatste woord was aan Marianne Burgman zelf. Een uitgebreid afscheidsinterview met 
haar is te vinden op pagina 11 van deze editie.        foto patrick hesse
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Door Carin van Kouwen CASA DI CARIN
Baambrugse Zuwe 120 C, Vinkeveen
Op een zonnige zaterdagochtend ben ik uitgenodigd om een luxueus ap-
partement te bezichtigen in een van de mooiste en tevens het enige aan de 
plassen gelegen appartementencomplexen van Vinkeveen: Parkresidentie 
de Zuwse Zwaan. Zoals de naam al doet vermoeden, ligt dit appartement 
aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. Het is een appartement uit het ho-
gere segment. Door de aangescherpte hypotheekregeling is het verkrijgen 
van een hypotheek momenteel wat lastiger. De verkopers hebben hierover 
nagedacht en zijn bereid een eerste hypotheek te verlenen tot maximaal 
50% van de verkoopprijs. Ook is het inruilen van een bestaande woning 
bespreekbaar. Dit maakt de aankoop van dit exclusieve appartement na-
tuurlijk nog aantrekkelijker. Ik kan niet wachten om te gaan kijken.

Op mijn fiets baan ik me een weg 
door de modder en de vrachtwa-
gens, want er wordt momenteel 
hard gewerkt aan een goede verbe-
tering van de Baambrugse Zuwe. 
Over een aantal maanden ziet het 
er hier weer tip top uit en kun je 
hier weer veilig rijden, fietsen en 
wandelen.

Samen met de makelaar word ik 
hartelijk ontvangen door de bewo-
ners van het appartement dat op de 
eerste verdieping ligt en makkelijk 
met de trap of de lift te bereiken is.
Wanneer je binnen stapt is het 
eerste dat opvalt de grote lichtinval 
en de ruimte.
Vanuit de hal, waar je het toilet 
en de bijkeuken vindt, kom je via 
mooie glazen deuren in de woon-
kamer, die aan de zijgevel en de 
achterzijde grote ramen heeft 
waardoor je een schitterend uitzicht 
hebt over de Vinkeveense Plassen.  
De openslaande deuren naar het 
balkon aan de achterzijde nodigen 
echt uit om even het terras op te 
stappen en van het uitzicht te ge-
nieten. Wat een heerlijke plek is dit. 

Vanuit de woonkamer lopen we de 
keuken in die ook al zo enorm ruim 
is. Je kunt hier met gemak een 
grote eettafel kwijt waar je gezellig 

met z’n allen aan kunt zitten. Aan 
alle apparatuur in de keuken is 
gedacht, en de grote hoeveelheid 
kastruimte is ook erg prettig in een 
keuken. De massief houten vloer 
is voorzien van vloerverwarming 
en vanuit de keuken kun je via 
openslaande deuren het tweede 
terras bereiken, dat ook aan de 
achterzijde is gelegen, zodat je over 
het water uitkijkt.

We lopen verder door het apparte-
ment en via de woonkamer komen 
we in de aangrenzende slaapka-
mer die is voorzien van ensuite 
deuren naar de woonkamer. Erg 
handig, want zo kun je deze ruimte 
gebruiken als kantoorruimte, maar 
ook als slaapkamer. Er is zelfs een 
eigen badkamer met inloopdouche 
en wastafel.

De master bedroom ligt aan de 
voorzijde van het appartement. 
Ongelooflijk ruim en voorzien van 
twee grote inbouwkasten waar je 
behoorlijk wat kleding in kwijt kunt. 
De naastgelegen badkamer is echt 
van alle gemakken voorzien. Er 
is een inloopdouche, een tweede 
toilet, vloerverwarming, een hand-
gemaakt dubbel wastafelmeubel en 
een heerlijk ligbad. Alle ruimten in 
het appartement zijn voorzien van 

Facts & Figures
Baambrugse Zuwe 120 C, 
Vinkeveen
Vraagprijs € 1.045.000 k.k.
(mogelijk met 1e hypotheek van 
50%)
Woonoppervlakte 165 m2

Inhoud 540 m3

3 kamers (2 slaapkamers)

Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht 
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl
www.korvermakelaars.nl

tv-aansluiting en zo ook de badka-
mer. Ik zie mezelf hier al lekker 
onder een dikke schuimlaag in bad 
liggen terwijl ik ondertussen m’n 
favoriete soap kijk! Wauw, dat lijkt 
me echt ideaal!

We lopen nog even naar de garage 
die zich onder het appartementen-
complex bevindt. Elk appartement 
heeft drie eigen parkeerplaatsen, en 
vanuit de garage kom je op de stei-
ger waar ook elke woning een eigen 
ligplaats voor een boot heeft. Het 
toegangshek dat dit complex veilig 
afsluit, is op afstand bedienbaar, 
evenals de garagedeur. En ook aan 
beveiliging is natuurlijk gedacht, je 
kunt hier echt met een gerust hart 
wonen.

Ik ben echt onder de indruk van dit 
bijzonder mooie appartement. Er is 
werkelijk aan alles gedacht, en de 
ligging is natuurlijk geweldig zo aan 
de Vinkeveense Plassen. Deze plek 
moet je echt met eigen ogen gezien 
hebben.

Afstand tot:   Aantal km:
 
Supermarkt 2,1
Snelweg A2 5,6
Openbaar vervoer 2,0
Basisschool 2,6
Sportcomplex 4,5

Riool problemen ?

BurggraafBurggraaf
Aannemingsbedrijf

Mijdrecht, Tel:0611300682 www.burggraafaannemingsbdrijf.nl

Nu ook 24 uur service.
verstoppingen
repareren
dakgoten leeghalen

doorspuiten
nieuwe aanleg
camera inspectie
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Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,

brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten, 
webcontent,

DTP en pre-press
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Adieu
Ik zie haar nog als tenger vrouw-
tje het winderige Raadhuisplein 
oversteken. Wetende dat er een 
sollicitatieronde gaande was om 
tot een nieuwe burgemeester te 
komen, telde ik een en een op 
en kwam tot twee. Het zou de 
eerste keer worden dat zich een 
burgermoeder aan de top van 
de rondeveense bestuurselitie 
zou nestelen. Het was meteen al 
duidelijk dat ze anders in elkaar 
stak dan haar voorganger, de 
beminnelijke, bestuurstechnisch 
vaardige man met een grote 
mate van bekendheid met de 
plaatselijke gedragingen en 
gewoonten van het Rondeveense. 
Een bestuurlijke slangenkuil 
waar met de regelmaat van de 
klok mensen sneuvelden. Al of 
niet terecht. Al vrij snel werd 
duidelijk dat er niet met haar 
viel te marchanderen. Recht is 
recht en krom is krom. Afspra-
ken dienden te worden gemaakt, 
maar vooral ook te worden 
nagekomen. In mijn visie is het 
een vrouw met lef gebleken. 
Een vrouw die niet graag op de 
voorgrond wilde acteren, maar 
er was als dat nodig was. Een 
vrouw die kennis en capaciteiten 
wist te waarderen en daar graag 
op anticipeerde. Blaaskaken 
en druktemakers weerde ze 
af. Helaas bestaat de Ronde-
veense politiek en burgerij uit 
een grote groep van de laatst 
aangehaalden. Makkelijk had ze 
het dan ook niet, nog maar net 
in functie werd er tijdens een 
welverdiende wandelvakantie 
door een aantal jongeren wat 
rotjes in De Lindeboom gewor-
pen en grepen de blaaskaken hun 
kans. Het dorp staat in brand en 
de burgemeester is elders. Pure 
flauwe kul en stemmingmakerij. 
Veroorzaakt door mensen die 
zich door haar, al dan niet te-
recht, achtergesteld voelden. Bij 
de dijkdoorbraak stond ze ineens 
in de schijnwerpers. Ze haalde 
het landelijk nieuws, met verve. 
De Gruttobrand, de Willisstee, de 
eenzame vrouw aan de top stond 
haar mannetje. Ik zou heel veel 
positieve zaken kunnen aanhalen. 
Wellicht ook wel wat mindere. 
Wat ik zeker wil aanhalen is de 
warmte die het mens, mits je 
haar goed kent, omringt. Ik heb 
de afgelopen jaren heel wat met 
haar gesproken. Zowel zakelijk 
als informeel. Tijdens deze ge-
sprekken heb ik grote sympathie, 
maar zeker ook respect voor 
haar gekregen. Ooit heb ik, in 
woelige tijden, de uitspraak 
gedaan dat ze meer verstand in 
haar pink heeft dat de gehele 
raad tezamen in het lijf. Ook heb 
ik het aantal malen, terecht, voor 
haar opgenomen. Toen nog als 
uitgever van dit blad. Marianne 
Burgman, we gaan je missen. 
Dat doen we eigenlijk nu al. Het 
ga je goed, het was een voor-
recht je echt te mogen kennen.

Paul Bosman

www.degroenevenen.nl
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Colofon

Even minder koud
Het hogedrukgebied dat boven Scan-
dinavië lag is richting het zuidoosten 
verplaatst, wat bij ons weer een 
zuidelijke stroming geeft. De vorst 
is uit de lucht en de zon gaat ook 
vaker schuil achter de wolken. We 
krijgen zachte en vochtige lucht naar 
ons landje. Het weekend is dan ook 
wisselend bewolkt, maar zo goed als 
droog.

Zaterdag is een vrij zonnige dag en 
al gaan er wel steeds wolken voor de 
zon langs, neerslag zit er niet in. De 
maximum temperatuur zal tussen de 
8 en 11 graden zijn, en de minimum 
temperatuur ligt rond de 3 graden, 
De wind is zwak tot matig en zal uit 
zuidelijke richting gaan komen.

Zondag is het licht bewolkt, en het 
zal zo goed als droog zijn. De maxi-
mum temperatuur zal tussen de 9 
en 11 graden liggen, en de minimum 
temperatuur ligt rond de 3 graden. 
De wind komt uit zuidelijke richting 
en is zwak tot matig zijn.

Maandag is het een bewolkte dag, 
waar soms de zon door heen komt. 
De maximum temperatuur zal tus-
sen de 10 en 12 graden zijn, en de 
minimum temperatuur ligt rond de 
5 graden. De matige wind komt uit 
zuidelijke richting.

De dagen daarna zijn vrij onzeker. 
Het hogedrukgebied boven Europa 
blijft de oceaanstoringen tegen 
werken, dus veel neerslag zal er 
niet echt aankomen. Maar wat de 
luchtdrukgebieden gaan doen is een 
grote vraag.

Weekend 
weerbericht

                   www.weerstationteraar.nl

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 19 november 2011
• Intocht St. Nicolaas, Abcoude,   

Baambrugge, De Hoef
• IVN Natuurwandeling, starten begr.plaats 

Wilnis
• Knotdag Gein Noord, Abcoude
• Workshop Collages, De Huifkar, Mijdrecht
• Open Dag Kerstworkshop, Atelier Karin 

van Dierendonck, Mijdrecht
• Concert: Koor KNA brengt Engelse 

muziek, De Rank, Mijdrecht
• Toneel: WIK speelt Celien slaat toe, 

Parochiehuis, Mijdrecht
• Muziek: Guus Westdorp zingt Ramses, PM 

Theater, Abcoude

Zondag 20 november 2011
• Argon - JVC Cuijk, Sportpark Argon, 

Mijdrecht
• Najaarsproeverij Prinselijk Proeven, Hotel 

Mijdrecht
• Kinderconcert: Vlieg met me mee,  

Dorpskerk, Abcoude
• Open Dag Kerstworkshop, Atelier Karin 

van Dierendonck, Mijdrecht
• Diaconie Fair, Cosmas en Damianuskerk, 

Abcoude

Agenda Kort

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

Raad worstelt met pijnlijke bezuinigingen

Gemeenteraad besprak  
programmabegroting 2012
Vanaf het moment van aantreden van het huidige college van B&W was de boodschap helder. Er zal fors 
bezuinigd moeten worden en dat zal hier en daar flink pijn gaan doen. Een aantal gevolgen tekenden zich af 
in de programmabegroting 2012 waar de gemeenteraad op donderdag 10 november j.l. tot diep in de nacht 
mee worstelde. “Tussen de kaasschaaf en de botte bijl zitten strategische keuzes,” stelde wethouder Palm 
vast.  

door piet van buul

Vrijwel elke raadsfractie is er 
inmiddels van doordrongen dat er 
flink bezuinigd moet worden. Maar 
wanneer het dan aan komt op de 
concrete invulling wordt het toch 
wel wat lastiger. Met maar liefst 
vier amendementen en zesen-
twintig moties werd geprobeerd 
om nog wat aan de voorstellen te 
versleutelen. Vrijwel alle moties die 
extra geld gaan kosten, waren bij 
voorbaat al kansloos. Enkele moties 
die erop gericht waren meer geld 
binnen te krijgen haalden het wel. 
Zo zal nagegaan worden of er met 
huisvuil geld te verdienen valt en 
of er een fonds kan komen voor bo-
venwijkse voorzieningen. Ook zullen 
de gemeenschappelijke regelingen 
die samen met andere gemeenten 
worden uitgevoerd nog eens op de 
bezuinigingsmogelijkheden bekeken 
moeten worden.

Nog veel onduidelijk
Het nieuwe college heeft grote 
moeite gehad om inzicht in de 
problemen te krijgen. Na een half 
jaar kwam men met een voor-
jaarsnota waarin een deel van de 
bezuinigingen was ingevuld. Voor 
een ander deel had men toen nog 
geen dekking gevonden. Die is er 
nu wel, maar het probleem is dat 
de begroting gebaseerd is op cijfers 
van enkele maanden terug en dus 
ook al weer deels achterhaald. Dat 
zal tot gevolg hebben dat er in het 
komende voorjaar wel weer een 
herziene versie zal komen. Vandaar 
dat Pieter Palm, wethouder van fi-
nanciën voor een gewijzigde strate-

gie koos. “We hebben hiermee een 
voorlopige begroting die sluitend 
is gemaakt op basis van de kennis 
van nu. We richten ons nu op het 
einddoel van 2015. In de periode 
daar naar toe zullen we nog eens 
drie miljoen moeten bezuinigen. 
De eerste helft van 2012 zullen we 
benutten om voorstellen te formu-
lieren voor een beleidsvisie die in 
het najaar van 2012 zal moeten 
worden vastgesteld en die ons moet 
leiden naar een gezonde financiële 
huishouding van de gemeente in 
2015.”

De subsidies
Bij de kortingen op de subsidies 
voor verenigingen, stichtingen en 
instellingen komt nog het meest 
duidelijk de pijn naar voren. Alle 
betrokken organisaties hebben 
inmiddels hun begroting voor 2012 
ingeleverd, waarbij ze zelf de vijf 
procent bezuinigingsdoelstelling 
hebben ingevuld. Voor sociaal maat-
schappelijke organisaties als Tym-
paan in Abcoude en De Baat bete-
kent dat een forse ingreep. Tympaan 
heeft al een medewerkster ontslag 
aangezegd. Bij De Baat is er voor 
gekozen om het jongerencentrum 
De Fabriek (voorheen Allround) af 
te stoten. “We kiezen voor mensen 
en niet voor stenen,” was de uitleg. 
Men denkt ondanks de bezuinigin-
gen toch het leeuwendeel van de 
diensten, inclusief het jongerenwerk 
te kunnen blijven uitvoeren. De 
raad was daar nog niet zo zeker 
van. Een motie, waarin het college 
opdracht kreeg om in overleg met 

De Baat naar andere oplossingen te 
zoeken werd aangenomen.

Voor het Museum De Venen pak-
ken zich nu toch wel erg donkere 
wolken samen. De huisbaas van het 
museum wil weer over zijn terrein 
kunnen beschikken en wil uiter-
lijk eind van dit jaar duidelijkheid 
over de toekomst van het museum. 
Bestuur en directie van het museum 
willen graag naar de Klinkhamer 
locatie in Vinkeveen. Maar daar is 
geld voor nodig. En het college is 
niet bereid dat geld beschikbaar te 
stellen. Vrijwel alle raadsfracties 
spraken unaniem uit dat het mu-
seum behouden moet blijven. Maar 
hoe dat dan moet wist niemand. 
Een tijdelijke verhuizing naar 
een leegstaande boerderij aan de 
Mijdrechtse Dwarsweg werd door 
vrijwel niemand serieus genomen. 
Ook zo’n operatie kost overigens 
flink wat geld. De raad kwam er 
niet uit en schoof de hete aardappel 
door naar het college. Een motie 
waarin werd vastgesteld dat het 
museum behouden moet blijven en 
zelfs uitgebreid, werd met grote 
meerderheid aangenomen. Aan 
het college wordt opgedragen een 
oplossing uit te werken en hierover 
binnen vier maanden te rappor-
teren. Zo werd het museum met 
een enorme kluit in het riet van de 
Vinkeveense Plassen gestuurd en 
moet voor het voorbestaan gevreesd 
worden. Oplossingen voor moeilijke 
problemen komen tegenwoordig 
nog hoogst zelden uit hoge hoeden.

College biedt bestemmingsplan 
De Winkelbuurt in Abcoude aan 
Het college heeft dinsdag jl. inge-
stemd met het bestemmingsplan voor 
de nieuwbouwwijk De Winkelbuurt in 
Abcoude en dit plan ter vaststelling 
aan de gemeenteraad aangeboden. 
Op deze locatie in het zuiden van 
Abcoude worden ongeveer 200 wo-
ningen gerealiseerd. Afhankelijk van 

het verloop van de voorbereidende 
processen kan naar verwachting in de 
tweede helft van 2012 gestart wor-
den met bouw- en woonrijp maken. 

Westerheul IV
Ook voor de nieuwbouwwijk Wester-
heul IV in het zuiden van Vinkeveen 
zijn de voorbereidingen in volle gang. 
Binnenkort wordt de grond bouwrijp 

gemaakt. Naar verwachting start 
woningverkoop hier in het voorjaar 
van 2012. De komende jaren worden 
volgens planning op deze locatie in 
het zuiden van Vinkeveen totaal 270 
woningen gebouwd. In Westerheul IV 
worden 105 huur- en koopwoningen 
in de sociale sector gerealiseerd door 
GroenWest. Meer informatie op:
www.derondevenen.nl
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De Ronde Venen

Waarheid en kritiek 
bij Horizon
Op zondag 20 november brengt 
Horizon het vierde onderwerp in de 
serie ‘De dynamiek van de religie’: 
‘Waarheid en kritiek’
Gedacht wordt over het begrip reli-
gieuze waarheid. Wat is een dogma 
en welke waarde ontleent de kerk 
aan een dogma. Hoe kunnen wij de 
christelijke geloofsleer omschrijven.
Aan deze discussie nemen deel: Jan 
van Breukelen (oud CDA wethouder 
Gemeente De Ronde Venen); Jan 
Dekker (PKN Mijdrecht);
Harry Dijkstra ( PKN Mijdrecht) 
en Pastor Wim Vernooij (RK 
Vinkeveen). Gespreksleider is Henk 
Oudshoorn
Horizon is elke zondag te beluiste-
ren van 9 tot 10 en van 17 tot 18 
uur op MidpointFM.

Mijdrecht

Justitiepredikant te 
gast in 'de Wegwijzer' 
Op zondag 20 november is dominee 
W. Plantinga te gast in de Chris-
telijke Gereformeerde Kerk 'de 
Wegwijzer', Koningin Julianalaan 
22. In de morgendienst, die om tien 
uur begint, zal de tekst uit Exodus 
13:18 behandeld worden met als 
thema: een omweg maken, waarbij 
de dominee een link maakt met zijn 
werk als justitiepredikant. In de 
middagdienst, die om vijf uur begint, 
zal de tekst uit 1 Johannes 4:7-21 
behandeld worden, waarin te lezen 
is: Niemand heeft ooit God gezien. 
Maar is er misschien toch iets te 
merken van de onzichtbare God? 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Kijk voor andere informa-
tie ook eens op de website van de 
kerk: www.cgkmijdrecht.nl.

Vinkeveen

Lezing over 
Ziekte van Lyme
Passage Vinkeveen vergadert op 
dinsdag 22 november 2011 in het 
hervormd verenigingsgebouw te 
Vinkeveen. Spreker is de heer 
H. Tummers uit IJsselstein. Hij 
vertelt over de ziekte van Lyme. 
Deze ziekte wordt overgebracht 
door een tekenbeet. De teek houdt 
zich op in hoog gras en struiken. 
Hoe te handelen als u besmet bent 
geraakt? Daar hoort men deze 
avond alles over. Leden en gasten 
hartelijk welkom, aanvang 19.30 
uur.

Foutje...
In het artikel ‘Hakyol staat mid-
den in de samenleving’ in onze 
krant van 4 november jl. is een 
storend foutje blijven hangen. Het 
artikel meldt dat er elke vrijdag 
pizzabroodjes te koop zijn, maar 
de verkoop vindt alleen plaats op 
de laatste vrijdag van elke maand. 
Excuses!

Kort Nieuws Erika Terpstra ontvangt 15.000e  
Smiley broodje

Op 31 augustus jl. ontving Erica 
Terpstra als ambassadeur van het 
Liliane Fonds het eerste Smiley 
broodje uit handen van Bakker 
Both. Iets meer dan twee maanden 
na de start van de actie zijn er 
15.000 broodjes gebakken en is al 
750 euro bijeengebracht voor het 
Liliane fonds! 
Daarom kwam Erica Terpstra don-
derdag jl. graag opnieuw naar Ab-
coude om symbolisch het 15.000e 

Smiley broodje in ontvangst te 
nemen, samen met de eerste 
cheque voor het Liliane fonds. Dit 
bedrag kan nog veel hoger worden, 
omdat deze actie loopt tot en met 
september 2012. Daarna kiezen 
Bakker Both en Lionsclub Abcoude-
Baambrugge, met wie Bakker Both 
samenwerkt, een nieuw goed doel.
De broodjes worden met veel suc-
ces verkocht bij Bakkerij Both en 
bij supermarkt Koot te Abcoude.

G-schaatsen weer van start!
Schaatsvereniging Nooit Gedacht uit Wilnis biedt ook schaatstrai-
ning aan voor mensen met een beperking. Al voor het derde seizoen 
op rij zetten zo’n 10 gediplomeerde vrijwilligers zich iedere zater-
dagochtend in om een bijzonder enthousiaste groep schaatsers te 
trainen. Van beginners tot hardrijders, van jong tot ouder, iedereen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is welkom om 
op de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam om wekelijks de techniek 
van het schaatsen aan te leren en te verbeteren. Maar: plezier staat 
voorop. 

Nu er zo serieus geschaatst wordt, 
heeft sponsor De Dukdalf de 
schaatsers en begeleiders in een 
nieuw jasje gestoken. Dit zorgt 
voor meer eenheid en herkenbaar-
heid op de ijsbaan, wat voor deze 
speciale groep schaatsers erg be-
langrijk is. De Dukdalf is al vanaf 
het eerste jaar sponsor van het 
g-schaatsen. In december ligt er 
weer een ijsbaan op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Ook daar zijn 
de g-schaatsers en de trainers van 
Nooit Gedacht weer te vinden, en 
wel op de zaterdagen 10 decem-
ber en 17 december, èn donderdag 
22 december. Op de zaterdagen 

trainen eerst de vaste schaatsers 
van 8:30 tot 9:30 uur (in plaats 
van in Amsterdam), daarna is 
het van 9:30 tot 10:30 uur voor 
iedereen met een beperking 
mogelijk om onder begeleiding 
van de ervaren trainers van Nooit 
Gedacht aan een proeftraining 
deel te nemen. Op donderdag 22 
december is er zowel van 17-18 
uur als van 18-19 uur een training 
waaraan iedereen met een beper-
king mee mag doen. Aanmelden 
bij Annike van Kouwen via: 
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.
nl

Sint Maarten in Gerardus Majella

De eerste kampioen is bekend bij CSW

Op de 11e van de 11e kwamen 26 kinderen en ouders naar Gerardus Ma-
jella om met de bewoners samen lampionnen te knutselen.
Er werd druk geprikt en geplakt door groot en klein, oud en jong. Toen de 
lampionnen af waren werd het Sint Maarten-verhaal voorgelezen. Daarna 
oefenden zij met elkaar de liedjes en liepen een optocht door de zaal. Om 
zes uur toen het donker was zag je de lichtjes nog veel beter. Het zag er 
ontzettend gezellig uit. En zo gingen alle kinderen langs de huizen.

De jongens van CSW hebben alle negen wedstrijden tot nu toe weten te 
winnen en in totaal dus 27 punten behaald. Met nog drie wedstrijden te 
gaan kunnen ze niet meer worden ingehaald. Met een doelsaldo van 33 
doelpunten voor en maar 5 doelpunten tegen is dit een super resultaat. 
Lars, Jaffar, Nadim, Erwin, Jens, Arie, Jari, Jamie en Sem jullie hebben al-
lemaal heel erg jullie best gedaan en laten we er alles aan doen om ook de 
laatste drie wedstrijden winnend af te sluiten. Na afloop van de wedstrijd 
kregen alle jongens een dik verdiende beker, gefeliciteerd!

Durven & Doen–lessen op De Schakel 
Begin dit jaar ontving De Speltuin een donatie van SC Johnson Euro-
plant BV uit Mijdrecht ten behoeve van haar werk met onzekere en 
faalangstige kinderen. Astrid Millenaar: “Ik was aangenaam verrast en 
wilde dit geld graag gebruiken voor lokale kinderen door gratis Durven 
& Doen-lessen aan te bieden aan basisscholen.”

Veel scholen bleken geïnteresseerd 
in het project. Basisschool De Scha-
kel uit Vinkeveen meldde zich direct 
hiervoor aan. Margreet de Vries 
(intern begeleider): “We hadden 
een aantal leerlingen in de boven-
bouw die het vaak moeilijk vonden 
iets van zichzelf te laten zien of die 
gauw onzeker waren. De Durven & 
Doen-lessen leek ons een andere, 
nieuwe manier om hier aandacht 
aan te besteden. Voor leerlingen 
en ouders is het ook prettig dat 
de lessen konden worden gegeven 
onder schooltijd in een vertrouwd 

groepje.”
Zeven meiden uit de groepen 6 
t/m 8 hebben zijn in vijf lessen 
bezig geweest met toneelspelletjes, 
stevig staan, stemgebruik, trots 
zijn en je eigen fantasie en mening 
gebruiken. Het waren erg leuke en 
gezellige lessen waarbij heel wat 
fantasie en creativiteit loskwam! 
Begin 2012 zal het project worden 
uitgevoerd op de Vlinderbosschool 
in Wilnis. Reguliere Durven & 
Doen-lessen zijn op maandagavond 
in Mijdrecht. Kijk voor meer infor-
matie op www.despeltuin.nl
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Vinkeveen

Prijsklaverjassen in 
De Merel

Op vrijdag 18 november 2011 is er 
prijsklaverjassen in Café de Merel, 
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, 
tel. 0297-263562. Aanvang 20.00 
uur en uiterlijk om 20.15 uur starten 
met kaarten. 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 tom-
bola. Verdere data voor dit seizoen 
zijn: 2 en 16 december, 6 en 20 
januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 30 
maart , 13 en 27 april, 11 en 25 mei, 
8 en 22 juni en 6 juli.

Wilnis

Uitslag loterij  
Ontmoetingskerk

Op zaterdag 5 november 2011 vond 
in de Ontmoetingskerk in Wilnis de 
jaarlijkse veiling plaats. Er zijn veel 
goede kavels ingebracht en er werd 
goed geboden op o.a. paling uit de 
Nieuwkoopse Plassen en taarten. De 
totale opbrengst van de avond was 
2.500 euro.
Tijdens deze avond verrichtte 
kandidaat-notaris Mr S. de Haan 
de trekking van de loterij, die was 
georganiseerd om geld in te zamelen 
voor de restauratie en onderhoud 
van het 100-jarig kerkgebouw aan 
de Dorpsstraat. De grootste prijzen 
werden gewonnen door:
familie Vrielink uit Wilnis (televisie 
van Voshart); familie Van de Schaft 
uit Vinkeveen (fiets van De Haan); 
Mendo van Vliet uit Kamerik (tuinset 
van Rijkenberg); Piet Kroon uit Wil-
nis (waardebon van juwelier Nant 
Hartel) en Rolf Verkaik uit Wilnis 
(home cinemaset van Expert).
Sponsors en aanwezigen werden 
bedankt dat deze avond een gezellig 
en succesvol evenement werd.

Mijdrecht

HVR Bouw won  
Businessloop 

Dit nieuws was vorige week al te 
lezen in deze krant, maar in het aan 
de redactie toegezonden persbericht 
waren wat foutjes blijven zitten. 
Zo was het niet de eerste keer dat 
HVR won, maar de vierde en ook 
is men niet in Vinkeveen, maar in 
Mijdrecht gevestigd. HVR doet al 21 
jaar mee aan de Zilveren Turfloop en 
is ook beslist weer aanwezig bij de 
volgende editie, op de eerste zondag 
in november 2012!

Kort nieuwsDe Ukkepukkies al druk met Sinterklaas
 

Afgelopen zaterdag kwam Sinter-
klaas eindelijk aan in Nederland. 
Voor de kindjes van Kinderdag-
verblijf De Ukkepukkies in Wilnis 
had de Sint en alle Zwarte Pieten 
al veel eerder ons land kunnen 
komen bezoeken want zij waren er 
al weken vol van. Er werd al flink 
gedanst op de gezellige liedjes en 
ook wilde ze al gaan beginnen aan 
de vele knutselwerkjes die Mari-
anne had klaar liggen. Als eerste 
heeft ze voor alle ukkepukkies een 
pietenmuts gemaakt en werden 
de lege melkpakken bewaard om 

straks huisjes van te maken. De 
sintslingers zijn opgehangen en de 
ballonnen opgeblazen. De gezellig-
ste tijd van het jaar is aangebroken. 
Vandaag gaan de oudste Ukkepuk-
ken gezellig met Marianne en 
Edwin en de mamma's en pappa's 
naar de intocht in Amstelhoek. Om 
een dansje met de zwarte pieten te 
maken en misschien wel met Sin-
terklaas op de foto te gaan. En wie 
weet komt Sinterklaas ook nog wel 
op visite bij de Ukkepukkies...

King of the Court tafeltennistoernooi op VLC
64 enthousiaste leerlingen uit groep 8 van een aantal basisscholen uit de 
omgeving gaven zich op voor het King of the Court tafeltennistoernooi 
van het Veenlanden College dat vorige week woensdag plaats vond. Tussen 
twee en vier uur ’s middags vermaakten de meisjes en jongens zich op 
maar liefst 14 tafels die in de gymnastiekzalen stonden opgesteld. Aan het 
einde van het toernooi ontvingen alle deelnemers een medaille voor hun 
inzet tijdens dit gezellige toernooi. Veel ouders waren in de zalen aanwezig 
om naar de verrichtingen van hun kind te kijken.  

(S)Cool-on-Wheels voor groep 8  
OBS Willespoort

Leerlingen van groep 8 van OBS Wil-
lespoort uit Wilnis hadden maandag 
jl. wel een heel bijzondere gymles: 
sporten in een rolstoel. Paul Toes, 
zelf gehandicapt en basisspeler in 
het Nederlands Rolstoelbasketbal-
team, gaf voorafgaand in de klas 
een voorlichtingsles over hoe het 
is om gehandicapt te zijn. Hoe ziet 
het leven met een handicap eruit? 
Ben je anders dan anderen met een 
handicap? Welke sporten kun je doen 
met een handicap? Waarom is sport 
zo belangrijk voor mensen met een 
handicap? Allemaal vragen waar 
Paul Toes op een speelse en open 
wijze op in ging. Aansluitend mochten 

de kinderen in de gymzaal zelf erva-
ren hoe het is om vanuit een rolstoel 
te sporten. Met Paul als deskundige 
leerden de kinderen hoe je met een 
rolstoel moet rijden, hoe je om hin-
dernissen heen kan en hielden ze een 
rolstoelestafette. De middag werd 
afgesloten met een echt partijtje rol-
stoelbasketbal samen met een heuse 
Nederlandse rolstoel-topbasketballer 
in hun midden. Het project (S)Cool 
on Wheels is een landelijk project 
van Fonds Gehandicaptensport, in 
samenwerking met Gehandicapten-
sport Nederland. Hoofdsponsor van 
het project is de Rabobank.

VVP verhuur deed goede zaken op  
Hengelsport- en Visbotenbeurs

VVP verhuur uit Vinkeveen heeft zich 
afgelopen weekend gepresenteerd 
tijdens de Hengelsport- en Visboten-
beurs in de Utrechtse Veemarkthallen. 
Voor de vijfde achtereenvolgende 
keer was het bedrijf met een eigen 
stand vertegenwoordigd, van waaruit 
ook Vinkeveen en de Vinkeveense 

Plassen werden gepromoot. Veel 
vissers weten de Vinkeveense Plassen 
dan ook steeds beter te vinden, niet 
alleen de Nederlandse, maar ook de 
Belgische en Duitse vissers. Wie niet 
in de gelegenheid was om de beurs en 
de stand van VVP verhuur te bezoe-
ken, kan terecht op www.vvpverhuur.nl.

VinkeVenetië feestelijke geopend
Zaterdag jl. vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe Italiaanse 
restaurant VinkeVenetië aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. Dat ge-
beurde geheel in Italiaanse stijl met het Commedia dell'arte. Onder leiding 
van gastvrouw en gastheer Felicia en Lucca Pronto genoten gasten de hele 
avond van een feestelijk diner. Eigenaar Mehmet Ozen kreeg door de thea-
tergroep een Venetiaans masker uitgereikt ter ere van de opening.

Dorcas Voedselactie weer succes
De Dorcas Voedselactie in november was opnieuw een succes. In Wilnis 
zijn 35 voedselpakketten ingezameld. Landelijk heeft de actie dit jaar ruim 
51.000 voedselpakketten opgeleverd. Zeker 20.000 daarvan zullen nog 
voor Kerst worden verspreid onder de allerarmsten in verschillende Oost-
Europese landen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Diabetes zorgt voor kostenexplosie in gezondheidszorg 

Ga diabetes te lijf!

Marianne Karstanje (links) en Anneke van Vliet: “Diabetes is goed te behandelen, maar 
je zult je levensstijl moeten aanpassen om het goed onder controle te houden.”  
        

Weet u wat de meest voorkomende ziekte is in Nederland? Diabetes! Maar liefst ca. 1 miljoen Nederlanders 
lijdt er aan. Wat nòg schrikbarender is: minstens een kwart van deze groep mensen weet niet dat ze diabetes 
hebben. Als het zo doorgaat, zullen in 2025 ruim 1,3 miljoen Nederlanders de diagnose diabetes hebben. 
Zorgwekkende aantallen, ook omdat de medische behandeling van diabetes onbetaalbaar is geworden. Onze 
huidige stijl van leven en ons voedingspatroon blijken een belangrijke rol te spelen bij het ontwikkelen van 
diabetes. En daar is gelukkig ook zonder medicijnen veel aan te doen.

tekst en foto rob isaacs

Er zijn twee ‘soorten’ diabetes, type 
1 en type 2. Omdat slechts 10% 
van de diabetespatiënten type 1 
heeft, beperken we ons in dit artikel 
tot type 2, ook wel omschreven als 
welvaartssuiker, of ouderdoms-
suiker. Maar aangezien het aantal 
type 2 gevallen vanaf de leeftijd 
40 in rap tempo toeneemt, kun je 
moeilijk nog van ouderdomssuiker 
spreken. What's in a name? Waar 
het natuurlijk om gaat, is wat diabe-

tes is, wat het met je doet, en hoe je 
er mee kunt (leren) leven.

Diabetes is een chronische ziekte 
die bij mannen en vrouwen in onge-
veer gelijke mate voorkomt en die 
voor veel andere problemen zorgt. 
Veel mensen met diabetes krijgen 
ook te maken met bijvoorbeeld 
hart- en vaatziekten, uitval van nie-
ren en slechtziendheid. In ons land 
overlijden jaarlijks evenveel mensen 
aan diabetes als aan borstkanker, 
namelijk ruim 3.000. Dat zijn maar 
liefst 8 mensen per dag!

Geen wonder dus dat diabetes veel 
aandacht krijgt en dat gestreefd 
wordt mensen meer kennis over 
diabetes bij te brengen. In Mijdrecht 
vond onlangs een diabetes infobeurs 
plaats van de gezamenlijke apothe-
ken en praktijkondersteuners van 
de huisartsen. De afgelopen week 
kon iedereen gratis bij de apotheek 
binnenlopen om de eigen bloedsui-
kerwaarde te laten meten. Het is 
een eerste stap om te ontdekken of 
u diabetes hebt of niet; de ziekte 
sluimert ongemerkt door en als de 
eerste symptomen zich openbaren 
(o.a. veel dorst, vaak plassen) is het 
te laat. 

Metingen
Praktijkondersteuner Anneke van 
Vliet en diëtist Marianne Karstanje 
staan in het Gezondheidscentrum 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht 
dagelijks patiënten bij, bij wie de 
diagnose diabetes is gesteld. Meten 
staat daarbij centraal: meten van 
het bloedsuiker, het gewicht, choles-
terol, bloeddruk. Anneke van Vliet: 
“We meten de hoeveelheid glucose, 
oftewel suiker in het bloed. Belang-
rijk daarbij is, dat je nuchter bent 
als je bloed laat prikken. Nuchter 
wil zeggen, dat je gedurende tien 
uur voorafgaand aan de meting 
geen voeding hebt gehad. De bloed-
suikerwaarde moet onder die 
omstandigheden lager zijn dan 6,1. 
Niet nuchter mag deze niet hoger 
zijn dan 7,8; maar die mag je altijd 
pas anderhalf tot twee uur na de 
maaltijd meten. Bij wie een waarde 
heeft tussen de 6,1 en 6,9 is sprake 
van een gestoorde glucose. Als je 
bij herhaling, want het blijft een 
momentopname en we gaan niet op 
één meting af, nuchter een score 
hebt boven de 6,9 of niet nuchter 
boven de 11 heb je  diabetes.”

Niet onderschatten
Wie de diagnose gesteld krijgt, 
staat niet alleen een regime van 
medicatie en metingen te wachten, 
maar zal ook zijn levensstijl moeten 
aanpassen. Anneke: “Doordat er 
over het algemeen goed te leven is 
met diabetes, hebben mensen de 
neiging het te onderschatten.” Uit 
peilingen blijkt inderdaad dat men-

Wat zijn de risico’s 
op diabetes?
Risicofactoren voor het ontwik-
kelen van diabetes type 2 zijn een 
erfelijke aanleg, ernstig overge-
wicht, een ongunstige vetverdeling, 
gebrek aan lichamelijke activiteit, 
roken en voedingsfactoren. Vooral 
mensen die te veel verzadigd vet 
en te weinig onverzadigd vet en ve-
zels eten, hebben een hoger risico 
op diabetes type 2. 
De toename van het aantal mensen 
met diabetes type 2 wordt vooral 
veroorzaakt door overgewicht. 
Type 2 is steeds meer een lifestyle 
aandoening.

Hoe herken je  
diabetes?
Het verraderlijke is dat velen niet 
weten dat ze deze ziekte hebben. 
De symptomen van diabetes zijn 
onder meer moeheid, veel plassen, 
veel honger of dorst, gewichtsver-
lies, langzame wondgenezing en 
het zicht kan zijn aangetast. Het is 
belangrijk om een arts te raadple-
gen indien je één of meerdere van 
deze symptomen herkent. Een be-
handeling kan namelijk veel effect 
teweeg brengen en de ziekte onder 
controle houden.

Dieet of  
gezonde voeding

Tips van diëtiste Marianne 
Karstanje

• Eet 3 maaltijden regelmatig  
 verdeeld over de dag.
• Eet ruim groente en fruit,  
 probeer elke dag minimaal  
 2 ons groente en 2 stuks fruit te  
 eten.
• Eet ruim brood, aardappelen,  
 rijst, pasta, peulvruchten en  
 andere graanproducten, kies  
 voor de vezelrijke varianten  
 zoals volkorenproducten.

• Wees matig met producten met  
 veel verzadigd vet, zoals harde  
 margarine/halvarine, boter,  
 vette vlees- en kaassoorten,  
 volle melkproducten en koek,  
 chips en gebak.

• Kies vaker voor producten met  
 veel onverzadigd vet, eet elke  
 week 1-2 keer vette vis, gebruik  
 olie of vloeibare margarine  
 voor de maaltijdbereiding, en  
 dieetmargarine/ dieethalvarine  
 voor op brood en gebruik ook  
 eens pinda’s of noten.

• Probeer, indien u overgewicht  
 heeft, af te vallen, 5-10%  
 afvallen van uw huidige gewicht  

 is vaak al gunstig voor uw  
 bloedglucose. 

• Suiker en of suikervrij? Suiker  
 kan als het gecombineerd wordt  
 met langzaam verteerbare  
 producten (zetmeel, eiwitten).  
 Gebruik er niet teveel van als u
  op uw gewicht wilt letten. U
  hoeft dus geen suikervrije koek-
 jes, chocolade of andere suiker-
 vrije producten te gebruiken.

• Probeer zo vaak mogelijk elke  
 dag aan lichaamsbeweging te  
 doen, dat wil zeggen minimaal  
 een half uurtje beweging buiten  
 uw dagelijkse werkzaamheden  
 om.

sen het risico dat ze zelf diabetes 
krijgen laag inschatten. Zo’n drie-
kwart van de ondervraagden denkt 
dat de eigen levensstijl slechts een 
kleine kans geeft op het krijgen van 
diabetes. Hetzelfde denken ze over 
de levensstijl van hun kinderen. En 
dat terwijl de verwachting is dat 
30 tot 40 procent van de kinderen 
die in het jaar 2000 geboren zijn, 
diabetes type 2 zal ontwikkelen.
Anneke: “Het zijn vooral de ver-
hoogde risico's op andere aandoe-
ningen die het zo gevaarlijk maken. 
Iemand van 45 jaar met diabetes 
heeft een levensverwachting die 
tien jaar korter is dan iemand 
zonder diabetes. Dat is wel iets om 
over na te denken.” 

Medicijnen alleen niet voldoende
Afvallen en meer bewegen hebben 
een positief effect op de bloedsui-
kerwaarde en kunnen er toe leiden 
dat met minder medicatie kan 
worden volstaan. Bij mensen waar 
het glucosegehalte verbetert, zie je 
ook de bloeddruk en het cholesterol 
verbeteren. Onze huidige levensstijl, 
waarbij we steeds minder bewegen, 
steeds langer achter beeldschermen 
zitten en slechte voedingsgewoon-
ten ontwikkelen, hebben van diabe-
tes een welvaartsziekte gemaakt. 
In ons land heeft ca. 7.7% van de 
bevolking diabetes, dat dit in de 
Verenigde Staten 12,2% is, zal 
niemand verbazen.

Niet eenvoudig
“We weten het allemaal: minimaal 
een half uur per dag bewegen, 
gezond en gevarieerd eten, met 
name voldoende groente en fruit. 
Maar discipline is niet eenvoudig,” 
beaamt diëtist Marianne Karstanje
van Vialente. “De adviezen zijn 
vaak wel bekend, maar in de 
praktijk hebben veel mensen toch 
hulp nodig om het in hun dagelijkse 
leven toe te passen.” Maar wat 
voor dieet raadt ze aan? “Eigenlijk 
bestaat er geen ‘diabetesdieet’ 

Net als mensen zonder diabetes is 
het belangrijk om gezond te eten. 
Suikervrije producten gebruiken 
is niet nodig, maar je moet wel 
letten op de hoeveelheid suiker in 
je voeding. Voorzichtig zijn met ver-
zadigde vetten. Onthou het ezels-
bruggetje: verzadigd=verkeerd, 
onverzadigd=OK.” 
De voedingstips van Marianne 
staan hieronder opgenomen in een 
kadertje. “Daarnaast wil ik mensen 
vooral aanmoedigen om meer te 
bewegen. Wandelen, fietsen, het 
maakt niet uit wat. Belangrijk is, 
om iets te zoeken dat bij je past. 
Als je niet van hardlopen houdt, 
moet je dus niet gaan joggen. Zoek 
iets dat je leuk vindt. En voor wie 
dat niet in z'n eentje wil doen zijn 
er binnen De Ronde Venen veel 
mogelijkheden om deel te nemen 
aan bewegingsprogramma's van o.a. 
fysiotherapeuten.”

Kosten
De medische kosten van diabetes-
behandelingen worden geschat op 
twee tot drie miljard euro per jaar, 
maar omdat diabetici vaak nog 
andere klachten hebben, zoals oog- 

en nieraandoeningen, blijkt dat de 
totale medische zorg vier tot vijf 
miljard euro per jaar behelst. De 
kosten rijzen de pan uit, zo vindt de 
overheid en vanaf komend jaar wor-
den we dan ook geconfronteerd met 
hogere kosten voor eigen risico, 
eigen bijdragen aan vergoedingen 
en/of aanvullende verzekeringen. 
Zo worden bijvoorbeeld de eerste 
20 fysiotherapiebehandelingen niet 
meer vergoed uit de basisverzeke-
ring. En ook dieetadvisering en 
stoppen-met-rokenprogramma’s 
gaan uit de basisverzekering. Ge-
volg: verzekerden moeten (meer) 
zelf gaan betalen, hetzij in eigen 
bijdragen, hetzij in aanvullende 
verzekeringen. Dan is voorkómen 
nog altijd beter dan genezen...

Raadpleeg uw huisarts als u het 
vermoeden heeft diabetes te heb-
ben, of symptomen herkent. Uw 
huisarts kan ook een verwijsbrief 
maken voor een individueel gesprek 
met een diëtist. 

Meer informatie:
www.diabetesfonds.nl
www.vialente.nl

Wat is diabetes?
Diabetes heet ook wel suikerziekte. 
De officiële naam is diabetes mel-
litus. Bij diabetes kan het lichaam 
de bloedsuiker niet meer goed op 
niveau houden. Normaal regelt het 
lichaam de bloedsuikerspiegel heel 
precies met het hormoon insuline. 
Mensen met diabetes maken zelf 
geen insuline meer, of hun lichaam 
reageert niet meer op de insuline. 
Als insuline zijn werk niet kan 
doen, loopt de bloedsuiker veel te 
hoog op. Als er lang veel suiker in 
het bloed zit, is dat erg ongezond. 
Daarom is het belangrijk om diabe-
tes zo snel mogelijk en goed te be-
handelen. Bij mensen die diabetes 
hebben, is naast het probleem met 
bloedsuiker ook vaak het choleste-
rol en de bloeddruk te hoog.
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DE WEEK IN BEELD

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!

Vrijdagmiddag jl. is groep 7-8 van de Antoniusschool uit De Hoef op 
werkbezoek geweest bij Pothuizen bv in Amstelhoek. Het bezoek sloot 
goed aan bij de natuurkundelessen, die gaan over recycling van metalen, 
papier en kunststof. Langs deze weg willen de leerlingen Pothuizen bv 
bedanken voor de leerzame en leuke les.

Vrijdag jl. is de 
eerste 80 meter 
van de nieuwe 
wegconstructie 
van de Baam-
brugse Zuwe 
in Vinkeveen in 
gebruik genomen. 
Bouwbedrijf Dura 
Vermeer heeft 
vanaf huisnum-
mer 128e heipalen 
geslagen en een betonnen dek aangebracht. Aansluitend worden de 
overige wegvakken tot en met de kruising met de Herenweg en de beide 
hofjes gereconstrueerd. Later wordt een asfaltdeklaag aangebracht 
over de gehele weg. Naar verwachting zijn de totale werkzaamheden 
eind september 2012 afgerond. Vanaf 1 juli is verkeer op de Baambrugse 
Zuwe voor personenvoertuigen in twee richtingen weer mogelijk buiten 
werktijden van de aannemer.
Op de foto krijgt wethouder Pieter Palm (met hoed) uitleg over het 
storten van beton in het werkvak.

In het bijzijn van beide directeuren van Aannemingsbedrijf H.M. van Scheppingen 
b.v. werd zaterdag jl. in het nieuw aangeboden tenue keurig gewonnen met 3-2 van 
Amstelveen C1, waardoor de talenten van CSW koploper bleven in hun afdeling. Onder 
leiding van Arie Kroon, die wegens werkzaamheden helaas op deze foto ontbreekt en 
Bas Spruyt, wiens vader Gerry vele spelertjes bij de F-jes de voetbalbeginselen nog 
heeft bijgebracht, laten de jongens wekelijks zien heel wat in hun mars te hebben. 
Spelers en leiding danken de sponsors voor deze gulle gift.

Zaterdag jl. is onder grote belangstelling Sinterklaas verwelkomd 
in de dorpskernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Door het prach-
tige weer waren veel kinderen en hun ouders er op uit getrokken 
om de intocht van de goedheiligman gade te slaan. Vanavond 
18 november arriveert de Sint in Amstelhoek; morgen, zaterdag 

19 november lopen De Hoef, 
Abcoude en Baambrugge uit om 
Sinterklaas en zijn gevolg op 
gepaste wijze welkom te heten.

foto's thijs van uden

Verdiept in de krant op je 
eigen bruiloft! Het overkwam 
collega Peter Bakker, die 
vrijdag jl. in het huwelijk trad 
met zijn Aline. In het diepste 
geheim hadden familie en 
vrienden met hulp van de 
redactie een speciale trouw-
editie van De Groene Venen 
gemaakt voor het bruidspaar. 
En die moest natuurlijk even 
bekeken worden!

foto patrick hesse
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Familieberichten

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

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

 

            Jolanda Dirksen     
                             Uitvaartverzorging 

          
Met respect voor uw persoonlijke wensen 

 
 Volledig begeleid door één persoon 

 
 U kunt mij 24 uur per dag bereiken 

 0297 – 594345 / 06-26242126 
 
                                             

 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl 

 

Mevrouw Rademaker-Koeleman ontvangt haar levensboek
Onder toeziend oog van al haar kinderen 
en een aantal kleinkinderen nam mevrouw 
Rademaker-Koeleman uit De Hoef op zondag 
jl. haar levensboek van vrijwilligster Wilma 
van Schaik in ontvangst. Wilma is één van de 
vijf vrijwilligers van Stichting De Baat die bij 
mensen thuis het levensboek ‘optekent’; een 
boek vol met eigen persoonlijke verhalen, 
met foto`s, schoolrapporten, geboortekaart-
jes.. Men blikt dan terug op het eigen leven. 
Door het vastleggen van een levensboek gaan 
verhalen niet verloren en dat is niet alleen 
bijzonder voor de persoon zelf, maar ook 
voor kinderen en kleinkinderen. Een stuk uit 
het levensboek: ‘In het huishouden was altijd 
veel te doen, zo werd een paar keer per week 
de kokosmatten weggehaald om schoon te 
maken. Mijn moeder was zo blij toen ze een 
stofzuiger kreeg. Ze noemde het ‘hemel op 
aarde’. Want onder de kokosmatten lag altijd 
veel zand’. Vanaf toen hoefde mijn moeder 
ook niet meer met de kokosmatten te slepen’.
Wie 75+ is en deze unieke mogelijkheid niet 
voorbij wil laten gaan om de herinneringen 

die u meedraagt op een mooie manier vast te 
leggen, of het leuk vindt om een levensboek 
voor iemand te schrijven kan op donderdag 
24 november om 10.30 uur terecht bij ou-
derenadviseur en projectleider Nel Verhoek 
van Stichting De Baat in De Buurtkamer 
Vinkeveen. Zij geeft uitleg, voorbeelden en 
beantwoordt vragen. 

Laat de MS Collectant niet in de kou staan!
Als laatste in een rij van collecterende goede 
doelen, komt de collectant van het 
Nationaal MS Fonds vanaf 21 november aan 
de deur.
 “Het Nationaal MS Fonds is dit jaar de hek-
kensluiter in de landelijke collectes”, zegt
 Pamela Zaat, landelijk coördinator van het 
fonds.
“Wilt u onze collectanten niet in de kou 
laten staan? Zij lopen niet voor zichzelf maar 
zetten zich, in dit donkere en koude weer, in 
voor mensen met Multiple Sclerose, in de 
volksmond MS. Iemand die wordt geconfron-
teerd met de diagnose Multiple Sclerose, 
krijgt daarbij direct een overdosis onzeker-
heid bij cadeau. De enige zekerheid die je 
hebt, is de wetenschap dat het een chronische 
ziekte is waarvoor geen genezing mogelijk 
is”, aldus Pamela.
Het Nationaal MS Fonds financiert onder-

zoek naar MS en ontwikkelt programma’s 
die mensen leren om te gaan met hun ziekte. 
Altijd vanuit een positieve insteek door uit te 
gaan van de mogelijkheden die je als mens 
met MS hebt.
Wat kunt u doen om het de MS Collectant 
makkelijk te maken?
 Doe vooral de deur open en leg alvast wat 
kleingeld in de gang. De collectant kan 
meteen doorgaan en aanbellen bij de buren! 
Dankzij uw donatie is er voorlichting, 
patiëntenondersteuning en onderzoek 
mogelijk naar MS!
Onze 10.000 collectanten kunnen onmogelijk 
bij alle voordeuren aanbellen. 
Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie 
is welkom op giro 5057.
Kijk voor meer informatie op 
www.nationaalmsfonds.nl.

Mantelzorgers in het zonnetje op de Mantelzorgdag
Op woensdag 10 november was het de Dag 
van de Mantelzorg. Hét moment om mantel-
zorgers in De Ronde Venen in het zonnetje te 
zetten.
Erkenning en waardering voor het werk van 
de mantelzorgers stond centraal. Het Steun-
punt Mantelzorg, onderdeel van Stichting De 
Baat, organiseerde deze dag verschillende 
activiteiten voor de Rondeveense mantelzor-
gers. Een groot aantal van hen kwam naar 
het Veenlanden College om daar te genieten 
van een sfeervolle middag/avond. 
Coördinator Steunpunt Mantelzorg Esther 
Smit sprak haar waardering uit voor het 
goede werk van de mantelzorgers. Aanslui-
tend konden de mantelzorgers deelnemen 
aan verschillende workshops en deden dit 
vol enthousiasme! Nadat alle mantelzorgers 

weer terug waren van de workshops en de 
deelnemers van de Djembé workshop een 
geweldige trommelshow hadden weggegeven, 
gingen leerlingen van het VLC rond met soep, 
door henzelf gemaakte luxe belegde broodjes 
en een verse fruitcocktail met ijs toe. Na een 
laatste drankje en een groot applaus voor de 
band ‘Broken Mules’ werd de mantel weer 
aangetrokken. De reacties waren overweldi-
gend. Kreten als: ‘geweldige avond’, ‘ik ben 
helemaal los van mijn zorgtaken’, ‘heerlijk!’ 
en ‘wat een verwennerij’ waren veelvuldig 
te horen. Deze avond was nooit zo'n succes 
geweest, zonder de hulp van alle leerlingen 
uit klas MM2A van het VLC, alle vrijwil-
ligers, de muzikanten, de workshopleiders en 
de sponsors.

Marcel Honingh en Jolanda 
Beuving zijn 11-11-2011 om 
13.00 uur getrouwd!
Via deze weg willen we 
iedereen bedankten voor de 
massale reacties, 
kaarten, bloemen, sms'jes, 
What'sApps, 
Facebookberichten etc..
Onze dag is mede hierdoor 
onvergetelijk geworden!
 
Jolanda en Marcel Honingh
Beuving Sport simon smit fotografie

Klassiek concert in Vinkeveen 
Bewoners van Zorgcentrum Zuiderhof in 
Vinkeveen op 22 november genieten van een 
prachtig klassiek concert. Mezzo sopraan 
Merel Huizinga en de Mijdrechtse pianiste 
Rie Tanaka spelen verschillende hoogtepun-
ten uit de klassieke muziek: beroemde aria's 

uit Italiaanse opera's, mooie Franse liederen 
en prachtige pianoklassiekers. Merel en Rie 
vertellen ook het verhaal achter de muziek 
die zij spelen. Het concert begint om 14.30u 
in Zorgcentrum Zuiderhof.
Het concert in Zorgcentrum Zuiderhof in 

Vinkeveen wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
bijdragen van het VSB 
Fonds en Fonds Sluyter-
man van Loo. Bewoners 
van het Zorgcentrum 
en hun families zijn 
van harte welkom. Het 
concert is licht van toon 
en geschikt voor zowel 
liefhebbers als geïnte-
resseerden die nooit 
eerder een klassiek 
concert bijwoonden,

foto saskia bosch
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DE HOBBY VAN... Door Valérie Sambrink Sanderink

Martien van Balgooi, molenaar in opleiding:

“Volgend jaar doe ik examen voor 
de titel ‘vrijwillig molenaar’ ”
De 59-jarige Martien van Balgooi doet de naam van zijn woonwijk eer aan. De inwoner van het Mijdrechtse 
Molenland onderzoekt namelijk alle molens in de regio en volgt zelfs een opleiding tot vrijwillige molenaar. 
Martien: “Elke molen heeft zijn eigen charme en historie.”

Zijn hobby vloeit voort uit een 
andere hobby; genealogie. Martien 
vertelt hoe stamboomkunde hem 
uiteindelijk bij de molens bracht: 
“Ik begon zo’n 25 jaar geleden met 
het uitzoeken van mijn eigen fami-
liestamboom. Toen ik daarvan de 
meeste beschikbare informatie ge-
vonden had en ik niet meer verder 
kon, besloot ik ook eens in de fa-
milie van mijn vrouw te graven. Zo 
kwam ik op een dag gegevens over 
haar overgrootvader tegen. Hij was 
molenaar, maar op welke molen, 
dat was nog onbekend. Zo kwam 
het dat ik verschillende molens in 
deze regio ben gaan onderzoeken. 
In het archief van Amstel Gooi en 
Vecht heb ik uiteindelijk een brief 
van die molenaar gevonden. Een 
emotionele brief, want de molen 
waarin hij werkte zou gesloopt 
worden en daarmee zou de man 
niet alleen zijn baan maar ook zijn 
huisvesting verliezen. Door dat ver-
haal ben ik me nog meer in molens 
gaan verdiepen. Op een avond belde 
de voorzitter van de Stichting De 
Wilnisse Veenmolen mij op om eens 
met mij te praten. Hij gaf aan dat ik 
ook wel eens bij de molen in Wilnis 
mee kon draaien. Maar om een 
echte molenaar te worden, moet je 
een examen afleggen. Ik raakte zo 
in de ban van de molens dat ik de 
opleiding tot vrijwilliger molenaar 
ben gaan volgen.”

Opleiding
Inmiddels zit Martien in zijn vierde 
studiejaar. Martien: “Je kunt de 
studie ook in twee jaar halen, maar 
dat is voor iemand die fulltime 
werkt niet haalbaar. Eén keer 
in de twee maanden volg ik een 
theorieavond. Daarnaast studeer ik 
veel thuis uit twee dikke mappen 
met voornamelijk informatie over 
de techniek en veiligheid. Kennis 
van de techniek krijgen, vraagt om 
veel tijd. Van elk houtje moet je 
de naam weten en vertellen waar 
het voor dient. Daarnaast heb je 
ook inzicht nodig, want je moet in 
elke situatie weten wat je moet 
doen. Weersituaties van windstil tot 
hevige storm worden behandeld. 
Daarnaast moet je als vrijwillig mo-
lenaar in opleiding ook een aantal 
praktijkuren maken. Die maak ik 
vaak op zaterdag. Meestal ben ik 
dan bij de molen in Wilnis aan het 
werk waarbij ik word begeleid door 
molenaar Adri Vos. Ik werk in de 
top van de molen, maar ook in het 
winkeltje in de molen waar onder 
andere meel verkocht wordt. Voor 
de opleiding moet je verschillende 
molens bezoeken. Alle molensoor-
ten als korenmolen, oliemolens, 
poldermolens en houtzaagmolens 
heb ik inmiddels al wel een keer 
bezocht. In Nederland, maar ook 
wel eens in het buitenland tijdens 
de vakanties. Zo heb je in Duitsland, 

België en zelfs op Tenerife molens, 
maar je merkt wel dat Nederland 
echt een molenland is. Want hoewel 
de molen oorspronkelijk uit het 
Midden-Oosten komt, is deze in 
Nederland tijdens de Gouden Eeuw 
pas echt groot geworden. Vaak bel 
ik bij zo’n bezoekje de molenaar 
van tevoren even op, dan maakt 
deze meestal wat tijd vrij om mij 
rond te leiden. Bij verschillende 
molens heb ik ook meegeholpen 
met het werk. Vooral de Middelste 
Molen in Cabauw en de West-
veense Molen in Woerdense Verlaat 
bezoek ik graag. In Wolvega staat 
een molen die oorspronkelijk aan 
de Kerkvaart van Mijdrecht heeft 
gestaan. Daar ga ik ook zo nu en 
dan heen. En de Zaanse Schans, die 
moet je als molenaar toch wel heb-
ben gezien. Het blijft bijzonder dat 
eeuwen terug al zulke technische 
pronkstukken gemaakt zijn. Daarbij 
heeft elke molen zijn eigen charme 
en historie. Vaak zijn de namen van 
de molenaars ook in de molen zelf 
gegraveerd. Het is belangrijk dat ik 
in verschillende molens meewerk 
en meeloop, want als ik de oplei-
ding afgerond heb, moet ik alle 
soorten molens kunnen bedienen. 
Als alles volgens plan verloopt, mag 
ik volgend jaar examen doen. Eerst 
een provinciaal examen en daarna 
een landelijk examen. Als ik die ge-
haald heb, ben ik officieel vrijwillig 

Martien van Balgooi: “Naast de studie moet je als vrijwillig molenaar in opleiding 
ook een aantal praktijkuren maken. Die maak ik vaak op zaterdag, meestal bij de
molen in Wilnis waar ik word begeleid door molenaar Adri Vos.”   foto patrick hesse

molenaar en mag ik de molens ook 
zonder begeleiding bedienen.”

Websites
Voor zijn hobby houdt Martien ook 
verschillende websites bij. Daar is 
www.balgooi.nl/molens er één van. 
Martien: “Op deze site zet ik de 
resultaten van mijn onderzoek naar 
de molens in De Ronde Venen en 
omstreken. Elke molen wordt hier 
uitgebreid beschreven. Daarnaast 
heb ik ook een plattegrond ge-
maakt waarop je kunt zien waar 
elke molen gevestigd is. De meeste 
informatie heb ik uit de archie-
ven uit deze omgeving. Deze zijn 
openbaar en daarom wilde ik mijn 
onderzoeksgegevens ook open-
baar maken. Op de website is die 
informatie netjes geordend en voor 
iedereen beschikbaar. Ik ben er nu 
zo’n zeven jaar mee bezig en de in-
formatie gaat zelfs terug tot 1670. 
In het begin ging het snel, nu vul ik 
telkens wat aan. Soms krijg ik ook 
reacties van dankbare bezoekers of 
vragen van mensen die net als mijn 
vrouw een molenaar als grootouder 
hebben. Daarnaast houd ik op de 

site www.balgooi.nl/veenmolen ook 
een soort logboek, het zogenaamde 
maalboekje, bij van mijn werkzaam-
heden en bezoeken aan de molens.” 

Geen professional
Hoewel Martien graag wat meer 
tijd aan de molens wil besteden, zou 
hij geen fulltime molenaar willen 
worden. Martien: “Wanneer ik ge-
pensioneerd ben, zal ik waarschijn-
lijk meerdere dagen in de week in 
een molen te vinden zijn. Maar als 
een professionele molenaar in een 
molen wonen, dat is voor mij geen 
optie. In en rond ons huis is er ook 
weinig van mijn hobby te vinden. 
Ik koop zo nu en dan wat boeken 
over de techniek van de molens en 
heb wat ansichtkaarten met molens 
boven liggen. Maar een molentje in 
de tuin komt er niet in. Het is een 
hobby, geen obsessie of werk, en dat 
moet het ook blijven. Nee, een huis 
met ‘molen’ in de straatnaam is wel 
genoeg voor mij. En ik blijf voor-
lopig minimaal één keer per week 
bij de molen in Wilnis werken, want 
dat blijft prachtig om te doen.”

Speciale spaaractie voor kaarten kerstconcert Eigen Wijs

Slagerij Bob van der Spruijt viert jubileum
Slagerij Bob van der Spruijt is deze maand twaalfeneenhalf jaar gevestigd 
in Vinkeveen. Dat wordt gevierd met een speciale spaaractie, waarbij Van 
der Spruijt 100 kaarten weggeeft voor het kerstconcert van het Vinke-
veense koor Eigen Wijs samen met het Deep River Quartet.  

door anja verbiest - foto jan van haastrecht

Bob en Paulette van der Spruijt in hun slagerij met de poster.

In de werkplaats achter zijn traditi-
onele slagerij, waar hij onder meer 
Vinkeveense specialiteiten zoals op 
turf gerookte metworst en gerookte 
ossenworst zelf maakt, vertelt Bob 
van der Spruijt - de vierde genera-
tie van de slagersfamilie - over zijn 
opa, zijn ouders en hun goedlopende 
slagerij aan de Heemstedestraat 
in Amsterdam. Zelf voelde hij er 
echter meer voor om buiten de stad 
een zaak te beginnen en zo kwam 
hij in 1999 terecht aan de Heren-
weg 171 in Vinkeveen. 
Sindsdien is er best wel wat veran-
derd, zegt Bob van der Spruijt, die 
tijdens zijn eerste jaren in Vinke-
veen de winkel doorgaans om zeven 
uur opende omdat diverse klanten 
- veelal boeren uit de directe om-
geving - dan al op de stoep stonden. 

Tegenwoordig gaat hij een uurtje 
later open. “Het is onze kracht”, 
zegt Bob van der Spruijt, “dat we 
alles wat de klant wil hebben vers 
afsnijden. Of het nu vleeswaren zijn, 
een stuk worst of een stevige riblap, 
we voldoen graag aan de specifieke 
wensen van onze klanten.“ 
In het verlengde daarvan heeft Bob 
van der Spruijt zich de afgelopen 
jaren steeds meer toegelegd op de 
verzorging van complete barbe-
cuefeesten, zowel voor bedrijven 
als particulieren. “Dan bedoel ik 
dus ook echt compleet, tot en met 
de tent en de verwarming aan toe. 
Want een goede barbecue is echt 
niet alleen maar iets voor de zomer, 
dat kan net zo goed in de winter. 
Ooit heb ik een barbecue verzorgd 
bij een jachtpartij in de sneeuw in 

Duitsland. Geweldig was dat! En 
ook toen kwam ik met onze speci-
ale, op hout gestookte barbecue! 
Want zo maak je het vlees het lek-
kerste klaar.”   

Om zijn jubileum een extra Vin-
keveens tintje te geven, geeft Bob 
van der Spruijt als sponsor van het 
eveneens jubilerende koor Eigen 
Wijs honderd toegangskaarten weg 
voor ‘Christmas in concert’ waarbij 

Eigen Wijs optreedt samen met het 
vermaarde Deep River Quartet. Het 
concert, dat mede wordt georga-
niseerd door Stichting Cultura De 
Ronde Venen, is op zaterdag 17 
december in de H. Hartkerk aan 
de Kerklaan in Vinkeveen. Wie een 
volle spaarkaart bij Bob van der 
Spruijt inlevert, ontvangt een gratis 
entreekaart voor het kerstconcert. 
Meedoen mag zo vaak men wil, 
maar op = op.

Abcoude

Diaconie Fair voor  
Les Vaux
Op zondag 20 november organiseert 
de HH Cosmas en Damianuskerk 
te Abcoude een Diaconie Fair voor 
Stichting Les Vaux, in kerkelijk cen-
trum ’t Trefpunt, Kerkstraat 23. De 
Fair begint aansluitend aan de viering 
in de kerk, ca 11.15 uur en duurt tot 
ca 13.00 uur. Allerlei door parochia-
nen zelfgemaakte voedingsmiddelen,
zoals taart, cake, quiche, soep, appel-
moes, jam en producten van hand-
vaardigheid zijn er te koop. De op-
brengst is bestemd voor Stichting Les 
Vaux uit Abcoude, die hulp en bege-
leiding biedt aan mensen met kanker 
en hun familie. De stichting biedt een 
week in Frankrijk, waarin mensen on-
der professionele begeleiding tot rust 
kunnen komen en kunnen leren hun 
leven weer in evenwicht te krijgen na 
de diagnose kanker en de behande-
ling daarvan. De Stichting wordt 
gerund door vrijwilligers en heeft ook 
een steunfonds voor mensen die de 
eigen bijdrage niet kunnen betalen. 
Een doel dus dat de moeite waard is 
om voor langs te komen.
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Op zaterdag 19 november 2011 
verzorgt koor Kunst Na Arbeid uit 
Mijdrecht een verrassend muziekpro-
gramma met Engelse muziek in De 
Rank te Mijdrecht. Naast het beken-
de repertoire wordt ook een aantal 

Engelstalige volksliederen ten gehore 
gebracht. De muzikale omlijsting van 
deze zangavond heeft ook een bij-
zonder Engels accent. Medewerking 
wordt verleend door: David Schlaffke 
(orgel en piano), Suzanne Arends 
(dwarsfluit) en G.J. van Achterbergh 
(doedelzak). Het geheel staat onder 
leiding van dirigent Henk van Zon-
neveld. Aanvang 20.00 uur. Adres: 
Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht. De 
toegang is gratis met een collecte aan 
de uitgang.

Mijdrecht

Celien slaat toe
Toneelvereniging W.I.K. speelt 
zaterdag 19 november en zaterdag 
26 november 2011 ‘Celien slaat 
toe’, een klucht in drie bedrijven, 
geschreven door Johan Blaaser 
& J. Visscher. Dit komisch blijspel 
gaat over een huishoudster die in 
’t vizier komt van een Hollandse 
Canadees, die zijn schaapjes op 
het droge heeft en in Nederland 
op zoek is naar een vrouw. De 
eerste ontmoeting vindt plaats 
in het huis van de familie Smit, 
Celien’s werkadres. Smit zit in de 
problemen, hij kan zijn rekeningen 
niet meer betalen. Daarom is het 
aangekondigde bezoek van de 
rijke neef zo welkom. Mevrouw 
verwacht er echter geen cent van 
en weigert thuis te blijven om de 
neef te ontvangen. Als deze zich 
dan meldt, zitten vader en de ande-
ren met een probleem. Want wie 
neemt de plaats van mevrouw in? 
Precies, Celien. En als mevrouw 
plotseling thuiskomt, wie wordt 
dan de hulp in de huishouding? 
Precies, mevrouw. ’n Rasechte 
Blaaserse klucht! De spelers van 
W.I.K. hebben al veel lol gehad 
tijdens de repetities van dit stuk. De 
regie is in handen van Ton Rapp en 
de grime wordt verzorgd door Theo 
Linssen. Herman Kraan heeft de 
rol van Souffleur. De opvoeringen 
beginnen om 20.15 uur in het Oude 
Parochiehuis aan Bozenhoven 152 
te Mijdrecht. De toegangskaarten 
à € 7,50 kan men bestellen bij 
Henny Breewel, tel. 0297-283979. 
Vanaf 10 euro per persoon per 
jaar is men al donateur van W.I.K. 
en daarvoor krijgt men de kaarten 
voor de voorstellingen in maart en 
november gratis thuisbezorgd.
Ook zin om toneel te spelen, of 
te leren spelen? Kom dan eens 
kijken bij een van de opvoeringen, 
of maak een vrijblijvende afspraak 
met Nico van Leeuwen, tel. 0297-
284425.

Wilnis

Spiritualiteit in  
Ontmoetingskerk
Op 23 november a.s. vindt in de 
Ontmoetingskerk in Wilnis een 
bijzonder gesprek plaats. Deze 
maand gaat het ‘kleine’ kerkge-
bouw in Wilnis haar honderdste 
levensjaar in. Een moment om 
bij stil te staan. Dat gebeurt 
met vijf voorgangers van vijf 
kerkgemeenschappen, die hun 
overtuigingen m.b.t. inspiratie en 
traditie willen delen: ds. St. van 
Deventer (Evangelische gemeente 
De Weg); pastoor G. Griffioen 
(RK kerk Mijdrecht/Wilnis); ds. 
Gerbram Heek (Veenhartkerk); 
past. werker K. Kersbergen (NH 
gemeente PKN, Wilnis) en ds. G. 
Jongsma (Ontmoetingskerk, PKN, 
Wilnis). Gespreksleider: Joke van 
Vliet – van Es. Men is van harte 
welkom in de Ontmoetingskerk, 
Dorpsstraat 20, Wilnis. Aanvang 
20 uur; toegang vrij.

Cultuur
Tekst Peter Schavemaker ERELOGE

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theater-
makers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week cabaretier Sjaak Bral die eind december zijn 
vijftiende oudejaarsconference speelt, getiteld ‘Vaarwel 2011’.  

Sjaak Bral

‘Haagse humor is mijn wapen’ 
Waarom heb je de keuze gemaakt om, 
naast je solovoorstellingen, een oude-
jaarsconference te maken? 
“Ik ben begonnen als standup 
comedian, een volkskomiek. Ik vind 
het leuk om het over de actualiteit 
te hebben. Het gevoel om dit aan het 
eind van het jaar te bespreken vind 
ik leuk. Mensen zijn aan het eind van 
het jaar wat weemoediger en zien 
dingen wat beter in perspectief.”

Je stijl is om onderwerpen vilein aan te 
pakken.
“Zeker, maar in het maken van deze 
voorstelling geldt ook het gezegde 
afstand schept inzicht. Een grap of 
opmerking over een gebeurtenis, 
zoals de schietpartij in Alphen aan 
den Rijn, wordt aan het eind van het 
jaar meer bespreekbaar. Maar door 
deze afstand in tijd kun je een onder-
werp ook harder aanpakken. Ik hou 
niet zo van de zachte heelmeester 
mentaliteit. Terugkijkend heeft het 
legitimiteit. Ik wil graag het publiek 
eerst in de juiste stemming brengen, 
ze moeten aanspreekbaar zijn voor-
dat je ze iets vertelt wat er toe doet. 
Als een zaal vol mensen lacht delen 

ze iets met elkaar, niet alleen fysiek 
maar ook geestelijk. Er ontstaat dan 
ook meer acceptatie. Ik heb moeten 
leren om het publiek stil te krijgen, 
vroeger had ik alleen een zeephelling 
van de lach.” 

Wat voor jaar was 2011?
 “Een chaos. Onzekerheid is het 
thema van dit jaar. Ik ben afgelopen 
zomer vier maanden naar Nieuw-
Zeeland geweest, heb toen bewust 
niet gekeken naar de gebeurtenis-
sen in Europa en Nederland. Na het 
teruglezen van de stapel kranten 
dacht ik echt ‘waar zijn we hier mee 
bezig’. Deze afstand was erg prettig 
bij het maken van deze oudejaarscon-
ference. Ik ontkom natuurlijk niet aan 
het noemen van het kabinet Rutte 
(Bral noem ze de Binnenhof bastards, 
red.). Een kabinet wat vergelijkbaar 
is met aangeschoten wild ,waarbij de 
een na de ander de blunder van zijn 
leven maakt.”

Den Haag en het Haags is je basis las 
ik. Is het lastig om een voorstelling te 
maken voor publiek in andere delen van 
Nederland?

“Het Haags heeft vooral te maken 
met de humor. Het is voor mij een 
wapen dat ik hanteer. Deze humor 
is al sinds Van Kooten en De Bie, 
Harrie Jekkers en Paul van Vliet erg 
populair in Nederland. De voorstel-
ling is niet Haags, alleen de tongval 
en de humor.”

Je bent de bedenker van hét Haagse 
woordenboek Het Groene Gele Boekje. 
Komt daar een vervolg van?
“Nee, als primeur kan ik je wel ver-

tellen dat er in 2013, voor de derde 
keer, weer een Haags Dictee (Haags 
Dictei, red.) komt, vijftien jaar na de 
laatste editie.” 

Sjaak Bral is 1 december te zien in Alphen 
aan den Rijn en 6 december in Schouw-
burg Amstelveen met zijn oudejaarscon-
ference. Vanaf 13 januari 2012 speelt Bral 
zijn nieuwe solovoorstelling ‘Hier en Nu’ 
in het theater.     
www.sjaakbral.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

foto: martijn beekman

A.s. zondag in Dorpskerk Abcoude

Vlieg met me mee - interactief kinderconcert

Op zondagmiddag 20 november 
vindt in de Dorpskerk in Abcoude 
een interactief concert plaats voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd, 
georganiseerd door de KSAB 
Abcoude Concerten. Samen met de 
drie musici van Trio Vidalita maken 
de kinderen een muzikale reis 
waarbij ze in Argentinië prinsessen 
ontmoeten die de tango met hen 
dansen; ze reizen ook door Europa 
waar zigeuners droevige liedjes 
spelen; komen Italiaanse maffia-
boeven en Spaanse stierenvechters 
tegen en gaan in Ierland de ‘jig’ 
dansen. 
Vaak kunnen de kinderen mee-
zingen, klappen en ook dansen. 
Ook kunnen ze lekker zitten en 
genieten van de mooie muziek van 
drie prachtige musici. Trio Vidalita 
bestaat uit violiste Marieke de 
Bruijn, pianiste Marjolein Bakker 

en contrabassiste Suze Stiphout. 
Het trio was vorig jaar al te horen 
in de Dorpskerk als leden van Tango 
Rosa Rio. Het concert heeft geen 
pauze en duurt een klein uur. Na 
afloop is er gelegenheid om met fris 
en een glas na te praten. Om 17.00 
uur is er de mogelijkheid om bij 
‘Jasmijn’ te eten (zelf reserveren: 
tel. 0294 281975).

Kaarverkoop à € 8.00 (donateurs 
€ 7.00) voor kinderen tot 16 jaar, 
volwassenen € 12.00 (donateurs 
€ 10.00): tot zaterdag 19 novem-
ber bij Drogisterij Van der Geest, 
Hoogstraat 30 of tot 17.00 uur bij 
Boekhandel Spreij Brugstraat 1-5 
te Abcoude. Op zondag 20 novem-
ber vanaf 14.30 uur in de Dorps-
kerk. Bovendien via 
www.abcoudeconcerten.nl.

Zaterdag 10 december: 

Misa Criolla ‘Plus’ in De Kwakel
Op zaterdag 10 december a.s. 
wordt de Misa Criolla, de beroemde 
Argentijnse mis van Ariel Ramírez, 
in De Kwakel ten gehore gebracht 
door Vocal Group BANT met o.a. de 
Mijdrechtse zangeres Adriana Kegley. 
In 1964 componeerde de Argen-
tijnse Ariel Ramírez een mis in het 
Spaans, de Misa Criolla. Het was 
één van de eerste missen die in een 
moderne taal geschreven werd. Het 
is een echte creoolse mis: rond de 
leidende solostem en de muzikanten 
vormt zich een mantel van vocale 
harmoniën en Argentijnse ritmes. De 
authenticiteit van de Misa Criolla, 
met begeleiding van drie Zuid-
Amerikaanse muzikanten die de tra-
dities in hun hart meedragen, vormt 
de basis voor dit concert. De 'plus' zit 
'm in het afwisselende programma 

met muziek vanuit de hele wereld 
die Vocal Group BANT aanvullend 
ten gehore zal brengen. Locatie: RK 
Kerk St. Jans Geboorte, Kwakelsepad 
4, De Kwakel. Aanvang: 20.30 uur 
(Kerk open vanaf 20.00 uur). Reser-
veren: via info@vocalgroupbant.nl of 
bel met 0297-24 11 36. Toegangs-
kaarten: € 13,00 (voorverkoop) of 
€ 15,00 (aan de kerk).

Uitvoering Engelse muziek door KNA



DE GROENE VENEN   11

Vertrekkend burgemeester Marianne Burgman:

'Het was een boeiende periode' 
Ruim negen jaar was Marianne Burgman burgemeester van De Ronde Venen. Vanwege de herindeling was ze 
het laatste jaar waarnemer. Er waren voor een eventueel vertrek een paar scenario’s denkbaar. Maar het liep 
toch nog anders. De commotie rond het rapport over de gemeentelijke projecten leidde tot haar besluit om 
af te treden. “Als burgemeester draag je geen politieke verantwoordelijkheid, maar je bent wel bestuurlijk 
verantwoordelijk,” stelt ze vast.

door piet van buul - foto patrick hesse

 
Een paar weken na haar plotselinge 
aftreden heeft Marianne tijd gevon-
den om haar familiefotoarchief weer 
eens bij te werken. “Zo’n beslissing 
om af te treden gaat je niet in de 
koude kleren zitten. Rationeel weet 
je dat dit de enig juiste beslissing 
is. Maar emotioneel is het wel heel 
heftig. En het is ook wel een vreemde 
gewaarwording dat je agenda nog vol 
afspraken staat, die allemaal opeens 
niet meer doorgaan. De routine 
wordt opeens doorbroken. Dat was 
in het begin wel even wennen. Ik zat 
met deze functie in een baan van 
‘druk, druk, druk’. En dan wordt het 
opeens: ‘wat zal ik vandaag eens 
gaan doen’. Maar ook dat went snel. 
Het feit dat ik overtuigd ben van de 
juistheid van mijn besluit geeft me 
ook wel enige rust.”

Liefde voor het Openbaar Bestuur
Niets wees er aanvankelijk op 
dat Marianne een carrière in het 
openbaar bestuur zou gaan doorlo-
pen. Ruim tien jaar was ze actief 
als orthopedagoog. Ze woonde toen 
in Amersfoort en was al wel lid van 
de VVD. Ze werd gevraagd om zich 
kandidaat te stellen voor de raad, 
maar ze werd meteen wethouder. 
Bij de volgende verkiezingen werd 
ze lijsttrekker en opnieuw lag er een 
wethouderschap in het verschiet. “In 
die periode is mijn liefde voor het 
openbaar bestuur ontstaan. Ik had 
een mooie portefeuille. Toen kwam 
de burgemeesterspost in Maarn vrij. 
Ik solliciteerde vooral om eens mee 

te maken hoe zoiets gaat. Maar ik 
werd uit drieënnegentig sollicitanten 
gekozen; sneller dan ik verwacht had. 
Ik werd in 1995 burgemeester in 
Maarn en bleef dat tot deze ge-
meente in 2002 opging in de nieuwe 
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Van 
april tot november 2001 was ik een 
paar maanden interim in Bunnik. 
Toen kwam de post in De Ronde 
Venen vrij. Ik ben op 17 juni 2002 
geïnstalleerd.”

Herindeling is een ingrijpende 
operatie
Bij de herindeling per 1 januari 
2011 hield de oude gemeente op 
te bestaan en eindigde dus ook de 
ambtstermijn van de burgemeester. 
Marianne werd vervolgens interim 
burgemeester. “Uiteindelijk moet er 
een nieuwe burgemeester komen,” 
zegt ze. “Maar het is niet vanzelf-
sprekend dat je als zittende burge-
meester de meeste kans maakt. Ik 
hield daarom al wel rekening met 
de mogelijkheid dat ik in november 
afscheid zou nemen. Maar dat het zo 
zou lopen had ik natuurlijk ook niet 
voorzien.”
De herindeling is om meerdere 
redenen een ingrijpende gebeurte-
nis. “Na de formele datum van de 
herindeling heb je minstens een hele 
raadsperiode nodig om alles goed 
op poten te zetten. Je moet niet ver-
geten dat we al vanaf 2005 met die 
herindelingsdiscussie bezig waren. 
Eerst in de variant met Breukelen, 
Abcoude en Loenen en later met 

alleen Abcoude. En ik denk dat we 
in ons geval wellicht teveel energie 
en aandacht in die operatie hebben 
gestoken, waardoor een paar andere 
zaken te lang bleven liggen. Dat is 
onder meer het geval met de kwestie 
van de grondexploitaties. Vrijwel elke 
gemeente heeft met deze problemen 
te maken. En de meeste gemeenten 
hebben dat ook opgepakt, hetgeen in 
veel gevallen tot afwaardering heeft 
geleid. Dat hadden wij ook moeten 
doen, dan was wellicht dat hele rap-
port niet nodig geweest. Ook voor de 
moeizame gang van zaken binnen de 
organisatie hadden we dat rapport 
niet nodig. De maatregelen tegen 
enkele functionarissen zouden we ook 
zonder dat rapport genomen hebben. 
Het liep nu echter ongelukkig samen 
waardoor het geheel een bijzondere 
lading kreeg. En dan ontstaat er een 
dynamiek die je niet meer helemaal 
zelf in de hand hebt. Het lukt dan niet 
meer om bepaalde zaken van elkaar 
los te koppelen en er ontstaat een 
sfeer van verwarring en ongenoegen. 
Dat manifesteerde zich heel duidelijk 
op de avond van mijn aftreden. Ik 
vind het ook wel verstandig dat men 
toen een weekje uitstel heeft afge-
sproken. Er moest rust in de discussie 
komen om het inhoudelijke debat 
goed te voeren.”
Voor het eerst volgde ze een raads-
vergadering via de lokale televisie. 
“Een heel bijzondere ervaring. Het 
is goed dat college en raad besloten 
hebben tot een gezamenlijke aanpak. 
Het onderwerp van de projecten en 

alles wat daar mee te maken heeft 
is heel ingewikkeld en vraagt om 
gemeenschappelijkheid. Ik heb er dan 
ook het volste vertrouwen in dat ze er 
wel uit gaan komen.”

Mooie tijd gehad
Marianne kijkt met veel plezier 
terug op haar ambtsperiode in De 
Ronde Venen. “De gemeente De 
Ronde Venen staat wel een beetje 
bekend als een bestuurlijk lastige 
gemeente. Maar dat was voor mij 
een uitdaging. Ik heb zelf nooit in 
een gemeenteraad gezeten en ben 
meer een bestuurder. Het ambt van 
burgemeester is in de loop van de 
tijd veel veranderd. De tijd van de 
fietsende burgemeester is voorbij. Als 
burgemeester heb je tegenwoordig 
op een heel andere manier contact 
met de inwoners. Die contacten 
vind je binnen alle geledingen in de 
gemeente. En het gaat tenslotte om 
de mensen. Dat is waar je het voor 
doet. Ook de rol van de wethouders is 
veranderd. Die hebben in de loop der 
jaren veel meer verantwoordelijkheid 
gekregen. Ze hebben tegenwoordig 
elk hun eigen winkel en het college 
bemoeit zich niet overal mee.”

Al in het eerste jaar kreeg Marianne 
met een paar in het oogspringende 
zaken te maken. “Daar was bijvoor-
beeld de jarenlang slepende discussie 
over het wel of niet opgraven van de 
Vickers Wellington in Wilnis. Ik heb 
toen het laatste zetje kunnen geven 
dat er toe leidde dat de opgraving 
doorging. De enorme publieke be-
langstelling bewijst hoe dat toen leef-
de bij de bevolking. En wat te denken 
van de dijkverschuiving in Wilnis. Een 
ramp van dergelijke omvang maak 
je niet snel mee. Als burgemeester 
ben je functioneel de crisismanager 
in zo’n situatie. Zo waren er elk jaar 
wel bijzondere momenten. Dat is heel 
intensief en ingewikkeld. Maar ook 
heel boeiend om mee te maken.”
Het leven van een burgemeester 
kent zijn ups en zijn downs. “In zo’n 

publieke functie sta je voortdurend 
in de schijnwerpers. Dan ontkom 
je er ook niet aan dat het af en toe 
vervelend wordt. Dat er kritiek is 
vind ik niet zo erg, dat hoort er bij. 
Met roddel en achterklap is het 
lastiger omgaan. Maar ook dat is 
soms onvermijdelijk. Gelukkig zijn er 
veel vaker leuke dingen, successen en 
bemoedigende resultaten. En je doet 
het meestal niet alleen. Het is altijd 
een kwestie van samen werken en 
teamwork. Terugkijkend en de balans 
opmakend, kijk ik met een tevreden 
gevoel terug op een fijne tijd. En ik 
ben ook van plan om hier in Wilnis te 
blijven wonen, want ik heb het hier 
prima naar mijn zin.”

Respect
Op verzoek van de vertrekkend 
burgemeester werd haar afscheids-
receptie woensdag jl. voorafgegaan 
door een minisymposium. Als thema 
koos Marianne voor ‘respect’. “Een 
belangrijk aspect van de functie van 
burgemeester is het bevorderen van 
de contacten tussen alle geledingen 
binnen de gemeente. Je bent als het 
ware een verbindende schakel tussen 
groepen. Maar als je elkaar niet kent 
is er onvoldoende basis om goed 
samen te leven. Sinds de moord op 
Theo van Gogh houdt me dat bezig. 
Respect voor elkaar is heel belangrijk 
en draagt bij aan een betere samenle-
ving. Dat leek me een goed thema om 
met elkaar te bespreken.”
Marianne Burgman kijkt met 
vertrouwen vooruit. “Ik heb nog een 
paar jaar te gaan vooraleer ik echt 
met pensioen ga. Ik wil graag mijn 
opgedane ervaringen in dienst blijven 
stellen van het openbaar bestuur. Er 
zijn tal van gemeenten waar men tij-
delijk een burgemeester nodig heeft. 
Ik ben daar voor beschikbaar. Zo’n 
interim functie is vaak toch meer dan 
‘even op de winkel passen’. Daar zou 
voor mij een mooie nieuwe uitdaging 
kunnen liggen.”

Vervolg van voorpagina.
Wensorganisatie Stichting De Op-
pepper uit Abcoude werd gekozen 
tot Vrijwilligersorganisatie van het 
jaar 2011. Zij maken de droom 
waar van chronisch zieke mensen 
en hun sociale omgeving, ongeacht 
leeftijd, levensverwachting of soort 
ziekte. Een normaal gesproken 
onbereikbare wens waarmaken vergt 
grote inzet, inventiviteit en doorzet-
tingsvermogen. Ondanks het relatief 
korte bestaan van de organisatie 
(2007), vervullen zij 2 à 3 wensen 
per maand. Stichting De Oppepper 
ontving een cheque ter waarde van 
2.500 euro.
De tweede plaats, met bijbehorende 
prijs van 1.000 euro, werd gewonnen 
door Stichting Recreatie & Educatie 
Verstandelijk Gehandicapten uit 
Mijdrecht. Deze organisatie zet zich 
al 24 jaar lang in om de verstandelijk 
gehandicapte medemens elke dins-
dagavond een zinvolle tijdsbesteding 
aan te bieden. De derde plaats, met 
bijbehorende prijs van 500 euro was 
voor Stichting Vinkeveen Promotion, 
al bijna 30 jaar organisator van de 
feestweek in Vinkeveen met diverse 
activiteiten voor nagenoeg elke doel-
groep. Een niet meer weg te denken 
evenement in Vinkeveen. 

Vrijwilliger van het jaar 2011
De grote maatschappelijke betrok-
kenheid van Teunie Bluemink is 
volgens de jury een voorbeeld voor 
velen. Onbaatzuchtig en met grote 
bescheidenheid zet zij zich in voor de 
hulpbehoevende medemens bij ver-
schillende plaatselijke organisaties, 
waaronder het Johannes Hospitium, 
EHBO, padvinderij, muziekvereniging 
Viribus Unitis en de Oranjevereniging. 
Daarnaast is zij actief als gastvrouw 
in de Waterlinie en het Amstelland 
Ziekenhuis. Naast al deze bezighe-
den vindt ze nog tijd, soms ’s nachts, 
voor haar hobby schilderen. Teuni 
Bluemink ontving een fairtrade 
kunstwerk, dat de mens in verbinding 
en harmonie symboliseert.
Op de tweede plaats eindigde Inge 
Gransbergen uit Vinkeveen; al vele 
jaren actief binnen de Stichting 
Welzijn Wajir, SOS De Ronde Venen 
en de organisatie van het jaarlijkse 
Chazz (Charity Jazz). De derde 
prijs ging naar de heer Wim Bos uit 
Mijdrecht. Hij vormt de ruggengraat 
van Vereniging Buurtbus De Hoef, 
een onmisbare voorziening op het 
gebied van openbaar vervoer. Bij de 
prijsuitreiking bedankte hij nog zijn 
93-jarige moeder, die ook in de zaal 
aanwezig was. Zij heeft altijd het 
goede voorbeeld gegeven door zich

in te zetten als vrijwilliger. Tot op 
vandaag de dag houdt zij dat vol. 
Deze bijzondere prestatie werd 
bekroond met een daverend applaus 
van het publiek.
Alle winnaars ontvingen een waar-
debon ter waarde van € 150,-.
  foto's jaap maars

Teuni Bluemink, mét bloemen en een 
fraai fairtrade kunstwerk.

Presentator Hans van Veen feliciteert 
Lineke Steenhuis (m.) en Cora Versteeg 
van Stichting De Oppepper.
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Baambrugge

Zumbalessen bij BEO
Op woensdag 23 november wordt 
weer gestart met een serie van vier 
lessen 'Happy Dance' in de sportzaal 
van Dorpshuis De Vijf Bogen. De 
lessen worden gegeven door Jiske 
Burema van 19 tot 20 uur. Happy 
Dance is lekker dansen op vrolijke, 
swingende muziek. Van Zuid-Ame-
rikaanse dansen zoals: Merengue, 
Samba en Reggaeton tot Charleston. 
Geïnspireerd op zumba maar dan 
nét even anders. De eerste les is op 
woensdag 23 november, de laatste 
op woensdag 14 december. De 
eerste les is gratis. Aan het eind van 
deze proefles besluit je of je je wilt 
opgeven voor de overige drie lessen. 
Die kosten slechts 15 euro (5 euro 
per les) + 5 euro inschrijfgeld. 
Iedereen is welkom voor de proefles. 
Bij voldoende belangstelling komt 
er in 2012 een vervolg op deze 
serie lessen. Voor meer informatie: 
Jiske Burema, tel. 0294-795162, 
jiskeburema@gmail.com of Claudia 
Feenstra, tel. 0294-293813, claudia.
feenstra@upcmail.nl.

Regio

Winternatuur- 
wandeling met IVN

De winternatuurwandelingen van het 
IVN- De Ronde Venen en Uithoorn 
zijn weer gestart. Elke derde zater-
dag van de maand wordt u uitgeno-
digd om heerlijk uit te waaien of u 
te warmen aan het najaarszonnetje 
tijdens een wandeling van ongeveer 
7 km. De wandelingen zijn in de 
regio en er wordt veelal met de auto 
naar het wandelstartpunt gereden. 
De eerstvolgende wandeling is op 
zaterdag 19 november. Neem wat 
te drinken mee en doe stevige, 
waterdichte schoenen aan want de 
wandeling gaat altijd door. Alléén 
bij extreme gladheid wordt niet 
gewandeld. Opgave is niet nodig en 
er wordt gestart om 10.00 uur vanaf 
de nieuwe begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg te Wilnis. Terug om ca. 
12.30 uur. Verdere info: Yfke Zijlstra, 
tel. 0297-287223.

Vinkeveen

Spullen gevraagd 
voor kerstmarkt

Op 9 december wordt er weer 
een kerstmarkt gehouden aan de 
Kerklaan te Vinkeveen. Dit jaar 
gecombineerd met een tweedehands 
boekenmarkt. Allerlei zeer bruikbare 
spullen die met de kerst/wintertijd 
te maken heeft kunnen ingeleverd 
worden op zaterdag 3 december 
van 10.00 tot 12.00 uur bij de 
garage van de pastorie. Ook kunnen 
boeken en/of kerst/winterspullen 
worden ingeleverd van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
bij de pastorie. De opbrengst komt 
ten goede aan de restauratie van de 
kerk. Inlichtingen bij het secretari-
aat: tel. 0297- 261375.

Kort Nieuws Burgemeester Jacob Verdam, 
bouwmeester van De Ronde Venen

Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt a.s. dinsdag 22 november Maarten Divendal geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. In 
het verre verleden hadden we in Mijdrecht en Wilnis burgemeester Jacob Verdam. Hij was het die mede het huidige gezicht van De Ronde Venen heeft bepaald, maar 
plaatselijk nooit de erkenning kreeg die hij verdiende. Het Rijk eerde zijn verdiensten met een ridderorde. Honderdvijftig jaar lang lag hij begraven onder een grote 
grafsteen op het kerkhof van de NH kerk in Mijdrecht. Onlangs is ook die herinnering weggehaald. Maar in de geschiedenis van De Ronde Venen heeft hij ontegen-

zeglijk zijn plaats verdiend.

door joop frankenhuizen

Jacob Verdam, telg uit een 
roemrijk geslacht, werd 
geboren in Mijdrecht op 22 

december 1774. Hij begint zijn 
carrière in 1796 als subsecreta-
ris van wat dan nog het gerecht 
Mijdrecht heet. Hij is daarnaast 
ook secretaris van het gerecht 
Wilnis en Westveen. Tot 1856 is 
hij beurtelings griffier van het 
vredegerecht, gemeentesecretaris, 
raadslid, wethouder en burge-
meester van Mijdrecht, Wilnis 
en Oudhuizen. In 1820 eerst nog 
tijdelijk schout, daarna in 1825 
officieel burgemeester. Daarnaast 
zit hij in diverse polderbesturen. 
Na de breuk met de bestuurders 
van de Hollandse polders (waar-
onder die van Waverveen) komt 
hij in het presidium van de acht 
Stichtse (Utrechtse) polders, 
waar hij opvalt door zijn inzet 
bij de droogmakerijen, zijn strijd 
tegen de steeds maar doorgaande 
verveningen en waterschappen 
die polders laten versloffen. Tot op 
hoge leeftijd is hij ook politiek ac-
tief. Jacob Verdam overlijdt op 15 
december 1856. Hij is dan 82 jaar 
oud en op dat moment wethouder 
en ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente Mijdrecht. 
Op 9 december 1856, een week 
vóór zijn overlijden, registreert 
hij nog het overlijden van de acht 
maanden oude Geertrui Lagerman 
en ondertekent dat persoonlijk. 
De dag daarna woont hij nog een 
raadsvergadering bij. 

Geen doodvonnissen meer in 
Mijdrecht
Al op jonge leeftijd wordt Jacob 
Verdam geconfronteerd met de 
politiek. In 1795, als hij 21 jaar 
oud is, komt Mijdrecht in opstand 
tegen de gevestigde orde. De 
plaatselijke bestuurders worden 
verjaagd en de inwoners kiezen 
een eigen gemeentebestuur. Het 
zijn de rumoerige jaren van de 
Bataafse omwenteling waarin 
hij opvalt als subsecretaris van 
het gerecht. Nauwgezet en in 
een keurig handschrift beschrijft 
hij de vaak rumoerige volksver-
gaderingen. In het streekarchief 
te Breukelen liggen die nog ter 
inzage. Mede vanwege de inkt 
die hij daarvoor gebruikte is alles 
anno 2011 nog goed leesbaar. In 
februari 1798 wordt hij aange-
steld als secretaris van het nieuwe 

‘comitée tot de criminele justitie’. 
Een rechtbank, die onder leiding 
van de officier van justitie Joshua 
Ottens, in Mijdrecht recht spreekt. 
Niets binnen het gebied van de 
rondevenen blijft nog geheim voor 
Jacob Verdam. Het einde van de 
hoge rechtspraak in Mijdrecht en 
daarmee de eigen galg is echter 
in aantocht. In maart 1798 besluit 
het intermediair administratief 
bestuur van het voormalige gewest 
Utrecht “de uitoefening van de 
jurisdictie door de zoogenaamde 
hooge heerlijkheid in dit voor-
malige gewest te vernietigen en 
dezelve aan den Hove te demande-
ren”. Kortom: in Mijdrecht mogen 
geen doodvonnissen meer worden 
uitgesproken, dat moet in Utrecht. 
Zijn laatste verslag als secretaris 
van het gerecht Mijdrecht dateert 
van april 1798. Hij meldt daarin 
dat het provisioneel (tijdelijk) be-
stuur van Mijdrecht is ontbonden 
en vernietigd “als plaats maak-
ende voor een door hen lieden te 
dien einde benoemd gemeentebe-
stuur”. Een historisch schrijven, 
Mijdrecht is geen gerecht meer, 
maar een gemeente geworden.  

De staatsschuld gaat knellen 
In 1806 wordt koning Lodewijk 
Napoleon ingehuldigd en blijken 
de eerder weggejaagde lokale 
bestuurders het pluche van hun 
zetels weer te hebben bezet. Vier 
jaar later is Nederland zelfs een 
deel van Frankrijk geworden en 
wordt gemeentesecretaris Verdam 
gedwongen zijn verslagen in de 
Franse taal te schrijven. De inlij-
ving duurt maar kort. Frankrijk 
is niet echt geïnteresseerd in die 
eigenwijze Hollanders, alleen hun 
centen zijn belangrijk. In 1811 
wordt Verdam geconfronteerd met 
de gevolgen van de Franse bezet-
ting. In één klap wordt de uit te 
betalen rente op staatsobligaties 
door het Rijk tot eenderde terug-
gebracht. Het Rijk heeft chronisch 
geldgebrek en rentebetalingen 
aan geldschieters vormen op dat 
moment de helft van de rijksbe-
groting. Probleem is dat de 
Mijdrechtse veenderij een voor-
name geldschieter is. Ruim vier-
honderdduizend guldens zijn in de 
loop der jaren door de veenlieden 
als waarborgspenningen belegd 
in staatsobligaties om uit de inleg 
straks de droogmakerijen en uit 

de renten de dorps- en polderlasten 
te kunnen betalen. Mijdrecht moet 
fors bezuinigen en Jacob Verdam zijn 
broekriem aanhalen. 

De provincie weet het altijd beter
Sinds zijn intrede als secretaris 
van het gerecht Mijdrecht is Jacob 
Verdam betrokken bij de droogma-
kerijen. Hij valt vooral op door zijn 
houding tijdens het droogmaken van 
de polder de Eerste Bedijking (dat is 
de polder ten noorden van de N201 
waar nu o.a. de Tienboerenweg door-
heen loopt -JF). Wegens geldgebrek 
kunnen en willen de ingelanden in 
die polder niet meedoen met het 
droogmaken. De droogmakerij komt 
dan in handen van de provincie 
Utrecht. Maar die weten weinig 
van droogmakerijen en schuiven het 
beheer naar de schout van Mijdrecht 
en vijf directeuren. Jacob Verdam is 
secretaris van het zestal. Namens de 
ingelanden vormen zij dan de geheel 
zelfstandige directie van de 1e 
bedijking en zijn zelfs met openbaar 
gezag bekleed

In augustus 1797 krijgt Jacob Ver-
dam er functioneel mee te maken. 
De ingezette stoommachine in de 1e 
bedijking is technisch slecht, waar-
door het boven water gekomen land 
weer snel onder loopt. Het comité tot 
zaken van de Mijdrechtse droogma-
kerij wil in plaats van de ‘vuurma-
chine’ weer watermolens inschakelen 
en legt de beslissing daarover in 
handen van de volksvergadering. Het 
gevolg is knetterende ruzie met de 
provincie. Het provinciaal bestuur 
laat weten dat een volksvergadering 
daarover niet kan beslissen. Het volk 
mist nu eenmaal de kennis, menen 
gedeputeerde staten. Een maand 
later komt het onderwerp 
weer aan de orde. Het 
verweer van het volk van 
Mijdrecht is dat ze door 
de provincie nooit echt 
zijn geïnformeerd over de 
gang van zaken. Had men 
watermolens gehouden, 
dan had de droogmaking 
binnen twee jaar voltooid 
kunnen zijn en wel voor 
minder dan honderd-
duizend gulden. Nu met 
de nieuwe machine van 
de provincie en zijn vele 
gebreken is dat vijf keer 
zo veel geworden. 

Provinciale ‘heersch-
zucht’
Jacob Verdam heeft voor 
de houding van de pro-
vincie geen goed woord 
over. “Heerschzucht en 
geldverspilling, zonder 
dat het volk daarover kan 
beslissen”, schrijft hij. Al 
snel worden, naast het 
kreupele stoomgemaal, 

vier vijzel- en vier schepradmolens 
ingezet. Maar het blijft dweilen met 
de kraan open. Keer op keer staat 
de Mijdrechtse Zuwe (nu de N201) 
onder water en moet de gemeente 
Mijdrecht handenvol geld uitgeven 
om de weg te repareren teneinde de 
verbinding met Uithoorn in stand te 
houden. Keer op keer ook dringt 
Jacob Verdam er bij de provincie 
op aan iets aan de molens te doen, 
maar de reactie op de Mijdrechtse 
klaagzangen blijft lauw. Het zal niet 
de eerste keer en ook niet de laatste 
keer zijn dat de provincie Utrecht 
weinig aandacht heeft voor dat dorp 
in die afgelegen noordwesthoek. 
In 1817 brandt het machinegebouw 
af. De polder is dan voor 2/3 deel 
drooggemalen. Het gemaal wordt 
herbouwd, maar blijkt dan te veel 
brandstof te gebruiken. In 1830 is 
het geduld op. Het gemaal wordt 
deels verkocht en afgebroken. Het 
droogmalen gaat door, maar aanvul-
lende maatregelen zijn onafwend-
baar. In 1836 roept Koning Willem I 
een commissie bijeen om te zorgen 
voor die maatregelen. Daarin zit ook 
Jacob Verdam. Het gevolg is dat in 
1838 het Rijk ingrijpt en met het 
inzetten van schepradmolens de pro-
vincie het nakijken geeft. Dan gaat 
het snel. In 1845 worden de eerste 
percelen land verkocht. 

Ook harde maatregelen 
Nog even terug naar het begin. In 
1814 komt koning Willem I aan 
de macht en met hem begint voor 
Verdam een periode van grote maat-
schappelijke veranderingen. Neder-
land wordt op Franse leest geschoeid. 
Als gemeentesecretaris krijgt hij de 
ene na de andere ordonnantie onder 
ogen en publiceert bijna aan de 
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Abcoude

Zaterdag:  
Knotdag Gein Noord

Aanstaande zaterdag 19 novem-
ber is de Landschapwerkgroep 
Abcoude voornemens het stuk 
Geindijk tussen de Batterij en 
Gein Noord 37 aan te pakken. 
Het is alweer 5 jaar geleden dat 
dit stuk voor het laatst gedaan is. 
De Landschapwerkgroep zorgt 
voor een leuke werkdag op een 
leuke locatie; je moet zelf zorgen 
voor warme, waterdichte kleding. 
Voor de inwendige mens wordt 
ook goed gezorgd met een lekkere 
lunch met warme soep en brood-
jes, voldoende koffie en vruchten-
sap. Aan het eind van de werkdag 
een lekker frisje of een biertje. 
We starten iedere werkdag om-
streeks 09.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.lwab.nl. De 
locatiecoördinator voor deze dag 
is Koos van der Weijde, bereikbaar 
op koos@lpretail.nl of tel. 
06-54684793.

Regio

Kunst als Geschenk
Op zondag 20 november wordt 
de expositie Kunst als Geschenk 
geopend. Ook dit jaar is traditie-
getrouw de Galerie weer omge-
toverd tot een grote cadeaushop. 
Betaalbare Kunst met een hoog 
‘leuk om te geven’ gehalte zoals 
o.a. keramiek, glasobjecten, schil-
derijtjes, sieraden in vilt, zilver, 
etc.
Dit jaar is er feestelijk werk van 
Betty Disco en Miriam van der 
Linden met kleine objecten, van 
Ria Rugge met kleine schilde-
rijtjes. Jetty Dijkema is er met sie-
raden en glasobjecten. Daarnaast 
zijn er sieraden/vilt van Jetty van 
der Elsken en prachtige sieraden 
in zilver van Mariette Friedheim. 
Keramiek is er van Ellen Rijns-
dorp, Lies Spaan en Gerie Trouw-
borst. Verder textiel van Marieke 
Steenhorst, kunst in papier-maché 
van Anke van Zoest en kleurrijk 
vilt van Monique de Vreede. Harm 
Struik tot slot, heeft sieraden in 
mokumé (Japanse smeedtech-
niek). Om het allemaal leuk in te 
pakken is Marian Visser van de 
partij met verrassende cadeauver-
pakkingen.

De opening door burgemeester 
Oudshoorn van Uithoorn vindt plaats 
om 15.00 uur en de Galerie is de 
openingsdag geopend vanaf 14.30 
uur.
De expositie is te zien tot en met 
zondag 18 december op donderdag 
en vrijdag 14-16 uur en op zaterdag 
en zondag 12-17 uur. 
Adres: Grevelingen 50, Uithoorn. 
Zie ook: 
www.galeriefortaandedrecht.nl

Kort NieuwsBurgemeester Jacob Verdam, 
bouwmeester van De Ronde Venen

Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt a.s. dinsdag 22 november Maarten Divendal geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. In 
het verre verleden hadden we in Mijdrecht en Wilnis burgemeester Jacob Verdam. Hij was het die mede het huidige gezicht van De Ronde Venen heeft bepaald, maar 
plaatselijk nooit de erkenning kreeg die hij verdiende. Het Rijk eerde zijn verdiensten met een ridderorde. Honderdvijftig jaar lang lag hij begraven onder een grote 
grafsteen op het kerkhof van de NH kerk in Mijdrecht. Onlangs is ook die herinnering weggehaald. Maar in de geschiedenis van De Ronde Venen heeft hij ontegen-

zeglijk zijn plaats verdiend.

door joop frankenhuizen

lopende band verordeningen. Sommige 
tonen daarin een beeld van de toen-
malige Mijdrechtse gemeenschap. Zo 
laat hij in april 1818 weten: “Door den 
assessor (wethouder) Adrianus Verdam 
(zijn broer) is te kennen gegeven dat 
diverse klagten bij hem zijn ingekomen 
omtrent de veiligheid der weg veroor-
zaakt door het losloopen van groote 
kwaadaardige honden, hebbende hij 
zelve ooggetuige geweest dat zulke 
honden de menschen op de weg hebben 
aangevallen. Waarom hij proponeerde 
hier in door gepaste maatregelen 
dadelijk te voorzien. En is na delibe-
ratie goedgevonden en tot dat bij het 
te ontwerpen reglement van policie in 
nader zal zijn voorzien, het losloopen 
van alle groote honden te verbieden op 
poene (straf) dat denzelven dadelijk 
zullen worden doodgeslagen waar toe 
den veldwagter en jusititiedienaar 
werden ontboden en gelast. Zullende 
de secretaris hier van dadelijk eene 
gepaste publicatie uitvaardigen”. 

Burgemeester Verdam
In december 1820 wordt Jacob 
Verdam benoemd tot schout van 
Mijdrecht. Daarnaast blijft hij gemeen-
tesecretaris. 1821 wordt een zwaar 
jaar voor de nieuwe schout annex 
secretaris. Het jaar begint met de 
vaststelling dat de invoering van het 
metrieke stelsel stagneert. De meter 
wordt in Mijdrecht nog steeds als el 
aangeduid, de centimeter als duim, de 
millimeter als streep en de hectare als 
bunder. Hij schrijft: “De gehechtheid 
aan het oude stelsel voorkomt niet dat 
er hier en daar oogluikend nog gebruik 
van gemaakt wordt”. In juli 1825 
wordt Jacob Verdam bij Koninklijk 
Besluit benoemd tot burgemeester en 
secretaris van Mijdrecht waarmee de 
titel ‘schout’ definitief verleden tijd is 

geworden. In 1835 verschijnt een rap-
port over de verveningen. Van de 5956 
bunder land in het gebied van de ron-
devenen blijken er 2931 verveend zijn. 
Bijna de helft is water geworden. Voor 
Verdam reden om zijn verzet tegen de 
alsmaar verdergaande verveningen nog 
meer te verharden. 

In 1831 is cholera in aantocht. Op 
bevel van de gouverneur in Utrecht 
moet de burgemeester badkuipen 
aanschaffen. De zuinige Verdam laat 
weten dat de boeren grote troggen 
hebben, die ook geschikt zijn voor het 
doel dat de heer gouverneur voor ogen 
staat. Voortvarend laat hij vervolgens 
de gemeente in wijken verdelen en 
wijkmeesters aanstellen om melding te 
maken van gevallen van cholera. Het 
zijn de eerste geschreven wijkindelin-
gen van Mijdrecht. 

Zijn hele leven als bestuurder is Jacob 
Verdam geconfronteerd geweest met 
geldgebrek, voornamelijk veroorzaakt 
door de hoge kosten van het onderhoud 
van de zuwen en door belastingont-
duiking. Regelmatig moet hij dan ook 
uitzien naar andere middelen om de 
financiële toestand van de gemeente 
op peil te houden en de veenbazen in 
toom houden die in zijn ogen alleen 
maar land in water veranderen. In mei 
1851 polst de provincie de gemeente 
Mijdrecht over een samengaan met 
Wilnis en Oudhuizen. Burgemeester 
Jacob Verdam laat weten dat 
Mijdrecht niet wil. Mijdrecht heeft 
eigen inkomsten, geen schulden en wil 
van het arme Wilnis niks weten.

Omgaan met de dood
Jacob Verdam leeft in een tijd waarin 
de geneeskunde nog in de kinderschoe-
nen staat. De kindersterfte is groot en 

cholera epidemieën teisteren 
de streek. Met veel moeite 
lukt het hem de uitbraken 
te beheersen. Als persoon 
wordt hij meerdere malen 
geconfronteerd met de 
sterfelijkheid van het leven 
in eigen familie. Tijdens zijn 
leven verwekt hij twaalf 
kinderen. Zeven keer heeft 
hij de moeilijke gang naar 
het gemeentehuis moeten 
maken om het overlijden 
van een gezinslid te melden. 
Twee keer voor zijn echtge-
note en vijf keer voor één 
van zijn kinderen. In 1802 
overlijdt zijn eerste vrouw. 
De advertentie die hij op 27 
oktober 1802 in de krant 
laat opnemen luidt: 

Gisteren avond, ten 10 uren 
overleed, in het 32ste jaar 
haares leevens, en het 4de  
van ons gezeegend huwelyk, 
mijne dierbaare Echtgenote 
CATHARINA CROMBOU. 
Zij stierf, lyderesse van veele 

smarten, in het Kinderbed van 
ons derde Zoontje, den vyftien-
den dag na haare verlossing, 
dewelke van eene pynelijke 
Ongesteldheid van meer dan 
6 weeken, was voorafgegaan. 
Doch zy stierf met eene meer 
voorbeeldige Christelijke kloek-
heid; was gesterkt door het 
geloof aan haaren verheerlijkten 
verlosser, en juichten in God, te 
midden van doods benaauwd-
heden, weinige oogenblikken 
voor haar verscheiden. Ofschoon 
ik dan onder het gevoel van 
deezen zwaaren dag, voor mij 
en onze onoozele Kindertjens, in 
haar, het verlies van de braafste 
Vrouw en van de zorgdraag-
endste Moeder betreure; - de 
gedachte aan haare zalige 
ontbinding vertroost mij en 
betaamd mij ook, eerbiedig Hem 
te zwygen, wien zij stervende 
vereerden, en die voor bitter 
bedroefden, de liefde en de ver-
toosting zelve is. Mijdrecht den 
27 october 
1802. Jacob 
Verdam 

Tot slot
Terugkijkend 
heeft Jacob 
Verdam voor 
de gemeente 
Mijdrecht 
veel bete-
kend. Ge-
bruikmakend 
van de mo-
gelijkheden 
in zijn tijd 
heeft hij zijn 
gemeente 65 
jaar lang ge-
diend en veel 
van wat hij 
bereikt heeft 
is ander-
halve eeuw 
later nog 
zichtbaar. 
Z.M. Koning 
Willem 1 

benoemde hem wegens zijn vele 
verdiensten tot ridder in de orde 
van de Nederlandsche Leeuw. 
De gemeente Mijdrecht en later 
die van De Ronde Venen heeft 
het nooit nodig gevonden zelfs 
maar een straat naar hem te 
vernoemen. Tot overmaat van 
ramp is onlangs ook zijn laatste 
rustplaats op de begraafplaats 
van de NH kerk in Mijdrecht 
verwijderd, waarmee zijn naam 
nog verder in de vergetelheid is 
gedrukt.  
Dit verhaal ging over een groot 
burgemeester. Wie meer te 
weten wil komen over andere 
gebeurtenissen uit de rijke Ron-
deveense geschiedenis, kan voor 
slechts 17,50 euro lid worden 
van de historische Vereniging 
‘De Proosdijlanden’.

geraadpleegde bronnen: 
gerechtsverslagen, gemeente-

verslagen en veenderijverslagen 
mijdrecht.
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Zetterij 1   •  Amstelveen   •  0297-284970  •  di  t/m vrij 10.00 - 17.30 uur en za 10.00 - 16.00 uur
Communicatieweg 4   •  Mijdrecht   •  0297-284970  •  ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur en za 10.00 - 14.00 uur  •  www.voku.nl  

    Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs. 

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES 26jaar in uwregio

   Aluminium   kozijnen      Carports       Dakkapellen       Dakramen      Deuren       Deurluifels      Garagedeuren      Gevelbekleding 
   Horren      Schuifpuien      Serres-lichtstraten      Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste      Uitbouwen      Windschermen

KUNSTSTOF
DAKKAPPELLEN • 

Kunststof dakkapellen 
in iedere gewenste indeling, geplaatst in 1 dag.

Houten serres
bekijk dit prachtexemplaar bij de geitenboerderij 

in het Amsterdamse bos.
 • HOUTEN SERRES

BEVEILIGING
OMAN

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

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

  Ruim 1600 deelnemers en meer dan 125 vrijwilligers, 
namens de organisatie van de Zilveren Turfl oop, 
het Zorg en Zekerheidcircuit en A.V. de Veenlopers:

A.V. DE VEENLOPERS ORGANISEERT
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WWW.ZILVERENTURFLOOP.NL

WWW.ZORGENZEKERHEIDCIRCUIT.NL

WWW.VEENLOPERS.NL
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IN VOL BEDRIJF Door Piet van Buul

Swaab Juweliers weer terug op geboortegrond

“Mijn vader liep al lang met plannen 
rond om nieuw te bouwen,” zegt An-
gelique. “Het oude pand voldeed niet 
meer aan de eisen van deze tijd. Het 
was klein, de muren waren scheef en 
de vloeren liepen schuin af. Renovatie 
van het pand was naar verhouding 
veel te duur. Achter de winkel hadden 
we ook nog een tuin, zodat er alles bij 
elkaar een flink stuk grond beschik-
baar was voor nieuwbouw. Dat heeft 
geleid tot een complex, waar op 
de begane grond een paar winkels 
komen en daarboven een aantal ap-
partementen. Het wordt een mooi ge-
heel en ik vind het wel een verrijking 
voor dat hoekje in de Dorpsstraat.” 
Swaab juweliers heeft de afgelo-
pen twee jaar schuin tegenover het 
nieuwe pand een tijdelijk onderko-
men gehad. “Voor ons was dat wel 
een mooie oplossing,” stelt Angelique. 

“Onze klanten konden ons hier mak-
kelijk vinden. Het was allemaal wel 
wat klein, maar je weet dat het maar 
tijdelijk is. Maar we kijken nu toch 
wel heel erg uit naar de nieuwe zaak. 
We krijgen daar de beschikking over 
honderddertig vierkante meter. Dat is 
bijna twee keer zoveel als in het oude 
pand. De zaak krijgt een heel nieuwe 
‘look’ en er zijn speciale voorzienin-
gen getroffen om de toegankelijkheid 
van de winkel te vergroten. Men kan 
straks ook makkelijk met een rolstoel 
of kinderwagen naar binnen.”

Klokken en uurwerken
De reputatie die Ed Swaab in de 
loop der jaren heeft opgebouwd als 
klokkenmaker wordt nu door zijn 
schoonzoon Paul in stand gehouden. 
Paul heeft zich ook bekwaamd in het 
vak van klokken- en horlogemaker. 

Angelique en haar man Paul kunnen niet wachten tot de nieuwbouw gereed is. 
“We krijgen daar bijna twee keer zoveel vierkante meters.” foto patrick hesse

Bijna 35 jaar geleden begonnen Ed Swaab en zijn vrouw een klok-
kenwinkel in de ouderlijke woning aan de Dorpsstraat in Mijdrecht. Na 
de klokken kwamen de horloges, de juwelen en de sieraden. Vijf jaar 
geleden namen dochter Angelique en haar man Paul de zaak over. Met 
het besluit om op de plek van de oude winkel een compleet nieuw pand 
te bouwen, wordt een flinke stap gezet in de verdere ontwikkeling van 
het bedrijf. En met de mooie nieuwe zaak ging ook een hartenwens van 
vader en moeder Swaab in vervulling.

“We hebben continue wel klokken in 
reparatie. En naast de klokken zijn 
er natuurlijk de horloges. De bekende 
merken zoals Armani en Michael 
Kors maken deel uit van onze col-
lectie. En we zijn er trots op dat we 
straks een heel nieuw merk kunnen 
gaan presenteren. Dat is het merk 
‘Frederique Constant’. Het is een 
belangrijk Zwitsers horlogemerk. Het 
aardige is dat de grondleggers van dit 
bedrijf Nederlanders zijn. Zij hebben 
nog uurwerken in de collectie die in 
eigen fabriek gemaakt zijn.”
De nieuwe zaak geeft ook weer extra 
mogelijkheden om topmerken te gaan 
voeren. Angelique: “De grote firma’s, 
zoals bijvoorbeeld Armani, stellen 
ook eisen aan de manier waarop hun 
producten in de winkels gepresen-
teerd worden. Producten met een 
mooie moderne vormgeving moeten 
ook op een fraaie en moderne manier 
worden aangeboden. Doordat we in 
onze nieuwe zaak meer ruimte heb-
ben en ook over een compleet nieuwe 
inrichting beschikken, kunnen we aan 
de hoogste eisen voldoen. We streven 
naar exclusiviteit.”
Naast de klokken en de horloges 
onderscheidt Swaab zich ook op het 

gebied van sieraden. Angelique: “We 
hebben een grote en gevarieerde col-
lectie. Ik kan wel stellen dat we voor 
iedereen een passend sieraad kunnen 
bieden. En kan men in de aangebo-
den collectie niets vinden, dan maken 
we het zelf. We ontwerpen sieraden 
geheel naar wens van de klant. Vaak 
gaat het daarbij om sieraden voor een 
bijzondere gelegenheid, zoals huwe-
lijk, geboorte of rouw. De rouwsiera-
den worden dan vaak samengesteld 
uit sieraden van de overledene. Er 
worden tegenwoordig zelfs sieraden 
gemaakt waar een beetje as van de 
overledene in is verwerkt. Doordat 
we zelf ontwerpen en maken is er 
vanalles mogelijk.”
Angelique wijst er op dat Swaab 
ook een mooie collectie voor de 
jeugd heeft. In de nieuwe en ruimere 
behuizing zal er ook meer aandacht 
besteed worden aan de goud- en 
briljantcollectie. 

Feestelijk openingsweekend
De nieuwe huisvesting zal tijdens het 

weekend van vrijdag 24 en zaterdag
25 november feestelijk worden 
geopend. Angelique: “Op die dagen 
zullen een aantal ‘hartenmeisjes’ door 
het centrum van Mijdrecht lopen. Zij 
zullen het winkelend publiek uitnodi-
gen om onze nieuwe zaak te komen 
bezoeken. We hebben dan ook een 
aantal leuke acties. Ook zullen we 
dan onze nieuwe klantenkaart pre-
senteren. Daarmee kan men bij elke 
aankoop punten verzamelen die dan 
later weer ingezet kunnen worden bij 
een volgende aankoop.”
Angelique en Paul, gesteund door de 
medewerksters Janet van Leeuwen 
en Nina Bijman staan klaar om 
het winkelend publiek uit de regio 
met open armen te ontvangen. En 
ongetwijfeld zal vader Ed Swaab, 
die als actief lid van de Historische 
Vereniging over het algemeen geen 
voorstander is van het slopen van 
karakteristieke panden, er geen spijt 
van hebben dat zijn oude pandje 
plaats heeft gemaakt voor een prach-
tige nieuwe behuizing.

Swaab Juweliers is 
gevestigd aan de 
Dorpsstraat 6 in Mij-
drecht. Tel. 0297-
283366. 
www.swaabjuweliers.nl. 
Openingstijden: 
maandag van 13.00-
18.00 uur, dinsdag 
t/m donderdag van 
9.30-18.00 uur, vrij-
dag van 9.30-21.00 
uur en zaterdag van 
9.30 tot 17.00 uur.

www.edo.nl

Ponzi-fraude
Een Ponzi-fraude is een vorm van beleggingsfraude waarbij beleggers de beloofde rendementen betaald 
krijgen uit de inleg van nieuwe beleggers. De naam komt van Charles Ponzi, een Amerikaan die op deze 
manier in het begin van de vorige eeuw een bedrag van $ 9.500.000 van beleggers afhandig wist te maken. 

Het principe is even simpel als 
geniaal en daarom bestaat het ook 
nog steeds. Zogenaamde beleg-
gingen in vastgoed, in teakhout-
plantages, in wijn, whisky, noem 
maar op en er zijn Ponzi-fraudes 
– ook wel piramidefraudes – over 
bekend. 
Vroeg of laat gaat het fout en met 
enige regelmaat halen ze de pers. 
Het beeld van snelle jongens, snel-
le boten, luxe villa’s en zonnige 
oorden, u kent ze wel. De verhalen 
waarvan je denkt; hoe kun je zo 
dom zijn om erin te stinken, dat 
zal mij nooit overkomen. En toch 
kan het ook u overkomen want het 
gaat vaak helemaal niet over snel 
geld, dat zijn de uitzonderingen. 
Laten we die even de dommeri-
ken noemen, die iets te snel zijn 
begonnen met het uitgeven van 
het geld en door hun uitbundige le-

vensstijl de aandacht trokken. Het 
wordt pas echt uitkijken voor de 
zogenaamde wonderboys, die niet 
alleen hoge rendementen garan-
deren, maar ze ook al jarenlang 
daadwerkelijk uitkeren. De uitke-
ringen worden echter niet betaald 
uit beleggingsrendementen, maar 
uit geld van nieuwe inleggers, die 
na verloop van tijd ook weer hun 
hoge rendement uitgekeerd wil-
len krijgen uit het geld van weer 
nieuwe inleggers. 

Zo uitgelegd begrijpt iedereen dat 
dit een keer fout moet aflopen. 
Dat klopt ook, maar zolang 
wonderboy het volhoudt om uit te 
blijven keren uit geld van nieuwe 
inleggers is iedereen gelukkig. 
Wonderboy heeft het vertrouwen 
en ook familie en vrienden willen 
graag meedoen. En dan is het een 
kwestie van timing voor wonder-
boy. Als hij ziet dat de inkomende 
geldstroom afneemt dan dreigt er 
een tekort aan geld te ontstaan 
om alle gegarandeerde rendemen-
ten nog te kunnen uitkeren. Dat 
gat kan alleen maar tijdig gedicht 
worden met een nieuw beleggings-
product. Dat moet een product zijn 
met een aanzienlijk hogere inleg 
(het gat uit de eerste belegging 
moet snel dicht anders verliest hij 
het vertrouwen), de looptijd zal 
wat langer zijn (zodat hij langer 
de tijd heeft voordat hij moet 
gaan uitkeren) maar daar staat 
tegenover dat het gegarandeerde 

rendement ook wat hoger wordt 
voorgespiegeld. De inleggers 
worden gevonden in de kring van 
de zeer tevreden inleggers op de 
eerste “belegging” en hun familie 
en vrienden die de prachtige 
succesverhalen hebben mogen 
aanhoren. En zo rolt deze zeer 
eenvoudige zwendel door naar 
een derde beleggingsproduct, een 
vierde etc. etc. Tot wonderboy een 
fout maakt in de timing, of zijn 
uitgavenpatroon omslaat in een te 
opvallende levensstijl. Een meer 
complexe Ponzi-fraude kan het 
lang volhouden, want die is lasti-
ger te herkennen. Zo is Madoff 
pas na tientallen jaren gestruikeld 
door de huidige economische 
situatie van afnemende inleg van 
gelden en onvoldoende belangstel-
ling voor nieuwe producten. De 
vraag is uiteindelijk: hoe herken je 
een Ponzi-fraude? Het lijkt heel 
simpel, maar het is niet anders: 
een rendement dat te mooi lijkt 
om waar te zijn, is meestal niet 
waar.

Jan van Schie
j.vanschie@edo.nl

Bewegen is zo gewoon, dat doe je immers de hele dag. Voor veel 

mensen met Multiple Sclerose (MS) is bewegen helemaal niet gewoon.

ER IS GELD NODIG VOOR ONDERZOEK!

Help mee met de collecteweek van het Nationaal MS Fonds 

in november. Namens alle mensen met MS, heel erg bedankt!

Multiple Sclerose? Multiple wat? 
Precies!

Multiple Sclerose is een rotwoord èn een rotziekte. 
Collecteer voor onderzoek naar MS!
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Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM 
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Digitaal: Ziggo kanaal 41

Deze week op 
Midpoint FM & TV

Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00 Midpoint Ochtend
08:00 - 10:00 Voorpremière CultuRa-dio 
10:00 - 12:00 Amigos da Musica met Bart
12:00 - 14:00 Back to the 80’s
14:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
16:00 - 18:00 NieuwsPoint
18:00 - 20:00 Midpoint Muziekmix
20:00 - 22:00 Jongerenprogramma Wzzp
22:00 - 00:00 Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00  - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00 Midpoint Ochtend
09:00 - 10:00 De Kerken
10:00 - 12:00 NieuwsPoint
12:00 - 14:00 CultuRa-dio met Roy
14:00 - 15:00 2TheSport radio
15:00 - 17:00 Midpoint Muziekmix
17:00 - 18:00 De Kerken
18:00 - 20:00 Midpoint Muziekmix
20:00 - 22:00 SliQ FM
22:00 - 00:00 Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00  Midpoint Ochtend
10:00 - 12:00 Midpoint Muziekmix
12:00 - 14:00 Tussen Twaalf en Twee
14:00 - 20:00 Midpoint Muziekmix
20:00  - 22:00 Oostrom On Air
22:00 - 00:00 Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00 Midpoint Ochtend
10:00 - 12:00 Midpoint Muziekmix
12:00 - 14:00 Tussen Twaalf en Twee
14:00 - 19:00 Midpoint Muziekmix
19:00 - 21:00 Alive met Roel & Anne
21:00 - 23:00 OnMusic met Elmar
23:00 - 00:00 Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00 Midpoint Ochtend
10:00 - 12:00 Midpoint Muziekmix
12:00 - 14:00 Tussen Twaalf en Twee
14:00 - 20:00 Midpoint Muziekmix
20:00 - 22:00 Radioparade met   
   Patrick & Maarten
22:00 - 00:00 Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00 Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00 Midpoint Ochtend
10:00 - 12:00 Midpoint Muziekmix
12:00 - 14:00 Tussen Twaalf en Twee
14:00 - 20:00 Midpoint Muziekmix
20:00 - 22:00 Midpoint On The Rocks   
   met Jan & Anne
22:00 - 00:00 Midpoint Muziekmix

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00 Midpoint Ochtend
10:00 - 12:00 Midpoint Muziekmix
12:00 - 14:00 Tussen Twaalf en Twee
14:00 - 20:00 Midpoint Muziekmix
20:00 - 22:00 Sophie’s Choice
22:00 - 00:00 Midpoint Muziekmix

Boeken Tip 5...

1 Lot    
Tineke Beishuizen

Wanneer 
Lot haar 
moeder 
verliest, gaat 
ze doen wat 
ze al jaren 
wilde: op 
zoek naar 
haar vader. 
Maar graven 
in het ver-

leden levert alleen nog maar meer 
vragen op. Wie was haar moeder 
echt, en wat gebeurde er de avond 
van het ongeluk waardoor ze in een 
rolstoel belandde? Als Lot hulp krijgt 
van de charmante Alexander, komt 
ze op het spoor van een gruwelijke 
misdaad. 

2 Stadsliefde    
Adriaan van Dis

Adriaan van 
Dis woonde 
ruim 
zeven jaar 
in Parijs en 
nog steeds 
voelt hij zich 
verbonden 
met die stad 
en probeert 

hij de helft van zijn tijd er door te 
brengen. Hij huurt er een chambre 
de bonne, waar een deel van zijn 
boeken staat en van waaruit hij door 
de stad wandelt , week in week uit. 
Hij is er onzichtbaar en verkent 
wijken waar gewoonlijk geen toeris-
ten komen. Voor hem is Parijs een 
altijd veranderende stad: gekleurd, 
verscheurd en vol verborgen geschie-
denissen. Hij gaat mee uit boksen 
met de zoon van zijn werkster uit 
Sri Lanka, bezoekt het variété met 
een verlepte danseres, dwaalt met 
oude getuigen langs beladen adres-
sen en kijkt achter de luiken waar 
de illegalen werken. Het nieuwe 
Europa voltrekt zich voor zijn ogen. 

Van Dis wandelt om het avontuur en 
doet daarvan verslag in dagboek en 
verhalen. In "Stadsliefde" brengt hij 
het beste bijeen.

3 Logboek van een onbarm-
hartig jaar   

        Connie Palmen
Op 11 
november 
2007 
vraagt 
Hans van 
Mierlo 
Connie 
Palmen 
ten 
huwelijk. 
Op 11 
november 
2009, 

de dag waarop ze elf jaar en elf 
dagen bij elkaar zijn, trouwen ze in 
de Rode Hoed in Amsterdam. Op 11 
maart 2010, na een ziekbed van zes 
weken, sterft Hans van Mierlo op de 
intensivecareafdeling van het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis te Amster-
dam. 48 dagen na de dood van haar 
man begint Connie Palmen aan dit 
"Logboek van een onbarmhartig 
jaar". Bang voor de dood van het ver-
geten zit Palmen met de pen op de 
huid van de pijn die rouw heet. Het 
logboek is het aangrijpende verslag 
van de hunkering naar een verdwe-
nen lichaam, van zelfverlies, woede, 
en van de liefdevolle herinneringen 
aan een prachtige man. 

4 22-11-1963    
Stephen King

22-11-
1963, de 
dag dat 
John F. 
Kennedy 
werd ver-
moord en 
de wereld 
voorgoed 
veran-
derde... 
Wat als 

die fatale dag voorkomen had kun-
nen worden? 
Wat zou jij doen als je die mogelijk-
heid krijgt? Ga je ervoor? Grijp je 

die kans? Oké. Maar heb je al over 
de gevolgen nagedacht? Denk je 
echt dat de tijd zich zo gemakkelijk 
laat bespelen... 
Jake Epping ontdekt een poort in 
de tijd en reist naar 1958. Lukt het 
hem om de moord op John F. Ken-
nedy te voorkomen? En tegen welke 
prijs? Jake merkt dat het verleden 
zich niet graag laat veranderen en 
dat de gevolgen onomkeerbaar zijn. 

5 De provocatie   
David Baldacci

In een 
kleine 
plat-
telands-
gemeen-
schap 
in West 
Virginia 
waar 
nooit iets 
opzienba-
rends ge-

beurt, wordt een gruwelijke vondst 
gedaan. Een echtpaar is in hun eigen 
woning op brute wijze om het leven 
gebracht. Het lijkt in eerste instantie 
een zaak voor de plaatselijke politie, 
totdat blijkt dat de vermoorde man 
een militair was en zijn vrouw con-
necties had met het Pentagon. De 
US Army' s Criminal Investigative 
Division (ACID) zet zijn beste man 
op de zaak. Voormalig militair John 
Puller is iemand die weinig bezit of 
nodig heeft, die graag alleen werkt 
en die onverzettelijkheid koppelt 
aan een diepgewortelde hang naar 
de waarheid. Al snel nadat Puller op 
de zaak is gezet, botst hij met Sam 
Cole, de vrouwelijke rechercheur 
van Moordzaken die het onderzoek 
leidt. Terwijl Puller zich een weg 
baant door leugens, dwaalsporen en 
bedrog, komt hij erachter dat niets 
en niemand is wat het lijkt in dit 
onschuldig ogende stadje. Dan blijkt 
dat achter de toch al complexe zaak 
een samenzwering schuilgaat die 
veel verder reikt dan Puller ooit voor 
mogelijk had gehouden...

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

Kattenpis en ander 
lekkers
Wijnproeven is een terugkerend 
onderdeel van mijn werk, hoe 
vervelend is dat! Bij het inkopen en 
proeven van nieuwe wijnen probeer 
ik zoveel mogelijk te denken of jul-
lie, de uiteindelijke gebruikers, het 
net zo kunnen waarderen als ik.

Wijnproeven is niet alleen een vast 
onderdeel voor mij bij het inkopen, 

ook voor al de wijnliefhebbers 

die zichzelf vaak komen verwennen 
met een goeie fles wijn, is proeven 
een must. Daarom vind ik het leuk 
af en toe een flesje open te zetten 
en te horen wat de reacties zijn.

Zo ook afgelopen keer op een proe-
verij die wij gaven. Drie dames die 
ieder hetzelfde glas wijn hadden en 
alle drie een totaal andere mening. 
De ene dame vond hem heerlijk 
fris, terwijl de ander dat weer als 
vreselijk zuur ervaarde en de derde 
vriendin beschreef het als ‘lekker, 
maar toch een beetje bitter.’ 

Hoe kan het dat we allemaal 
verschillende smaken waarnemen 
bij het proeven? Proeven doe je 
met je neus, mond en het belang-
rijkste, de tong. In de tong bevindt 
zich het smaakzintuig waarmee we 
proeven. Het smaakzintuig bestaat 
uit smaakpapillen, verspreid over 
de tong met concentraties aan de 
voorkant, zijkant en achterkant. 

Hiermee kun je dus smaak proeven. 
Je neus, die het reukzintuig bevat, 
werkt hier nauw mee samen. Je 
tong is bedekt met duizenden kleine 
smaakpapillen die de smaken van in 
dit geval wijn opnemen. Je neus zit 
vol met dunne haartjes en zenuwen. 
De haartjes vangen geuren op en de 
zenuwen sturen boodschappen over 
de reuk naar je hersenen. Drink je 
een glas wijn dan ruikt je neus de 
geur en je tong proeft het lekkers. 

Nu is er met wijn een hoop meer 
dan zuur of zoet, er zijn zoveel ter-
men voor de dingen die we kunnen 
ruiken en proeven. Gras, mest, hooi, 
boter, toast, okselzweet en kattenpis 
zijn allemaal officiële proeftermen. 
Bang om er een term uit te gooien 
omdat het fout zou zijn? Wat je 
proeft is nooit fout, want proeven 
is een subjectief begrip. Smaak is 
zoals vaak gezegd heel persoonlijk. 

Zin om er achter te komen wat 
voor wijnen je echt lekker vindt? 
Aanstaande zondag staat er weer 
een hoop lekkers open tijdens onze 
najaarsproeverij. Dus kom langs 
(vanaf 14.00 uur in Grand Café 
Restaurant Meesters aan de N201 
in Mijdrecht), proef en gooi al die 
termen er maar lekker uit! Wie 
weet zit er een getrainde vinoloog 
in jezelf verscholen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750 

www.prinselijkproeven.nl

Deze week in 2ThePoint: 
Dag van de mantelzorgers 
2011, Dag van de

Dialoog in De Ronde Venen, Intocht Sinter-
klaas, Afscheid oud-burgemeester Marianne 
Burgman, Uitreiling Vrijwilligersprijzen2011. 
Te zien het gehele weekeinde vanaf vrijdag 
18 november 18:00 uur en vervolgens ieder 
heel even uur.

Te zien in 2TheSport: 
Vincent Verheul van 
Argon Zondag 1; Dennis 

Puttmann van FC Abcoude Zondag 1; en 
Francoise Bonneveld van Beuving Sport. Te 
zien het gehele weekeinde vanaf vrijdag 18 
november 19:00 uur en vervolgens ieder 
heel oneven uur.

Titel: Koorts 
Auteur: Saskia Noort

“Donderdag kreeg ik mijn auto 
niet aan de praat. Met het open-
baar vervoer vanuit Alkmaar 
was niet echt een optie, dus ik 
had onverwachts een vrije dag. 
Ik had het nieuwe boek van 
Saskia Noort in huis: 'Koorts'. In 
eerste instantie trok het verhaal 
me niet zo, maar het is toch de 
nieuwe Saskia Noort, en ik ben 
er toch maar in begonnen. Het 
verhaal speelt zich af op Ibiza 
en gaat over twee vriendinnen 
die zich daar in het feestgedruis 
storten. Dan verdwijnt een van 
hen en begint een koortsach-
tige zoektocht over het zonnige 
vredig ogende eiland. De eerste 
bladzijde begint al intrigerend. 
Toen ik eenmaal begonnen was 
kon ik niet meer stoppen met 
lezen, ik moest en zou het boek 
uitlezen! Toch stiekem wel lek-
ker dat de auto het niet deed...”

gelezen door marianne ten thije

De keuze van...
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Hmmm mEt HESSE... Door Patrick hesse

't Amsterdammertje
Rijksstraatweg 119  
3632 AB Loenen aan de Vecht
T 0294 23 48 48   

info@restaurantamsterdammertje.nl
www.restaurantamsterdammertje.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:
Voor lunch van 12.00 uur tot 
14.00 uur.
Voor diner van 18.00 uur tot 
23.00 uur.

Zaterdag:
Voor diner van 18.00 uur tot 
23.00 uur.

Zondag en maandag zijn wij 
gesloten.

Een betoverende avond in Loenen
Ik ben vanavond te gast bij ’t Amsterdammertje en dat doet mij zeer veel deugd. In dit geweldige restaurant 
zwaait namelijk mede-eigenaar en chef-kok André Gerrits zijn gastronomische toverstaf over de keuken. 
Dit doet hij met ongekende passie en een ambitie die zo veel kwaliteit oogst, dat dit in 2010 werd beloond 
met een Michelinster en het gerenommeerde magazine ‘Lekker’ 't Amsterdammertje in de top 100 van beste 
restaurants van Nederland rangschikte. 

Hmmm met Hesse ’t Amsterdammertje

Persoonlijk had ik vreemd genoeg 
nog nooit het plezier om een bezoek 
te brengen aan ’t Amsterdammer-
tje, dat in hartje Loenen aan de 
Vecht is gesitueerd; op slechts een 
kwartier rijden vanuit het centrum 
van De Ronde Venen. Op de eerste 
echt koude avond van het seizoen 
stap ik de warme gezelligheid in 
van ’t Amsterdammertje. Met alle 
egards word ik als gast onthaald en 
geeft het uitstekende personeel mij 
onmiddellijk het gevoel welkom te 
zijn in dit mooie etablissement. Wat 
een uitstraling en wat een sfeer! Na-
tuurlijk wordt mijn fotografisch oog 
getrokken naar de gave zwart/wit 
slideshow die wordt geprojecteerd 
op het schuine plafond. Nadat ik mag 
plaatsnemen in het midden van de 
zaak, word ik hartelijk begroet door 
de uiterst vriendelijke en sympa-
thieke André Gerrits. Na een kleine 
uitleg hoe de avond zal verlopen, laat 
de charismatische Gerrits er geen 
twijfel over waar zijn pure passie ligt. 
Ik geef me graag over aan de dingen 
die komen gaan! “We beginnen met 
een keur van amuses een klein rondje 
rond de wereld; onze eigen interpre-
tatie van wat kleine gerechtjes van 
diverse werelddelen. Noem het maar 
De Wereld Rond Zonder Jetlag,” 
grapt André. Ontspannen zittend aan 
tafel krijg ik inderdaad wereldse ge-
rechtjes voorgeschoteld: een bitterbal 
van old Amsterdam kaas, kletskopje, 
violet mosterd en een crème van kik-
kererwten (Nederland); een pasteitje 

met bakkeljauw, crème van specerij-
en en jonge prei (Bonaire); noodles, 
baby komkommer, gelei van zeewier, 
crème van pompoen en snippers van 
yoghurt (Japan); Bami Goreng, gelei 
van soja, buikspek, bosui en krokante 
uienringen met gebakken ei (China); 
een hoorntje caprese, mozzarella, 
gedroogde sherrytomaat, schuim-
pje van tomaat met een mayo van 
basilicum en verse basilicum (Italië) 
en tenslotte gazpacho, een schuim 
van artisjok en een olie van lavas 
(Spanje).  
 
Na al deze kleine hemelse hapjes 
is het tijd voor het eerste gerecht: 
langoustine, wederom een eigen 
interpretatie van André en zijn ge-
weldige keukenbrigade: dun gesne-
den langoustine en ravioli gevuld met 
langoustine en munt, kogel van mais 
met gelei van schaaldieren, aardpeer, 
krokante Pata Negra ham, witte 
chocolade en een dressing van schaal-
dieren en citrus. Dit alles smaakt zeer 
verfijnd en geniet ik met volle teugen. 
Inmiddels druppelt het restaurant 
vol met een diversiteit van mensen. 
En dat is ook het mooie en unieke 
van 't Amsterdammertje. Ondanks 
de enorme kwaliteit blijft het voor 
iedereen toegankelijk en staan André 
en zijn vrouw Geneviève Paulina (die 
samen het restaurant runnen) voor 
laagdrempeligheid. Erg leuk om te 
zien: naast mij zit een verliefd Engels 
stel te genieten van elkaar en van het 
eten, aan de ander kant zitten een 

oudere dame en heer die –gezien de 
begroeting met het personeel– vaste 
gasten zijn en voor mij zitten drie 
zakenheren die resoluut hun culinaire 
lot in André’s gedreven handen leg-
gen. Aan hun tevreden gezichten aan 
het eind van de avond te oordelen, 
een terechte keus.

Ondertussen word het volgende 
gerecht geserveerd: vitello ton-
nato 2011, bokkenpootje gevuld met 
crème van tonijn en crème van kalfs-
sukade, spiraal van tonijn en kalfs-
muis, geroosterde tonijn met ansjovis 
gevulde taggiasche olijf, gele en rode 
paprika en frisse tonijnmayonaise. 
Wederom een schot in de roos – wat 
een smaak sensatie!

Het vriendelijke personeel draait 
onderling als een goed geoliede 
machine en weet uitstekend hoe het 

hoort, ik word er blij van!
Het volgende gerecht is gepocheerde 
kabeljauw en paëlla met kokkels, 
mosselbouillon, chorizo en een croûte 
van doperwten.
Als vierde gang is het tijd voor wild. 
Even denk ik aan mijn gabber Peter 
Bakker, die van zijn huwelijksreis aan 
het genieten is, om vervolgens mijn 
tanden in de supermalse herten-
rugfilet te zetten, die samen met 
kleine groenten, Amsterdamse ui, 
gemarineerde bloemkool, augurk en 
spruitblad, stamppotje van kervel en 
bieslook en een saus van hert, een 
heerlijk herfsttafereeltje vormt, op 
originele wijze op leisteen geserveerd 
en wederom kom ik superlatieven te 
kort voor dit wonderschone gerecht.

Voordat het dessert mijn tafel 
verrijkt, is het nog tijd voor een 
tussengerecht: Stilton millefeuille 
gevuld met crème van Blue Stilton, 
sponscake van vijgen, stroop van rode 

port en ijs van beurre noisette. Een 
heerlijk verrassende dis.
En dan het dessert: Dame Blanche 
volgens ’t Amsterdammertje. Een 
klassiek dessert in een hip jasje; cho-
colade met daarover heen gegoten 
warme room om dit vervolgens zelf 
te mengen. Briljant!

Ik moet u eerlijk melden dat mijn 
verwachtingen, die zeer hoog gespan-
nen waren door de reputatie van 
André Gerrits en zijn crew, volledig 
zijn waargemaakt. Wat heb ik culi-
nair genoten deze avond. Nog even 
wip ik de keuken in voor wat foto’s 
en krijg een blik achter de schermen 
en geniet ik van de trots en passie 
van al deze mensen die hier zeer 
professioneel staan te werken. Zo zou 
het overal moeten zijn: trots zijn op 
wat je doet en wie je bent. Amicaal 
neem ik afscheid van André en dank 
hem hartelijk voor deze betoverende 
avond!

Sinterklaasactie bij Witte

Is uw voornaam 
Prince-Fritz-Cruene-
August-Willem-Jan-
Hendrik-Dick?

Dan heeft u geluk bij de Sinterklaas-
actie van Makelaardij Witte. Met 
deze actie kunt u namelijk 100 euro 
aan boodschappen winnen bij Albert 
Heijn Vinkeveen, plus uw voornaam 
in chocoladeletters! 

Mensen met de voornaam Ad of Pim 
hebben natuurlijk net zoveel kans, 
maar winnen wel minder chocolade-
letters. Iedereen mag meedoen, van 
jong tot oud. Wat moet u doen? Op
www.deplekbijuitstek.nl vindt u het 
woningaanbod van Makelaardij 
Witte. Op willekeurige foto’s staan 
elf Pieten met een letter. Verzamel 
deze letters, maak er een woord van 
en stuur de oplossing naar info@
makelaardij-witte.nl. De uiteindelijke 
drie winnaars zullen op 5 december 
bekend worden gemaakt. 
Dus waar wacht u nog op?
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H Y P E R S P E C I A L I S T

W W W . P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

WINTERBANDEN ZOMERBANDEN VELGEN ACCU’S UITLIJNEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

RIJ VEILIG, 
RIJ WINTERBANDEN. 

BESTEL UW WINTERBANDEN 
NU BIJ DE HYPERSPECIALIST 

IN MIJDRECHT, UITHOORN 
EN OMGEVING!

 
INFORMEER BIJ ONS NAAR 

UW SCHERPE PRIJS OP MAAT

WINTERBANDEN €55,-
AL VANAF

Uithoorn, Amsterdamseweg 8 T 0297 56 47 08
Mijdrecht, Provincialeweg 11  T 0297 28 13 63  

HOGENDOORN
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Joke van Diemen, Stichting Spel en Sport De Ronde Venen

Met plezier bewegen geeft een goed gevoel

Door Piet van BuulDE CLuB VAN…

Joke van Diemen: “Wij bieden bij Spel en Sport De Ronde Venen een uitgebreid 
programma aan waarbij leeftijd eigenlijk geen rol speelt. De veertiger is net zo 
welkom als de negentig plusser.      foto patrick hesse

De Stichting Spel en Sport De Ronde Venen organiseert een groot aantal activiteiten die tot doel hebben 
ouder wordende mensen in de gelegenheid te stellen hun conditie op peil te houden en te verbeteren. Door 
dat gezamenlijk in groepsverband te doen, snijdt het mes aan twee kanten. Mensen stimuleren elkaar en de 
sociale contacten die er uit voortvloeien bevorderen de kwaliteit van leven en voorkomen dat men zich een-
zaam gaat voelen. Joke van Diemen begeleidt een aantal activiteiten en toont zich een enthousiaste pleitbe-
zorgster van spel en sport voor ouderen.

“Het begrip ‘ouderen’ nemen we 
tegenwoordig nogal ruim,” zegt Joke. 
“Tot voor kort hadden we de toevoe-
ging ‘55+’ in de naam van de stichting. 
Dat gaf veel mensen het idee dat je 
pas mee mocht doen wanneer je ou-
der dan vijfenvijftig was. Dat is eigen-
lijk nooit het geval geweest. Vandaar 
dat we die toevoeging hebben laten 
vallen. Wij bieden bij Spel en Sport 
De Ronde Venen een uitgebreid pro-
gramma aan waarbij leeftijd eigenlijk 
geen rol speelt. De veertiger is net zo 
welkom als de negentig plusser. Er is 
voor iedereen een passende activiteit. 
En in de praktijk blijkt ook dat onze 
deelnemers vaak op hoge leeftijd nog 
veel plezier beleven aan de diverse 
activiteiten.”

De doelstelling van de Stichting Spel 
en Sport is er op gericht om zoveel 
mogelijk mensen in beweging te krij-
gen. Joke: “Er zijn in dit kader allerlei 
sporten en spelletjes ontwikkeld, die 
in groepsverband beoefend worden. 
Stuk voor stuk zijn het activiteiten, 
waar vrijwel iedereen aan mee kan 
doen. Er worden geen sportieve top-
prestaties gevraagd. Het gaat er om 
dat men gezond en fit ouder wordt. 
Iedereen wil graag zo lang mogelijk 
zelfstandig zijn en niet afhankelijk 
van de hulp van anderen. En onze 
deelnemers slagen er inderdaad in 
om hun conditie tenminste goed op 
peil te houden en veelal ook flink te 
verbeteren.” 

Joke benadrukt dat er nog een ander 
aspect aan de sport en spel activi-
teiten zit, en dat is de sociale kant. 
“Wanneer je ouder wordt krijg je 
onherroepelijk te maken met het feit 
dat het kringetje van familie, vrienden 
en collega’s kleiner wordt. Je moet 
dus niet alleen zorgen dat je fysiek 
mee kunt blijven doen. Maar je moet 
ook zorgen dat je niet eenzaam en al-
leen op de bank de uren af gaat zitten 
tellen. Sociaal contact met anderen is 
erg belangrijk. Het verrijkt je leven. 
We merken in vrijwel al onze groepen 
dat voor de deelnemers het contact 
met de anderen heel belangrijk is. 
Men kijkt er elke keer weer naar uit. 
We hebben ook in elke groep een 
groepsvertegenwoordiger, die een 
belangrijke rol speelt bij het creëren 
van een goed groepsgevoel en de 
schakel vormt tussen de deelnemers 
en de leiding of het bestuur.”

Een gevarieerd aanbod
Spel en Sport De Ronde Venen biedt 
een uitgebreid programma waar in 
principe voor iedereen wel iets bijzit. 
Op de vernieuwde site 
www.spelensportdrv.nl is het hele 
aanbod te vinden, onderverdeeld in de 
categorieën fit, fitter en fitst al naar 
gelang het niveau. Joke begeleidt 
een aantal groepen. Zo is er een zit/
sta groep, er is stoelhonkbal, zitgym, 
swing en sport, sportief wandelen en 
werelddansen. Joke is van oorsprong 
docent jazzdance. Van daaruit is ze 

overgestapt naar het meer bewegen 
voor ouderen en begon ze bij de 
Stichting met zitgymnastiek. “Ik 
heb de opleiding ‘meer bewegen 
voor ouderen’ gevolgd,” zegt Joke. 
“Overigens zijn alle docenten opgeleid 
en gediplomeerd. Ik heb veel affiniteit 
met ouderen. Ze zijn bij ons ook heel 
open en toegankelijk en altijd heel erg 
enthousiast. Zitgymnastiek (of zit-fit) 
wordt zittend op een stoel uitgevoerd, 
maar vrijwel altijd in combinatie met 
staan of lopen. Zo’n les duurt drie 
kwartier. We beginnen altijd met een 
warming up om los en in de sfeer te 
komen. Daarna doen we oefeningen 
die gericht zijn op spierkracht, lenig-
heid, uithoudingsvermogen of coördi-
natie. Het is belangrijk dat mensen de 
spieren in bovenbenen goed ontwik-
kelen zodat ze makkelijk zelf kunnen 
opstaan uit hun stoel. Ook is er veel 
aandacht voor balanstraining. Dat is 
weer belangrijk om de kans op vallen 
te verkleinen. En we eindigen de les 
meestal met een slotspel, wat voor de 
nodige ontspanning en plezier zorgt.” 
Joke was ook jarenlang promotor 
van het Nordic Walking en heeft 
nu bij Spel en Sport ook een groep 
sportief wandelen onder haar hoede 
samen met haar collega Lydia de Rijk. 
Daarnaast geeft Joke sta/zit gymnas-
tiek, bedoeld voor mensen waarvoor 
een uur lopen/staan te zwaar is. Deze 
lessen bestaan uit een combinatie van 
staande en zittende activiteiten.

Joke: “In de cursus werelddansen 
zitten elementen van het volksdansen 
maar ook een beetje linedance en 
gewoon wat eigen choreografieën. 
Swing en Sport is afgeleid van Zumba 
en Sh’bam dat op sportscholen veel 
gedaan wordt. Wij passen dat aan 
naar het niveau dat ook ouderen het 
aan kunnen. Degene voor wie het 
tempo op de sportschool dus te hoog 
is kan bij ons terecht. Bij stoelhonkbal 
vinden we elementen van het echte 
honkbal terug. Je speelt het met twee 
teams, een werpend en een wachtend 
team. De werper moet een balletje 
in een bak gooien. Door 1, 2, 3 of een 
homerun te gooien bepaal je naar 
welk honk je loopt. Je kunt punten 

verdienen als je via drie honken op de 
thuisplaat komt. De term stoelhonkbal 
is dus niet helemaal correct, want een 
groot deel van de tijd sta je of loop 
je.” 
De groep stoelhonkballers speelt ook 
tegen groepen uit de omgeving. Ook 
hier is winnen leuk maar het contact 
nog leuker. Op dinsdag 22 november 
vindt voor de derde keer het Kees van 
Ankeren stoelhonkbal plaats. Naast 
de Mijdrechtse stoelhonkballers 
komen er teams uit Haarlem, IJmui-
den en Uithoorn. Joke: “Een mooie 
gelegenheid voor belangstellenden 
om die dag naar de Argon kantine te 
komen en eens kennis te maken met 
dit leuke spel.”

Feest bij vernieuwde Koeleman Electro World op 26 november
Koeleman in Mijdrecht is vanaf zaterdag 26 november onderdeel van de Electro World keten. Om de over-
stap te vieren, zijn er die dag tussen 10.00 en 16.00 uur feestelijke activiteiten voor jong en oud.

Koeleman Elektro is al 55 jaar een 
begrip in De Ronde Venen. Het fami-
liebedrijf werd in 1956 gestart in 
Vinkeveen en verhuisde in 2008 naar 
een prachtig pand aan de Genieweg 
in Mijdrecht. De winkel biedt een 
ruim assortiment aan elektrotech-
nische apparaten van uiteenlopende 
merken. Kwaliteit, service en betaal-
baarheid staan bij Koeleman hoog 
in het vaandel. Om zich nog beter te 
kunnen onderscheiden als kwaliteits-
winkel, heeft Koeleman besloten zich 
aan te sluiten bij Electro World. Dit 
betekent onder meer een ruimer as-
sortiment, meer keuze in merken en 
sterk concurrerende prijzen. Service 
en garantie blijven uiteraard op het 
vertrouwde Koeleman niveau.

Op 26 november staan feestelijke 
activiteiten op het programma:
•  Demonstraties van diverse huis-

houdelijke apparaten, waaronder 
diverse koffiemachines en een 
stofzuigrobot.

• Kindervoorstelling in de bioscoop-
ruimte.

• Een prijsvraag met kans op een 
LED-televisie.

• Racespel voor kinderen tot en 
met 12 jaar, met als hoofdprijs 
een PlayStation 3.

Iedereen is van harte uitgenodigd om 
op 26 november een kijkje te komen 

nemen in de vernieuwde winkel, 
maar ook op andere dagen is men 
welkom: van maandag t/m donderdag 
van 9-18 uur, op vrijdag van 9-21 uur 
en op zaterdag van 9-17 uur. Loop 
gewoon even binnen, er staat altijd 
een medewerker klaar om vragen te 
beantwoorden.
Koeleman Electro World, Genieweg 60, 
3641 RH Mijdrecht.
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Tekst en foto's Patrick Hesse mOtOR&AutO

Op bezoek bij Yehudi van het Trike Centrum stuitte 
ik op een bijzondere Boom family trike. Doordat 
ik dit model redelijk goed ken, valt me direct op 
wat er anders aan is: ik zie geen koppeling en 
rempedaal. In mijn naïviteit vraag ik nog aan 
Yehudi of deze trike misschien nog niet af is? 
Hoongelach van Yehudi en spuiter Hennie is mijn 
deel. “Natuurlijk is deze trike al af!”, antwoordt 
de eigenaar van het Trikecentrum. Het is een 
automaat, met een speciaal aangepast bekrachtigd 
remsysteem, dat je volledig met de hand kunt 
bedienen. Daarmee is het mogelijk om deze trike 
zonder gebruik van benen te besturen!” Huh? Dit 
heb ik nog nooit gezien. “Ik zal je laten zien hoe 
het werkt: je start de motor en met een pomp 
wordt er lucht opgebouwd, zodat je de rechter 
remhendel met je pink hydraulisch kunt bedienen.” 
Als ik dat doe klinkt er inderdaad een sis uit de 
achterkant van de Trike. “Op die manier kan zelfs 
iemand zonder benen de Trike besturen.” Be-
nieuwd naar hoe het in praktijk werkt, ga ik met 
Yehudi een straatje om. Ondanks het zonnetje is 
het toch wel erg koud, maar we zijn geen watjes 
dus slaan ons er door heen. Zelf vind ik dit mis-
schien nog wel prettiger rijden dan een reguliere 
trike. Hij rijdt als bijvoorbeeld een motorscooter, 
maar –toegegeven– wel met heel wat meer stoer-
heid en flair. De Boom V2  heeft een 850 cc 75 
pk sterke V2 motor met brandstofinjectie en een 
automatische versnellingsbak. Als ik erom heen 
loop om foto’s te maken, zie ik wat een prachtige 
trike dit eigenlijk is. Dat hij uit 2009 komt is niet 

te zien: alles ziet er als 
nieuw uit en is hij dan 
ook zeer rijk uitgerust 
met schijfremmen voor 
en achter, RVS bagage-
drager, RVS achterbum-
per, RVS beenbeugel, 
200-17 voorwiel, 
295-16 achterwielen, 
aluminium verchroomd 
sharkdesign zijtassen 
en een topkoffer die 
afsluitbaar is en met één 
handeling demontabel. 
Ook het rustige mooie 
V2 gebrom uit de dikke pijpen vind geweldig, 
wat een gaaf ding. Een trike waar bijna iedereen 
mee zou kunnen rijden en gezien het verschil met 
de nieuwprijs bijna een buitenkansje. Nieuw-
prijs 31.500 euro, mag je deze trike uit 2009 in 
nieuwstaat 1.999,50 euro meenemen, met in je 
binnenzak een half jaar volledige Bovag garantie. 
Uitstekend geschikt voor minder valide perso-
nen, maar ook lekker makkelijk te berijden voor 
valide bestuurders. In ieder geval heb ik weer wat 
geleerd en ben ik een ervaring wijzer...

TCV is gevestigd aan de Constructieweg 23a te 
Mijdrecht. 
Tel. 0297-255546 of 06-17284949 
www.trike-centrum.nl

Test speciale Boom Trike V2 

Een Boom voor iedereen

Trike Centrum nu BOVAG-erkend
In de drang voor nog meer professionalisering is het Trike Centrum, na uitvoerig te zijn 
doorgelicht, als eerste bedrijf in Nederland dat uitsluitend in trikes handelt, officieel Bovag lid 

geworden. “Ik was vooral blij met 
het oordeel van de Bovag een 
transparante organisatie te runnen! 
Ik ben blij dat ik dit mijn klanten 
kan bieden en daardoor helderheid 
en zekerheid kan garanderen. Dit 
een volgende stap in ons bloeiende 
bedrijf,” aldus de sympathieke Ron-
devener die ter bevestiging van dit 
mooie lidmaatschap trots de Bo-
vagsticker op de deur bevestigt.
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Door Michael ReulingAutO&mOtOR

Winterbanden, ze zijn nu al bijna niet meer aan te slepen. Het is de hype voorbij. Winterbanden zijn een serieuze zaak. In een land als Duitsland 
zijn de banden zelfs verplicht en wie weet is Nederland binnenkort ook aan de beurt. Tijd voor een gesprek met Daan Hogendoorn van 
Profile Tyrecenter Hogendoorn, specialist in banden en velgen.

Specialist ben je niet zo maar. De 
firma Hogendoorn bestaat al ruim 
70 jaar en heeft de nodige ken-
nis en techniek in huis om zichzelf 
bandenspecialist te mogen noemen. 
Naast particuliere voertuigen is het 
bedrijf ook gespecialiseerd in ban-
den voor vrachtwagens, grondverzet 
voertuigen en landbouwvoertuigen. 
Daan: “Ook shovels, kranen en trac-
tors kunnen wij aan, als het nodig 
is leveren wij zelfs rupsbanden. Ook 
doen wij de APK voor personen-
auto’s en verzorgen wij onderhoud 
en voeren reparaties uit aan onder 
meer remmen en uitlaten.” Maar 
belangrijkste activiteit is natuurlijk 
de bandenwissels voor personen-
auto’s. Hogendoorn behoort met 
de vestigingen in Mijdrecht en Uit-
hoorn sinds 2000 tot het netwerk 
van Profile Tyrecenter. “Wij ope-
reren als zelfstandig bedrijf onder 
de vlag van Profile. Dat heeft zijn 
voordelen. Met name grote fleetow-
ners in de leasemarkt brengen hun 
bandenzaken onder bij betrouwbare 
partners die landelijke dekking ken-
nen en goede service bieden.” Een 
voorbeeld. Veel automerken werken 
met homologatiebanden. “Zo staat er 
op een Mercedes-band MO, dat staat 
voor Mercedes Original. Dit betekent 
dat Mercedes tests heeft uitgevoerd 
met de desbetreffende bandenfabri-
kant en dat er voor een bepaald type 
auto specifieke banden zijn ontwik-
keld. Dit garandeert dan onder de 
auto de beste rijeigenschappen en de 
hoogste veiligheid. Voor diverse auto-
merken worden dit soort specifieke 
banden geproduceerd. BMW heeft 
bijvoorbeeld een *-markering en 
Audi gebruikt AO. Dit soort banden 

hebben wij voor de diverse merken 
steevast op voorraad.” Het is niet 
altijd raadzaam om een ander type 
banden onder zo’n auto te leggen. 
“Echter weten veel bandenbe-
drijven dat niet en dat is waarom 
fleetowners graag gaan voor de 
specialist.”

Op internet zijn steeds meer sites 
te vinden waar men banden kan 
vergelijken, maar waar ook direct 
banden snel en goedkoop met een 
klik besteld kunnen worden. “Maar 
dat is niet altijd appels met appels 
vergelijken,” aldus Hogendoorn. 
“Om prijzen laag te houden worden 
soms grote restpartijen opgekocht. 
Partijen met iets oudere banden of 
zelfs zonder E-keurmerk (Europese 
goedkeuring) of met oude dot-
codering. De dot-codering geeft 
aan wanneer de band is geprodu-
ceerd. Als banden te lang hebben 
stilgelegen kunnen ze uitdrogen 
en scheurtjes vertonen. Daar wil 
je niet de weg mee op. Als je met 
banden rijdt zonder E-keurmerk 
ben je zelfs niet verzekerd in het 
geval van een ongeval.” Veel auto’s 
zie je in de wintermaanden rijden 
met de zwarte stalen velgen. Dat 
is vandaag de dag eigenlijk niet 
nodig. Tegenwoordig heb je voor 
iets meer geld een mooie lichtme-
talen set velgen onder je bolide. De 
winterbanden om je lichtmetalen 
of stalen velg laten zitten scheelt in 
wisselkosten, omdat je de banden 
niet hoeft te wisselen op de velg 
en niet hoeft te balanceren. “Veel 
mensen weten niet dat je gerust 
voor een kleinere maat kunt kiezen. 
Heb je 17 inch onder de auto, ga 

Specialist in banden ben je niet zomaar

dan gerust voor een set 16 inch. Dit 
is niet alleen voordeliger, maar je 
hebt dan iets hoger rubber onder 
de auto en dus meer comfort. En 
nog belangrijker: zo’n band is ook 
iets smaller, waardoor je meer druk 
hebt per cm², dus meer grip.”

Sinds de winterbanden in Duitsland 
verplicht zijn tijdens slecht weer, is 
de vraag naar winterbanden toege-
nomen. “Veel vertegenwoordigers 
moeten de grens over en nemen 
het zekere voor het onzekere. De 
winterbanden worden ook steeds 
beter en het veiligheidsaspect wordt 
steeds vaker een nog grotere factor 
om een set aan te schaffen. Die 
paar meters speling in een rem-
weg kunnen het verschil maken.” 
Klanten van Hogendoorn ontvangen 
in september al een uitnodiging 
om de banden te komen wisselen. 
De specialisten in de werkplaats 
wisselen in de wintermaanden per 
dag de wielen van zo’n 60 tot 70 
auto’s, dat is dus zo’n 240 tot 280 
banden per dag! Dit alles gebeurt 
in ongeveer 30 tot 45 minuten per 
auto. Ondertussen kan de eigenaar 
van de auto genieten van een goede 
kop koffie in de luxe wachtruimte, 
met tijdschriften, televisie, wifi en 
uitzicht op de werkplaats. De grote 
werkplaats is voorzien van de mo-
dernste apparatuur, waaronder een 
nieuw balanceerapparaat, waarbij 
het contact met de weg wordt 
nagebootst. “In elke band bevindt 
zich een lasnaad in het karkas die 
voor een trilling kan zorgen. Dit 
apparaat geeft aan waar die naad 
zit, zodat die trilling verminderd 
kan worden.” Opslag verzorgt 

Hogendoorn ook. “Voordat de 
banden in de opslag gaan, wordt 
de diepte van het profiel per 
band vastgelegd en wordt de velg 
gereinigd. Dit gebeurt door kleine 
plastic balletjes onder hoge druk 
tegen de wielen aan te spuiten. 
Hierdoor beschadigt de velg 
niet, maar wordt wel al het 
strooizout en remstof van 
de velg afgeslagen.” Vervolgens 
krijgen de schone wielen een 
plekje tussen de sets die 
opgeslagen liggen in 
Mijdrecht. Die opslag 
kost geld, maar dat 
komt omdat al die 
banden goed ver-
zekerd zijn. De opslag 
kan namelijk niet vallen onder 
je autoverzekering of inboedel-
verzekering. Mocht er onverhoopt 
wat gebeuren met de opslag, dan 
weet de verzekeringsmaatschappij 
exact welke banden er liggen en 
wie daarvan de eigenaar is. 

Hogendoorn heeft tijdens 
de drukke maanden altijd 
één brug en monteur vrij voor 
nieuwe klanten die graag hun auto 
van winterbanden willen voorzien. In 
de maanden met de R in de naam is 
het verstandig om met winterbanden 
te rijden, die hun voordelige eigen-
schappen met name tonen onder de 
7 graden. Ga je op vakantie naar de 
sneeuwgebieden en wil je nog meer 
grip, dan kun je ook bij Hogendoorn 
terecht. Als leverancier van de 
merken Weissenfels en Pewag (TUV-
gecertificeerd) kan het bedrijf ook 
een degelijke set sneeuwkettingen 
leveren. 

Hogendoorn Profile Tyrecenter
Provincialeweg 11
3645 CN Mijdrecht
Telefoon: 0297 281363
www.hogendoorn.nl

Keurmerk voor autobanden
Vanaf november volgend jaar gelden er energielabels voor autoban-
den. Ze geven informatie over zaken als rolweerstand, gedrag op nat 
wegdek en de hoeveelheid geluidsproductie. Net als bij auto’s loopt de 
classificatie van een groene A tot knalrode G. Volgens de ontwikkelaars 
van het label kan een verschil tussen A- of G-label een remweg van vier 
autolengtes betekenen. Fabrikanten doen zelf hun certificering. Doen 
zij dit niet correct, dan kunnen ze door de mand vallen tijdens tests van 
tijdschriften of keuringsinstituten. Banden die slechter scoren dan de G 
mogen niet in de EU worden verkocht.

Winterbanden verplicht?
In welke landen zijn winterbanden verplicht? Voor een actuele stand 
van zaken kun je kijken op de website van de ANWB: 
http://a-url.nl/22bL. 

Daan Hogendoorn: “Het veiligheids-
aspect wordt steeds vaker de factor 
om winterbanden aan te schaffen. Een 
paar meter kortere remweg kan net het 
verschil maken.”  foto's patrick hesse

Asfaltonderhoud N201 in De Ronde Venen
Dit weekend vindt van zaterdag-
avond 19 tot en met zondagmorgen 
20 november 2011 een noodrepara-
tie plaats aan het asfalt op de N201 
in De Ronde Venen, ter hoogte van 
hm 55,9, nabij de aansluiting Waver-
veen (kruising N201/N212).

In het wegvak ter plaatse is een on-
vlakheid geconstateerd en het asfalt 
laat los vanwege de ondergrond en de 
hoge verkeersintensiteit op deze weg. 
De oude asfaltlagen worden daarom 
gedeeltelijk gefreesd en vervangen 
door nieuw asfalt. 

De werkzaamheden vinden plaats op 
zaterdagavond en -nacht 19 novem-
ber tot en met zondagmorgen 20 
november, van 20.00 ’s avonds tot ui-
terlijk 6.00 uur de volgende ochtend.
Om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren is het noodzakelijk om de rij-
stroken ter hoogte van hm 55,9 voor 
de helft af te sluiten. Het verkeer zal 

met behulp van een om-en-om rege-
ling onder begeleiding van verkeers-
regelaars langs het werk worden 
geleid. Dit kan voor enige vertraging 
zorgen voor het doorgaande verkeer. 
Weersomstandigheden kunnen ertoe 
leiden dat de planning noodgedwon-
gen wat naar achteren schuift. 
Als de weersomstandigheden het 

niet toe laten worden de werzaam-
heden afgelast.

Het kan zijn dat de werkzaamhe-
den enige geluidshinder met zich 
mee brengen, omdat er tijdens de 
werkzaamheden ook gefreesd moet 
worden. Ook het werkverkeer kan 
enige geluidsoverlast veroorzaken.
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tekst en foto anja verbiest

De ouders van Jacqueline Smit 
openden in 1968 hun eerste 
schoenenwinkel in de Mijdrecht-
se Gijsbert van Stoutenbor-
chstraat en verhuisden in 1976 
naar het toen splinternieuwe 
winkelcentrum De Lindeboom, 
maar de allereerste schoenen-
winkel van de familie Smit 
stond in Breukelen. 
Jacqueline Smit: “Ik ben van de 
derde generatie. Mijn opa begon 
in 1936 zijn winkel in Breuke-
len. Op precies dezelfde datum 
als waarop ik het huurcontract 
voor de nieuwe winkel heb 
getekend. Ik wist dat niet, mijn 
vader vertelde me dat later. 
Heel apart. En een goed teken, 
denk ik.”
Het gevelpand aan de Dorps-
straat, dat nog gebouwd moet 
worden, is aanmerkelijk groter 
dan de huidige schoenenwinkel. 
Jacqueline Smit: “Ik krijg in 
totaal zo’n tachtig vierkante 
meter meer aan winkel- en magazijnruimte. 
Dat betekent ook dat ik onze collectie kan 
uitbreiden. Zo zullen we straks onder meer 
een bredere collectie aan steun- en gemaks-
schoenen voeren en ook de collectie kinder-
schoenen uitbreiden.”
Ze heeft een tijdje goed moeten nadenken 
over deze grote stap in een tijd dat het econo-
misch gezien allemaal niet zo best gaat, maar 

zeker nu het er naar uitziet dat de realisering 
van een nieuw winkelcentrum nog heel wat 
jaren op zich laat wachten, is ze blij dat ze 
besloten heeft te verhuizen naar ‘de mooiste 
plek van het hele dorp’.  
In september 2012 verwacht Jacqueline Smit 
haar nieuwe winkel te openen. Tot die tijd 
houdt ze uitverkoop in het pand aan De Lin-
deboom 6, ‘om straks zo leeg mogelijk over te 
kunnen gaan’.

Smit Schoenen gaat verhuizen 
Na ruim 35 jaar verlaat Smit Schoenen Sport en Lederwaren winkelcentrum De Linde-
boom in Mijdrecht. Een dezer dagen wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand 
aan de Dorpsstraat 39. 

Jacqueline Smit voor haar winkel in De Lindeboom.

Jonge ondernemers aan de slag in Vinkeveen 

Iso4you adviseert over isolatie
‘Stookt u nog steeds voor de mussen?’ Met die slogan als uitgangspunt geven drie jonge 
ondernemers uit Vinkeveen advies over de mogelijkheden om bestaande woningen door 
middel van isolatie te verbeteren, geld te besparen én het milieu een handje te helpen.

door anja verbiest - foto patrick hesse

Tim Fortuin, Mathijs Moerman en Dirk Mulck-
huyse zijn in augustus van dit jaar begonnen 
met hun adviesbureau ‘Iso4you, adviseren 
& isoleren’ aan de Vinkeveense Herenweg. 
Opgezet als project voor, zoals de drie het 
zelf omschrijven, ‘een uitstapje naar de minor 
Ondernemerschap in het vierde jaar van onze 
studie Bouwkunde’. Maar zeker niet met de 
bedoeling om met de activiteiten voor Iso4you 
op te houden na het halfjaar dat doorgaans voor 
zo’n studieproject staat…
Om klanten te helpen hun woongenot te 
verbeteren, geeft Iso4you gratis en vrijblijvend 
advies over de duurzame isolatie van bijvoor-
beeld gevel, vloer of dak. Tevens geven de drie 
jonge Vinkeveense ondernemers advies over het 
plaatsen van zonnepanelen en dubbele begla-
zing en berekenen ze wat eventueel bespaard 
kan worden op de jaarlijkse stookkosten. Daar-
bij geven ze eveneens aan welke investering 
daarbij gedaan zou moeten worden om dat te 
bereiken. Tim Fortuin: “We leveren maatwerk, 
want elke woning is natuurlijk weer anders.” 
Wie na het advies van Iso4you daadwerkelijk 
aan de slag wil, krijgt desgewenst vrijblijvend 
een offerte daarvoor. Mathijs Moerman: “Die 
werkzaamheden doen we niet zelf, maar we 
kunnen het voor onze klanten wel allemaal 

regelen. Daarvoor werken we samen met een 
aantal gespecialiseerde en gecertificeerde 
bedrijven.”
Op dit moment krijgen de drie jonge adviseurs 
nog volop steun van hun begeleider van de 
Hogeschool van Amsterdam, maar na januari 
moeten ze het helemaal zelf doen. Daar dein-
zen ze echter niet voor terug. Dirk Mulckhuyse: 
“Voor het opzetten van Iso4you hebben we 
zelf geld moeten investeren, dat kregen we niet 
van de hogeschool. We hebben onder meer een 
website gemaakt en flyers laten drukken. Die 
hebben we onlangs in Vinkeveen verspreid en 
sindsdien hebben we al diverse afspraken voor 
adviesgesprekken kunnen maken.” 
Tim Fortuin: “Wie in onze activiteiten geïnte-
resseerd is, kan het beste een kijkje nemen op 
www.iso4you.nl en een afspraak met ons ma-
ken. We geven graag uitleg over de vele moge-
lijkheden die er zijn. En ook laten we dan zien 
dat het echt niet tientallen jaren hoeft te duren 
voordat kosten die gemaakt moeten worden 
voor bijvoorbeeld een goede isolatie van een 
zolderverdieping terugverdiend worden. Zeker 
nu er wederom een koude winter voorspeld 
wordt, is het voor geïnteresseerden uit De 
Ronde Venen wellicht een goed idee om eens 
met ons te gaan praten. We zijn er klaar voor.”

Tim Fortuin (midden) naast zijn collega's Mathijs Moerman en Dirk Mulckhuyse: maatwerk in isolatie.

Zaterdag 19 november: Open dag

Kerst begint bij Karin van Dierendonck Bloemen 
Laat je creativiteit de vrije loop en maak 
je eigen kerststukken. Dit weekend is het 
atelier van Karin van Dierendonck open voor 
iedereen die een gezellige kerstworkshop wil 
volgen. Zoals ieder jaar geeft Karin van Die-
rendonck in december dagelijks workshops 
in het maken van allerhande kerstdecoraties 
voor in huis. Karin: “Het maken van je eigen 
kerststuk geeft heel veel voldoening. De 
workshops zijn heel gezellig en je kunt nog 
weken genieten van het eindresultaat! Wat is 
er nou leuker dan tegen je gasten te kunnen 
zeggen dat je een guirlande of tafelstuk zelf 
gemaakt hebt?” 
Uiteraard is er deskundige begeleiding voor 
iedereen die dat nodig heeft. “Niet iedereen 
is even ervaren in het maken van dit soort de-
coraties, maar iedereen gaat bij mij deur uit 
met iets moois.” Alle decoraties die gemaakt 
worden zijn komend weekend te zien op de 
open dag. Met een kopje koffie of thee kun je 
je rustig laten inspireren en een keuze maken 
uit het grote aanbod. Er zijn maar liefst tien 

verschillende stukken.”Tafelstukken, kerst-
kransen, guirlandes, noem maar op! Van klas-
siek tot modern en in alle denkbare kleuren, 
heel verrassend.”
In december worden er drie keer per dag 
workshops gegeven voor groepen en individu-
en. Naast de ‘losse’ worshops, waar iedereen 
zich voor in kan schrijven, is er ook een flink 
aantal bedrijven dat een creatief kerstfeestje 
bij Karin van Dierendonck komt vieren. 
Karin: “Goed voor de teambuilding en leuker 
dan een kerstpakket.” 
Je kunt je op de open dag inschrijven voor 
één van de workshops in het vaste rooster 
maar je kunt ook met een aantal vriendin-
nen in overleg een leuke middag of avond 
organiseren. 

Het atelier aan de Tuinderslaan 4 in Mijdrecht 
is zaterdag 19 november geopend van 10:00 tot 
16:00 en zondag 20 november van 12:00 tot 16:00 
uur. Iedereen is welkom, voor de kinderen is er 
limonade en wat lekkers.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61

62 63

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.

HORIZONTAAL:
1. Gekorreld zetmeel van de cassave; 5. ge-
lijkvormig; 10. droog; 11. lofdicht; 12. beslist;
14. in geen geval; 16. verbond; 18. vloeistof;
20. desalniettemin; 22. strafwerktuig; 23.
deel van de week; 24. voorzetsel; 25.
schrijfvloeistof; 27. glooiing; 29. Spaanse
schilder; 30. uitbouw; 32. bij elkaar; 34. ge-
zichtsorgaan; 35. alcoholische drank; 37.
bezem; 39. knokig; 42. snaarinstrument;
44. afvoeren; 46. pastelkleur; 48. roem; 49.
wintersportartikel; 50. watering; 51. toe-
spraak; 53. bloedgever; 55. lusthof; 56. uit-
heemse plant; 58. huidopening; 60.
dochter van Cadmus; 61. insect; 62. ver-
dwenen; 63. aromatisch aftreksel.

VERTICAAL:
1. Triest; 2. denkbeeld; 3. eveneens; 4. be-
manning; 6. Europeaan; 7. kunsttaal; 8.
vaststaand gegeven; 9. indrukwekkend; 12.
patiënt; 13. navigatiemiddel; 14. warme wijn
met suiker en specerijen; 15. Perzische
gouden munt; 17. kloosterlinge; 19. hoeveel-
heid; 21. gevangeniskamer; 26. bende; 27.
plavuis; 28. dagvaarden; 29. soort stof; 31.
vaartuig; 33. zoogster; 36. figuur uit wes-
terns; 37. afwezigheid van oorlog; 38.
kunstmens; 39. haardracht; 40. broeder-
schap; 41. feestelijke maaltijd; 43. opper-
vlaktemaat; 45. hemellichaam; 47.
ontkenning; 52. uitgang; 53. sneeuwsmel-
ting; 54. klip; 55. Ierland; 57. gewicht; 59.
paard.

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eind-
oplossing.

39 48 12 34 63 31 32 61 41 22

7 8 6 2
4 3 7

8 1 3 5
9 6

1 6 9 4 8
3 2 1 4

2 3 7 5
2 1

5 8 9 2

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

Sudoku week 46

Kruiswoordpuzzel week 46

Oplossing puzzels week 45

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.

- M - A - U - D - I - G - M
P I L A A R - R I V I E R A
- N - P R I S E - M O L I K
E I N - G E L U K - N E T E
- G E S - L I M A N - I - L
- O P E N - N E N I A - A A
C L - R E E K S - M A T R A
- F L O E R S - A F K E E R

FRIVOOL

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

VACAtuRES

Functie: Lasser CO2
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek 
Medewerker
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Inpakker-Bijrijder
Organisatie: HubHub
Plaats: Amstelveen

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

Functie: ICT Service Desk medewer-
ker (Senior)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager buiten-
dienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Logistiek manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior inkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Financieel specialist 
reporting

Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Microsoft .NET Software 
Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Een medewerker cultuur-
historie
Organisatie: Gemeente De Ronde 
Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker polisadminis-
tratie (fulltime)
Organisatie: NIVO Uitvaartverzeke-
ringen N.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround bandenmonteur/
verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commerciële technische 
medewerker binnendienst
Organisatie: Aquafix Milieu bv
Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek medewerker voor 
de nacht
Organisatie: Brouwer Transport en 
Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Coördinator Zorgafdeling 
Somatiek (32-36 uur) - Maarssen

Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Verpleegkundige in de wijk 
(6-28 uur) - Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Revalidatie Verpleegkun-
dige (24-32 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Verpleegkundige Terminale 
Nachtzorg (16-32 uur of oproep)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Utrecht

Functie: Ziekenverzorgende 
Terminale Nachtzorg (16-32 uur of 
oproep)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Utrecht

Functie: Wijkverpleegkundige 
Zichtbare Schakel (32-36 uur) - 
Maarssenbroek
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Haarstylisten M/V Fulltime/ 
Parttime
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
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Samsung UE 32 D 5720

- 82 cm LED LCD
- SMART TV + Internet


