ve
rsc 28 Let
hij de op
nt ce :
er mb
ge er
en
kra
nt

DE
GROENE VENEN 								
december 2012		
		
WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS21
• VINKEVEEN
• DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

agen!
d
st
e
fe
e
jn
fi
u
...wenst

De Groene Venen
Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 18.500 exemplaren
Lezersbereik 45.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 17 – Nummer 51 – 21 december 2012

Schaatsplezier
Verzekerd!

of Koopjes
Iets anders op tafel met Kerst? Probeer eens een toetjesdiner!

Alle
winteritems
2012 met
30% korting

Voor wie dit jaar opnieuw worstelt met het samenstellen van een origineel kerstmenu hebben we een leuke suggestie: een
toetjesdiner. Columnist Carmen Gopalrai doet dit al een paar jaar en toen we daarachter kwamen en recepturen opvroegen,
ontstond het idee om ze ook daadwerkelijk te maken en voor te proeven. Een uitgebreid verslag plus de bijbehorende
boodschappenlijst en bereidingsinstructies vindt u op pagina 22 en 23 van deze bijzondere kersteditie; de laatste editie van
dit jaar. In verband met de kerstdagen verschijnt deze krant volgende week niet; de eerstvolgende editie ligt op vrijdag 4
januari a.s. bij u in de bus. We wensen iedereen smakelijke feestdagen en een gezond 2013!
foto arthur van der kooij

Ascol is sponsor van
Venen-on-Ice

ascol.nl

vr 21 & za 22
december
10% extra
kassakorting!
the time is now!
Lutz Fashion
herenweg 45
3645 De VinKeVeen

lutz.nl

LIVE RADIO & TV

voor het goede doel
RTV
on Ice: IJsbaan Mijdrecht hele weekend in kader Serious Request
21 tot en met 23 december
IJsbaan Raadhuisplein Mijdrecht

www.rtvo
Vandaag, morgen
ennice.nl
overmorgen staat het Raadhuisplein in het teken van Serious Request. RTV Ronde Venen zet zich deze
dagen in om de landelijke actie voor Serious Request tegen babysterfte te ondersteunen en doet dit door live radio en
televisie te maken. Dat gebeurt dit jaar vanuit de nieuwe jongerenbus van Stichting De Baat die in 2013 wordt ingezet. Met
diverse bijzondere gasten en acties wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld op te halen. Wie een actie wil ondernemen en
hiervoor aandacht wil kan langskomen of mailen aan: info@rtvonice.nl.
Dit weekend en ook de gehele volgende week (met uitzondering van Eerste Kerstdag) kan er nog geschaatst worden bij
Venen on Ice. Op vrijdag 28 december vindt om 14.00 uur de afsluiting plaats met de traditionele priksleewedstrijd. Diverse
Rondeveners, waaronder burgemeester Divendal, hebben zich reeds aangemeld. Ook meedoen? Aanmelden kan nog bij
foto rob isaacs
Venen on Ice voorzitter Jos van Wijk: bantam@xs4all.nl.					

Ons team wenst
iedereen huislijke
Kerstdagen!
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Optisport Health Club De Ronde Venen knalt het jaar uit…

Word lid in december en
sport de rest van 2012 gratis!
Nu mét gratis vuurwerkpakket*
Maak daarnaast kans op:
• 2 kaarten Hollandse avond
• 2 kaarten NYE Gold Edition
• 4 vuurwerkpakketten
zolang de voorraad strekt

*

Fitness • Groepslessen • Personal training

Optisport Health Club De Ronde Venen
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297 - 254024
E derondevenen@optisporthealthclub.nl
I www.optisporthealthclub.nl/derondevenen

Kerstvakantie in het Veenweidebad:
Extra recreatief zwemmen!
Kijk voor de uitgebreide openingstijden in de kerstvakantie op www.optisport.nl/veenweidebad

Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297-256589
E zwembadderondevenen@optisport.nl
I www.optisport.nl/veenweidebad

DE GROENE VENEN 								

21 december 2012		

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Alsof de wereld
vergaat…
Opnieuw hebben wij een afvalkalender
ontvangen die niet goed leesbaar is
voor mensen met slechte ogen en voor
mensen die kleurenblind zijn. Kan dat
niet anders?
Naar aanleiding van opmerkingen die
hier ook vorig jaar over zijn gemaakt, is
gekeken of er een oplossing is waarmee
slechtzienden en kleurenblinden uit de
voeten kunnen. Het is lastig één document te maken dat aan alle bezwaren
tegemoet komt. Toch is er wel een
oplossing. Er zijn grotere afvalkalenders
beschikbaar voor mensen voor wie de
huidige kalender te kleine letters heeft.
Deze kunt u opvragen bij de gemeente.
Daarnaast staan de afvalkalenders voor
de verschillende gebieden ook op de site
van de gemeente. Daar staat tevens een
document waarop de inzameldata voor
de verschillende soorten afval in zwartwit staan vermeld. U kunt het vinden

Prijswinnaars
Tentfeesten
Mijdrecht
Lezers van De Groene Venen
maakten kans op gratis kaarten
voor de Hollandse Avond op zaterdag 29 december en het Oud
& Nieuw feest op 1 januari in de
feesttent aan de Veenweg.
De jury heeft de volgende prijswinnaars gekozen, zij ontvangen
elk twee kaarten voor de desbetreffende avond. Gefeliciteerd!
Hollandse Avond
Monique de Gooijer
Martin Rellum
Ilja van Bambergen
Liesbeth van der Kroef
Sabine van Asch
Oud en Nieuw feest
Esther de Vries
Carola Jansen
Rachel de Vries
Mark de Wit
Sharona van Beek

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 22 december
• G-schaatsen, Raadhuisplein,
Mijdrecht
• RTV on Ice voor Serious 		
Request, Raadhuisplein, 		
Mijdrecht
• Christmas Carols Anglican
Singers, 		
Dorpskerk Baambrugge
• Live Kerstvertelling, 		
start bij De Roeping, Wilnis

onder www.derondevenen.nl rubriek
‘leven en werken / afval’.
U heeft een nieuw ondernemerstijdschrift in ontvangst genomen.
Daarin staat een artikel over ‘De 50
machtigste van De Venen’. Vindt u
dat niet wat vreemd, om op basis van
macht een rangorde te bepalen?
Het nieuwe magazine ‘De Venen Into
Business’ is voor de gemeenten De
Ronde Venen en Nieuwkoop. Ik vind het
een prima initiatief, knap dat iemand
in deze tijd zijn nek uitsteekt met zo'n
nieuw tijdschrift. Het is een welkome
aanvulling voor ondernemers om zich
te presenteren en hun netwerk te
vergroten. Het omslagartikel in de eerste
uitgave is in zekere zin wel discutabel en
daardoor spraakmakend. Het lijkt mij het
beste om het met een enorme knipoog te
lezen. In deze eindejaarstijd met allemaal

rijtjes en rangordes is dat wel verstandig.
Ik heb bij de in ontvangstname van het
blad gezegd dat machtige personen juist
personen zijn die géén gebruik maken
van hun macht. Sommige mensen hebben
gelet op hun functie invloed. Wanneer
dat wordt ingezet voor de gemeenschap
en niet voor het eigenbelang, dan is
dat natuurlijk heel mooi. Macht is geen
objectief gegeven. Zo ook met dit lijstje.
Neem mijzelf: een burgemeester heeft
heel weinig macht. Doe je je werk goed,
dan krijg je gezag, op basis waarvan je
het werk nog wat beter kan doen.
De bezoekers van de nieuwjaarsreceptie moeten zelf hun drank kopen als ze
een biertje of een wijntje willen. Is dat
niet wat ongastvrij van de gemeente?
Vanaf 1 januari aanstaande krijgt de
gemeente de verantwoordelijkheid voor
de zogenoemde ‘drank en horecawet’.

Het Lokaal: nieuw ontmoetingscentrum in Mijdrecht
Eet- en drink Lokaal is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar vanaf het nieuwe jaar regelmatig evenementen,
cursussen, educatieve presentaties en workshops verzorgd gaan worden. Vanaf het nieuwe jaar starten kinderkookcursussen op de woensdag en vele andere activiteiten. Meer informatie is spoedig te vinden op www.stichting2be.nl.
Stichting 2BE is een nonprofit
organisatie aan de Rondweg 1a in
Mijdrecht. Jong volwassenen volgen
daar vanaf derde week januari
een mbo-opleiding in de horeca of
facilitaire sector, begeleid door
stichting 2BE en het ROCvA, zodat zij
met meer kans de arbeidsmarkt op
kunnen. De stichting is bedoeld voor
jongeren, die op zoek willen gaan
naar hun talent, passie en wie ze zijn.
Ook wanneer het even moeilijk gaat
vinden ze bij 2BE een open deur. Voor
deze jongeren hebben vele bedrijven
in onze gemeente De Ronde Venen
zich ingezet om er een praktische,
hippe locatie van te maken, zodat
ze de plaatselijke bewoners kunnen
ontvangen. Hoofdsponsors Van Schie,
Johnson Wax en het Rabobankfonds
hebben dit alles financieel mogelijk
gemaakt.
2BE is er voor alle inwoners, jong en
oud. Men kan er vanaf half tien met
een kop koffie een krantje pakken,
cappuccino drinken of proeven van de
verschillende biologische theesoorten.
Elke dag is er versgebakken appel-

taart of cake of iets anders lekkers.
Even een blaadje lezen, gezellig
met wat vriendinnen afspreken, een
spelletje doen, alles is mogelijk. In
de middag kun je van ambachtelijke
brood uit eigen bakkerij genieten,
vers belegd met biologische kaas
of andere lekkernijen. In de avond,
vanaf vijf uur kan men eten van de
kleine kaart, waarop de specialiteiten
worden gepresenteerd. De heerlijke
saté Lokaal van de chefkok van
Indonesische afkomst is verrassend,
maar ook traditionele gerechten als
Captain’s Dinner staan op de kaart.

Wie vanaf 2 januari via de website
of telefonisch reserveert, kan een
driegangen dagmenu voor maar
9,95 euro gebruiken. “Wij proberen
voor ieder budget het mogelijk te
maken om uit eten te gaan,” aldus
Marja Raats, oprichtster van 2BE.
“Ons team, André, Patrick, Marilva,
Marlies, Dana en Floor zijn er klaar
voor! Kom gezellig eens langs, onze
deuren staan open!” Wil je nog
meedoen met de opleiding, meld je
snel op www.stichting2be.nl. Stichting
2BE, Rondweg 1a (naast Walraven)
in Mijdrecht. Tel. 0297-267085.
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Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.

Zondag 23 december

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak:
Rachel Gerards, Rob Isaacs

• RTV on Ice voor Serious 		
Request, Raadhuisplein, 		
Mijdrecht
• Koopzondag, diverse 		
dorpskernen en supermarkten

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul,
Patrick Hesse, Daniëlle Koomen, Astrid

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.

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

Een belangrijk onderdeel van deze wet is:
besteed aandacht als gemeente aan alcoholpreventie. Veel gemeenten nemen dat
al langer serieus. Zo heeft de gemeente
De Ronde Venen samen met de GGD het
project ‘Nuchter verstand’, hiermee
richten we ons op jongeren. Er zijn ook
gemeenten die nooit alcohol aanbieden
tijdens bijeenkomsten of recepties. Het
leek ons een goede gelegenheid om op
onze nieuwjaarsreceptie een signaal af te
geven: het is niet altijd vanzelfsprekend
om alcohol aan te bieden. Tot op heden
is het de gewoonte dat bezoekers van de
nieuwjaarsreceptie twee consumptiebonnen krijgen. Bij ons krijgt u dit jaar onbeperkt fris aangeboden, een mooie nieuwe
vorm van gastvrijheid. Komt u vooral
langs op 9 januari in De Boei in Vinkeveen
Zoals ook op eerdere jaren presenteren
zich tal van organisaties en verengingen
op de nieuwjaarsreceptie.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk: Dijkman Offset, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse
(visionquest.nl) en anderen.

www.degroenevenen.nl

Distributie:
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Als ik aan Kerst denk, dan denk
ik altijd terug aan de tijd die ik op
de lagere school doorbracht. Het
kinder- en jongenskoor waar ik
deel van uitmaakte, zong al weken
kerstliederen om in bomvolle
kerken ten gehore te brengen.
Ook denk ik dan aan de kerstvieringen van de zondagsschool, die
steevast werden besloten met
het uitreiken van een kerstkrans,
een mandarijn en natuurlijk een
boekje van W.G. van der Hulst.
Er werd lekkerder gegeten dan
anders, de dis werd versierd door
kaarsen en kerststukjes die door
onszelf waren gemaakt. Centraal
die dagen stond het kerstverhaal.
Hoop, liefde en geluk voor alle
mensen. Dat alles gebracht door
een kindeke dat ergens in Bethlehem werd geboren.
Kerst anno 2012 speelt zich
af in crisistijd. Tenminste, dat
denken velen onder ons. Terwijl
de boot naar Spanje nog maar
net is vertrokken maken we ons
al weer op voor de Kerstman en
wat die nu toch wel weer onder
de kerstboom zal neerleggen.
Al weken ploffen de folders met
aanlokkelijke kerstaanbiedingen
door de bus. De energieprijzen
mogen dan wel stijgen en stijgen,
menigeen maakt deze weken van
zijn of haar huis een kerstboom.
Verlichte rendieren hangen aan
balkons of flonkeren op de gevel.
In onze boom hangt, zeer tegen
mijn zin, een kerstman bungelend
aan een arm met een zak op z’n
rug. Ik heb de eerste stakkers
alweer gezien, die zich met een
kerstmuts op de openbare weg begeven. Amerikaanse kerstmuziek,
Rudolf en zo, teistert de ether. Op
het moment dat u deze proza leest
heeft u uw kerstinkopen hoop ik
al gedaan. Zo niet, dan bent u de
Sjaak, de winkels zijn de komende
dagen bommetje vol. Ik denk
nog even terug aan die bejaarde
Rondevener die, eenduidig aan
de kerstgedachte, een plaatsgenoot vol op de patatmolen mepte
omdat die nou net even eerder
op de parkeerplek stond die hij in
gedachten had. Met al die drukte
zou je denken dat de wereld vergaat. In dat licht merk ik op dat
we na dit weekend weten of de
Maja’s gelijk hebben gehad.
Mijmeren over toen heeft niet zo
erg veel zin, denk ik. De tijden
veranderen en soms is dat maar
goed ook. Maar mijn innige wens
is dat de kerstgedachte overeind
blijft in tijden dat we praten over
de dood van pubers die werden
gepest en de grensrechter die
werd doodgemept. Een schril
contrast met de tijd die ik in de
eerste alinea omschreef. Maar is
dat eigenlijk wel zo? Dat was toch
de tijd waarin de Tweede Wereldoorlog net achter ons lag.
Ik wens u en de uwen fijne
kerstdagen en momenten van
bezinning.
Luistervink
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Kort nieuws
Wilnis

Kerstzangavond
hervormde gemeente
Op maandag 24 december a.s.
wordt er een kerstzangavond gehouden in de hervormde gemeente
van Wilnis. We willen met elkaar
stilstaan bij het rijke kerstevangelie. Het thema is: Heb jij het al
doorverteld? Tijdens deze avond
is er voldoende gelegenheid om
bekende kerstliederen mee te zingen en kunt u/jij meezingen/luisteren naar het kinderkoor ‘Ismaël’
en het Chr. Gemengd Koor Hiddai.
Allemaal heel hartelijk welkom in
deze dienst samen met degene(n)
die u meeneemt. De dienst begint
om 19.00 uur. Na afloop bent u
van harte welkom in De Roeping
(naast de kerk) en staat er een
hapje en een drankje klaar.

21 december 2012		

89-jarige Kees Boelhouwer begint nu met sporten

Spel en Sport heeft in Kees
Boelhouwer de 700ste deelnemer
mogen verwelkomen! Met het
gevarieerde aanbod van cursussen is Spel en Sport bezig steeds
meer jongeren en ouderen aan het
bewegen te krijgen. Dat aanbod
loopt van pittige lessen waar je
transpirerend uit komt, tot aangepaste oefeningen, bijvoorbeeld in
het zwembad. Maar in alle lessen
wordt er getraind en…. is er ruimte
voor gezelligheid.
“Sport is niet mijn ding en dat is

het ook nooit geweest,” aldus Kees
Boelhouwer, maar nu doet hij mee
aan een sta/zitgymgroep: “Ik vind
het leuk; de oefeningen zijn goed en
het is ook gezellig bij het koffiedrinken.” Voorzitter Jos Kooijman
en bestuurslid Ad Peek zijn blij met
de snelle groei van Spel en Sport
en overhandigden Kees als 700ste
deelnemer een Spel en Sport
poloshirt en bloemen. Wilt u meer
weten over de cursussen van Spel
en Sport, kijk dan op www.spelensportdrv.nl of bel 06 21 918 353.

Fokko van der Molen bij 'zijn' Feyenoord

Nieuwjaarsreceptie
De Ronde Venen op
9 januari 2013
Op woensdag 9 januari vindt van
19 tot 20.30 uur de nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders plaats
in Sociaal Cultureel Centrum De
Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Om 20.30 uur houdt burgemeester
Maarten Divendal zijn nieuwjaarstoespraak. De nieuwjaarsreceptie
wordt gehouden samen met een
kramenmarkt, waar Rondeveense
verenigingen, instellingen en
instanties zich presenteren. Deze
kramenmarkt duurt tot 22 uur.

De Engelse koortraditie is één van
beroemdste rond de kersttijd. Op
zaterdag 22 december zullen the
Anglican Singers uit Haarlem Christmas Carols voor ons zingen in de
dorpskerk van Baambrugge. Luister
en zing mee…
Het concert begint om 19.30 uur met
glühwein en warme chocolademelk
op het dorpsplein.
Om 20 uur gaat de kerk open. Iedereen is van harte welkom, de toegang
is vrij.

Pijlstaart wil in Guiness Book of Records voor
Haarwensen
Bij openbare basisschool De Pijlstaart uit Vinkeveen hebben ze voor
komend jaar hun goede voornemen al gemaakt: ze gaan voor een plaats
in het Guiness Book of Records en voor Stichting Haarwensen. Twee
leerlingen uit groep 8 zijn op het idee gekomen om het huidige record
vingerhaken te verbeteren, dat momenteel op 18 km staat en in handen is van een school uit het Limburgse Roggel.

Kerstvieringen in de
Wegwijzer

Vinkeveen

Anglican Singers in
Dorpskerk

700ste deelnemer bij Spel en Sport DRV

Mijdrecht

In kerkgebouw De Wegwijzer,
Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht, begint op dinsdag 25
december (Eerste Kerstdag)
de morgendienst om 10 uur. De
dienst zal door dominee D. van der
Zwaag geleid worden. Kerst gaat
over de liefde van God de Vader,
die zo groot was, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon zond. Kerst is: Gods
oneindige liefde voor afgedwaalde
mensen, om ze te zoeken en te
behouden! 's Middags om 17 uur
wordt er een Kerstviering voor en
met de jeugd gehouden.
Op Tweede Kerstdag, woensdag
26 december, is er om 10 uur
een kerstzangdienst met een
meditatie. Het koor Rejoice, dat
onder leiding staat van Wim van
Dijkhuizen, zingt kerstliederen.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. Thuis live of achteraf de
dienst bekijken is mogelijk via
cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

DE GROENE VENEN

Twee weken geleden riepen we
lezers van deze krant op, om geld
in te zamelen voor de ernstig zieke
Fokko van der Molen. Samen met
Dreams4You wilde hij dolgraag
nog één keer een wedstrijd van zijn
geliefde Feyenoord meemaken.
Dankzij gulle giften was het geld
snel bij elkaar gebracht en kon
Fokko's hartenwens in vervulling
gaan. Deze week ontving de redactie de volgende bedankbrief:
“Ik wil jullie hartelijk bedanken
dat ik dit nog mee mocht maken!
Ik ben op zondag 16 december met
mijn kinderen, kleinkinderen en
vrouw naar een voetbalwedstrijd
van Feyenoord in De Kuip geweest.
Ik stond op de rolstoelplaats achter
trainer Koeman en het was een
geweldig spannende wedstrijd.
Feyenoord heeft ook nog gewonnen
met 3-2! Wat heb ik genoten! Ik
wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle hartverwarmende
berichtjes en donaties die ik heb

ontvangen. Het is zo fijn dat ik zo'n
mooie droomdag mee mocht mogen
dankzij jullie! Ik wil ook Patrick
Keijer van Dreams4you hartelijk
bedanken. Hij heeft zo zijn best
gedaan om alles te regelen. Ik heb
zelfs een voetbalshirt van Feyenoord ontvangen en een voetbalshirt
van de Supporters vereniging
Feyenoord. Joyce, erg lief en dank
je wel dat je het voetbalshirt bij mij
thuis hebt gebracht. Achterop dit
voetbalshirt staat "Van der Molen".
Ik zal deze droomdag nooit meer
vergeten! Van het opgehaalde donatiegeld wil ik graag een bedrag aan
de Stichting ALS doneren. Mochten
jullie Dreams4you willen steunen
en andere dromen willen sponseren
dan is dat mogelijk via Rabobank
133.45.81.21 of www.dreams4you.
nl. Zij kunnen dan net zo'n onvergetelijke droomdag aan een ander
geven, zoals Dreams4you aan mij
heeft gegeven.”

Alle groepen vanaf groep 3 doen
mee aan de recordpoging; een hele
klus en er is veel wol voor nodig.
Daarom vragen leraren en leerlingen aan alle lezers van deze krant
om wol te verzamelen en naar De
Pijlstaart te brengen. Alle soorten
wol zijn welkom, ook restjes. Het
adres is Pijlstaartlaan 7 in Vinkeveen en de wol kan afgegeven
worden in het kantoor van Meester
Bert.
De leerlingen koppelen de recordpoging aan een goed (regionaal)
doel. Zij gaan met een aantal leer-

lingen uit groep 8 langs bij lokale
ondernemers om te vragen of zij de
poging willen sponsoren. Voor iedere gehaakte kilometer hopen zij op
een financiële bijdrage. De gehele
opbrengst wordt eind 2013 door de
Pijlstaart geschonken aan Stichting Haarwensen uit Mijdrecht,
die gratis pruiken verstrekt aan
kinderen die door een ziekte kaal
zijn geworden. Goede haarwerken
en pruiken zijn vaak onbetaalbaar
en er wordt slechts een klein deel
door de verzekering vergoed.

Rotary viert kerst bij Merenhof
Op zaterdag 15 december stonden
er plotseling een paar kerstmannen
voor de deur van De Merenhof (een
woonlocatie in Abcoude voor jongeren met een lichamelijke beperking
of niet-aangeboren hersenletsel
-Red) met een kerstboom. De
kinderen hielpen de kerstmannen
om de boom op te tuigen. Intussen
werd het binnen gezellig gemaakt.
De tafels werden gedekt met kerstkleden en in de keuken werd chocolademelk gewarmd en kerstbrood
gesneden. Nadat de kerstboom
prachtig was versierd en de lichtjes
waren aangestoken, gingen we naar
de gezellig gedekte tafels. Daar
was het smullen geblazen!
Na het eten werd het verhaal ver-

teld van de kerstboom, die zo graag
heel groot wilde worden. Hoe het
die kerstboom verging is natuurlijk
duidelijk. Die staat momenteel
schitterend te pronken bij de voordeur van De Merenhof!
Na het verhaal zat de sfeer er
goed in en hebben we met elkaar
nog kerstliedjes gezongen, waarbij
vooral de mooie stem van Rabea
opviel. Van het zingen werden we
allemaal heel vrolijk, zodat er
lachend een einde kwam aan deze
geslaagde bijeenkomst.
Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude organiseert al vele jaren activiteiten
voor de kinderen van De Merenhof.
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Soroptimistclub zamelt in
voor Stichting Thuis Sterven

Thuis mogen sterven gun je iedereen die dat wenst. Steeds meer
mensen ontdekken dat het ook
mogelijk is. Met hulp, soms veel
hulp, dat wel. Van familie, vrienden, maar ook vrijwilligers. De
vrijwilligers van de Stichting Thuis
Sterven Utrecht (STSU) doen
er alles aan om voor terminale
patiënten thuis sterven mogelijk te
maken. Geweldig werk! Daarom
wilde Soroptimistclub Uithoorn/

De Ronde Venen deze vrijwilligers
in het zonnetje zetten door tijdens
de Kerstmarkt in Mijdrecht op 16
december jl. allerlei artikelen te
verkopen die iedereen graag wil
hebben: van kerststukjes tot jam.
Dankzij de grote belangstelling is
de verkoop een succes geweest en
kan binnenkort een cheque worden
overhandigd aan de Stichting Thuis
Sterven.
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De Oude Klanken huldigt ereleden
Aangenaam verrast waren ze, de
drie ereleden bij mondharmonicaclub De Oude Klanken; tijdens de
jaarlijkse kerstmiddag zijn Dirk
Kraan, Theo Kooijman en Dirk Verwoerd tot ereleden benoemd.
Allen hebben de oorkonde uit
handen van voorzitter Wim de Heer
ontvangen vanwege hun grote verdienste voor de club in de afgelopen
jaren. Zij zijn al meer dan 25 jaar
lid en zeer trouwe bezoekers. Hun
muzikale spel is een enorme inspiratie voor de andere leden.
Een speciaal woord was er voor
Dirk Kraan. Hij is bijna vanaf de
oprichting van het koor betrokken,
eerst als mondharmonicaspeler,
later als dirigent. Het dirigentschap
heeft hij 8 lange jaren met verve
vervuld maar vanwege gezondheidsproblemen moest hij helaas
het dirigeerstokje aan een ander
overdragen.
De mondharmonicaclub telt momenteel 18 leden. Dat waren er in

het verleden meer. De gemiddelde
leeftijd is vrij hoog. Verjonging
is hier dan ook wel gewenst. Wie
eenmaal het kleine instrument
bespeelt verleert het nooit. Dus
wie nog een mondharmonica thuis
heeft liggen en het wel wat lijkt om
deze gezamenlijk met anderen te
bespelen, kan in het nieuwe jaar op
de maandagmiddag in het gebouw
van stichting “Paraplu” van half 2
tot half 4 komen kijken en spelen.
Regelmatig speelt De Oude Klanken in de regio voor verzorging- of
verpleegtehuizen of bij bijzondere
gelegenheden. Sluit u aan bij de
andere orkestleden, die niet alleen
uit onze omgeving komen maar ook
uit Utrecht, Nieuwerbrug, Amstelveen, Hagestein enz. U hoeft geen
noten te kunnen lezen, er wordt uit
het hoofd gespeeld.
Nieuwe leden kunnen contact opnemen met M. van Bunningen tel.
0297-561632.

Kerststallententoonstelling en Fair groot succes

Het kerstgebaar van
de kinderen van OBS
Molenland
In het afgelopen weekend organiseerde de geloofsgemeenschap HH.
Cosmas en Damianus te Abcoude
een grote kerststallententoonstelling en een fair in kerk en naastgelegen parochiecentrum. Het
geheel werd een groot succes: in
totaal waren 220 kerstgroepen te
zien: grote en kleine, hele mooie
bijzondere en ook hele alledaagse,
gewoon gekocht bij een tuincentrum. Het kleinste groepje dat is
tentoongesteld, is gemaakt in een
halve walnoot; de grootste kerstgroep, een zogenoemde Provençaalse kerststal bestaat uit 100
figuren. Alle stallen en groepen zijn

privébezit die voor een weekend
door de eigenaren zijn uitgeleend.
700 Blije enthousiaste bezoekers
en een opbrengst voor de restauratie van de toren van circa
€ 3.500 maakten dit alles tot een
hele mooie opmaat naar het feest
van Kerstmis. Het bestuur van de
Stichting Restauratie Toren HH.
Cosmas en Damianuskerk Abcoude
bedankt iedereen hartelijk voor de
medewerking en/of bijdrage aan
deze festiviteit en wenst alle dorpsen regiogenoten van harte een mooi
Kerstfeest en een voorspoedig begin
van het jaar 2013 toe.

Op donderdag 13 december hebben
de leerlingen van OBS Molenland
niet alleen voor zichzelf een kerststukje gemaakt, maar
elke groep heeft ook voor
het gezinsvervangende
tehuis Ziderus een stukje
gemaakt.
Op vrijdag 14 december
zijn een aantal leerlingen
deze stukjes gaan brengen,
met daarbij de uitnodiging
om komende woensdagavond op het schoolplein
samen met de ouders van
de leerlingen te genieten

van de warme chocolademelk en de
glühwein. De leidinggevende heeft samen met enkele bewoners de stukjes
in ontvangst genomen en een korte
rondleiding door het tehuis gegeven.
Daarnaast kregen zij ook uitleg
waarom en hoe de bewoners in het
huis leven en welke zorg er gegeven
wordt.

Vinkeveen

Prijsbiljarten op
Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag 26 december
is er prijsbiljarten. Zowel heren als
dames zijn van harte welkom (geen
kader en spelers boven 6 moyenne)
om fraaie prijzen in Café de Merel
te Vinkeveen, Arkenpark 43. Aanvang is om 14.30 uur. Graag op tijd
komen!

De Ronde Venen

Openingstijden
Buurtkamers rond de
feestdagen
De Buurtkamers in Mijdrecht,
Vinkeveen, De Hoef en Wilnis
zijn het hele jaar door geopend,
behalve op feestdagen. En laat nu
net Kerst en Nieuwjaar op dinsdag
vallen, dus die dagen zijn ze
gesloten. Wie op eerste kerstdag
nog een leuke invulling zoekt, kan
terecht bij de eerste Kerst-Inn in
De Ronde Venen, die in ‘Het Lokaal’ gehouden wordt van 17-22.
Men kan zich hiervoor opgeven via
het Servicepunt. Ook vrijwilligers
en mensen die een optreden willen
verzorgen zijn van harte welkom.
Voor Mijdrecht, Vinkeveen en
Wilnis, waar de Buurtkamers ook
op donderdag geopend zijn, is
iedereen uiteraard op donderdag
27 december welkom om het oude
jaar uit te luiden en op donderdag
3 januari om elkaar het allerbeste
toe te wensen. De openingstijden
zijn van 10-12 uur. U kunt binnenlopen wanneer u wilt en voor
vervoer kunt u bellen met het
Servicepunt: 0297-587600. Voor
overige info bel Stichting De Baat:
0297-230280.

De Ronde Venen

Geen afvalinzameling
op 25 december en
1 januari

Vertraging kerst in de Dodaarslaan
Door het winterse weer en hevige
sneeuwval in de Ardennen stonden
de buren van de 4 hofjes van de
Dodaarslaan in Vinkeveen op zaterdag 8 december met lege handen.
Er waren voor alle 4 de hofjes
kerstbomen besteld en de bedoeling
was deze bomen op te zetten en te
voorzien van prachtige lampjes en
sterren om de buurt in kerstsfeer
te brengen. Maar wat er kwam …
geen bomen. Eindelijk, ’s avonds om
8 uur… daar waren ze dan. De buren van het tweede hofje, die maar
niet konden stoppen bij de gezellige kerstborrel, konden de bomen
aanpakken. Zondag de 9e december

Kort nieuws

werden de bomen opgezet in weer
en wind maar nu staan ze weer te
stralen. Dankzij ondersteuning van
de gemeente De Ronde Venen zijn
de bomen nu met met energiezuinige led verlichting getooid. Een
van de kinderen merkte op dat we
nog nooit zoveel lampjes in de boom
hadden gehad. Door dit licht in de
donkere dagen worden de buren
met elkaar verbonden. Het is een
feest om ’s avonds in het donker
thuis te komen en dan te zien dat
de kerstboom je verwelkomt! Komt
u ook rustig eens kijken naar de
verlichte bomen, u komt vanzelf in
kerstsfeer!

Op de dinsdagen Eerste Kerstdag
en Nieuwjaarsdag wordt er geen
afval ingezameld. Morgen, zaterdag
22 december, wordt GFT-afval
opgehaald en op zaterdag 5 januari
2013 wordt restafval ingezameld.
Op donderdag 3 januari worden
papiercontainers geleegd en los
oud papier en karton ingezameld.
Op dinsdag 8 januari begint het
reguliere inzamelingsrooster weer
met het inzamelen van GFT-afval.
Op 9 januari wordt een speciale
kerstbomeninzameling gehouden.
Ook het afvalbrengstation heeft in
verband met de feestdagen aangepaste openingstijden. U vindt ze op
de website van de gemeente:

www.derondevenen.nl.
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De Plashoeve

DE GROENE VENEN

De hele maand december:

4 Gangen
Feestmenu!
29,

€

& DE HELE MAAND DECEMBER
DIV. WILD SPECIALITEITEN !
Knallend het jaar uit! www.plashoeve.com

per persoon

Maandag 24 december

Dinsdag 1 januari

Xmas Party

Nieuwjaarsfeest

met Wesley Bronckhorst,

Omar La Reine & Mystery Act

met Saskia, Armand
Fuchs & Quincy

AANVANG 21.00 UUR

VRIJ ENTREE

50

AANVANG 20.00 UUR

ENTREE € 10,, | VOORVERKOOP € 7,50

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

GroenWest biedt u de kans
een woning te huren in
een uniek woongebouw
Op een mooi gelegen locatie aan de Herenweg in Vinkeveen
realiseert GroenWest 39 twee- en driekamerappartementen.
De appartementen variëren in grootte van 43 m² tot 105 m². Ze zijn gelegen op
de eerste, tweede en derde etage en hebben een balkon.
Alle woningen beschikken over een parkeerplaats.

Maria-Oord

39 sociale huurappartementen in Vinkeveen
De netto huurprijs ligt tussen € 474,- en € 639,- per maand,
exclusief de kosten voor de parkeerplaats van € 25,- per maand.
De servicekosten zijn voorlopig vastgesteld op € 58,- per maand.
Reageren?
Reageren kan van 4 januari t/m 8 januari 2013 tot 16.00 uur via
www.woningnet.nl. U dient daarvoor als woningzoekende ingeschreven
te staan bij WoningNet voor een sociale huurwoning in de regio Utrecht.
Meer informatie?
Kijk op www.groenwest.nl voor meer informatie of kom langs
bij onze vestiging aan de Rendementsweg 14 in Mijdrecht.

Rendementsweg 14, Mijdrecht
Postbus 2171, 3440 DD Woerden
T (0297) 23 23 23
www.groenwest.nl

Aan de inhoud van deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 								

Zondagmiddag jl. heeft in zorgcentrum Gerardus Majella een kerstconcert plaatsgevinden
van de zangschool van Studio Rotschild. Ruim twintig leerlingen traden op met prachtige
kerstnummers, maar ook was er jazz, pop, musical en klassiek te beluisteren. De leerlingen
vonden het erg leuk om te doen en de bewoners hebben genoten!
foto ad van der made

Afgelopen zondag vond in De Hoef de jaarlijkse kerstmarkt plaats, met
traditiegetrouw veel activiteiten. Kerstkramen, muziek en zang, het was
er allemaal. Dit jaar was ook Borus kinderopvang (die binnen de RKBS
St. Antoniusschool de naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar
verzorgt) van de partij om samen met de kinderen kerststukjes te maken.
Borus de beer liep rond in zijn kerstpak om versieringen uit te delen.

21 december 2012		

De door de Ondernemersvereniging Abcoude Baambrugge georganiseerde
Kerstmarkt op zondag 16 december in Abcoude was een groot succes!
Door de Hoogstraat, bij De Eendracht en in de Stationsstraat stonden
mooi versierde kramen met lekkernijen; alle winkels waren geopend en
natuurlijk kon men overal leuke kerstartikelen en –kleding kopen. De
Kerstman deelde mandarijntjes uit aan kinderen, ouders en grootouders.
Tien trotse basisschoolleerlingen lazen een zelfgeschreven kerstverhaal voor. Een mooi initiatief waarvoor de kinderen naast een prijs een
oorkonde uitgereikt kregen. De Kerstmarkt was tevens de afsluiting van de
bonnenactie in Abcoude/Baambrugge. Zestig gelukkige winnaars konden
een prijs in ontvangst nemen, beschikbaar gesteld door de aangesloten
en deelnemende winkeliers van de OV-AB. Het bestuur en de leden van de
OV-AB wenst u prettige feestdagen en een gezond 2013 toe. In 2013 zullen
weer mooie evenementen worden georganiseerd.

Het was gezellig druk tijdens de kerstmarkt in het Koopcentrum Mijdrecht afgelopen zondag. Na een aarzelende start stroomde het publiek in groten getale
toe om geopende winkels en uitgestalde koopwaren in de diverse kraampjes te
bekijken. De kerstman had af en toe moeite om zich met zijn arrenslee voort te
bewegen door de drukte...
foto rob isaacs

Diverse koren en muziekkorps Concordia traden zaterdag jl. op tijdens een
drukke en gezellige kerstmarkt bij de Boei in Vinkeveen. Ook het shantykoor
de Turfschippers liet het publiek genieten van het zeemansrepertoire, ditmaal
doorspekt met enige toepasselijke kerstliederen. Vooral de song ‘So this is
Cristmas’ van John Lennon werd met veel gevoel ten gehore gebracht. Met
als toepasselijke afsluiting ‘Een heel gelukkig kerstfeest’ dat door het publiek
volop meegezongen werd, besloot het koor zijn kerstoptreden.
foto richard van der spoel

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

Jolanda Dirksen

Kerstavondviering met koor
Cantare
Het koor Cantare uit Mijdrecht zingt op
Kerstavond 24 december om 20 uur in de
Veenhartkerk, Grutto 2a in Mijdrecht.
Het koor verzorgt de muzikale omlijsting
tijdens de viering van het hoogfeest van
Christus geboorte van Katholiek Alternatief
De Ronde Venen (KADRV). Voorganger is
oud-katholiek priester pastoor Wim de Boer.
Na afloop van de feestelijke viering worden
koffie en kerstbrood aangeboden. De kerk is
open vanaf 19.30 uur.

DE GROENE VENEN

Getuigen gezocht!
Op zaterdag 8 december jl. stonden wij
tussen 13:30 en 14:15 geparkeerd op
de parkeerplaats voor Seats en Sofas
met een donkerblauwe Renault Luguna station. In dit tijdsbestek heeft er
een andere auto flinke schade aan de
passagierskant van onze auto toegebracht. Wie heeft dit voorval gezien en
kan ons informatie verschaffen over de
dader? Bel dan aub met
06 159 50 182.

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

Cursusproject Abcoude-Baambrugge komt met veelzijdig
voorjaarsaanbod
Het Cursusproject Abcoude-Baambrugge
is er trots op het nieuwe programma voor
het voorjaar 2013 te kunnen aanbieden in
een handzaam boekje. Op 3 januari wordt
het cursusboekje met het voorjaarsprogramma huis aan huis verspreid in Abcoude en Baambrugge. Daarnaast is het gehele
programma aan cursussen, workshops,
excursies, sociale en educatieve activiteiten
te bekijken op de spiksplinternieuwe website: cursusproject-abcoude.nl

Inschrijven is mogelijk vanaf 5 januari door
invullen van het inschrijfformulier uit het
cursusprogrammaboekje en dit formulier
in te leveren bij of op te sturen naar: Inge
van Hees, Poelestein 24, 1391RG Abcoude.
Men kan ook gebruikmaken van het online
inschrijfformulier op www.cursusprojectabcoude.nl. De Stichting zonder subsidie dankt
de adverteerders die het mogelijk hebben
gemaakt tot het maken van dit handzame,
overzichtelijke boekje.

Repair Café: kom repareren in de Kerstvakantie
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Kerstgroepen herstellen
In deze wegwerpmaatschappij typeert het dat
de oude kerstgroep met de talrijke beschadigingen jaarlijks terugkeert in de kerststal. De
traditie en de symboliek overwint, zodat de
gehavende groep in ere wordt gehouden. De
uitdaging, die hobby genoemd mag worden, is
om de beeldjes 'als nieuw' te herstellen, zodat
zelfs de engel in haar schoonheid terugkeert
aan het spijkertje bovenin de stal. Zoals ook
de koning met alle pracht en praal vanuit
het oosten ongedeerd op 6 januari arriveren.
Zeker ook de drie koningen blinken je na een
restauratie weer 'van verre' tegemoet. De
samenstelling van de groep maakt de hobby zo
leuk en. de traditie herleeft!

Meer informatie hierover:
Ina Bakker de Jong, Mijdrechtse Zuwe 11,
Mijdrecht. Tel: 0297 - 565538. E-mail:
t.ibakker@telfort.nl

De gastvrouwen voorzien u graag van een (gratis) kopje koffie/thee in de gezellige zithoek. Er
zijn geen kosten verbonden aan het Repair Café
maar een kleine bijdrage in onze giftenpot wordt
zeer gewaardeerd.
Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom in de Buurtkamer op de G. v. Aemstelstraat
5 in Mijdrecht. Telefonisch bereikbaar op 0297288466 (vanaf 13:30 uur). De eerstvolgende
data in 2013 zijn: 10 en 24 jan. en 14 en 28 feb.

Repair Café in Abcoude
Wie het goede voornemen heeft om eindelijk
die kapotte lamp te repareren, dan kan dat
meteen in het nieuwe jaar doen op vrijdag 4
januari van 10 - 12.30 uur bij Angstelborgh,
Dorpszicht 22, Abcoude (of op elke andere
eerste vrijdag van de maand). Deskundige
reparateurs op elk gebied zijn aanwezig en
het is gratis.

Veelzijdig cursusaanbod bij De Paraplu

Live kerstvertelling

Ontdek Kerst in Wilnis
Op zaterdagavond 22 december vindt er in
het oude dorp van Wilnis een ‘live kerstvertelling’ plaats onder de titel ‘Ontdek Kerst in
Wilnis’. Het is de eerste keer dat dit evenement georganiseerd wordt. Aan de wandeling
werken ruim 60 mensen mee, waaronder
veel jongeren.
Tijdens de wandeling wordt het bijbelse
kerstverhaal verteld en beleefd
met behulp van historische
taferelen. In de afgelopen
week is in
heel
Wilnis
huisaanhuis
een flyer
verspreid met

Op donderdag 27 december is het Repair Café
voor het laatst dit jaar open om samen te gaan
repareren. Dus een leuke gelegenheid voor
mensen die anders niet op donderdagmiddag
kunnen komen.
Breng uw kapotte spullen mee want er zijn
diverse enthousiaste, technische vrijwilligers
aanwezig om te kijken wat er aan te doen valt.
Denk ook aan kleine kledingherstelwerkzaamheden met de naaimachine of handwerktechniek.
We helpen u graag verder want weggooien kan
altijd nog!

een uitnodiging om mee te wandelen. De
uitnodiging is speciaal voor kinderen, maar
ook andere belangstellenden zijn van harte
welkom. Kinderen mogen meedoen onder
begeleiding van een volwassene.
Er kan gestart worden tussen 18.30 en
20.00 uur bij ‘De Roeping’ (achter de Hervormde Kerk). Na afloop is er gezelligheid
en een warme versnapering. Deelname en
consumpties zijn gratis. De wandeling vindt
in de avond plaats, dus heb je een lampion,
neem deze mee voor wat extra licht. Heb
je er geen? Kijk dan op www.hervormdwilnis.
nl of www.pknontmoetingskerkwilnis.nl hoe je
er zelf eentje kunt maken. De uitnodiging
gemist? Kijk op genoemde websites of bel
06-15652983 voor nadere informatie.

Verrassend veel nieuwe en vernieuwde cursussen en activiteiten starten bij de Stichting
'Paraplu' vanaf begin januari 2013 of lopen
door vanuit 2012. Voor al deze cursussen bestaan nog mogelijkheden om deel te nemen.
Daarnaast staan nog vele “bekende” cursussen, workshops, dagtochten en ontspanningsactiviteiten geprogrammeerd, waarbij
ook nog plaatsen beschikbaar zijn, zoals:
diverse Creatieve cursussen, Tekenen, Portret
tekenen en schilderen, Schilderen in diverse
technieken, Computercursussen voor beginners en gevorderden (inclusief internet), Digitale foto's bewerken, Film maken van foto's,
Weblog maken, Sociale netwerken (Hyves,
Facebook, Twitter, iPhone, smartphone, Android), Digitale camera, Taalcursussen voor
beginners en gevorderden en anderstaligen,
Stamboomonderzoek, Opfriscursus verkeer
en veiligheid, Waar haal ik mijn recht, Tuinen Plantkunde, Esthetica, Lezing Expressionisme, Lezing Kredietcrisis, Mandela
tekenen, Spirituele oefenavond, Diverse

spirituele cursussen, klussen in en rond het
huis, Liefdestaal, Workshop African Lady,
Workshop Nana vrouwtje maken, Workshop
plantaardige vormgeving, Workshop Haken
met Plastic. Daarnaast nog diverse ontspanningsactiviteiten zoals biljarten, bridgen,
bridgecursussen, mondharmonica, dansen
voor paren en line-dance, yoga, klaverjassen,
kaarten maken en een gezellige, leerzame en
culturele dagtocht naar het Nederlands Bakkerijmuseum en Hattem.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt u vinden in het programmaboekje - af te halen bij De Paraplu
en op de website www.stichtingparaplu.nl. Voor
aanmelding kan men online inschrijven of kan
een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij De Paraplu, Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis.

DE GROENE VENEN 								
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Nieuwe Stichting opgericht mede dankzij Beursvloer-match

Vlnr notaris Fanoy, Astrid Millenaar (oprichtster en bestuurslid), Mirelle Valentijn (oprichtster en bestuurslid) en Gerd van ‘t Hul (bestuurslid)
Begin december is de Stichting ‘Samen Sterk
voor Kinderen’ opgericht. Deze Stichting is
voortgekomen uit het Samenwerkingsverband
SSvK, in De Ronde Venen ondermeer bekend
door het organiseren van naschoolse activiteiten.
De Stichting is werkzaam in de regio het
Groene Hart-Noord en heeft ten doel: het
organiseren van projecten en activiteiten ter
bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) ongeacht
ras, geloof, politieke overtuiging, gezinssituatie en financiële positie.
Een van de oprichters is Astrid Millenaar:
“Via de Stichting kunnen we door middel van
fondsen, subsidies en giften allerlei mooie
projecten gaan uitvoeren. Dankzij een match
op de Beursvloer met Gerd van ’t Hul van
het accountantskantoor in Wilnis, hebben we
nu een volledig bestuur. En notaris Fanoy
uit Mijdrecht heeft ons met raad en daad

bijgestaan bij de notariële oprichting van de
Stichting. We zijn hen zeer dankbaar!”
De organisatie van de naschoolse activiteiten
in De Ronde Venen gaat nu onder de Stichting vallen. Daarnaast is de Stichting dankzij
subsidie van de gemeente met een nieuw project gestart. Dit voorjaar zullen er op de met
de Stichting samenwerkende basisscholen
ook zorgverbredende cursussen gaan plaatsvinden zoals een faalangstreductietraining en
een brugklastraining. Astrid Millenaar: ”Wij
vinden dat het voor ieder kind mogelijk moet
zijn om een steuntje in de rug te krijgen op
sociaal-emotioneel gebied en dat (een gebrek
aan) financiën geen belemmering mag
vormen. Ideeën voor andere mooie projecten
zijn er ook al. We hopen dat er in de toekomst
fondsen en bedrijven zullen zijn die daaraan
willen meewerken.” Voor meer informatie
kunt u kijken op www.ssvk.nl.

Samenwerking Kidswereld, Ichthusschool en Dorpshuis
Baambrugge
Kinderopvang Kidswereld Baambrugge, de Ichthusschool Baambrugge en Stichting het Dorpshuis Baambrugge hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een plan voor het organiseren en aanbieden van activiteiten voor inwoners van Baambrugge en de omliggende dorpen.
Eerste paal en handen ineen slaan...
Met het slaan van de
eerste paal voor het
vernieuwde Dorpshuis
in Baambrugge is
tevens een start gemaakt van een unieke
samenwerking in het
dorp Baambrugge.
De eerste activiteit
die opgezet wordt
door dit trio betreft
de start van peuteropvang Ichthus vanaf
7 januari 2013 in de
Ichthusschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Binnen de school krijgt peuteropvang Ichthus
een eigen lokaal en speelruimte waar in een
uitdagende omgeving veel te beleven is voor
peuters.
De kinderen worden begeleid door professionele pedagogische medewerkers, in een
huiselijke sfeer waar de focus ligt op de
ontwikkeling en schoolvoorbereiding van
de kinderen. Door te werken met de VVE
(voor- en vroegschoolse educatie) methode
Uk en Puk biedt Kidswereld de peuters iets
extra’s. Taal en ontwikkeling worden op deze
wijze op een speelse manier gestimuleerd.
Door het werken met Uk en Puk en de
nauwe samenwerking met de Ichthusschool
maken de peuters moeiteloos de stap naar
de basisschool. Indien nodig zorgt de pedagogisch medewerkster ervoor dat de kinderen
eventuele extra begeleiding krijgen. Uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met de

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

www.degroenevenen.nl

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
ouders. Naast spelen en omgaan met andere
leeftijdsgenootjes leren de kinderen ook te
luisteren naar elkaar en naar de pedagogisch
medewerkster. De periode van de verbouwing
van het Dorpshuis zal vooral gebruikt worden
voor het ontwikkelen van plannen voor
naschoolse opvang activiteiten voor kinderen
van de basisschoolleeftijd. Daarna zullen
ook activiteiten ontwikkeld worden voor alle
overige leeftijden (van 0 tot 2 jaar en van 13
jaar en ouder).
Uiteindelijk zal het in school en dorpshuis
bruisen van activiteiten die door de drie samenwerkende partijen georganiseerd worden,
waarbij de specialiteiten en talenten zoveel
mogelijk gebundeld en benut worden. Kidswereld zal in de toekomst alle facetten van
kinderopvang in Baambrugge aanbieden door
uit te breiden met kinderdagopvang (KDV),
buitenschoolse pvang (BSO) en naschoolse
activiteiten (NSA).

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week cabaretier Stefan Pop, die dit seizoen te zien is met zijn
tweede programma ‘Mijn Blauwe Periode’.

Stefan Pop

“Ik wil met verhalen en fantasie een programma maken”
Je debuutprogramma ‘Popaganda’ (2011,
red.) is helemaal via YouTube te zien.
Waarom heb je dit gedaan?

Na het zien van je voorstelling moest ik
denken aan Hans Liberg, hij speelt ook
met de werkelijkheid.

“Dat betaalt zich nu al eigenlijk uit,
merk ik in de kaartverkoop. Mensen
willen graag weten waar ze naar
toe gaan, veel theaters waar ik speel
zetten een link op hun website. Het
publiek kan op deze manier alvast
kennismaken met de stijl van mijn
humor. Wanneer collega’s, die niet zo
bekend zijn, een dvd van de voorstelling uitbrengen dan maken ze
eigenlijk een denkfout. De mensen
die de dvd kopen hebben je al gezien,
je moet andersom denken. Ik wil de
mensen bereiken die mij nog niet
hebben gezien. Mijn doelgroep kijkt
vooral televisie via uitzending gemist,
downloaden tv-series en kijken veel
YouTube.”

“Echt waar? Dat is grappig. Maar
het klopt wel. Spelen met de
werkelijkheid is een bewuste keuze
geworden. De werkelijkheid ligt
buiten het theater, binnen kan ik mijn
eigen werkelijkheid scheppen. Je
kunt niet meer op tegen de inhoud en
alle meningen op Twitter en internet.
Vaak wordt gezegd dat cabaretiers
de samenleving een spiegel willen
voorhouden, maar alle tv-programma’s doen dat ook al. Ik wil met
verhalen en fantasie een programma
maken.”

Hoe hoop je dat mensen denken wat je
humor is?
“Ik hoop dat mijn enthousiasme
en het plezier dat ik heb om mijn
voorstelling te spelen overslaat op
mijn publiek. Ik wil niet een diepe
en scherpe gedachten overbrengen.
Als mensen intellectueel geprikkeld
willen worden, kunnen ze beter een
goed boek kopen over de onderwerpen in de voorstelling, of naar een
echte filosoof luisteren.”

In de voorstelling zeg je: ‘Ik had een goed
verhaal en goede grappen nodig’.
“Het verhaal in mijn eerste voorstelling was heel duidelijk (over invloed
van digitale media, red.). Nu zoek
ik een gevoel onder alle stukken die
aan het einde bij elkaar komt. Na een
aantal voorstellingen lukt dat nu. De
lijn van de voorstelling is geworden
dat ik een jongen ben die op een
bepaalde manier naar de werkelijkheid kijkt.”

anders maken. Ik wil geen oneliners
meer doen, op het nieuws schrijven.
Dat heb ik lang gedaan voor het tvprogramma Dit was het nieuws, deze
vorm zat ook in Popaganda. Te veel
nieuws raakt me niet meer.”

In een van de recensies stond: ‘Stefan
Pop heeft een onschuldige studentenlook, als het moet kan Stefan keihard
uithalen’. Hoe ‘gevaarlijk’ ben je?
“In de voorstelling kan ik blijkbaar
zeggen dat bejaarden allemaal dood
moeten, iets wat eigenlijk niet kan.
Toch gaat het publiek hierin mee, qua
spel probeer ik dat op te lossen om
het publiek eerste te laten schrikken
en later te laten merken waarover
ze gelachen hebben. Mijn stijl is om
in de eerste 30 minuten geen harde
(seks)grappen te maken, daarna komen andere harde grappen wel goed
aan. Als je hard of expliciet begint
is er geen houden meer aan. Het
publiek accepteert me eerst, hierna
duw ik ze weg.”

Stefan Pop is te zien op 12 januari in
Theater Piet Mondriaan in Abcoude en 18
januari in Schouwburg Amstelveen.

Wil je deze vorm ook gebruiken in een
volgende voorstelling?

www.stefanpop.com

“Nee, misschien ga ik iets heel

foto: joe meijer

Martin Mans en Jantine Kalkman op 24 december
in gerestaureerde Janskerk

Taxatiemiddag in De Punt Baambrugge

Op 24 december is er vanaf 11.00 uur een smakelijk kerstconcert in de
Janskerk. Vanaf 10.00 uur staat er koffie en kerstbrood voor u klaar in
gebouw Irene en kunt u samen met Martin en Jantine vast een voorproefje nemen op een gezellige kerst.
Het is de eerste keer dat er een
concert plaatsvindt in de fraai
gerestaureerde Janskerk. Bekijk
de werkzaamheden die de afgelopen maanden zijn verricht en kom
meteen in de ban van de naderende
kerstviering. Iedereen die wel
eens een concert van Martin Mans
heeft bijgewoond kan het beamen.
De wereldwijd bekende organist
laat het fraaie Bätzorgel flonkeren.
Tijdens het kerstconcert zal Jantine
een extra feestelijke invulling geven.
Dat doet ze op de trompet, een

smaakvolle combinatie die bezoekers in vervoering gaat brengen. Ook
de zangtalenten van de bezoekers
zullen worden aangesproken. Dat
gebeurt door middel van samenzang
die het programma zal verbinden.
Het programma is verder samengesteld door een aantal orgelimprovisaties, ondersteund door trompet van
bekende en moderne kerstliederen.
Bijzonder is het dat dit concert het
eerste concert in de Janskerk zal
zijn maar ook het laatste concert
voorafgaand aan de restauratie

Sprekende foto’s

vragen zijn fotografisch zo verbeeld
dat de toeschouwer snel ziet om
welk spreekwoord of gezegde het
gaat. Een aantal foto’s vraagt om
meer denkwerk en dat is minstens
net zo leuk. Het resultaat is een
expositie waarbij de clubleden hun
creativiteit goed laten zien.

De foto’s zelf zal je niks horen zeggen. Toch is er bij het bekijken van
de foto-expositie direct een stemmetje in het hoofd dat iets van zich
laat horen. Tot eind januari toont
fotoworkshop De Ronde Venen in
gezondheidscentrum Croonstadt fotowerk met als thema ‘spreekwoord
of gezegde’.
Hoe ver valt de appel van de boom
en hoe groot is eigenlijk een gat in
je hand? De antwoorden op deze

Voor meer informatie en foto’s:

www.fotoworkshop.nl
foto ans van ieperenburg

was m.m.v. Martin en Jantine. Het
concert zal gratis toegankelijk zijn.
Wel is er na afloop een collecte die
wordt gebruikt de gemaakte kosten
te dekken. Kortom wat let u massaal
te komen en te genieten van orgel
en trompetmuziek.

Zaterdag 29 december opent Café
Restaurant De Punt, Rijksstraatweg 12 in Baambrugge van 13-16
uur haar deuren voor taxateur en
veilinghouder Arie Molendijk uit
Rotterdam. Hij zal deze dag oude
en zeldzame boeken, handschriften,
kloosterboeken en of oude bijbels
voor het publiek op hun waarde
schatten. Molendijk is vooral
gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en
theologie.
De heer Molendijk organiseert
twee keer per jaar een veiling van
oude/antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten
in den lande, zoals de Veluwse
boekenmarkten. Verder kan advies
worden gegeven tot verkoop of restauratie van oude boeken, bijbels,

etc. Bijzondere stukken komen
meestal in aanmerking voor een
veiling. Ook het opstellen van een
taxatierapport voor de verzekering
is mogelijk.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan
de hand van bewijsmateriaal uit
recent verschenen veilingcatalogi.
Een nauwkeurige vaststelling van
de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat
waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken
zelfs geheel onbekende boeken op.
Er is voldoende parkeergelegenheid
in de omgeving en de koffie staat
klaar. Entree: 5 euro. Meer informatie: Antiquariaat A.C. Molendijk.
Tel 010 4667164 of 06 51950097.
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Rondeveense Stichting Toetssteen bouwde al 200 huizen in Cambodja

Lever je vrije dagen in en geniet er dubbel van!
Stichting Toetssteen is al aardig bekend aan het raken in De Ronde Venen. Er zijn dan ook al flink wat donateurs uit onze omgeving die hun steentje (of soms een compleet huis) hebben bijdragen aan het Cambodjaanse huizenbouwproject van de stichting. Sinds de oprichting eind 2010 heeft Stichting Toetssteen met
alle donaties al zo’n 200 huizen en 50 waterputten kunnen bouwen voor de allerarmsten in Cambodja. En
begin 2013 zal de stichting weer met een bouwteam naar Cambodja afreizen om de eerste twintig huizen
van een volgende serie te gaan bouwen (zie ook de kadertekst). “Betrouwbaar water en een stevig huis op
palen zijn belangrijke voorwaarden voor een straatarm gezin om weer aan een toekomst te kunnen bouwen.
Een goede gezondheid is een andere belangrijke pijler en daarom start Stichting Toetssteen nu ook een ambitieuze campagne voor een hoognodig vrouwenziekenhuis in Cambodja.” Aan het woord zijn twee van de
vier bestuursleden van de stichting: oprichter Cor Hoogeveen en communicatieman Marcel Straver.
Lang leve jouw vrije dag!
Marcel: “Het idee van de campagne is als volgt: werknemers van
deelnemende bedrijven kunnen
overtollige vrije dagen inleveren
voor het goede doel: vrouwenziekenhuis ‘Nokor Tep’. Het geldt
wellicht niet voor iedereen, maar
er zijn nogal wat werknemers die
lang niet altijd al hun opgebouwde
vrije dagen opgenomen krijgen. Als
deze worden ‘ingeleverd’ dan wordt
de tegenwaarde van deze dagen
door de werkgever gedoneerd aan
Stichting Toetssteen ten bate van
het ziekenhuis.”

Iedereen wordt er beter van
“Voor de werknemer betekent dit
dat hij of zij substantieel kan bijdragen aan het goede doel zonder dat
de portemonnee hoeft te worden
getrokken! Bovendien is er fiscaal
voordeel omdat de gift zichtbaar
op de loonstrook komt en aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
De werkgever is er ook bij gebaat,
omdat de werknemer vaker op
de werkvloer is, waar hij of zij –
als het goed is – geld opbrengt.
Het bedrijf geeft hiermee gelijk
invulling aan het maatschappelijk
verantwoord ondernemen, plus ook
voor de onderneming is er fiscaal
voordeel, want de donaties zijn ook

Een ontwerp voor het vrouwenziekenhuis.

Brandweer DRV bij start campagne
Handen af van Hulpverleners

aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting!” vertelt Marcel.
Een hoognodig vrouwenziekenhuis
Cor enthousiast: ‘Maar wie vooral
beter moeten worden van deze actie
zijn de vrouwen van Cambodja.
Die hebben nu namelijk helemaal
geen behoorlijk ziekenhuis voor de
behandeling van bijvoorbeeld kanker.” Daar kwam de van oorsprong
Nederlandse Janne Ritskes – de onvermoeibare kracht achter Tabitha,
de partner van Stichting Toetssteen
in Cambodja – pijnlijk achter toen
zij zelf borstkanker kreeg. “Zij kon
gelukkig uitwijken naar Singapore,
maar de meeste vrouwen in Cambodja kunnen dat niet. Tijdens haar
ziekbed besloot zij dat ze zo snel
mogelijk een einde aan deze situatie
wilde maken door het realiseren van
een volwaardig, modern ziekenhuis
vlak bij de hoofdstad Phnom Penh.
Stichting Toetssteen was één van
de eersten die een donatie deed en
is nu dus zelfs een grote campagne
begonnen om het ziekenhuis zo snel
mogelijk gerealiseerd te krijgen,’
aldus Cor.

Links Cor Hoogeveen, mede-oprichter van de stichting en rechts Marcel Straver,
verantwoordelijk voor de communicatie. foto peter bakker

Ga mee huizen bouwen in Cambodja

Een onvergetelijke ervaring!

nen zien toen we vorige bouwreis
gingen kijken bij de huizen die
we het jaar daarvoor gebouwd
hadden: we konden onze ogen niet
geloven. Groene velden, zakken
met rijstvoorraden in de huizen
en kinderen die weer naar school
gingen. De mensen hebben weer
een toekomst!

Van vrijdag 25 januari tot en met
maandag 4 februari 2013 gaat
Stichting Toetssteen weer zelf
huizen bouwen. Ga jij ook mee? Er
is nog plek!
Dit wordt de derde Huizenbouwreis. Tijdens de tiendaagse reis
krijg je alle kans om veel te zien
van het land, de cultuur en de mensen. Bouwervaring is niet nodig.
Dit jaar gaat er bijvoorbeeld ook
een 65-plusser mee en een gezin
met twee kinderen van 14 en 16
jaar. Vorig jaar is er ook een VWOscholier meegegaan in het kader
van zijn maatschappelijke stage.

www.stichtingtoetssteen.nl.

Dat we het niet voor niets doen
hebben we met eigen ogen kun-

Er is ook een Facebook-pagina
en een Twitter-account (via de
website).

Wie mee wil betaalt € 2.500,– ter
dekking van de reis- en verblijfkosten inclusief de sponsoring van één
huis. Meer informatie over deze
onvergetelijke reis vind je op

Doet jouw bedrijf al mee?
Krijg jij je dagen ook niet op dit
jaar? Overleg eens met je collega’s
en je werkgever of jullie dagen
kunnen inleveren voor deze actie.
Dat kan alleen als jouw bedrijf
deelneemt aan de actie. Het bedrijf
betaalt geringe kosten voor de
deelname inclusief een compleet
communicatiepakket. Bedrijfsdeelname met in eerste instantie alleen
een website-vermelding is ook
mogelijk. Kijk voor alle informatie
op de uitgebreide website:

www.langlevejouwvrijedag.nl.
De campagne ‘Handen af van onze
Hulpverleners’
wordt ook dit
jaar voortgezet. Na het
succes van
vorig

jaar is donderdag jl. de nieuwe
campagne van start gegaan. Marcel
Dokter (foto) van Brandweer De
Ronde Venen en tevens bestuurslid
van de Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers was aanwezig bij de
landelijke lancering in Hilversum
door minister Opstelten en sprak
met de bewindsman. Ook diverse
brandweervoertuigen van De Ronde
Venen spelen een rol in de campagne voor de komende jaarwisseling.
Pim Slierings directeur van SIRE:
“‘Handen af van onze hulpverleners’ was een van meest succesvolle en impactvolle campagnes
van SIRE van de afgelopen jaren.
Het is geweldig dat de stichting
HulpvoorHulpverleners het concept
doorzet en jaarlijks herhaalt. Dit
heeft de potentie om de nieuwe
vaste jaarwisselingscampagne te
worden.”
www.handenaf.nl

Vraag van de Maand:

Heb ik nog tijd om mijn hypotheek
om te zetten?
Ja, huizenbezitters krijgen méér tijd om hun bestaande aflossingsvrije
hypotheek om te zetten in een spaar- of beleggingshypotheek.
De termijn is door minister Blok van Wonen met driemaanden verlengd
tot 1 april volgend jaar.
De verlenging heeft inmiddels
geleid tot verwarring bij sommige
klanten van de makelaars. Zij menen dat het afsluiten van de koopovereenkomst hierdoor ook drie
maanden kan worden opgeschort.
Maar dat is onjuist. De onherroepelijke koopovereenkomst moet voor
1 januari 2013 getekend worden
om onder de huidige hypotheekregels te vallen en staat derhalve
los van de datum van 1 april a.s.
Dit is overigens formeel nog onder
voorbehoud van de stemming in de
Eerste Kamer; de Tweede Kamer

heeft dit wetsvoorstel al in ruime
meerderheid aangenomen.
De NVM en het Verbond van
Verzekeraars hebben bepleit om
het wetsvoorstel herziening fiscale
behandeling eigen woning uit te
stellen onder meer zodat mensen
die de risico's willen verminderen
door over te stappen naar een
spaarhypotheek daar meer tijd
voor krijgen. Zij wilden een uitstel
voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek tot 1 januari 2014,
omdat de deadline van 1 januari
2013 voor banken te kort dag is

om dergelijke omzettingen nog te
realiseren. Met een verlenging van
drie maanden is nu deels aan deze
oproep gehoor gegeven.
Heeft u hier nog vragen over
bel ons gerust! 0297-283375
of info@ruijgrok.nl.
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• Aluminium & Kunststof kozijnen • Carports • Dakkapellen • Dakramen • Deuren •
Deurluifels • Garagedeuren • Gevelbekleding • Horren • Schuifpuien • Serres-lichtstraten • Vaste en schuifbare terrasoverkappingen • Uitbouwen • Windschermen •

Met 2013 voor de deur,
wensen wij u een
fantastisch nieuwjaar.

Met een kunststof voordeur van VOKU wordt het dat zeker!

www.voku.nl
Communicatieweg 4 - Mijdrecht • Zetterij 1 - Amstelveen 0297-284970

Wij wensen u prettige feestdagen
en zien u graag weer in 2013 !

IJssalon de IJsbeer gaat eind maart 2013 weer open !
Herenweg 1, 3645 DE Vinkeveen, Telefoon: 0297-77 53 77

WENST AL ZIJN SPONSORS
VRIJWILLIGERS EN LOPERS

Inloophuis ’t Anker
Ankerplaats voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Wij bedanken u voor alle steun in het
afgelopen jaar en wensen alle gasten,
vrijwilligers, sponsors en donateurs
een voorspoedig 2013.
Laat leven bestaan naast ziekte
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De Culinaire Venen
We wensen u een
smaakmakend 2013
en tot ziens op
14 september a.s.!

Wij wensen u
prettige kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar

Het CDA wenst u ﬁjne dagen en

staat ook in 2013 weer voor u klaar!

@cda_drv/info@cda.drv.nl

DE REDACTIE VAN DE GROENE VENEN 				
			
WENST U EEN NIEUWSWAARDIG 2013!
Garage Abcoude

Wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2013

het perfect gezond haar
van eva en marc

Cooper std

de verzorging
van hizi hair

Hizi Hair wenst u een fantastisch 2013 toe.

Ivo &

Maa

rten

Bert

& Th

ea

Garage

Nicole & Evelien

Abcoud

e

Erik, Steven & Lesley

Hizi Hair Mijdrecht - Dorpsstraat 46
Altijd welkom zonder afspraak.

www.hizihair.nl

Ook in 2013 doen wij weer alles voor uw auto!

DE GROENE VENEN 								

21 december 2012		

17

Op uitnodiging van Cultura in prachtig gerestaureerde Janskerk in Mijdrecht

De fietsenmaker aan huis

Elf Rondeveense topmusici
bijeen voor uniek concert

Tour de Your kijkt terug op succesvol jaar

In de Janskerk aan de Kerkstraat in Mijdrecht wordt zaterdag 19 januari een uniek concert gehouden. Elf
topmusici uit De Ronde Venen verzorgen die avond op uitnodiging van Cultura De Ronde Venen een afwisselend klassiek programma ter gelegenheid van de officiële heropening van de kerk.
door anja verbiest

Al vele jaren organiseert Cultura
De Ronde Venen concerten in de
Janskerk, die daar vanwege de
prima akoestiek uitermate geschikt
voor is. Het afgelopen jaar was dat
niet mogelijk vanwege een ingrijpende restauratie. Maar nu die is
afgerond, is het ook weer mogelijk
culturele evenementen in het kerkgebouw te houden. En de akoestiek
is volgens kenners alleen nog maar
beter geworden!
Cultura-voorzitter Pieter Voorwinden kijkt dan ook met veel plezier
uit naar het concert. “Degenen die
getuige zijn van dit speciale concert
worden muzikaal meegevoerd in
de tijd, langs vele landen, door
voortreffelijke musici uit De Ronde
Venen. Er gaat muziek klinken die
gecomponeerd is in de zestiende
eeuw, maar er wordt ook muziek
gespeeld die pas in de afgelopen
herfst ontstond. Bekende componisten worden afgewisseld met onbekende namen en gedurfd samenspel
wordt gevolgd door verrassende
solo’s. En laten we het beroemde
historische Bätz-orgel uit 1842 niet
vergeten! Ook dat laat deze avond
zijn prachtige klanken horen. Het
wordt echt genieten tijdens dit con-

cert, daar ben ik van overtuigd!”
De Rondeveense musici die in wisselende samenstelling aan ‘Klassiek
in de Janskerk’ meedoen, zijn de
pianistes Irina Parfenova en Helena
Basilova, organist Ralf Nagelkerke,
violiste Natalya Korniyenko, Suzanne Arends op dwarsfluit, harpiste
Aimée van Delden, Anne Kewitsch
op blokfluit, gitariste Eline Hofstra
en Peter Scholcz op contrabas. Ook
de zangeressen Viktoria Pankratova
en Greetje de Haan verlenen hun
medewerking aan deze speciale
avond.
Organist Ralf Nagelkerke opent het
concert met een werk van Johann
Christoph Kellner. Andere componisten van wie werken worden uitgevoerd, zijn Georg Philipp Telemann.
Antonin Dvorák, Gioacchino Rossini,
Johann Sebastian Bach en Charles
Gounod, Claude Debussy, Astor
Piazzolla, Robert Schumann, Sergei
Rachmaninov en Diego Cortiz.
Ook staan werken van de hedendaagse componisten Carlo Domeniconi, Deborah Henson-Conant en
John Rutter op het programma. Een
recente compositie van de Amerikaanse Molly Herron wordt vertolkt
door de onlangs vanuit New York

naar De Ronde Venen teruggekeerde jonge pianiste Helena Basilova.
Het slotakkoord, een werk van Jacques Offenbach in een arrangement
van Peter Scholcz, wordt door alle
deelnemende musici gezamenlijk
uitgevoerd.
De toelichting op de verschillende
werken wordt verzorgd door Dirk
Jan Warnaar, die als musicus verbonden is aan de Janskerk.
U mag dit zeer speciale Janskerkconcert beslist niet missen! Het
concert begint zaterdag 19 januari
om 20.00 uur, maar de kerk aan
de MIjdrechtse Kerkstraat gaat al
om 19.30 uur open. Kaarten kosten
€12,50 per stuk (incl. programma)
en zijn nu al te reserveren kan via
www.cultura-drv.nl.
In de losse verkoop zijn kaarten
vanaf begin januari ook te verkrijgen bij boekhandel Mondria
in Mijdrecht en bij drogisterij De
Bree te Vinkeveen. Aan de kassa in
Gebouw Irene zijn, indien nog voorradig, vanaf circa een half uur voor
aanvang van het concert eveneens
kaarten te koop. Na afloop is het
mogelijk om onder het genot van
een drankje nog even na te praten
in Gebouw Irene, naast de kerk.

Instituut Périne in top 3 van beste beautysalons van Nederland
Instituut Périne Total Skin Improvement & Advice uit Mijdrecht is genomineerd voor de Beauty Salon van
het jaar 2013. De Beauty Award is een vakprijs en de hoogst haalbare onderscheiding binnen de branche. De
prijs is bedoeld om de professionaliteit van het vak in zijn geheel te bevorderen.
Om kans te maken op deze prijs
dien je aan een hoop eisen te
voldoen. Vele uren heeft het hele
team besteed aan de inhoud en
de presentatie van de inzending.
Een deskundige vakjury boog
zich de afgelopen maanden over
de vele uitstekende inzendingen
die binnenkwamen bij de Beauty
Award commissie. ‘De jury heeft
uw inzending van hoge kwaliteit
bevonden en genomineerd voor de
Beauty Salon van het jaar 2013’, zo
stond vermeld in de nominatiebrief
die Instituut Périne ontving.
Alle deelnemende schoonheidsspecialisten c.q. salons zijn door
de vakjury beoordeeld op o.a.
innovatie, vakinhoudelijke kennis, business, PR & marketing en
opleidingen/ trainingen, waarna een
eerste selectie volgde. Vervolgens
zijn deze geselecteerde salons
tijdens de tweede ronde door een
‘Mystery Guest’ bezocht. Deze beoordeelde onder meer de kwaliteit
van behandelingen, serviceniveau,
hygiëne en klantvriendelijkheid.
Werkelijk álles moet kloppen! Na
deze twee juryronden heeft de
vakjury op maandag 17 december
de uiteindelijk drie genomineerde
bedrijven binnen deze categorie

bekend gemaakt.
Op 14 januari is de volgende ronde.
Dan zal een vijfhoofdige jury een
persoonlijk interview met Périne
hebben. Périne: “Uiteraard zijn we
heel trots dat de vakjury ons heeft
genomineerd en kijken we uit naar
maandag 4 maart: de dag waarop
de uiteindelijke winnaar bekend
wordt gemaakt!”
Stemmen voor de publieksprijs
Naast de officiële Award is er ook
een publieksprijs. Een maand lang

kunt u middels een online verkiezing stemmen op Instituut Périne.
Dit zal rond half januari tot half
februari plaatsvinden.
U kunt uw stem uitbrengen via de
link op www.perine.nl of via
www.beauty-award.nl nominatie:
Beauty Salon van het jaar 2013
met meer dan 3 FTE.
Uiteraard hoopt het team op uw
steun en bedankt de lezers alvast
voor hun stem!
Meer informatie: tel. 0297-273121
of www.perine.nl.

Je hebt een idee, werkt dat uit, maar weet natuurlijk niet of dit aanslaat. Voor Youri is aan deze onzekerheid een einde gekomen. Zijn
ambulante fietsenzaak blijkt een doorslaand succes te zijn. Sinds kort
hebben ook de inwoners van Uithoorn de fietsenmaker gevonden. Iedere donderdag staat hij op een standplaats aan de Prinses Irenelaan om
aan de groeiende vraag naar reparaties te kunnen voldoen. Dat Youri
veelzijdig is, blijkt wel uit het feit dat hij is benaderd om aan huis reparaties van scootmobielen uit te voeren. Datzelfde geldt voor rollators
en als het even meezit en de vaarten en sloten dichtvriezen, slijpt hij
ook nog schaatsen. Dé trend van dit jaar: winterbanden voor fietsen;
Youri heeft ze in verschillende soorten en maten op voorraad.
door paul bosman

foto patrick hesse

Youri: “De reparaties worden uitgevoerd zonder een starttarief te berekenen en
ook worden er geen voorrijkosten berekend.”
In veel gezinnen zit men als het
om fietsreparaties gaat snel met
de handen in het haar. Niet iedere
vader of moeder is handig genoeg
om even een achterband te verwisselen. Gewoon even Youri bellen
en een afspraak maken is dan snel
gedaan. Op afspraak komt de rijdende fietsenhersteller langs en in
een verbazend goed geoutilleerde
bus wordt de fiets grondig onder
handen genomen. Dat geldt niet
alleen voor reparaties, ook jaarlijks
onderhoud hoort tot het servicepakket. Vaak denk je, zou mijn fiets
het nog waard zijn een grondige
opknapbeurt te krijgen, een snelle
inspectiebeurt geeft u een eerlijk en duidelijk beeld en zonodig
adviseert Youri bij het aanschaffen
van een nieuwe fiets. Dat is nog
voordelig ook, Youri heeft immers
geen showroom waarvan de kosten
moeten worden doorberekend.
Terugkijkend op het afgelopen
jaar kan Youri alleen maar tevreden zijn. De klantenkring groeit
gestaag en enthousiaste reacties
van de klanten bevestigen dat er
zeker behoefte bestaat aan een
mobiel fietsreparatiebedrijf. Het is
ook wel erg makkelijk Youri in te
schakelen bij bandenpech. Je hoeft
niet te slepen met je fiets, die wordt
gewoon thuis gerepareerd. Vakkundig door iemand die de liefde
voor het reparatiewerk tot in de
puntjes beheerst. Het komt vrijwel
nooit voor dat Youri de benodigde
onderdelen niet bij zich heeft. In de
vrachtauto vindt je een scala van
kettingen, spatbordjes, banden in
vele maten en uitvoeringen, lampjes
en nog heel veel meer. Moet er onverhoopt iets besteld worden is dat
binnen een paar dagen geregeld.
De reparaties worden uitgevoerd
zonder een starttarief te berekenen
en ook worden er geen voorrijkosten berekend.

Youri is een all-round fietsenhersteller. Alle merken vallen binnen
zijn dienstenpakket, dus u weet zich
verzekerd van een brede technische
kennis.
Elektrische fietsen
Ook de fietsenbranche verandert.
Opvallend is de sterke opkomst van
de elektrische fietsen. Youri: “Wij
noemen dat officieel een fiets met
elektrische trapondersteuning. Je
moet namelijk wel blijven trappen.
Maar met steun van de elektrische
aandrijving wordt het wel een stuk
makkelijker. En het is al lang niet
meer zo dat alleen de ouderen zo’n
fiets aanschaffen. Deze rijwielen
worden ook bij de jeugd steeds
populairder. Een paar jaar geleden
reden alle jonge meiden op een
‘omafiets’. Tegenwoordig zijn het
kleurrijke lifestyle fietsen, veelal
voorzien van een mandje of bakje
aan het stuur, al dan niet versierd
met een bloemenkrans. Je ziet er
ook de jonge moeders mee rijden.
En vergeet niet de bakfietsen, het
ideale vervoermiddel voor gezinnen
met kleine kinderen. Je kunt er een
paar kinderen in vervoeren en je
kunt er je boodschappen in kwijt.
Er is voor ieders smaak en voor
ieders behoefte wel een geschikt
rijwiel op maat te leveren. En is er
onverhoopt iets mis dan kan men
mij bellen.”
Aan het einde van een succesvol
jaar wil Youri van de gelegenheid
gebruikmaken om iedereen een
plezierig nieuw fietsjaar 2013 toe
te wensen.

Meer informatie is te vinden op
www.tourdeyour.nl
Youri is van maandag t/m zaterdag
bereikbaar per telefoon:
06 23102218.
Een mailtje sturen kan ook:
info@tourdeyour.nl.
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Door Piet van Buul

Afscheid van een rubriek...

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij
De vernieuwde Groene Venen ging in september 2009 van start. We presenteerden ons als weekendkrant,
met veel aandacht voor de mensen, hun werk, hun hobby’s en hun interesses. Daarbij stelden we vast dat
veel maatschappelijke activiteiten binnen onze gemeenschap worden uitgevoerd door vrijwilligers. Mensen
die zich inzetten voor een club of vereniging, voor een stichting of een goed doel. Allemaal belangeloos en
veelal zonder veel ophef. De stille werkers achter de schermen, die samen de smeerolie van onze maatschappij vormen. We besloten op zoek te gaan naar de vrijwilligers en hen te vragen naar het hoe en waarom van
hun vaak tomeloze inzet voor hun club. We maakten 170 afleveringen. We stoppen er nu mee. De koek is op.
We kijken nog één keer terug.
Het was onze bedoeling om op
zoek te gaan naar de stille krachten
binnen een club. De materiaalman,
die op zondag in alle vroegte de
netten ophangt, de ballen oppompt
en zorgt dat de lijnen mooi wit en
kaarsrecht getrokken zijn. Of het
echtpaar dat de clubkantine runt,
zorgt dat de zaak schoon is, de
koffie gezet en de kroketten op tijd
liggen te pruttelen. De clubleden,
die er voor zorgen dat het clubblad, gedrukt, gevouwen en geniet
is en bij de leden en donateurs in
de brievenbus wordt gestopt. De
vrijwilligers, die regelmatig op
bezoek gaan bij mensen die de deur
niet meer uitkomen. Gewoon voor
een praatje, een kopje koffie en een
uurtje bijpraten. De mantelzorgers,
die dag en nacht in de weer zijn
om een ernstig zieke huisgenoot
te verzorgen. De natuurgids, die
rondleidingen verzorgt op Botshol
of in de Bovenlanden. De jeugdleider, die met veel geduld kinderen
de fijne kneepjes van het tafeltennis, het schaken, het volleybal of het
korfballen bijbrengt. Die daarnaast
ook nog een deel van de zaterdag
teamleider is bij de wedstrijden.
Of de instructeurs van de harmonie
of de fanfare, die zich inzetten om

kinderen een instrument te leren
bespelen. We zochten mensen op
in hun volkstuintje langs het spoor
in Abcoude tegen de grens van
Amsterdam-Zuidoost. We waren
te gast bij de secretaris van de
vereniging van kleindierenvereniging Onze Langoren en bij de
vogelkwekers van De Groenling. De
spreekwoordelijke geitenfokvereniging bleek inmiddels opgeheven. De
Stichting Feestelijkheden Abcoude
daarentegen bestaat al honderd
jaar. En er zijn meer verenigingen
die al decennialang actief zijn. Dit
alles is nog maar een kleine greep
uit onze lange serie clubgesprekken. Plezierige gesprekken met
mensen, die stuk voor stuk met passie en zonder veel ophef bezig zijn.
Het kostte soms moeite om ze tot
een gesprek over te halen. Bescheidenheid is een veel voorkomende
karaktertrek bij al die vrijwilligers.
“Ik hoef niet zo nodig in de krant,
maar als het over de club gaat,
doe ik wel mee. En mijn foto hoeft
er niet bij.” Wanneer dan uitgelegd wordt dat het voor de lezers
plezierig is om te zien wie er aan
het woord is, dan is het meestal wel
goed. Vaak werden we doorverwezen naar de officiële woordvoerder,

de voorzitter of de secretaris. Op
zich ook geen probleem, want ook
dat zijn vrijwilligers die veel tijd en
energie in hun club steken en daar
met enthousiasme over vertellen.
Een rijk verenigingsleven
De gemeente De Ronde Venen
mag zich gelukkig prijzen met zo’n
bloeiend verenigingsleven. Voor
iedereen die in verenigingsverband
actief wil zijn is er wel een club of
vereniging. De meeste gesprekken
hadden we met vertegenwoordigers
van sportverenigingen. Het is opvallend hoeveel sporten er binnen deze
gemeente beoefend worden. Tot en
met de recent opgerichte Showdown vereniging, een soort tafeltennisclub voor blinden en slechtzienden. Ook op cultureel gebied bruist
het van de activiteiten. Harmonie,
fanfare brassband of showcorps, ze
zijn er allemaal. En er wordt veel
gezongen. Van Bachcantates en
Mariavespers tot zeemansliederen
en smartlappen. Er wordt volop
toneel gespeeld. We komen op voor
de natuur. Van natuureducatie tot
milieudefensie, van IVN tot Spaar
het Gein, allemaal actief om de
titel Groene Hartgemeente inhoud
te geven. Maar we zorgen ook

Rondeveense Johan en Rudy gaan Duits kasteelhotel runnen…

“Wij hadden een droom, een plek om voor ons zelf te werken”
Als je het ruisen van de bomen en de
vergezichten van Sauerland ervaart,
kan het zo maar zijn dat je er verkikkerd op raakt. Zo heftig dat je besluit
je bullen te pakken en een nieuwe
toekomst tegemoet te gaan. Dat doen
Johan en Rudy die het Rondeveense
waterland verruilen voor de ruige
bossen en fraaie bergen van het
Duitse Sauerland. Ze gaan het 22
kamers tellende Schlosshotel runnen
dat in het dorpje Brilon-Wald ligt,
het middelpunt van het Sauerland.
“Wij vonden en kregen de ruimte, we
werden verliefd op deze plek en het

Rudy (links) en Johan (rechts)

gebouw.”
“Het is een
plek waar je je
welkom en thuis
voelt. Dat was het
eerste gevoel dat
we kregen tijdens
onze bezoeken
aan ons nieuwe
thuis. Mijmerend
aan de bar zagen
we het voor ons.
Al wisten we toen nog niet dat onze
droom werkelijkheid zou worden.”
Johan, geboren op Rhodos, werkte
14 jaar
bij de
RAVU
en 5 jaar
in het
Rondeveense
als
chauffeur op
de ambulance.
Rudy,
geboren
Schiedammer, bij Saturn Utrecht. Ze koes-

teren warme herinneringen aan deze
prachtige omgeving, de plassen, de
polders en natuurlijk alle bewoners
met een diversiteit aan verhalen en
natuurlijk de vele hulpverleningen.
Hun nieuwe stek in het land van
de duizend bergen is omringd door
vele meren, bossen en biedt volop
mogelijkheden voor uitstapjes. Het
grenst aan de vele skigebieden die
Duitsland telt.
Misschien krijgt u ook nog wel eens
de kriebels en overbrugt u de afstand
van slechts 300 kilometer die u van
dit mooie oord scheidt. Per 1 maart
bent u welkom bij Johan en Rudy. Zin
in voorpret? Kijk dan op

www.schlosshotel-brilon.de

Piet van Buul (zittend) en fotograaf Patrick Hesse bezochten de afgelopen tweeënhalf jaar met veel plezier zo'n 170 clubs en verenigingen in De Ronde Venen. In
dit artikel wordt teruggeblikt op hun rondgang langs velden, zaaltjes, clubgebouwen, sportkantines en huiskamers. 		
foto peter bakker
voor elkaar. Het Nederlandse Rode
Kruis en de Zonnebloem bestrijden
eenzaamheid, Er zijn jongerenverenigingen, ouderenclubs en patiëntenverenigingen. We spraken met
Serviceclubs als de Lions, de Soroptimisten en de Rotary. We waren bij
organisaties die zich bezighouden
met maatschappelijke hulp. En het
zijn vrijwilligers die actief zijn bij
de stichting Thuis Sterven of in het
Johannes Hospitium in Wilnis.
Zorgen voor de toekomst
Van al die positieve en enthousiaste
mensen die we in de afgelopen
twee en een half jaar hebben
ontmoet zijn er een flink aantal die
zich zorgen maken over de toekomst van hun club of vereniging.
De vergrijzing slaat toe en het
wordt steeds lastiger om nieuwe
leden te werven, laat staan vrijwilligers. “Ons vrijwilligerscorps dreigt
langzaam zelf tot de doelgroep te
gaan behoren,” merkte de coördinator van Het Rode Kruis op. Een
flink probleem dreigt te ontstaan
bij de werving van clubbestuurders.
Men is vaak nog wel bereid de
handen uit de mouwen te steken
wanneer er een klus moet worden
geklaard, maar het animo voor
bestuursverantwoordelijkheid is
minder groot. Ook sommige verenigingen die zich op de jeugd richten
krijgen het steeds moeilijker. De
jongeren hebben het tegenwoordig
druk met van alles en nog wat en

leggen zich steeds minder vast op
vaste verplichtingen.
Een kleine kanttekening moeten we
ook plaatsen. We hebben in onze
gemeente in doorsnee een blank
gekleurd verenigingsleven. Ondanks
de inspanningen die een aantal
verenigingen zich getroosten slagen
we er nog niet erg in om de mensen
van niet Nederlandse afkomst volop
deel te laten nemen. De uitzonderingen bevestigen overigens ook
hier de regel.
Steun verlenen
Wij hebben met heel veel plezier de
afgelopen twee en een halfjaar een
rondgang door het verenigingsleven
in onze gemeente gemaakt. We
hopen erin geslaagd te zijn onze
lezers te laten zien hoe belangrijk
de vrijwilligers in onze samenleving
zijn. Ze verdienen alle steun en
hulp. Het feit dat we met onze wekelijkse rubriek stoppen betekent
overigens niet dat daarmee een
einde komt aan onze belangstelling
voor het werk van al die vrijwilligers en hun verenigingen. Ook in de
toekomst zullen we daar aandacht
aan blijven besteden. De verenigingen die iets interessants te melden
hebben zijn uiteraard altijd welkom
bij De Groene Venen.
Mede namens vaste fotograaf
Patrick Hesse zeg ik alle geïnterviewden dank voor de gastvrije
en openhartige wijze waarop we
steeds ontvangen zijn.
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Kort nieuws

Uitgelicht...

Mijdrecht

Titel: Als ik het niet zeggen
kan Auteur: Joris Teelman

Beeldhouwen in de
Kerstvakantie
Als vanouds is er in de kerstvakantie
weer volop gelegenheid te komen
beeldhouwen in Atelier van Steen
tot Beeld te Mijdrecht (Genieweg
45). Data workshops: Donderdag 27
en vrijdag 28 december; donderdag
3 en vrijdag 4 januari van 10 tot 13
uur en zaterdag 5 januari van 14 tot
17 uur.
Heb je zin om kennis te komen
maken met beeldhouwen, ben je
al vaker geweest of wil je iemand
meenemen, je bent van harte
welkom! Ook kan je voor meerdere
workshops inschrijven zodat je aan
een grotere steen kan werken.
Prijs: €24,95 p.p. incl. steen, sokkel,
tasje, drinken en iets lekkers.
Aanmelden via:
www.vansteentotbeeld.nl of bel
Corinne: 06 153 146 03.

Amstelhoek

Dagopvang voor mensen met dementie
Binnenkort opent dagopvang
de Nostalgie haar deuren in de
Amstelhoek. Deze dagopvang is
voor mensen met dementie. Debby
van Boksel, Irma Meijer en Irene
Borsboom zijn hard aan het werk
om hier een dagopvang voor dementerenden te realiseren.
“De vergrijzing neemt toe en
daarmee ook het aantal mensen
met dementie, waarbij er wachtlijsten komen voor verzorging en
verpleeghuizen en de dementerende
langer thuis moet blijven, dit komt
de kwaliteit van deze doelgroep
niet ten goede. Daar willen wij op
inspringen,” aldus Irma Meijer, één
van de drie enthousiaste medewerkers die een jarenlange ervaring
met deze doelgroep hebben.
“Wij maken de woon/leef keuken in
de Saartje stijl en de Huiskamer uit
de jaren 40/50 en verzorgen met de
dementerenden de warme maaltijd,
uit onze eigen moestuin. Wij spelen
in op zintuigactivering (snoezelen),
waardoor probleemgedrag kan
afnemen, maar met een krantje bij
de kachel of een ritje met ons op de
tandem kan ook, evenals creatief
bezig zijn, schilderen, sieraden
maken, spelletje doen.”
Alles mag, niets moet, benadrukken
de dames. De Nostalgie hanteert
flexibele tijden, van 07.30 tot 18.00
uur, afgestemd om een eventueel
nog werkende partner. Men bepaalt
zelf wanneer men wil komen en
weg wilt gaan. Ook voor de mantelzorgers wil het drietal iets gaan
betekenen.
Kijk voor meer informatie op:

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

1
Woedend was Jos Eveleens toen
hij na een hersenbloeding in
2011 niet meer kon spreken en
schrijven. Tot op het bot gedreven, probeerde de dichter om
enig herstel van taal - zijn passie- terug te krijgen. Eveleens
heeft nu zelfs een dichtbundel
uitgebracht, onder pseudoniem
Joris Teelman.
Jos verwoordt zonder omhaal de
frustratie en het onbegrip waar
hij tegen aan loopt/ liep op sommige momenten.
De gedichten hebben een grote
woorddichtheid en ze zeggen
keihard waar het op aankomt.
Een ongewone bundel van een
ongewone dichter, herkenbaar
voor lotgenoten.

lOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

Bedankje!
Omdat er volgende week geen
krant uitkomt wordt dit mijn laatste column van dit jaar! Het is nog
een beetje vroeg voor mijn gevoel,
maar over een kleine anderhalve
week is het zover, dan gaan we
weer een nieuw jaar in!
2012 was het jaar waarin wij alweer ons 5-jarig bestaan vierden!
Hoe snel is dat gegaan zeg. In

DE GROENE VENEN

De vrouwenslagerij 		
Ilja Gort

verhaal belooft op te schrijven.
Dat verhaal is de geschiedenis van
drie recente oorlogen: het Franse
verzet tegen de Duitsers, de confrontatie met de vrijheidsstrijders
in Indochina en de burgeroorlog in
Algerije. Salagnon, voormalig parachutist, maakte ze allemaal mee,
werd meegezogen in het geweld,
maar bleef trouw aan zijn penseel
en zijn geliefde.

3

`Nooit bang zijn voor mannen;
vrouwen zijn slimmer. Dit devies
wordt door vier vrouwen in een
klein Frans dorpje op bijzondere wijze kracht bij gezet. Als
de populaire slager van het dorp
sterft, nemen zijn dochter en haar
nietsnuttige man de zaak over. Dit
is het begin van een reeks dramatische gebeurtenissen, lugubere
incidenten en romantische misverstanden die het leven in het dorpje
voorgoed veranderen. Op Roald
Dahl-achtige wijze verhaalt Ilja
Gort over wat er gebeurt als vier
vrouwen het recht in eigen hand
nemen. Deze met vaart geschreven
roman ontroert en weet ook de
lachspieren te prikkelen.

2

De weeskinderen 		
Jean Zimmerman
NieuwAmsterdam,
1663. De
kleine
Nederlandse
kolonie
op Manhattan
is diep
getroffen
door de
verdwijning van een aantal weeskinderen. De jonge Blandine van
Couvering, een eigenzinnige en onafhankelijke handelaarster en zelf een
wees, gaat samen met de mysterieuze
Engelsman Edward Drummond op
onderzoek uit. Europese decadentie
heeft haar intrede gedaan op het ongerepte en ruige Manhattan en vormt
in combinatie met het indiaanse
bijgeloof in duivelse geesten een
giftig brouwsel...

4

Leiderschap onder vuur
Marco Kroon

In tijden van oorlog 		
Alexis Jenni
Victor
Salagnon
geeft
schilderles
aan een
jongeman, die
in ruil
daarvoor
Salagnons

die vijf jaar hebben wij door veel
en vooral hard te werken neergezet wat we nu hebben. Is het
makkelijk? Nee, ook wij merken
dat het om ons heen allemaal wat
lastiger wordt, maar we proberen
ons niet mee te laten voeren in het
negatieve en focussen ons alleen op
wat we leuk vinden te doen en dat
is mensen enthousiast maken voor
mooie producten en ze te laten
genieten van die heerlijke producten! Gelukkig zijn er een heleboel
mensen in en om De Ronde Venen
die dezelfde passie delen en al vijf
jaar trouw bij ons komen voor een
bakkie koffie, een lekker flesje
of een heel wijn arrangement bij
een groots familie diner! Ik wil
eigenlijk van deze gelegenheid
gebruik maken en jullie allemaal
bedanken! Een auto rijdt niet
zonder benzine en wij kunnen dit
allemaal niet doen zonder onze
trouwe klanten! Dat mag ook wel
eens gezegd worden toch?

Wat zijn onze plannen voor 2013?
Zoals bekend zijn wij ieder jaar de
eerste week van januari gesloten
en dit jaar zal dat niet anders zijn,
maar er gebeurt dan wel een hele
hoop in ons winkeltje. Een grootse
verbouwing zal plaatsvinden om
de winkel te creëren die manlief
en ik altijd voor ogen hebben
gehad. Het wordt niet totaal iets
anders, het wordt een verbeterde
versie van de winkel van nu, maar
dan een stuk ruimer en een tikkeltje minder chaotisch! Misschien
worden wij daar zelf ook wat
rustiger van! Verder ga ik niets
verklappen, ik nodig jullie natuurlijk graag uit om het eindresultaat
te komen bekijken!
Ik heb dit jaar ook gemerkt dat
de winkel in combinatie met een
gezin heel leuk, maar vooral erg
druk is. Daarom heb ik in overleg
met de redactie van De Groene
Venen besloten deze column niet

Dagelijks stelt het leven de leider
op de proef. En de leider beslist,
soms letterlijk, over leven en dood.
Zijn of haar strategieen, inzichten,
ingevingen en beslissingen bepalen
immers het succes of falen van een
onderneming.
Het boek 'Leiderschap onder vuur'
van kapitein Marco Kroon bevat
in de praktijk beproefde lessen
die voor iedereen, als leider en als
mens, toepasbaar kunnen zijn.

5

De vreemdeling 		
Sandra Berg

Heidy woont in een oude, afgelegen boerderij met een aantal
mensen die nergens anders terecht
konden. Op een stormachtige
herfstavond meldt zich daar een
jongeman die duidelijk op de vlucht
is. Omdat Heidy iedereen wil toelaten, verwelkomt ze ook deze Wessel. Ze vertrouwt hem echter niet
helemaal. Hij lijkt aardig, maar
spreekt duidelijk niet de waarheid.
Als dan ook nog huisgenoot Liza
verdwijnt, is de paniek compleet.
Niemand lijkt elkaar meer te
vertrouwen.

meer wekelijks maar maandelijks te schrijven. In de loop van
januari zullen jullie weer mijn
verhalen lezen over de nieuwste
weetjes over het wereldje van
wijn, koffie en thee.
Ik hoop jullie deze dagen te zien
voor een goed wijn, koffie of thee
advies! En mocht dat niet lukken?
Dat zie ik jullie volgend jaar!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Door Piet van Buul

Verboom's Draadwaren Mijdrecht

Frites bakken met manden van Verboom
Verboom’s draadwaren is een ambachtelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van allerlei gereedschappen van draad en gaas. Dat kan variëren van manden en scheppen tot reinigingsfilters. Veel van de producten van Verboom worden in de horeca gebruikt. “Elke snackbar in Nederland werkt met fritesmanden
van ons,” zegt directeur-eigenaar Rik Sauerbreij.
Het bedrijf is opgericht in 1948
door G. Verboom. Hij begon met de
productie van bakkerijgereedschap
in een schuurtje achter zijn woning
aan de Dorpsstraat in Mijdrecht.
In 1965 werd de productie uitgebreid en werd er een volwaardige
werkplaats gebouwd achter het
woonhuis van Verboom. In 1973
nam zoon Jan Verboom het bedrijf
over. Zestien jaar geleden verhuisde
men naar het industrieterrein.
“Verboom is dus begonnen met het
maken van banketbakkersgereedschappen,” vertelt Rik. “Later werd
de productie uitgebreid naar de
horeca. Inmiddels vinden we onze
klanten in de industrie, de horeca
en ook in de medische wereld.
Vroeger werd er vooral gewerkt
met ijzer dat vertind werd. Tegenwoordig is vrijwel al het materiaal
dat we gebruiken RVS draad en
gaas. Ons afzetgebied beperkt zich
ook allang niet meer tot Nederland.
We hebben ook klanten in België,
Duitsland en Engeland. Dat danken
we voor een deel aan het feit
dat we heel specifieke producten
leveren. We zijn bijvoorbeeld de
enige die fritesmanden maakt. En
uiteraard onderscheiden we ons in

kwaliteit. We zijn een klein bedrijf.
Er werken hier vijf vaste krachten
onder leiding van onze werkplaatschef Cees van der Gaag. Zelf werk
ik pas sinds twee jaar bij Verboom.
Afgelopen jaar heb ik het bedrijf
van Jan Verboom overgenomen.”
Draad en gaas
De producten die Verboom maakt,
bestaan uit draad en gaas. Rik:
“Het gaas komt hier in rollen binnen. Afhankelijk van de toepassing
gebruiken we zowel grofmazig
als ook heel fijnmazig gaas. Het
fijnmazige gaas wordt bijvoorbeeld
gebruikt voor reinigingsfilters in
schoonmaakmachines. Vrijwel al
het gaas dat we gebruiken komt
uit Twente. We werken zowel met
gevlochten als met gepuntlast gaas.
Het tweede onderdeel zijn de dikkere staven, waarmee de constructie gevormd wordt voordat het gaas
erop wordt aangebracht. De staven
variëren in dikte van ongeveer drie
millimeter tot zo’n twintig millimeter. Bij de productie worden
die staven op maat geknipt en in de
gewenste vorm gebogen. Daarna
wordt het gaas aangebracht. Het is
een precisiewerk dat veel vakman-

schap vereist en dat zich ook niet
leent voor massaproductie. Je ziet
hier dan ook geen grote geautomatiseerde productiestraten, maar
vakmensen die veelal handmatig
de producten in elkaar zetten. Dat
kunnen overigens ook grote aantallen zijn, maar we leveren ook klein
maatwerk.”
De producten
Een groot deel van de productie
bestaat uit de gereedschappen voor
de horeca. Rik: “We hebben allemaal wel eens bij de snackbar staan
wachten op onze portie patat. Dan
zie je hoe de frites in onze manden
in de olie wordt gehangen. Zo op
het oog lijken die manden allemaal
op elkaar maar we leveren wel
twintig verschillende modellen. We
werken tegenwoordig met roestvrij
staal. Dat is een duurzaam product.
Het heeft als voordeel dat het
lichtgewicht materiaal is, dat niet
te veel warmte aan de olie onttrekt.
Naast manden horen ook de fitesscheppen tot ons assortiment. We
maken ook heel veel oliebollenmanden. Verder maken we roosters voor
koelkasten of barbecueroosters. Je
kunt zeggen dat we alles maken

Directeur-eigenaar Rik Sauerbreij is trots op zijn bedrijf en het vakmanschap van
de medewerkers, die een grote betrokkenheid met het bedrijf voelen.			
						
foto patrick hesse

wat met draad en gaas te maken
heeft. Een leuk product is ook de
oud Hollandse pureestamper, geheel
van draad gemaakt, compleet met
de bekende krul bovenop.”
Vakmanschap
Rik Sauerbreij schrijft het succes
van zijn bedrijf toe aan het vakmanschap van zijn medewerkers. “Het
zijn mannen die ook stuk voor stuk
een grote betrokkenheid bij het
bedrijf voelen. Het is kleinschalig
en het is ambachtelijk. De oplagen
zijn te klein voor een grote productielijn. Er wordt veel met de hand

gemaakt en dat bevordert ook de
betrokkenheid van de medewerkers.
En wanneer we af en toe een opdracht krijgen die we zelf niet goed
aan kunnen dan roepen we de hulp
in van onze collega’s van Korver uit
Mijdrecht.”

Verboom’s Draadwarenbedrijf b.v. is
gevestigd aan de Rendementsweg 16
op het bedrijventerrein in Mijdrecht.
Telefoon 0297 281461. Meer informatie
is te vinden op www.verboomsdraadwaren.nl. Er wordt momenteel gewerkt
aan een geheel vernieuwde site.

Een hartelijke wintergroet uit Oostenrijk

Familie Westerdijk voelt zich goed thuis in Hinterthal
Begin september streek het
Rondeveense gezin Westerdijk,
vader Wim, moeder Claudia en de
dochters Annabel en Julia, neer in
het Oostenrijkse Hinterthal in het
Salzburgerland. Ze verruilden onze
vlakke veengebieden voor het
fraaie berglandschap van de Alpen
om een hotel te runnen. Hoe gaat
het ondertussen met hen?
“Dit is een dorpje op 1.000 meter
hoogte, vooral gericht op de wintersport. In de zomer zijn er veel Oostenrijkliefhebbers die komen wandelen, mountainbiken of gewoon
genieten van de bergen, prachtige
omgeving en gastvrije Oostenrijkers. Na een jaar voorbereiding
hebben wij onze directe familie
en vrienden op de hoogte gesteld
van ons vertrek, maar velen waren
verrast na het bericht in deze krant
vlak voordat we vertrokken.
Inmiddels hebben we onze draai
goed gevonden en zijn volledig geïntegreerd in de lokale gemeenschap.

Onze dochters Annabel en Julia
hadden het al vrij snel naar hun zin
op hun nieuwe school en leren de
taal snel. Hoewel de reactie na een
eerste hele dag op school was: “Ik
heb er geen bal van begrepen,” kunnen we ze nu al betrappen op wat
dialect en doen ze mee aan dansen
in Dirndels (zo’n Oostenrijkse jurk)
en doen niet onder met skiën met
vriendinnetjes uit de buurt.
Ook wij hebben alles op de rit. In
eerste instantie runnen we de receptie van een Clubhotel. Het complex telt een aantal appartementen
en huizen die allen eigendom zijn.
Sommige eigenaren verhuren de
woningen en daar verwerken wij
de aanvragen voor, ontvangen de
gasten, etc.
De receptie is een onderdeel van

een horecagelegenheid die wij ook
geheel runnen. Na wat aanpassingen en verbouwinkjes is het
geheel naar ons zin en is de bar met
restaurant voor de kerst erg gezellig geworden. En omdat Hinterthal
zo’n klein dorpje is, hebben we
in hetzelfde restaurant ook een
dorpswinkeltje ingericht voor de
dagelijkse benodigdheden.
Eenieder is zeer enthousiast over
onze plannen en wij hebben zin in
het komende winterseizoen. Het
hoort erbij dat als je 1.000 km
verderop woont, je ook mensen
mist, ondanks dat er uiteraard veel
contact is via Facebook e.d.
Wij wensen dan ook iedereen die
we niet zo veel meer spreken via
deze weg een knallende jaarwisse-

Moeder Claudia met Annabel en Julia in de sneeuw
ling en een bovenal gezond (in alle
opzichten) 2013.”

Wim, Claudia, Annabel en Julia
Westerdijk.

www.clubhotel-hinterthal.at
e-mail: info@clubhotel-hinterthal.at
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Een bijzonder kerstdiner
De kerstdagen zijn dagen van warmte en gezelligheid, van familie en vrienden, van
kerstbomen en cadeautjes, van lekker eten en drinken. Een mooi en goed verzorgd
kerstdiner is de basis geworden van een geslaagd kerstfeest. Elk jaar worden de tafels
mooier en luxer en de gerechten exotischer en bourgondischer. Elk jaar gaan we de
uitdaging aan om een bijzonder kerstmaal te bedenken groter.
Die uitdaging zijn we aangegaan! Het wordt een heel bijzonder kerstdiner: een echt
Toetjesdiner! U leest het goed: geen reeruggen, hazenpepers, gourmetschotels of fonduepannen maar… toetjes. Geen vlaflip of vruchtensorbets, maar de mooiste, lekkerste,
bijzonderste, prachtige, fantastische kersttoetjes! Hoe pak je dat aan?
door carmen gopalrai

Je nodigt vier bevriende stellen uit want dit
diner is het leukst met een grote groep mensen. Elk stel maakt vervolgens het mooiste,
lekkerste, bijzonderste, prachtigste, meest
fantastische kersttoetje ooit. Maak ze echter
niet te groot. Met vier stellen en jezelf
heb je dus vijf toetjes, dus als iedereen een
toetje maakt voor vier personen dan heb je
een tafel vol lekkers voor 20 mensen. Maar
je zult zien dat je op deze avond van alles
vanzelf meer zult eten. En laten we eerlijk
zijn; het is echt geen straf om de volgende
dag de restjes op te eten!
Tip: om te voorkomen dat het allemaal wel
heel erg zoet wordt, serveer je als hartige
noot natuurlijk ook nog een paar andere
lekkernijen:
Zo mag een goede rode en witte wijn
natuurlijk niet ontbreken en aan het einde
van het diner kun je bij de laatste gang natuurlijk nog een heerlijk glaasje dessertwijn
serveren, zoals een goede Sauternes of een
heerlijke Beaumes de Venise.

Een heerlijk kaasplateautje met buitenlandse én Hollandse boerenkazen,
een stukje notenbrood, een goede
biologische appelstroop en mooie
verse druiven mag natuurlijk niet ontbreken. Je zult zien dat het tussendoor
eten van kaas uitstekend combineert
met de zoetere toetjes.

Chocolade kastanjeaardbeientaart van Carmèn
Het makkelijke aan dit recept is dat je
een deel al een dag van tevoren kunt maken. Dat scheelt weer werk op de dag zelf.

Voorbereiden (eventueel 1 dag van tevoren):
Oven voorverwarmen op 150°C
Springvorm invetten en de bodem bekleden
met bakpapier (dus een rondje maken en op
de bodem van de vorm leggen). In een pan
ruim water aan de kook brengen. 1 reep
chocolade in stukjes breken en in een ander
pannetje doen en in de pan met kokend

water hangen. Al roerend laten smelten.
Chocolade laten afkoelen maar niet hard
laten worden.
Boven kom beschuiten heel fijn verkruimelen.
Boven 2 kommen eieren splitsen.
4 dooiers met 150 gram suiker en kastanjepuree met mixer in ongeveer 10 minuten tot
dikke schuimige massa kloppen.
Gesmolten chocolade en verkruimelde beschuiten door kastanjemengsel roeren
In andere kom eiwitten met mespuntje zout
stijf kloppen. 50 gram suiker erdoor kloppen. Blijven mixen, ongeveer 3 minuten, tot
het eiwit glanst en als pieken blijven staan.
¼ deel van het eiwit door kastanjemengsel
roeren.
Rest van het eiwit er luchtig doorheen
scheppen.
Beslag overdoen in een springvorm, bovenkant gladstrijken en afdekken met aluminiumfolie (glimmende kant naar binnen toe).
Taart in het midden van de oven schuiven en
in ongeveer 5 kwartier bruin en gaarbakken.
Na ongeveer 30 minuten kun je de aluminiumfolie verwijderen. In oven taart in vorm
ongeveer 10 minuten laten afkoelen, de
ovendeur dichthouden. Uit de vorm nemen
en omgekeerd op taartrooster in ongeveer
15 minuten verder laten afkoelen. Dan pas
het bakpapier voorzichtig verwijderen. Je
kunt de taart direct afmaken of de dag erna.
Glazuur:
In pan ruim water aan de kook brengen en
boven kleinere pan de rest van de chocolade
in stukjes breken. Hang dan de kleinere
pan in de grote pan met water. Laat de
chocolade al roerend smelten. Pan uit water
nemen en de eierdooiers door de chocolade kloppen. Pan weer terug in de pan
met water hangen en de chocolademassa
kloppend dikker laten worden. Laat dan de
chocolademassa afkoelen maar laat hem
niet opstijven.
In een andere kom klop je de slagroom
met suiker stijf. Slagroom luchtig door het
afgekoelde chocolademengsel scheppen en
eventueel met de mixer glad kloppen. Doe er
dan 3 eetlepels Grand Marnier door. Was de
aardbeien, verwijder de kroontjes en snijd
ze doormidden. In een kommetje meng je
de aardbeienjam en 1 of 2 eetlepels Grand
Marnier door elkaar.
Met een mes snijd je de taart overlangs
doormidden. Het makkelijkst is het als je
met een mesje een inkeping maakt en er
dan vervolgens een nylon (vis)draad inlegt
en aantrekt. Zo trekt je de taart makkelijk
door. Leg de onderste helft van de taart op
een taartrooster en smeer er dan het jammengsel op. Leg er dan de verse aardbeien
op. Leg dan de bovenste helft van de taart
erop. Met een mes bestrijk je nu de bovenkant en zijkant van de taart met het chocoladeglazuur. Zet de taart dan voorzichtig op
een schaal of bord en werk hem desnoods
nog wat bij met het glazuur. Laat de taart
dan minimaal 1 uur in de koelkast opstijven.
Daarna kun je hem garneren en decoreren

met aardbeien, zilveren pilletjes en andere
kerstversiersels.
En als je als gastvrouw of gastheer graag in
de keuken staat, dan is het een fluitje van
een cent om naast je eigen toetje voor het
toetjesdiner ook nog wat andere lekkere dingen te maken. Vooral als je het al een week
voor het kerstdiner kunt doen! Dit recept
geeft het toetjesdiner een hartig randje:

Vijgen op Port van Mirjam
Om deze heerlijke vijgenrecept te maken,
heb je een goede afsluitbare pot nodig. De
vijgen moeten namelijk een week in deze
pot marineren!

Zoek 500 gram mooie, gave, rijpe vijgen
uit en was ze voorzichtig onder de kraan en
dep ze dan goed droog met keukenpapier.
Halveer ze dan precies door het puntje naar
beneden zodat je mooie gelijke helften
krijgt. Leg ze in de afsluitbare pot. Schil dan
1 sinaasappel heel dun en doe de schil met
2 pijpjes kaneel, 10 kruidnagels, 5 jeneverbessen en 250 gram bruine kandijsuiker bij
de vijgen. Giet er dan 1 fles rode Port over.
Sluit de pot goed af en zet hem dan op een
koele plek (in de koelkast, koude kelderkast
of in de winter buiten). Na een week doe je
de vijgen over in je mooiste glazen schaal.
Serveer naast de vijgen een licht geklopte
ongezoete slagroom. Hmmm, om je vingers
bij af te likken en geloof het of niet, van dit
toetje kom je niet aan!

En dit heerlijke, bijna hartige, toetje mag
alleen al vanwege de combinatie zout/zoet
niet ontbreken! Dit recept is hooguit een half
uurtje werk!

Cake met Roquefort en Peren
van Darina
Breek 3 eieren in een kom, klop ze los en
voeg geleidelijk 150 gram bloem en 1 zakje
bakpoeder toe. Even goed roeren tot je een
glad beslag hebt. Giet er dan al roerend 30
cl room aan toe, het lekkerst is gewoon volle
ongeslagen slagroom. Voeg er dan nog 15 cl
zonnebloemolie aan toe. Klop het weer even
goed door. Doe er dan 200 tot 250 gram
verkruimelde Roquefort door, een andere
blauwe kaas mag ook, maar Roquefort
is toch het lekkerst. Doe er dan 75 gram
geraspte Gruyère bij en wat vers gemalen
zwarte peper uit de molen. Meng alles even
goed door elkaar en laat het dan een half
uurtje in de koelkast rusten.
Verwarm dan de oven voor op 180°C. Schil
dan 3 rijpe peren en verwijder het klokhuis
en de pitjes en snijd ze in kleine stukjes. Als
je geen rijpe peren kunt krijgen dan kun je
ook een pot peren op sap gebruiken. Dep
ze dan wel heel goed droog voordat je ze in
het beslag doet, snijd ze in stukjes en doe ze
direct in het beslag nders worden ze bruin.
Goed door elkaar mengen en het beslag in
een goed ingevette en met bloem bestoven cakevorm gieten. Zet de cake dan 45
minuten in de oven. Zodra je vindt dat hij een
mooie kleur heeft, dek je hem voor de rest
van de baktijd af met aluminiumfolie. Controleer na 45 minuten met een breinaald of
de cake gaar is. De naald moet droog uit de
cake komen. Laat de cake lauw worden en
haal hem uit de vorm. Je kunt deze heerlijke
cake lauw en koud eten.
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de plakjes cakerol besprenkelen met Grand
Marnier voordat je ze tegen de wand van de
kom plakt. Giet dan het slagroommengsel
voorzichtig in de kom met cake en vul hem
tot aan de bovenkant. Dek hem goed af en
zet hem in de vriezer totdat hij helemaal
is bevroren. Je kunt dit toetje al dagen van
tevoren maken. Op de dag zelf hoef je hem
alleen voorzichtig uit de vorm te halen en op
te dienen. Laat hem natuurlijk niet ontdooien!

Engelse Broodpudding met
Marmelade van Katie

4 eierdooiers
120 gram fijne witte kristalsuiker
Sla de dooiers en de suiker romig tot de
suiker helemaal is opgelost. Neem dan 4 dl
slagroom en sla dat stijf met een scheutje
Grand Marnier. Bekleed een half ronde
kom met plastic folie. De kom moet in de
vriezer kunnen. Bekleed hem dan verder
met plakjes cakerol. Die cakerol kun je kanten-klaar kopen bij de supermarkt. Je kunt

8 dunne sneetjes wittebrood van een dag
oud, met korst
Zachte gezouten roomboter
175 gram grove marmelade (met stukjes
sinaasappel)
3 dl slagroom
3 dl versgeperste sinaasappelsap
8 eierdooiers
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100 gram fijne rietsuiker

flinke scheut Grand Marnier doen.

Snijd de sneetjes brood elk in 2 driehoekjes.
Besmeer de sneetjes brood aan een kant
met boter en marmelade. Het lekkerst is
een grove marmelade met stukjes sinaasappelschil. Leg de sneetjes dakpansgewijs met
de besmeerde kant naar boven in 2 rijen in
een ovenschaal van 35 cm lang (inhoud 2,5
liter). Leg de rijtjes brood schuin verspringend naast elkaar en zorg ervoor dat de
bovenkant gelijk is.

En dan is het moment daar… je dekt je
tafel met je mooiste kerstservies, bestek
en glazen. Natuurlijk denk je aan een mooi
tafelkleed, sfeervolle kaarsjes en mooie
wijn- en waterkaraffen. Je zet alle toetjes
tegelijk op tafel zodat iedereen zelf kan
kiezen waarmee hij wil beginnen. De makers vertellen tijdens het eten waarom ze
het toetje hebben gemaakt en waarom het
zo bijzonder is.

Breng de room met het sinaasappelsap in
een steelpan aan de kook. Klop de dooiers
met de suiker in een kom door elkaar en
voeg al roerend het hete roommengsel toe
en giet alles weer terug in de pan. Verwarm
de vla onder voortdurend roeren over de bodem van de pan tot hij gebonden is en blijft
plakken aan de bolle kant van een lepel. Giet
de vla dan door een zeef gelijkmatig over
het brood uit. Druk alles met een houten
lepel aan en laat het zo 15 minuten rusten.

En aan het einde van het diner kun je bij
een lekker kopje koffie en Biscotti stemmen over wie het mooiste, lekkerste, bijzonderste, prachtige, fantastische kersttoetje gemaakt heeft en de winnaar een
klein cadeautje overhandigen als blijvende
herinnering aan een onvergetelijk kerstdiner!

Verwarm de oven voor (200°C/gasstand 4 of
180°C hete lucht). Zet de ovenschaal in een
braadslee met heet water dat tot driekwart
hoogte van de schaal komt. Bak de broodpudding 30 tot 35 minuten in de oven
tot de vanillevla bovenop stevig is en
de randjes van het brood goudbruin
en knapperig zijn en de marmelade is
geglaceerd. Laat het gerecht 5 tot 10 minuten buiten de oven staan en dien het dan op.
Tip: wil je er een iets stevigere smaak aan
geven dan kun je door de sinaasappelsap een

Een lekker knapperig stokbroodje of verschillende soorten kleine partybroodjes
met verschillende kruidenboters is ook een aanrader. Met wat simpele ingrediënten
maak je zalige botertjes zoals bijvoorbeeld:
Sinaasappel-Kaneelboter
Prak door 100 gram zachte roomboter 2
theelepeltjes gemalen kaneel met de rasp
en het sap van 1/2 sinaasappel. Proef even
en maak het af op smaak. Schep de boter
op een vel vershoudfolie en rol de boter in
de folie strak en als een snoepje op.
Parmezaanseboter
100 gram roomboter
2 eetlepels gemalen Parmezaanse kaas
Vers gemalen zwarte peper

Alles goed door elkaar mengen. Voeg net
zoveel peper en eventueel nog wat zout
toe als je lekker vindt.
Stevige knoflook-kruidenboter
100 gram ongezouten roomboter
½ theelepel Worcestershire sauce
3 teentjes knoflook, geschild en gepureerd
1 mespunt versgemalen witte peper
½ theelepel zout: fleur de sel zout
Alles goed door elkaar mengen. Voeg net
zoveel peper en eventueel nog wat zout
toe als je lekker vindt.

Inzet politie tijdens Oud en Nieuw
in De Ronde Venen
De politie in De Ronde Venen
zet zich ook dit jaar weer in om
samen met partners een bijdrage te
leveren aan een veilig en feestelijk
verloop van de jaarwisseling. De
politie is voldoende aanwezig op
straat om eventuele escalaties te
voorkomen en daders van strafbare
feiten aan te houden. De politie is
extra alert op vernielingen, brandstichting en geweldpleging tegen
hulpverleners zoals brandweer,
politie en ambulancepersoneel. De
politie in De Ronde Venen zet zich
ook dit jaar weer in om samen met
partners een bijdrage te leveren
aan een veilig en feestelijk verloop
van de jaarwisseling. De politie is
voldoende aanwezig op straat om
eventuele escalaties te voorkomen
en daders van strafbare feiten aan
te houden. De politie is extra alert
op vernielingen, brandstichting en
geweldpleging tegen hulpverleners

zoals brandweer, politie en ambulancepersoneel. Wat kunt u doen?
Bent u getuige van een vernieling,
brandstichting of een situatie waarbij hulpverleners belaagd worden?
* Bel direct 1-1-2;
* Probeer foto's te maken van de
dader(s). De foto's en/of filmpjes
voor de politie kunt u uploaden
via http://www.politie.nl/melden;
* Meld u bij de politie als getuige;
Kent u de dader en wilt u liever
anoniem blijven?Neem dan
contact op met Meld Misdaad
Anoniem via tel.
(0800) 7000.
Voor meer tips over wat u kunt
doen voor meer veiligheid op straat,
kijk op www.nederlandveilig.nl

LIVE
RADIO
&
TV
voor het goede doel
21 tot en met 23 december

IJsbaan Raadhuisplein Mijdrecht

www.rtvonice.nl
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Endurorijden

Lekker trappen in het zand
Wie denk dat het motorgebeuren volledig stil ligt tijdens de wintermaanden heeft het
mis. Iets wat ik tot voor een paar jaar geleden niet wist, is dat zodra het normale motorseizoen is afgelopen, het enduroseizoen begint. Wat is Enduro precies ?
Enduro is een vorm van langeafstandsmotorcross (vroeger betrouwbaarheidsritten
genoemd), waarbij men ook stukken over de
openbare weg moet afleggen, en vandaar de
noodzaak van verlichting en het kenteken.
Er wordt niet over een afgesloten circuit
gereden over een bepijlde route waarvan
de lengte afhankelijk is per organisatie.
Een endurowedstrijd in Nederland beslaat
één dag. De route bestaat uit

trajecten die over de openbare weg voeren, en waar men zich dus aan de geldende
verkeersregels moet houden, afgewisseld
met zogenaamde proeven, waar men als een

echte motorcrosser op een afgesloten stuk
baan een oefening zo snel mogelijk moet
afleggen. Eventuele technische mankementen
moeten door de rijder zelf worden verholpen.
Lukt dit niet, dan ligt hij uit de race. Bij vervanging van onderdelen is hulp van buitenaf
niet toegestaan.

Om op de eerste zin terug te komen waarom
is dat eigenlijk? Om de simpele reden dat
heel veel wedstrijden en ritten door bossen en natuurgebieden gaan en die normaal
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Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook.....
Aprilia Off-road & Beta Dealer
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors
Touwslagers 12B
3449 HX Woerden
Tel: 0348-500224

gesproken toegankelijk zijn voor andere
recreanten. En dus zijn de meeste gebieden
niet open voor deze tak van motorsport maar
in de winter is dat een stuk makkelijker. Toen
mijn motormaatje Richard, die al aan motorcross doet sinds zijn prille jeugd, een paar
jaar geleden vroeg om met hem samen in een
recreanten-enduroteam te starten, was ik
redelijk snel enthousiast. En had ik plannen
gemaakt om een goedkope crosser met kenteken aan te schaffen tot ik hoorde dat de ritten uitsluitend in de winter gereden werden.
Ik haakte af: bevroren grond, koud en nat; ik
zag het eerlijk gezegd helemaal niet meer
zitten met dat enduro rijden. Maar inmiddels
50 geworden en toch verzeild geraakt in een
soort midlifecrisis wil je in de winter ook het
avontuur aangaan en staat mijn eerste off the
road motor de XL500R van Honda in mijn
geheugen gegrift als puur fun.
Aangezien ik regelmatig mijn gezicht laat
zien bij Roké Motors, ken ik de voorraad
motorfietsen op mijn duimpje en altijd sta
ik even stil bij het merk Bèta. Pure enduromachines, bloedmooi en supersnel in het
terrein. Eerlijk gezegd jeuken mijn handen
bij het zien van al dat moois, dus toen Aad
Kentrop van Rokè voorstelde om een kleine
demo te geven en wat belangrijke tips met
mij te delen omtrent het enduro rijden, was
ik natuurlijk snel te porren.
Aad is bijzonder gecharmeerd van deze
tak van motorsport. Zo zeer zelfs dat hij op
nationaal niveau wedstrijden heeft gereden
en in 2009 zelfs Nederlands kampioen werd
in zijn klasse.
Op deze koude winterochtend staan we aan
de rand van het industrieterrein in Mijdrecht
Aad bestiert zijn privé Bèta en laat zien dat
er bij terreinrijden iets meer komt kijken
dan het gas open draaien. Het gaat vooral
op het doseren van het gas, dat woord geldt
overigens voor het hele Enduro rijden. Zorg

voor de juiste balans en de
juiste versnelling, zodat je altijd beschikt over
genoeg trekkracht. Houd de rust erin, zeker
als je begint met terreinrijden. Ook de houding is belangrijk: lui achteroverhangend heb
je natuurlijk veel minder controle dan wanneer je licht op de steppen staat, zodat je je
gewicht makkelijk kan verplaatsen. Houd dan
ook de plaats waar je de voeten neerzet met
de bal van je voet op de step, zodat je snel
naar je rem- of schakelpedaal kan. Wanneer
je op snelheid bent, houd het stuur dan los in
je handen. Niet drukken, zodat het voorwiel
zijn eigen weg zoekt in het mulle zand. En
wanneer je moet remmen op onverharde
ondergrond, gebruik dan nooit je volle hand,
maar (daar is hij weer) doseer.
Met al deze informatie ga ik voorzichtig het
terrein in en begin plezier te krijgen. Over de
kou hoef ik me niet druk te maken; het zweet
loopt over me rug. De slanke Bèta is wel een
totaal andere fiets dan mijn oude Honda Off
the Road van weleer wat een evolutie hebben
de motorfietsen toch doorgemaakt De Bèta
is stoer, slank en megalicht, ondanks dat er
een dik 1 cilinder 300 cc tweetakt in hangt.
Voor dat ik het weet waan ik me een heuse
crosser, maar ben toch voorzichtig en probeer
te onthouden wat Aad me allemaal heeft
verteld. Ik begin er echt schik in te krijgen en
wil graag eens een dag op stap om een lekker los te gaan in het zand. Na nog een kleine
demonstratie hoe het echt moet, houden we
het voor gezien en snakken we naar een bak
koffie.
Ook interesse in enduro rijden? Of in de
spectaculaire Bèta? Neem gerust contact op
met Aad Kentrop; hij kan je er erg veel over
vertellen...

Roké Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl

Let op: 28 december
verschijnt er geen krant
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Door
Michael Reuling
foto's patrick hesse

Jaguar XF

Downsizing in stijl
Zo tijdens de donkere dagen voor Kerst is het altijd weer leuk om een
auto te regelen voor de extra dikke Kersteditie van De Groene Venen.
We begonnen ooit met de machtige Mercedes G55 AMG, het jaar daarna hadden we de nieuwe Jaguar XJ, om in 2011 weer terug te keren
naar Mercedes voor de nog spectaculairdere SLS AMG Roadster. Maar,
omdat dit jaar meer dan ooit in het teken stond van downsizing zijn
we (per toeval) terecht gekomen bij de spiksplinternieuwe Jaguar XF,
voorzien van een viercilinder motor. Echt waar, het lijkt op een patroon,
maar zo is het niet bedoeld!
Jaguar lanceerde de productieversie van de XF in 2007 op de
autoshow van Frankfurt. De modern
vormgegeven XF volgde de traditioneel gelijnde S-Type op. Het nieuwe
model was afgeleid van de conceptcar die de maanden ervoor diverse
autoshows op hun kop zette. Enige
teleurstelling was er dan ook toen
Jaguar de koplampen onthulde.
Maar, gelukkig heeft het merk dat
rechtgezet na de facelift. De vooren achterzijde van de XF werden
opgefrist en strak getrokken en
daarmee komt de XF in één lijn te
liggen met de grotere broer, de XJ.
En dat staat de XF niet verkeerd.
Ook van binnen is de XF voorzien van nog mooiere materialen.
Zoals het een Jaguar betaamt,
is het dashboard voorzien van
prachtig leder en dito houtfineer
afwerking. Onze demo, waar krap
200 kilometer op de teller stond,
was voorzien van Warm Chorcoal
lederen bekleding en een inleg van
Knurled Aluminium inleg en Satin

American Walnut. ’s Avonds siert
lichtblauwe verlichting de kabine.
Een kleur die we kennen uit de
Jaguars van de jaren ’80 en ’90.
Al met al een smaakvolle combinatie die fotograaf Patrick Hesse
aansprak. Maar Patrick werd pas
echt enthousiast van het schouwspel
dat zich ontvouwt op het moment
dat je de motor start. Uiteraard
beschikt de luxe Brit over keyless
entry. De sleutel houd je dus op zak,
terwijl de startknop pulseert en je
verleidt om deze zo snel mogelijk in
te drukken. Op dat moment draaien
de op dat moment nog weggedraaide ventilatieroosters zich om
en komt de Drive Selector (de
draaiknop waarmee je de stand van
de automaat selecteert) omhoog
om zich meteen in je handpalm te
drukken. En dan blijft het natuurlijk
stil. Heel stil.
Want, de nieuwe viercilinder
houdt zich rustig. Enige tijd terug
lanceerde Jaguar haar nieuwe
2.2 viercilinder diesel, die ook te

vinden is onder de motorkap van de
nieuwe Range Rover Evoque. Nu
is er ook een viercilinder benzinemotor te krijgen, waarmee wij
reden. De nieuweling is een 2.0
i4 viercilinder benzinemotor met
turbo. Wie de oude V12’s nog kent
had nooit gedacht dat Jaguar ooit
een viercilinder zou leveren. Toch
levert deze ‘kleine’ motor maar
liefst 240 pk en en 340 Nm koppel.
Met deze cijfers sprint je in een
degelijke 7,9 seconden naar de 100
km/u en kun je door tot 241 km/u.
Tegelijkertijd blijft het verbruik bij
normaal gebruik liggen op een zeer
schappelijke 1 op 11,2. Daarmee

is deze viercilinder de zuinigste
benzinemotor voor Jaguar. Dit is
mede te danken aan de automatische achttraps automaat. Een
nadeel van zoveel versnellingen is
dat de automaat snel kiest voor de
hoogste versnelling, waardoor je bij
een kleine versnelling nog wel eens
moet wachten tot de automaat twee
stappen terug heeft geschakeld. Iets
waar je aan moet wennen, maar
waar je door middel van paddles
aan het stuur ook zelf nog enigszins
de regie over kunt voeren. Schakel
daarbij de sportstand in en je maakt
van deze nette zakensedan een lekker sportief model.

Van Kouwen dé nieuwe Opel dealer in Amsterdam
Vanaf 1 januari wordt autobedrijf Van Kouwen met een nieuwe vestiging in Amsterdam-Zuidoost de nieuwe Opel dealer van Amsterdam,
nadat Merel begin deze maand haar activiteiten staakte. De nieuwe
hoofdvestiging van Van Kouwen ligt aan de Snijdersbergweg 101 in
Amsterdam-Zuidoost; het huidige Infiniti/Smart pand aan de A9. Vanaf
1 januari kan men hier terecht voor garantie, onderhoud, reparatie en
verkoop van Opel personen- en bedrijfsauto’s en uiteraard occasions.
Het gehele pand zal een metamorfose ondergaan en zal rond april helemaal klaar zijn.

De tweede vestiging van Van Kouwen bevindt zich aan de Transformatorweg 39 in Amsterdam-West.
Vóór 1 januari kan iedere Opel bezitter of koper in deze Van Kouwen
vestiging in Amsterdam al terecht.
Het aantal vestigingen van Van
Kouwen Automotive komt hiermee in totaal op tien. Vanuit die
vestigingen worden zes merken
vertegenwoordigd, te weten Opel
in Amsterdam, Aalsmeer, Hoofddorp en Mijdrecht. Chevrolet in
Aalsmeer, Mijdrecht en Amstelveen.
Fiat en Alfa Romeo in Uithoorn en
in Amsterdam Zuidoost en Kia in
Aalsmeer en Amsterdam. In de Fiat
en Alfa Romeo vestiging in Amster-

dam Zuidoost bevindt zich tevens
het Abarth Experience Center. En
in Hoofddorp een schadebedrijf
genaamd Van Kouwen Merkherstel.
Opelrijders die alvast een afspraak
willen maken voor de nieuwe vestiging kunnen contact opnemen met
het afsprakencentrum van
Van Kouwen via telefoonnummer
020-650 0670.
Of via de chatfunctie op de website
www.vankouwen.nl, bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 – 23.00 uur.

Je ziet de XF jammer genoeg niet
vaak op de weg. De meeste vertegenwoordigers en managers rijden
graag in de Duitse zakenlimo’s als
de Audi A6, BMW 5-Serie en Mercedes E-Klasse. Allen zeer degelijke
auto’s en dus goed verkocht. De
XF heeft ook nette verkoopcijfers,
echter is hét grote pluspunt in
dit geval dat je met een XF écht
iets exclusiefs rijdt. Ingetogen,
een beetje klassiek, met moderne
techniek, extreme luxe en voor
een sedan van dit formaat ook nog
relatief zuinig verbruik. Downsizing
is één ding, upsizing is het merk ook
niet onbekend. In januari staat de
nieuwe Sportbrake in de showroom.
Jawel, Jaguar durft het aan om een
station-uitvoering te produceren
van de XF. En dan komen ze maar
meteen met een All Wheel Drive
variant van de XF. En wat te denken van de nieuwe 3.0 V6 Supercharged met 340 pk die binnenkort
beschikbaar wordt! Een motor met
een heerlijk geluid, zuiniger en
krachtiger dan zijn voorganger. En
dan hebben we het nog maar niet
over de nieuwe F-Type sportwagen. Er staat genoeg spannends te
gebeuren bij dit merk.

Kroymans Jaguar Hilversum
Soestdijkerstraatweg 66
1213 XE Hilversum
Telefoon: 035-6462200
Website: www.kroymans-jaguar.nl

Jaguar
Gereden versie:
Jaguar XF 2.0 i4
Vermogen: 240 pk
0-100: 7,9 s
Top: 241 km/u
Verbruik:
1 op 11,2 / 8,9 l/100km
Vanafprijs: € 59.990,Alternatieven:
Audi A6, BMW 5-Serie, Infiniti
M, Lexus GS, Mercedes-Benz
E-Klasse, Volvo S80
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Door Valérie Sambrink Sanderink

Jan de Smit uit Mijdrecht maakt minidorpen:

“Elk jaar staat er een ander dorp in huis”
Er zijn maar weinig plaatsen waar een hoefsmid, een Weense ballroom, een treinstation, een Engelse fontein
en een authentiek apotheekwinkeltje samen komen. Jan de Smit uit Mijdrecht lukt het op een oppervlakte
van tweeënhalve vierkante meter. Want terwijl zijn vrouw de tafel met kerstballen decoreert en het poppenhuis in de kerstsfeer brengt, legt Jan de laatste hand aan zijn eigengemaakte sfeervolle kerstdorp. Jan: “Elk
jaar wordt het dorp weer een beetje beter.”
Het ‘virus’, zoals Jan dit zelf noemt,
is overgeslagen toen zijn vrouw op
internet een te koop staand minihuisje zag. Jan: “Mijn vrouw gaf
aan dat ze die graag wilde hebben
en vroeg mij deze op te halen bij de
particuliere verkoper. De man vroeg
of ik even binnen wilde komen en
daar kreeg ik zijn kerstdorp te zien.
Ik was direct onder de indruk.” En
zo ontstond het idee om ook zelf
minidorpen te maken. Het eerste
dorp maakte Jan in 2008. Jan: “In
het eerste jaar was het nog een klein
doosje met een dekentje eroverheen,
maar in de loop der jaren heb ik van
alles verzameld en zelf gemaakt. Nu
kan ik dus complete dorpen bouwen.
Natuurlijk gebruik ik verschillende
elementen voor meerdere jaren,
anders zou de hobby te kostbaar
worden, maar ik zorg altijd voor vernieuwing. Zo staat er elk jaar weer
een ander dorp in huis.”
Realistisch
De grootste uitdaging is volgens Jan
het dorp zo realistisch mogelijk te
maken. Jan: “Dit jaar gebruik ik
voornamelijk huizen en gebouwen
van het merk Department 56. Dit is
fijner, matkleurig en natuurgetrouw.
De bergen op de achtergrond heb ik
zelf op een plaat MDF geschilderd
en ook de ondergrond van het dorp
maak ik zelf. Hiervoor gebruik ik
tempex, gedroogd schors en platmos.
Ook de bomen maak ik veelal zelf.

De dennen heb ik gekocht, maar
de winterse bomen zonder blad
heb ik met elektriciteitsdraad en
bloembinderstape in elkaar gezet
en vervolgens met een beetje zand
en bruine én witte verf – voor het
sneeuweffect – bedekt. De struiken
zijn gemaakt van plukjes uit een
nep buxusplant. Dit jaar heb ik
gekozen voor veel boomschors en
verschillende hoogteniveaus in het
landschap. Uitgangspunt is het riante
huis dat ik rechts bovenin geplaatst
heb. Dat huis had ik al een tijd op
het oog en deze zomer heb ik hem
eindelijk kunnen bemachtigen. Van
daaruit ben ik het dorp gaan uitbreiden met een pleintje, muurtjes
met kerstkransen, fonteintjes, een
door mijzelf gerestaureerde fontein,
verschillende authentieke winkeltjes,
een oude Engelse telefooncel, een
eigengemaakte waterval, verlichting,
heel veel mensfiguren en natuurlijk
een mooi versierde kerstboom. Alles
is zorgvuldig gepositioneerd zodat
er overal wel iets moois te bezichtigen is. Een trein, een tram en een
vlieger zorgen voor een gepaste
hoeveelheid beweging in het dorp.
Kortom: een heerlijk nostalgisch 19e
eeuws kerstdorp.”
De club
Om meer uit zijn hobby te halen is
Jan lid van de MiniDorpClub en bezoekt hij regelmatig een forum. Jan:
“Op de website www.kerstdorpen.nl

komen makers en verzamelaars van
minidorpen samen. Op het forum
van deze site klets ik met andere
makers en laten we elkaar onze
dorpen zien. Kerstdorpen maar ook
andere, zomerse dorpen. Een andere
leuke site is www.minidorp.nl. De site
bestaat al langer, maar sinds 2010
is er ook een gelijknamige club
opgericht speciaal voor verzamelaars van kerst- en minidorpen: de
MinidorpClub. Ik ben zelf in 2010
aangesloten en heb het ledenaantal van de club flink zien groeien.
Inmiddels zijn er ongeveer tweehonderd leden aangesloten. Zes keer
per jaar ontvang ik een clubblad en
daarnaast organiseert de vereniging
allerlei activiteiten. Zo houden we
geregeld meetings, is er jaarlijks
een clubdag, bouwen we een enorm
dorp voor de beurs KerstCreaties in
de Brabanthallen van Den Bosch en
organiseren we als leden onderling
zo nu en dan een knutseldag. Ook
worden we wel eens uitgenodigd
door een tuincentrum om als eerste,
nog voordat de ruimte officieel voor
publiek geopend wordt, de kerstdorpenafdeling te bezoeken.”
Nog meer dorpen
Jan start vaak begin oktober met
het plaatsen van het dorp en circa
zes weken later is deze meestal zo
goed als af. Vlak voor de Kerst heeft
Jan het extra druk. Dan maakt hij
naast zijn eigen dorp ook een klein

Jan de Smit bij zijn sfeervolle kerstdorp. “Uiteindelijk is het uitdenken en het
bouwen van zo’n dorp toch het leukst.” 		
foto patrick hesse

kerstdorpje voor de kapperszaak
van zijn zoon in Maarssen én vult
hij de vitrine van de kapsalon waar
zijn vrouw werkzaam is. Jan: “Dat
is een uitzoekerij, want ook daar
wil ik graag in thema variëren. De
ene keer plaats ik er een bruidswinkel met bijpassende decoraties,
het andere jaar weer een winkel
voor babyspullen met moeders met
kinderwagens bij de ingang.”
De hobby speelt niet alleen in de
winter op. Ook in de andere jaargetijden is Jan flink in de weer. Jan:
“Ik houd mijn ogen altijd open voor
nieuwe decoraties, zowel voor het
winterdorp, als het zomerdorp. In
februari maakt het kerstdorp namelijk plaats voor het zomerse dorp. De
anderhalve meter brede tafel breng
ik terug naar de oorspronkelijke 60
centimeter en daarop maak ik dan

Afvallen met eiwitdieet SanaSlank
Mirjam Berk runt sinds een jaar het verkoop- en begeleidingspunt van het eiwitdieet SanaSlank. Mirjam viel
zelf met dit eiwitdieet vele kilo’s af en werd zo enthousiast dat ze besloot om ook mensen die willen afvallen te gaan begeleiden. Mirjam is voedingsdeskundige en gediplomeerd begeleider van SanaSlank. Ze biedt
haar klanten een breed assortiment aan van wel 225 verschillende lekker smakende eiwitproducten, die tevens via de webshop te bestellen zijn.
Klanten worden in haar praktijkruimte gewogen op een speciale
weegschaal die naast het gewicht ook
vetmassa, vochtgehalte en spiermassa
meet. Zodat afvallen op de juiste
manier mogelijk is.
Eiwitten
SanaSlank is een eiwitdieet gebaseerd op het eten van veel eiwitten,
verse groenten en weinig koolhydraten en vetten. Het lichaam gebruikt
dan lichaamsvet als brandstof.
Eiwitten hebben een verzadigend
effect en er is geen honger gevoel.
Als men tweederde van de gewenste
kilo’s kwijt is, wordt er langzaam
overgegaan op ‘normaal’ eten. Groot
voordeel is dat de stofwisseling niet
vertraagt omdat er 6 eetmomenten
per dag zijn. Dit voorkomt het zo
bekende jojo-effect.
Mirjam is gespecialiseerd in persoon-

lijke begeleiding. Door haar jarenlange eigen ervaringen met allerlei
diëten, weet zij als geen ander waar
ze het over heeft. Door haar warme
persoonlijkheid, vrolijkheid en vooral
interesse in haar medemens, slaagt zij
erin haar cliënten een gezonder gewicht te laten bereiken. Maar Mirjam
doet meer! Haar nabegeleiding is net
zo belangrijk als het gewicht verliezen.
Zij maakt de cliënten bewust van een
gezond eet- en leefpatroon om het
bereikte lage gewicht te behouden. En
daar gaat het uiteindelijk om!
Inmiddels hebben vele inwoners van
De Ronde Venen, maar ook daarbuiten
ondervonden wat voor een fantastische coach Mirjam is. Er worden geweldige resultaten geboekt waardoor
er veel belangstelling is. Daarom is
onlangs Monique Dieffenthaler erbij
gekomen. Monique is een ervaringsdeskundige met SanaSlank en tevens
gewichtsconsulent.

In een vrijblijvend gesprek wordt u
geïnformeerd over de mogelijkheden die het dieet u biedt. Eventuele
gezondheidsrisico’s worden besproken,
waarna het definitieve besluit door de
klant wordt genomen. Vanaf dat moment gaat u er samen met SanaLijn
voor. U draait als het ware de knop
om, SanaLijn helpt u het gestelde doel
te bereiken.
Open dagen 4 en 5 januari 2013
Op vrijdag 4 januari en zaterdag
5 januari van 11:00 tot 15:00 uur
organiseren Monique en Mirjam open
dagen om u kennis te laten maken
met het eiwitdieet en de producten
van SanaSlank. Er is dan tevens gelegenheid om de producten te proeven
en om al uw vragen te beantwoorden.

SanaLijn is als volgt bereikbaar:
Mijdrechtsedwarsweg 21 (naast de BP),
Wilnis, Tel: 06 38230334
Info@sanalijn.nl; www.sanalijn.nl

foto peter bakker

jaarlijks een ander tafereel. In 2013
wordt dit een Holland landschap.
Vlak, met veel groen en de typisch
Nederlandse elementen. In oktober
toveren we de boel weer om tot een
kerstdorp.”
Het is een heel karwei, maar dat
geeft niet, zo vindt Jan. Jan: “Eerlijk
gezegd ben ik nu alweer aan het
filosoferen voor komende jaren. Er
komen weinig nieuwe huisjes en
winkels, daarvan heb ik er inmiddels
wel genoeg. Maar zeker nieuwe
poppetjes, want daar ben ik gek
op. Uiteindelijk is het uitdenken en
het bouwen van zo’n dorp toch het
leukst. Maar als het dan daadwerkelijk af is, kunnen we er ook volop van
genieten. Het dorp maakt onze Kerst
compleet.”
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
foto's patrick hesse

Knoflook: heerlijk en héél gezond
Deze week steken we in Neus in de Boter we onze neus in de knoflook. Knoflook heet Allium Sativum in het Latijns en behoort tot
de familie van de uien, net als sjallotjes. Het wordt al meer dan
7.000 jaar gekweekt en gebruikt als medicijn. Ik ben er gek op en
ik hoop jullie ook. Niet alleen de (na)smaak is heerlijk, maar knoflook is ook nog eens gezond. Heel gezond zelfs. Ik zal jullie wat
meer over deze mystieke groente vertellen.
Knoflook wordt zo
ongeveer overal op
de wereld verbouwd
tegenwoordig.
Knoflook houdt van
een mild klimaat.
Allium Sativum
komt oorspronkelijk
uit Indië en Azië,
maar er zijn vele
variaties die ook in
andere landen in
het wild voorkomen.
De grootste producent van knoflook is
China. Wereldwijd
wordt ca. 18 miljoen
ton per jaar geproduceerd, waarvan 13
miljoen in China. De
Chinezen verhitten
de knoflook, zodat
deze langer goed
blijft. Als biologische

kok probeer ik deze conserveringsmethode te vermijden, door
liever lokaal gekweekte, of de
mooie Franse of Italiaanse roze
knoflook te kopen.
Thuis knoflook kweken is ook
mogelijk. Stop een biologische
knoflook met de wortelzijde
naar beneden in een pot
met rijke aarde, één maand
voordat de eerste vorst
komt. Aan het eind van de
volgende lente zult u dan
uw eigen knoflook kunnen
oogsten. De plant wordt
ongeveer 50 centimeter hoog en kan
vers worden gegeten of opgehangen
worden om te drogen.
Daarvoor moet de plant wel
voor een paar maanden in een
koele droge en donkere ruimte
worden gehangen.
Is knoflook goed voor je?
Knoflook heeft een gezonde
werking op het hart en imuumsysteem door antioxidanten. Het
verlaagt de bloeddruk en cholesterol. Knoflooksap en honing
kunnen een zere keel verzachten
en wanneer knoflook op een wrat
wordt gewreven, kan het deze ook
verkleinen.

Opheffings
uitverkoop
Na 43 jaar gaat Buko audio video sluiten
Alle apparatuur wordt verkocht met volledige garantie

B &O, Bose en Loewe met hoge korting
32 “ledtv in wit met ingebouwde dvd speler en
digitale ontvanger met 2 jaar garantie van € 549.= voor € 379.=
Bose Sounddock € 149.= Tv meubels 50 % korting
Duracel AA of AAA per blister van 4 voor € 2,49 . 2 blisters € 3.99

Buko Audio Video
Helmstraat 55 ( achter dorpsstraat 64 ) Mijdrecht

Het actieve
bestanddeel van
knof-

look is
Allicin.
Allicin komt vrij
wanneer de knoflook
gesneden, gekauwd of gekneusd
wordt. Deze stof werkt als een
soort antibiotica en maakt het
voor ziektekiemen lastiger om te
groeien en zich te reproduceren.
Mijn tip van de maand is om twee
tot drie teentjes rauwe knoflook
te eten wanneer je denkt verkouden te worden. Snijd de gepelde
knoflook in dunne plakjes en eet
deze samen met wat kaas, zodat

de
scherpe
smaak wat
milder wordt.
Om ervoor
te zorgen
dat u niet
van verre
al geroken
wordt, kunt
u er nog wat
verse peterselie achteraan
eten. Citroen helpt ook
goed tegen de knoflookgeur.
Als u erg van knoflook houdt,
bezoek dan eens het restaurant
‘The Garlic Queen’ in het centrum
van Amsterdam. Hier hebben ze
een menu dat knoflookijs en koffie
bevat! In al het opgediende eten
zit op zijn minst een beetje (en
soms veel) knoflook en daarom
is het ook beter als u uw partner
meeneemt. Eén van de gerechten
op het menu heet Ceci; een klassiek wintergerecht uit Rome, op
basis van kikkererwten.

t
p
e
c
e
r
David’s
Ceci
Ingrediënten
1 ui, fijngesnipperd
1 stengel bleekselderij, fijngesneden
1 teen knoflook, fijngesneden
olijfolie
1 takje rozemarijn, alleen de naaldjes,
fijngesneden
2 blikken Bio kikkererwten (a 400 g)
500 ml kippenbouillon
100 g ditalini of pasta per zuppa (pak 250
g)
zeezout en zwarte peper
olijfolie extra vierge
verse peterselie, alleen de blaadjes in
stukjes gescheurd
Bereiden
1. Doe de ui, bleekselderij en knoflook
in een pan met een beetje olijfolie en de
rozemarijn en fruit ze 15 tot 20 min. met
de deksel op de pan op zo laag mogelijk
vuur totdat alle groenten zacht zijn,

maar nog niet verkleurd. Giet de kikkererwten af, spoel ze met koud water af, doe
ze ook in de pan en giet de bouillon erbij.
Laat ze een halfuur op matig vuur koken
en schep met een schuimspaan de helft
van het kikkererwtenmengsel uit de pan
in een kom. 2. Pureer de soep in de pan
met behulp van een staafmixer. Als u die
niet hebt, kunt u het in plaats daarvan ook
in een keukenmachine doen en de soep
daarna weer terug in de pan schenken.
Doe de apart gehouden kikkererwten en
de pasta bij de soep, voeg peper en zout
toe en laat zachtjes pruttelen totdat de
kikkererwten zacht zijn en de pasta gaar
is. Als de soep nu te dik blijkt, kunt u er
een beetje kokend water bij gieten om
hem te verdunnen, maar dan moet er ook
wat extra peper en zout bij. Serveer de
soep met een scheutje extra vierge olijfolie van goede kwaliteit. Heerlijk met een
paar verse, gescheurde blaadjes basilicum
of peterselie. Een echte traktatie.
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