DE GROENE
VENEN

DE
GROENE VENEN 								
januari 2013		
		
WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS18
• VINKEVEEN
• DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

-2 / -3˚C

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 18 – Nummer 3 – 18 januari 2013

STEM OP jOuw favOriET!
Kijk snel op pagina 20 voor
meer informatie en de jury.

KiJK voor meer inFormaTie oP
www.ondernemingvandrv.nl

Autoverzekering

Winterwonderwereld vanuit de lucht

Wij vergelijken
voor jou!

Ook De Ronde Venen was deze week in de greep van sneeuw en vorst. Behalve verkeersoverlast en glijpartijen leverde het
winterweer ook veel mooie plaatjes op. Veel lezers zonden foto's in van prachtige winterlandschappen en ook vanuit de lucht
was goed te zien hoe mooi onze omgeving is onder een witte deken van sneeuw. Op bovenstaande foto van de Vinkeveense
Plassen is rechts de N201 te zien en links de Baambrugse Zuwe. Zie voor een collage van winterfoto's pag. 21 van deze krant.
            luchtfoto peter bakker

Ondanks daling van totaal aantal misdrijven in De Ronde Venen

Forse stijging woninginbraken en fietsendiefstallen

SALE
COLBERTS VANAF
KOSTUUMS VANAF
BROEKEN
VANAF
SCHOENEN VANAF
SHIRTS
VANAF

€
€
€
€
€

Tel 0297 283346
Dorpsstraat 25
3641ea

89,95
119,95
59,95
99,95
39,95
Mijdrecht

Het aantal fietsendiefstallen en woning-inbraken
is in De Ronde Venen het afgelopen jaar fors
toegenomen. Deze week maakten gemeente en
politie bekend dat het aantal gestolen fietsen in
2012 maar liefst 52% is toegenomen in vergelijking met 2011. Het aantal woninginbraken steeg
het afgelopen jaar met 26% ten opzichte van het
jaar ervoor. De stijging komt voor een belangrijk
deel voor rekening van de laatste vier maanden
van 2012.
De cijfers staan in schril contrast met het totale
aantal misdrijven in onze gemeente, die vorig jaar
gemiddeld juist met 5% zijn gedaald in vergelijking met 2011. Met name het aantal autokraken,
vernielingen, bedrijfsinbraken en geweldsmisdrijven nam vorig jaar af. Voor een overzicht van alle
cijfers en tips hoe u zelf de kans op inbraak kunt
verkleinen, kijkt u op pagina 19. 		

sneeuwbrillen

final sale
Lutz Fashion
Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN

Lutz.nl

hans winter brillen
de lindeboom 8

|

mijdrecht

1 stuk 50%

3 stuks 60%

5 stuks 70%

CAM P A G N E
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De komende jaren gaat de relatie tussen burger en gemeenten sterk veranderen. De veranderingen
kunnen iedereen raken en liggen op het terrein van werk en dagbesteding, inkomen, wonen, passend
onderwijs, gezondheid, opvoeding, welzijn, sociale contacten, vrije tijd. De Groene Venen besteedt in
een maandelijkse artikelenreeks aandacht aan de gevolgen van deze veranderingen.

DE GROENE VENEN

ZORGEN VOOR ZORG

Annie van Gelder, projectcoördinator Buurtkamers

Elkaar ontmoeten in een huiskamersfeer
Vier jaar geleden begon Annie van Gelder als projectcoördinator bij Stichting de Baat. Zij houdt zich bezig met het buurtkamerproject. De Buurtkamers zijn ontmoetingsplaatsen voor vijfenvijftig-plussers. Zowel ‘jongere’ als ‘oudere’ ouderen zijn er van harte welkom. De buurtkamer is een
voorziening waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, koffie of thee met elkaar drinken en gezellig met elkaar wat praten. Sociaal contact in al zijn
eenvoud. Inmiddels groeien de buurtkamers uit tot een onmisbare voorziening voor tal van vaste bezoekers. “Het gaat er om dat we ouderen de
kans bieden om anderen te ontmoeten om zo nieuwe contacten in hun eigen omgeving te stimuleren,” zegt Annie.
“Vroeger gingen de ouderen, die
enige zorg nodig hadden naar een
bejaardenhuis of een verzorgingstehuis. Tegenwoordig is het beleid
er op gericht dat we mensen in
staat stellen zolang mogelijk thuis
te blijven. Om dat mogelijk te
maken wordt de hulp ingeroepen
van familie en vrienden en van
thuiszorgorganisaties. Maar dat
beperkt zich veelal tot de zorg in
huis en komen ze nog nauwelijks
de deur uit. Wij streven er naar om
mensen daarnaast ook in contact
te brengen met anderen door ze
een voorziening te bieden waar ze
leeftijdgenoten kunnen ontmoeten
en waar ze de noodzakelijke sociale
contacten kunnen opbouwen en
onderhouden. Daardoor ontstond het
idee van de buurtkamers. Dat gaat
beter wanneer je ze een plek biedt

met een huiselijke uitstraling. Dus
geen bijeenkomsten in vergaderzaaltjes maar een huiselijke ambiance,
samen aan de koffie rond de tafel
of zitten in de bank of een gemakkelijke stoel. Gewoon gezellig bij
elkaar. Er is een vrijwilligersteam
van gastvrouwen en gastheren die de
mensen ontvangen en ook activiteiten organiseren. De drempel is erg
laag. Het is gratis en vrijblijvend
met een open inloop. Je hoeft geen
lid te worden en je hoeft ook niet
elke keer te komen als je niet wilt of
kunt. En wil men een potje kaarten
of een partijtje sjoelen dan kan
dat ook. Voor mensen die zich wat
moeilijk kunnen verplaatsen hebben
we via het Servicepunt vrijwilligers
beschikbaar die ze thuis ophalen en
na afloop weer terugbrengen.”

Trek er zelf op uit
Annie benadrukt dat mensen er zelf
op uit moeten trekken. Haar advies
is om daar niet mee te wachten tot
ze moederziel alleen op een kamertje zitten. “Ik merk wel dat sommige
mensen het moeilijk vinden om de
eerste stap te zetten,”zegt Annie.
“Je moet dus even die drempel over.
Eenmaal binnen zullen ze merken
dat ze hartelijk ontvangen worden
en dat ze zich al snel thuis zullen
voelen. Ik ben ook blij met een flink
aantal trouwe vrijwilligers die de
buurtkamerochtenden begeleiden.
Zij treden op als gastheer of gastvrouw. Mijn taak als coördinator is
het begeleiden van de vrijwilligers.
Ik ga, samen met hen ook na of het
goed gaat, waar behoefte aan is en
of de bezoekers specifieke wensen
hebben.”

Om die ochtenden ook zo gevarieerd
mogelijk te houden worden er met
enige regelmaat bijzondere activiteiten georganiseerd. In Mijdrecht kan
twee keer per week vanaf 12.00
uur gezellig meegegeten worden.
In Vinkeveen is er maandelijks een
Buurtkamer Eettafel in De Boei.
En regelmatig worden interessante
mensen uitgenodigd. Onder de noemer ’Op de koffie met……‘ ontstaan er dan meestal heel boeiende
gesprekken, die amusant en vaak
ook leerzaam zijn. En soms wordt er
een uitstapje georganiseerd. Ook het
rollator spreekuur komt regelmatig
in alle buurtkamers.

Vier buurtkamers
Annie en haar teams hebben inmiddels vier buurtkamers opgezet. De

eerste was in Mijdrecht aan de G.
van Aemstelstraat 5. Daarna kwam
de buurtkamer in de bibliotheek in
Vinkeveen. Inmiddels is er ook een
buurtkamer in de pastorie in De
Hoef van start gegaan en als vierde
in de rij komt er een buurtkamer in
De Willisstee in Wilnis (ingang achterzijde). De beide laatste kamers
worden binnenkort nog officieel
geopend. De Hoef is op dinsdag van
10.00-12.00 uur open. De andere
drie op dinsdag en donderdagmorgen, telkens van 10.00-12.00 uur. In
Abcoude is er een vergelijkbare ontmoetingsplek bij Stichting Tympaan.

door piet van buul

Nel Verhoek, coördinator Ouderen Stichting Tympaan-De Baat

foto's patrick hesse

Wil Gieling bezoekt buurtkamer Vinkeveen

Inspelen op maatschappelijke veranderingen “Ik vond hier een warm nest”
Samen met nog twee andere collega’s coördineert Nel de activiteiten van de ouderenadviseurs en de vrijwilligers in de sector ouderen van de welzijnsstichting Tympaan-De Baat. (Per 1 januari 2013 is De Baat gefuseerd
met Tympaan die o.m. in Abcoude actief is.) Het is al enige tijd bekend dat de overheid van plan is om de sociale zorg ingrijpend te wijzigen. Hoe dat precies zal gaan is nog steeds niet helemaal duidelijk, omdat door de
politieke verwikkelingen van het afgelopen jaar de totstandkoming van de wetgeving is vertraagd. Zeker is al
wel dat er een fundamentele wijziging in de aanpak van de zorg tot stand moet komen. ‘Er is in het verleden
een voorzieningenpakket opgebouwd dat aan de hulpvragers werd aangeboden,” zegt Nel Verhoek. “Het nieuwe beleid is er op gericht dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf moeten zorgen en pas wanneer ze er niet
uitkomen kunnen ze hulp vragen. Van aanbod gericht naar vraaggericht werken heet dat in het jargon.
“Inherent aan het ouder worden is
het feit dat de lichamelijke ongemakken toenemen,”stelt Nel vast.
“Desondanks is het streven er op
gericht dat men zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijft wonen. Maar
je ontkomt er niet aan dat men daar
veelal wat hulp bij nodig hebben. Gelukkig zijn mensen vaak heel creatief
in het bedenken van oplossingen.
Vaak schakelen ze daar hun eigen
omgeving bij in. Ze proberen de regie
in eigen hand te houden. Maar dat
lukt lang niet iedereen. Men kan dan
een beroep op ons doen. Het initiatief
moet wel van de mensen zelf uit
gaan en zich bij ons melden wanneer
men behoefte heeft aan steun. We
gaan dan met de betrokkene kijken
wat het probleem is en wat men
precies nodig heeft. Daarbij moeten
we in de praktijk vaak op zoek naar
‘de vraag achter de vraag’. Dat wil
zeggen dat mensen niet altijd even
duidelijk aan kunnen of willen geven
wat nou het echte probleem is. Men
komt met een ogenschijnlijk simpele
vraag, maar in een gesprek blijkt dan
vaak dat er meer aan de hand is. We
trainen onze mensen dan ook in het
goed luisteren en doorvragen.”

steeds minder worden. We moeten
dus heel zorgvuldig nagaan welke
hulp mensen nodig hebben en hoe
we die zo efficiënt mogelijk kunnen
inzetten. We prijzen ons bij TympaanDe Baat gelukkig met het grote
aantal vrijwilligers dat bereid is zich
in te zetten. In de nieuwe organisatie
van De Baat en Tympaan samen zijn
dat er ruim vierhonderd. We merken
dat mensen in toenemende mate

Gerichte hulp
Veel overheidstaken op het gebied
van de zorg worden overgeheveld
naar de gemeenten. Het lijkt er op
dat de bijbehorende budgetten echter

bereid zijn hun vaak specifieke kennis
en ook hun tijd ten dienste te stellen
van het vrijwilligerswerk. Mensen die
verstand van financiën en boekhouding hebben kunnen bijvoorbeeld heel

goed een oudere helpen met zijn of
haar financiële administratie wanneer die daar zelf niet goed uitkomt.
Ons maatjesproject is er specifiek
op gericht dat er door een van onze
vrijliggers één op één steun wordt
geboden.”
Stichting Tympaan-De Baat zoekt
zoveel mogelijk samenwerking met
allerlei partijen en maatschappelijke
organisaties. “We hebben contacten
met de gemeente, met de politie, met
de thuiszorg en andere organisaties
op het vlak van welzijn, teneinde
zoveel mogelijk af te stemmen. Het
is opmerkelijk dat veel voorzieningen
in het verleden zijn wegbezuinigd. En
nu zoeken we naar mogelijkheden om
die service weer te bieden.”
Tympaan-De Baat biedt een groot en
divers aantal diensten aan waar ouderen een beroep op kunnen doen. Nel:
“dat varieert van belastingservice en
hulp bij de thuisadministratie, personenalarmering, tuin- en klussendienst,
maaltijdbezorging, samen eten aan de
Open Tafel, tot rollator spreekuren en
het schrijven van een levensboek. En
dan zijn er natuurlijk de buurtkamers.
Maar nogmaals: mensen moeten
zelf in actie komen wanneer ze een
beroep op ons willen doen,” zegt Nel.
Meer informatie over de activiteiten
voor ouderen van Tympaan-De Baat is
te vinden op www.stichtingdebaat.nl en

www.sichtingtympaan.nl

Ruim zes jaar geleden verhuisde Wil met haar man vanuit Utrecht naar
Vinkeveen. Toen haar man enkele jaren later overleed, moest ze in haar
eentje haar weg zoeken. “Ik heb zelf jarenlang vrijwilligerswerk gedaan
en zoek graag contact met andere mensen. Mijn huisarts adviseerde mij
toen om eens naar de buurtkamer te gaan. Dat heb ik gedaan en ik moet
zeggen dat ik daar een warm nest heb gevonden. Ik ben daar opgevangen alsof ik al jaren in Vinkeveen woonde. Er ontstond meteen een vertrouwd gevoel. Je krijgt hier niet alleen kennissen, maar er hebben zich
ook echte vriendschappen ontwikkeld. Mensen die ik hier voor het eerst
ontmoet heb, komen nu ook bij me thuis koffie drinken.”
Voor Wil Gieling is het wekelijkse
bezoek aan de buurtkamer een vast
deel van haar wekelijkse programma
geworden. “Soms krijg ik op donderdagmorgen onverwacht bezoek
en dan zit ik op hete kolen of ik nog
naar de buurtkamer kan. Het is er
altijd heel gezellig. Vaak drinken we
alleen maar koffie en kletsen wat met
elkaar. Dan komen er verhalen van
vroeger naar voren. Als nieuwkomer
in Vinkeveen weet ik daar niks van en
dat vind ik juist heel erg boeiend. Ik
heb in de afgelopen periode al heel
veel over dit dorp gehoord en heb ik
de plaatselijke situatie leren kennen.
Daardoor ben ik hier ook veel sneller
thuis geraakt. Ik ben een tijd geleden
even uit de roulatie geweest vanwege
een operatie. Het is hartverwarmend
te merken dat de mensen dan ook
met je meeleven. Toen ik na mijn
herstel weer terug kwam voelde dat
als een thuiskomen. Door de warmte
die ik hier ervaar voel ik me ook geen
buitenstaander meer.”

de buurtkamerbezoekers in gesprek
gaan. Over de ochtend met verhalen vertelster Elsa Vis of over het
uitstapje met oude antieke auto’s. “Ik
mag wel stellen dat de buurtkamer
er aan heeft bijgedragen dat ik, na
het overlijden van mijn man, niet in
een zwart gat terecht ben gekomen.
Ik raad iedereen, die alleen is of zich
Activiteiten
alleen voelt, en behoefte heeft aan
Er wordt in de buurtkamer niet alcontact met andere mensen, om op
leen koffie gedronken en met elkaar dinsdag of donderdagmorgen eens
gepraat. Wil is erg enthousiast over
naar de buurtkamer te komen. Het is
de extra activiteiten die er regelmatig vrijblijvend, het kost niks en je wordt
georganiseerd worden. Opgetogen
nergens toe verplicht. Maar je leven
vertelt ze over de maandelijkse eetta- wordt er wel door verrijkt,” stelt Wil
fel, over de speciale gasten die af en
resoluut vast.
toe worden uitgenodigd en met wie
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Vorige week was de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente. Opnieuw was deze
in Vinkeveen. Kan deze receptie niet
beter rouleren over de kernen, zodat
het voor mensen gemakkelijker wordt
er naar toe te gaan?
Deze vraag is ook in de gemeenteraadsvergadering aan de orde
geweest. Een meerderheid zag
geen aanleiding om nu afspraken
te maken over een roulatiesysteem
over de kernen. Belangrijke reden
hiervoor is dat de nieuwjaarsreceptie in onze gemeente gecombineerd
wordt met een informatie kramenmarkt van verenigingen en organisaties. De omvang van deze markt en
de receptie kan helaas niet in elke
kern plaatsvinden. Bovendien zorgt
het aantal bezoekers in Vinkeveen
al voor een grote parkeerlast, in
sommige kleine kernen wordt dat
nog lastiger of zelfs onmogelijk.
Vinkeveen ligt centraal en blijkt
goed bereikbaar: er waren opvallend
veel mensen aanwezig uit Abcoude,

Baambrugge en De Hoef.

Vindt u het van belang om een nieuwjaarstoespraak te houden?
Ja zeker. Het is een mooie gelegenheid om – los van de actualiteit van
de dag – stil te staan bij ontwikkelingen waar we als gemeente
mee te maken hebben. Ook is het
een geschikt moment om bepaalde
zaken die mij opvallen te accentueren en namens het gemeentebestuur
waardering uit te spreken voor
mensen die zich inzetten voor de
gemeenschap. Ik ben ondermeer
ingegaan op 'de waarden' zoals ik ze
tegenkom in allerlei gesprekken met
mensen in De Ronde Venen: betrokken zijn bij je omgeving, aanpakken
als dat nodig is, en zelf verantwoordelijkheid nemen. Waarden waar we
juist nu veel aan hebben. U kunt mijn
toepspaak nalezen op de site van de
gemeente onder het kopje actueel/
nieuwsberichten.

Deze week weer sneeuw en gladheid.

Het gemaaltje van
Stavoren
Veel overlast op de wegen. Hoe pakt de
gemeente dat aan?
Er wordt gewerkt met een zogenoemd gladheidbestrijdingsplan.
Op basis van de voorspellingen van
Meteo Consult besluiten de gladheidcoördinator en de werkleider
wanneer er wat in werking treedt.
Meestal begint het met een preventieve strooiactie. Dat hangt overigens
wel af van de soort neerslag en
het effect dat deze heeft op het dooimiddel. Volgens een van te voren
vastgestelde prioriteit worden de
wegen en fietspaden aangepakt met
strooien en schuiven. De belangrijke
doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen gaan voor. U begrijpt dat
bij langdurige sneeuwval, die dan
zoals van de week juist tijdens de
spits valt, het ondoenlijk is om alles
tegelijk weer in orde te hebben.

Gaat u nog naar 'Klassiek in de Janskerk' komende zaterdagavond?
Zoals het er nu naar uitziet wel.

Er wordt mij in algemene zin wel
vaker gevraagd of ik naar bepaalde
voorstellingen of uitvoeringen ga.
Dat is helaas niet altijd mogelijk.
Er is hier meer aanbod dan soms
bekend is. Dit weekend zijn er maar
liefst twee concerten die ik bij u
onder de aandacht wil brengen. Zaterdagavond om 20.00 uur treden
in de prachtig gerestaureerde Janskerk in Mijdrecht tal van musici uit
De Ronde Venen op. Professionele
musici in wisselende samenstellingen. Zie hiervoor de site van
organisatie (www.cultura-drv.nl).
Zondagmiddag is om 15.00 uur in
de Dorpskerk in Abcoude het 'Groot
huis concert', met verschillende
jongere en oudere talenten. Zie ook
hiervoor de site van de organisatie
(www.abcoudeconcerten.nl).

Heeft u zelf vragen, brandende
westies of prangende problemen,
mail ze dan naar
burgemeester@degroenevenen.nl

Van knelpunt naar knooppunt

Nieuwe initiatieven voor gebied De Heul in Vinkeveen
Het gebied rond de Heul in Vinkeveen heeft een aantal knelpunten, die al jaren voor ergernis zorgen bij inwoners en ondernemers uit Vinkeveen en bij passerende recreanten. De ongenoegens variëren van de file op de
Herenweg als de brug open staat, de file op de vaarweg, de verpaupering van kassen en de parkeeroverlast tot
de ‘open plek' in het dorp en de niet gebruikte plassen en polder in het gebied. Jaren geleden zijn al plannen
gesmeed, maar nooit tot ontwikkeling gekomen. Toch vormen het kermisterrein, het achterliggend weideperceel en het kassengebied een bijzondere plek. Een nieuw initiatief wil van dit knelpunt een knooppunt maken.
Woensdagavond jl. werden de plannen gepresenteerd aan de omwonenden.
door rob isaacs

De initiatiefnemers Ruud van der Vliet,
Jos van Wijk, Jonne Verburg en Annette van Schie zien volop kansen voor
het gebied en hebben nieuwe plannen
ontwikkeld. Die dienen niet alleen
om de beschreven knelpunten te lijf
te gaan, maar leveren bovendien een
belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de toeristische en recreatieve
uitstraling van onze gemeente.
De kern van het plan, dat in dit stadium vooral een verkenning is, wordt
gevormd door het geschikt maken van
het kermisterrein en omliggende gron-

Agenda Kort

den voor vestiging van het veenmuseum, inclusief de Veensteekmachine
en het omleggen van doorvaart de
Heul, waardoor een bredere vaarweg
ontstaat, met een betere doorstroming
van het vaarverkeer. Dat heeft dan
automatisch ook een betere doorstroming van het verkeer tot gevolg, doordat de brug minder lang open hoeft.
Deze unieke plek zo tussen plas,
kerk, oude dorp, polder, en cultuurhistorische legakkers kan daardoor
beter worden benut en is geschikt
om aan een verscheidenheid van
interesses en behoeften te voldoen.
Het moet een plek worden om met
elkaar in contact te komen, zowel
van Vinkeveners onderling als met de
recreant. Het zou een nieuwe locatie

vormen voor het Veenmuseum, samen
met Vinkeveense verenigingen als de
kano- en ijsvereniging, met uitzicht
naar het oude dorp, plas en polder en
met daarin de originele veensteekmachine (de laatste van Nederland).
De locatie kan tevens dienen als
vertrekpunt voor excursies/educatieve
uitstapjes, bijvoorbeeld in combinatie
met een fiets- of vaarroute naar de
Zwarte Schuur bij Botshol, de omliggende legakkers, e.d. De locatie kan
ontwikkeld worden tot een kruising
van vaar-, fiets- en wandelroutes en
in combinatie met parkeerfaciliteiten
een TOP (Toeristisch Overstap Punt)
vormen. Ook een vestiging van het
Recreatieschap en/of VVV is in de
ideeën meegenomen.

Zo'n veertig belangstellenden woonden de presentatie in De Boei bij. Onder hen zeer positieve, 'openstaande'
aanwezigen, maar ook waren er negatieve reacties, van bewoners voor
wie elke verandering een verkeerde
is. Daarnaast er waren reacties van
bewoners die op inhoudelijke gronden
iets anders wilden. Ook zag men wel
meer heil in een meer gefaseerde
aanpak. Toch hadden ook de tegenstanders van de plannen waardering
voor het feit dat de initiatiefnemers
zich kwetsbaar hebben willen opstellen, door hen er al in een zo vroeg
stadium bij te betrekken.
Dat vroege stadium kent ook een
nadeel: degenen die (al) een duidelijk
beeld wilden van wat de exacte
gevolgen voor hen als omwonenden
zouden worden, moesten nog worden
teleurgesteld. Zo ver is men nog niet.
Momenteel worden alle opmerkingen, meningen en wensen geïnventariseerd. Wie nog behoefte heeft om
bij de initiatiefnemers te reageren
kan dit per e-mail doen op:
achterdeheul@live.nl.

Dit weekend in De Ronde Venen:

Colofon

Zaterdag 19 januari
• Huiskamervertellingen,
NatuurlijkGezien, Vinkeveen
• Tienerdisco, Immitsj, 		
Mijdrecht
• Klassiek in de Janskerk, 		
Mijdrecht
• Cabaretduo Droog Brood,
PM Theater, Abcoude

Zondag 20 januari
• Groot Huis Concert,
Dorpskerk, Abcoude

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Als je net als ik nog wel eens in
het Friese land hebt vertoefd, weet
je maar al te goed hoe nuchter
die mensen zijn. Er zullen wel
uitzonderingen zijn, ik denk in
dit verband aan de uitvinders en
liefhebbers van de alom bekende
Beerenburg, maar de doorsnee
Fries maak je niet snel gek. Het
is een volk dat echt aan tradities
hecht. Klederdracht, de paarden,
de skutsjes waarmee ze elkaar op
leven en dood de loef af proberen te steken, de grazige weiden
en het Friese stamboekvee. Ze
hebben zelfs een eigen volkslied
dat steevast voorafgaand aan een
wedstrijd van Heerenveen wordt
gezongen. Het moet me in dit
verband wel van het hart dat het
merendeel van de voetballers uit
Scandinavie komt. Samen met
een groepje ondernemers uit De
Ronde Venen was ik eens te gast
in Franeker. De bakermat van het
bekende kaatsspel. We hebben
toen een uurtje les gekregen en
een wedstrijdje gespeeld. Dat viel
niet mee. We waren te gast in het
planetarium van Eise Eisinga,
deze wolkammer bouwde het in
de eindjaren zeventien honderd.
Verbluffend mooi te zien hoe
ons zonnestelsel kennelijk in
elkaar steekt. Friesland is ook
een schaatsprovincie bij uitstek.
Afgelopen weekend konden we
weer genieten, Sven Kramer, al
zes jaar aan de top. Maar ook de
Nederlandse dames flonkerden. Ik
heb wel eens een kampioenschap
als dit mee mogen maken, wat
een sfeer, wat een gezelligheid.
Het mooie is, er is geen agent te
zien. Ja een die het verkeer regelt
maar dan heb je het wel gehad.
Ze organiseren een schaatstocht
die de tocht der tochten wordt
genoemd. Jaren geleden was ik in
Kollum waar die ochtend de zin:
It giet oan” werd uitgesproken.
Nog nooit heb ik zo veel mensen
de boel de boel zien laten en zich
vanaf dat moment alleen maar
met schaatsen bezig te houden.
Nu het drie dagen heeft gevroren en de eerste marathon op
natuurijs met een dikte van vier
centimeter wordt verreden is men
in de zuidelijke helft van ons land,
achter de Afsluitdijk al weer druk
doende. Vorige week al werd er
in afwachting van mogelijke vorst
een prentje in de krant gepubliceerd waarop te zien was dat de
rayonhoofden zich al warm liepen.
Alsof Friesland zit te wachten op
een massale inval van feestvierders die de provincie dompelen in
een waar zuipfestijn. Toen ik het
dagelijkse avondeten naar binnen
werkte stond de radio aan. Op het
nieuws was te horen dat het gemaal van Stavoren was stilgelegd.
Dit om de ijsgroei te bevorderen.
Als het na het weekend nog steeds
vriest zal heel Nederland het er
weer over hebben. De Friezen zullen wel denken: “Hebben ze niets
anders te doen?”
Luistervink
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Beach 3-3 mixtoernooi volleyballers
Ronde Venen

Esther Schreuder te
gast in ’t Hoogt
Op maandag 28 januari 20 uur
komt Esther Schreuder naar ’t
Hoogt in Abcoude om een lezing
te geven over de expositie Black
is Beautiful, Rubens tot Dumas
uit 2008 in de Nieuwe Kerk. Zij is
kunsthistoricus, freelance curator,
onderzoekster en eindredacteur.
In 2001 nam Esther het initiatief
tot het project zwart verbeeld dat
uitmonden in de tentoonstelling in
de nieuwe kerk in 2008. Bij toeval
was zij er achter gekomen dat er
veel prachtige werken bestaan
waarop mensen met een donkere
huid karikaturaal of negatief
worden afgebeeld. Kunstenaars uit
het heden en verleden leken om
diverse redenen, donkere mensen
een aantrekkelijk onderwerp te
hebben gevonden. Daarbij waren
een groot aantal werken met
Bijbelse voorstellingen, zoals de
doop van de Kamerling. Koningin
van Sheba en natuurlijk de drie
koningen.
Black is Beautiful kreeg veel aandacht in de landelijke en internationale pers. Esther Schreuder zal
tijdens haar lezing ingaan op de
tentoonstellingen in het algemeen
en op de Bijbelse werken in het
bijzonder.

Vinkeveen

Pieter Oussoren bij
de Passage
Passage Vinkeveen vergadert op
22 januari 2013 in het Hervormd
verenigingsgebouw, Herenweg
205 in Vinkeveen,
aanvang 19.30 uur. Als spreker is
uitgenodigd Ds. Pieter Oussoren
uit Utrecht. Hij zal een lezing
houden over zijn levenswerk. Een
Bijbelvertaling uit de grondtekst
naar poëtisch Nederlands. De
Naardense Bijbel. Gasten hartelijk welkom.

Mijdrecht

Gastpredikanten in
De Wegwijzer
Op zondag 20 januari gaat ds.
G.P.M. van der Linden (Hilversum) voor in de morgendienst van
10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer,
Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Er zal dan voorbereiding
zijn op het Heilig Avondmaal, dat
op 27 januari gevierd zal worden.
Om 17 uur gaat evangelist D. van
den Boogaard (Haarlem) voor. De
uitleg gaat over het Koninkrijk van
God. Veel mensen vragen zich af:
dat Koninkrijk van God, is dat er
nu al, of komt het pas in de toekomst? Daarom zoeken we in de
deze dienst naar een antwoord op
de vraag: waar en wanneer komt
het Koninkrijk van God.
Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via
cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

De winterstop leent zich uitermate
voor gezellige mixtoernooien. Zo
werd traditiegetrouw op de vrijdag
tussen Kerst en Nieuwjaar een leuk
mixtoernooi georganiseerd voor
de Vinkeveense clubgenoten van
Atalante met introducé(e)s. Rond
de voorjaarsvakantie is de volgende
luwe voorjaarsperiode en dan staat
wederom een gezellig 3-3 MIX
toernooitje gepland van 20-22 uur

op 2 of 3 beachvelden in Aalsmeer.
Alle volleyballers uit De Ronde
Venen zijn welkom! Als er genoeg
animo is (minimaal 24 spelers voor
2 velden en 36 voor 3 velden) wordt
de reservering uiterlijk 22 januari bij
The Beach vastgelegd. Kosten worden gedeeld. Er zijn twee niveaus:
fanatiek en sportief. Op de site van
Atalante lees je meer over de aanmeldingen. www.vv-atalante.nl.

Tweede G-team voor SV Argon
Eigenlijk waren
ze net voor de
winterstop al van
start gegaan, maar
nu staan ze echt
in de schijnwerpers: het tweede
G-team. Argon G2
komt landelijk qua
sterkte uit in de 3e
categorie en tot nu
gaat het prima. Ze
winnen wat, verliezen wat, maar
het belangrijkste blijft het sportplezier en de gezelligheid binnen het
team. Iedere week raakt men beter
op elkaar ingespeeld en er is een
stijgende lijn waarneembaar.
Zowel Argon G1 als G2 kunnen
nog wel versterking gebruiken
van enthousiaste spelers met een
(verstandelijke) beperking. Het is
voornamelijk spelplezier, waarbij

DE GROENE VENEN

OBS De Eendracht krijgt gouden ster voor TSO
Donderdag 10 januari jl. werd
door het kwaliteitsinstituut tsovoorbeeldschool een gouden ster
uitgereikt aan OBS de Eendracht te
Mijdrecht.
In het rapport van tso-voorbeeldschool wordt naast de goede organisatie en de dagelijkse uitvoering
daarvan ook vermeld dat er voor
de kinderen na het eten een prima
speelruimte ter beschikking staat
met een gevarieerd aanbod van
spelmogelijkheden. Dit geldt niet
alleen voor de kleuters maar ook
voor de oudere kinderen. Kinderen
kunnen zich op deze wijze dage-

lijks goed ontspannen tijdens de
lunchpauze.
Bijzonder is ook te vermelden dat
de groep overblijfkrachten een
hechte groep is, veel ervaring heeft
in de begeleiding van de kinderen
en dagelijks met plezier bezig is.
Elke dag wordt na afloop van de
lunchpauze de gang van zaken o.l.v.
de coördinatrice besproken.
Vanaf donderdag 10 januari is door
een sticker van tso-voorbeeldschool
zichtbaar dat op de Eendracht op
verantwoorde wijze gewerkt wordt
aan een dagelijks gezellige lunchpauze voor de kinderen.

Spacegym bij GV Abcoude
Gymnastiekvereniging Abcoude is
gestart met een nieuw lesuur spacegym, voor alle jongens en meisjes
vanaf 7 jaar die houden van klimmen en klauteren. Spacegym is een
spectaculaire vorm van gymnastiek,
waarbij de kinderen freerunnen,
glijden van hoge glijbanen, klimmen
in netten en nog veel meer. Dit alles
onder leiding van ervaren trainers
die ze de nieuwste technieken
op het gebied van klimmen en

klauteren zullen bijbrengen. Tijdens
het Grote Gymfeest, dat GVA begin
januari organiseerde was er al de
mogelijkheid om kennis te maken
met deze nieuwe vorm van gymnastiek. Wil je ook eens ervaren hoe
leuk spacegym is, kom dan deze
maand een gratis proefles meedoen
op maandagmiddag van 16.3018.00 uur in de Kees Bonzaal te
Abcoude. Voor meer informatie:
mail naar contact@gvabcoude.nl.

de nadruk ligt op sport beoefening
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Sport is bij deze doelgroep enorm belangrijk. Leeftijd
binnen de G-teams ligt tussen 15 en
45 jaar. Kent u iemand of wilt u zelf
meer weten, neem gerust contact op
met coach Peter-Paul Wienk van het
G-team, e-mail: G-team@svargon.nl
of tel. 06-54220911.

IJsduiken, brrrr maar mooi
Het wordt weer kouder en dus
begint bij de één het schaatsvirus
weer op te spelen en bij de ander
de wens om zo snel mogelijk weer
onder het ijs te kunnen gaan duiken.
IJsduiken is een fantastische
ervaring. Het mooie licht en het
heldere water maken het tot een
van de mooiste ervaringen voor een
sportduiker.
Pim Pols, eigenaar van PiMiaDiving, heeft in de afgelopen 13
jaar veel ervaring opgedaan met
deze vorm van onderwatersport. Hij
is de auteur van het meest uitgebreide cursusboek voor gevorderde
ijsduikers en hij heeft in binnen- en
buitenland al veel opleidingen
verzorgd.

Op vrijdag 18 januari verzorgt
PiMia-Diving een introductieles ijsduiken voor gebrevetteerde duikers
in het Veenweidebad in Mij-drecht.
Ook junior duikers mogen hieraan
deelnemen. Op zaterdag begint
de echte ijsduikopleiding met een
theorieles en een vaardighedentraining. Indien er voldoende ijs is,
zal in de dagen daarna, in overleg
met de cursisten, de rest van de
cursus worden gepland.
Heb je interesse in de introductieduik in het zwembad of in de
opleiding voor het ijsduiken stuur
dan een e-mailtje naar info@pimia.
nl of kijk op

www.pimia.nl
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Abcoude mini’s tweede in bekertoernooi
In de Wethouder Verheyhal werd zaterdag 12 januari het bekertoernooi
voor de mini’s gespeeld. Abcoude was vertegenwoordigd met 2 teams die op
Cool Moves Volley niveau 4 en 5 spelen. De spelers van beide teams waren
behoorlijk zenuwachtig. Bij het eerste fluitsignaal waren ze echter helemaal
geconcentreerd op de bal en het volleybalspel. Vol overtuiging wisten ze alle
poule-wedstrijden met ruime cijfers te winnen en gingen ongeslagen naar de
finale op hun niveau. Helaas werd er geen beker meegenomen naar Abcoude.
Zowel Abcoude 3 als Abcoude 4 verloren ondanks goed spel de spannende
finale nipt en gingen met een mooie
tweede plaats terug naar huis. Toch
een topprestatie!

Hertha F4 is winterkampioen geworden met een knapgespeeld gelijkspel
tegen Abcoude F6 vanuit een 2-0 achterstand. Hiervoor zijn de jongens
toegezongen, gehuldigd en getrakteerd op friet en limo in de kantine.
Volgende week nog een bekerwedstrijd en dan zullen de heren Hertha F4
gaan spelen in de zesde klasse, want wie kampioen wordt, promoveert!!
Jongens, van harte gefeliciteerd namens alle ouders en trotse leiders en
trainers.

SV Argon D2 ongeslagen Kampioen najaar 2012

(niveau 5) Staand Mareyn, Thor en
Sien. Zittend Aurora en Jela.

(niveau 4) Staand: Sjoerd, Jordy,
Nicolai en Oliver. Zittend: Daniël, Puck
en Marten.

Feestelijke heropening Janskerk

Kort nieuws
Regio

Gemalen stilgelegd;
IJsnota van kracht
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
heeft de eerste gemalen uitgezet
om ijsvorming te bevorderen.
Pieter Kruiswijk, verantwoordelijk
Dagelijks Bestuurder: "Niets is zo
leuk als schaatsen op natuurijs.
Het waterschap neemt daarom in
een vroeg stadium maatregelen
om dit mogelijk te maken, zodat
mensen kunnen genieten op het
water in ons werkgebied." De
zogenaamde eerste fase van de
IJsnota is nu van kracht. Naast
het uitzetten van de gemalen zijn
ook de polders op peil gebracht
door het waterschap. Ook is een
aantal vaarwegen gestremd voor
het scheepvaartverkeer. Als de
vorst blijft aanhouden worden er
aanvullende maatregelen genomen om te kunnen schaatsen. Voor
informatie over ijscondities kan
men terecht bij de lokale schaatsvereniging. Info over de IJsnota:
www.agv.nl/plannen/natuurrecreatie Info over scheepvaartberichten: www.waternet.nl/actueel/

scheepvaartberichten
Na een ingrijpende renovatie is de Janskerk in Mijdrecht weer geopend. Met een (ruime) week aan activiteiten is op feestelijke wijze de
heropening onder de aandacht gebracht. Naast de officiële opening en
het opvoeren van de musical Backpacker (zie hieronder - Red.), vindt
morgenavond 19 januari het bijzondere evenement Klassiek in de Janskerk plaats, dat samen met Stichting Cultura wordt georganiseerd en
waaraan 11 Rondeveense musici hun medewerking verlenen.

Supertrots zijn de trainers Wouter Winters en Stefan Tichelaar op hun
team D2. Mede dankzij hun inzet zijn de jongens kampioen geworden
tijdens de najaarscompetitie 2012.

Officiële opening
Na toespraken van burgemeester Divendal, architect Van Vliet
en voorzitter van de kerkenraad
Boersma konden de bezoekers van
de officiële opening van de Janskerk onder het genot van een hapje
en een drankje de geheel gerestaureerde kerk bekijken.

Ondernemende leerlingen VLC zetten zich in
voor Make-A-Wish
Eerstejaars leerlingen van de havobrugklas van het VLC in Vinkeveen
hebben een project dat heet ‘Jij de
baas’. Hierbij worden zij gestimuleerd ondernemerschap te tonen
met een eigen project, waarbij ze
alles zelf moeten regelen. Vier leerlingen richtten samen het project
Shining Keys op. Ze moesten zelf
een opdracht verzinnen en kijken
naar product, naam, doelgroep,
inkoop, marketing, etc. Zij hebben
zelf sleutelhangers gefabriceerd en
zaterdag jl. verkocht aan bezoekers
van het winkelcentrum in Vinkeveen. De opbrengst, maar liefst 75
euro, gaat geheel naar de Make A
Wish-stichting.

Ook Charlotte, Denise, Laura en
Dominique van klas VH1A van het
Veenlanden College hebben die dag
geld ingezameld voor Make-a-Wish
Nederland. Zij hebben speciaal voor
dit project het bedrijfje ‘Cupcake
Laundry’ opgericht. Ambachtsbakker de Kruyf werd bereid gevonden
om cupcakes te sponsoren. "Ons
idee is om cupcakes te verkopen
voor het goede doel. Bakkerij De
Kruijf heeft de cupcakes gebakken,
maar wij hebben ze zelf versierd en
daarna verkocht," aldus het viertal.
Met de verkoop van de cupcakes is
ruim 136 euro opgehaald. Binnenkort worden de cheques overhandigd aan Make-a-Wish Nederland.

Backpacker
Voor een tot in de -vernieuwde- nok
toe gevulde Janskerk in Mijdrecht
voerden jonge en oudere gemeenteleden de musical Backpacker
uit. Het was een prachtige avond
met afwisselende muziek, en alle
medewerkers kregen na afloop
dan ook een groot applaus plus een
backpack.

Wilnis

Opruiming
Kom en Zie
Deze week houdt evangelische
boekwinkel Kom en Zie een opruiming van de bestaande voorraad.
Klanten kunnen hoge kortingen
krijgen op de geselecteerde producten. Boeken voor volwassenen
en kinderboeken die al wat langer
in de winkel staan, moeten plaats
maken voor de nieuwe collectie.
Ook nog goede cd's en dvd's zijn
tegen een gereduceerde prijs te
koop. Daarnaast zijn de kerstkaarten, agenda's, cadeauartikelen en
nog veel meer afgeprijsd. Wees er
snel bij, want op is op. De winkel
aan de Herenweg 164 is geopend
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Mijdrecht

Passagebijeenkomst

Opening

Backpacker

De eerstvolgende bijeenkomst van
Passage Mijdrecht is op donderdag 24 januari.
Deze avond is plaatsgenoot en oud
huisarts Dhr. Pieter Koopmans
uitgenodigd om te komen spreken
over ouder worden en wat daarmee samenhangt. Om verschillende redenen worden de mensen
veel ouder dan vroeger. Een
interessant en actueel onderwerp
om meer over te willen weten.
Locatie: gebouw Irene aan de
Kerkstraat in Mijdrecht. Aanvang
20 uur; de koffie staat vanaf
19.45 uur klaar.
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Bent u benieuwd awaartaroe brengt?
het leven u n
Het spannende van het ‘nieuwe’ is dat u nooit weet
waar u belandt. De schoonheid van de nieuwe CR-V
is dat u van elke seconde onderweg zult genieten.

 Het onderscheidende nieuwe ontwerp wakkert uw avonturiersgeest aan
 Het ruime interieur zorgt voor ontspanning

 De grootste bagageruimte in zijn klasse biedt plaats aan twee fietsen
 Geavanceerde technologieën helpen u veilig op weg te blijven

De nieuwe CR-V biedt u de mogelijkheid om de dag te plukken. Begin daarmee door een proefrit te maken bij Automotive-centre Van Nieuwkerk.

Want het leven is toch veel spannender als u meer nieuwe dingen doet?

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

Het afgebeelde model is de CR-V 2.2 i-DTEC Executive met handgeschakelde transmissie. Brandstofverbruik in l/100 km: stadsrit 6,7, buitenweg 5,3, combinatierit 5,8. CO2-uitstoot 154 g/km.

NU IN DE SHOWROOM VANAF € 29.990,-

DE WEEK IN BEELD
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Woensdagmorgen is de bestuurder van een auto met zijn auto in de sloot terecht
gekomen op de Mijdrechtse Dwarsweg.
De man reed richting Vinkeveen toen hij bij een wegversmalling moest remmen voor
zijn voorganger die ook remde. De man begon vanwege het gladde wegdek te glijden
en koos om uit te wijken naar de sloot. De auto voor hem zag in de spiegels alles
gebeuren en kwam met de schrik vrij. De bestuurder van de remmende auto raakte
niet gewond.					
foto peter bakker

Dinsdagmorgen kreeg een auto pecht op de N201 bij
Vinkeveen. De auto kon alleen in de berm geparkeerd worden en raakte vervolgens
verzakt. De gestrandde auto heeft voor veel vertraging op de N201 gezorgd.
foto richard van der spoel

Woensdagmorgen is een auto op de
Rondweg van de weg geraakt door de
gladheid. In de bocht kwam de auto
vervolgens in de bosjes tot stilstand.
Er raakte niemand gewond.
Hertha E3 is dit jaar gestart met
de “Man of the Match” bokaal,
die na iedere wedstrijd wordt
uitgereikt aan de meest waardevolle teamspeler. Zaterdag werd
deze nieuwe prijs voor het eerst
uitgereikt. Hertha E3 won de
uitwedstrijd tegen Nederhorst E2
met 4-8. Hoewel alle spelers en
de keeper goed (samen)speelden,
kon er slechts één speler tot Man
of the Match worden gekozen. Uiteindelijk is Tibor met de meeste
stemmen tot winnaar uitgeroepen. Hij heeft hard gewerkt,
bewezen een echte teamspeler
te zijn. Tibor wordt gefeliciteerd
door zijn team met deze geweldige prestatie!

CA
NV
AS

foto richard van der spoel

Begin december deed de 8-jarige tweeling Beer en Bloem van Tilburg uit De Hoef
in deze krant een verzoek om pennen in te leveren voor Gambia, waar ze naar
toe zouden gaan. Veel ondernemers en particulieren reageerden en zo kon de
tweeling met ruim 3.000 pennen en potloden op reis. Eenmaal in Gambia bleek
het niet moeilijk een goede bestemming te vinden. “In dit straatarme land leek
iedereen wel een pen te willen”, zegt Bloem. “Wij hebben de pennen uitgedeeld
in dorpjes waar de kinderen bijna helemaal niets hadden en we zijn ook bij scholen geweest. Ik wil de mensen en bedrijven die ons pennen hebben gegeven voor
Gambia heel erg bedanken. Ze zijn echt heel goed terechtgekomen.”

Jaarlijks treffen de redactieleden, columnisten, correspondenten en freelancers
van De Groene Venen elkaar tijdens
een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in
Roekz.

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!

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Alzheimercafé Abcoude

Woensdag 23 januari van 14.00 – 15.30 uur
De geriater: specialist ouderdomsziekten.
Ouderen hebben vaak een combinatie van
gezondheidsproblemen en zij komen steeds
vaker bij de geriater in het ziekenhuis. Dit is
een arts die zich richt op de gezondheid van
de oudere mens. Veel voorkomende problemen
zijn geheugenproblemen en verwardheid,
problemen met het lopen en vallen, polyfarmacie (het gebruik van meerdere medicijnen
tegelijkertijd), somberheid en onverklaarbare
achteruitgang in het dagelijks functioneren. De
geriater zal uitgebreid de tijd nemen om met
u te praten. Zowel lichamelijke klachten, uw
thuissituatie en mogelijke andere problemen

komen aan bod. De geriater werkt daarbij
nauw samen met een team van specialisten
en een verpleegkundig specialist. Wat doet de
geriater? Hoe verloopt het onderzoek?
Suzanne Beijers-Ebbelaar is verpleegkundig
specialist geriatrie in het AMC en gastspreker tijdens het Alzheimercafé Abcoude op
23 januari 2013 van 14.00 tot 15.30 uur bij
Tympaan, Dorpszicht 22, Abcoude. Toegang is
gratis en alle belangstellenden zijn welkom.
Voor meer informatie of vragen over vervoer
kunt u bellen met Steunpunt Mantelzorg, tel.
06 – 45103660.

Sterven in vertrouwen?
Trefpunt voor Levenskunst van de pastoraatgroep van de RK geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus te Abcoude organiseert twee gespreksavonden rond het thema Sterven in
vertrouwen? m.m.v. Harry Huisintveld, priester-dominicaan en Piet van Leeuwen, specialist
ouderengeneeskunde en Hospice-arts in Vleuten en Wilnis. In twee sessies willen we luisteren
naar een inleiding vanuit de geloofs- en vanuit de palliatieve zorgpraktijk en daarna met elkaar in gesprek, ervaringen en vragen uitwisselend. U bent van harte uitgenodigd!
I: Confrontatie met het levenseinde, 29 januari 2013, 20-22 uur
Op deze avond vertellen Harry Huisintveld en
Piet van Leeuwen over ervaringen, beelden,
gedachten die gaan over het omgaan met de
laatste fase van het leven. Daarna is er ruimte
voor onderlinge gesprekken met elkaar.

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl
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II. Beslissingen rond het levenseinde, 5 maart
2013, 20-22 uur
Op deze avond vertellen Harry Huisintveld

en Piet van Leeuwen, ieder vanuit hun eigen
achtergrond als priester en hulpverlener en als
arts, over o.a.voorbereiding, overgave, doorbehandelen, euthanasie, palliatieve zorg, thuis
sterven. Daarna is er ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan. De avonden vinden plaats in
’t Trefpunt, Kerkstraat 23, naast de RK kerk,
Abcoude. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Graag opgave vooraf bij het secretariaat van de
geloofsgemeenschap, secretariaat@cosmasendamianusparochie.nl, tel. 0294-281335.

Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek
18 januari:
Cursusmarkt Cursusproject De Ronde Venen
Vanavond, vrijdag 18 januari, is er weer
cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Het Cursusproject De Ronde Venen
presenteert daar haar voorjaarsprogramma,
vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. Men kan er
ter plekke inschrijven op de cursus(sen). Het
aanbod is groot; een aantal zijn ‘oude bekenden’, zoals bijvoorbeeld bridge-, talen- en
biljartcursussen. Men kan zich ook creatief
uitleven op een aantal cursussen/workshops.

En dan natuurlijk Yoga, Zumba, Pilatus,
Fitness, zeer geschikt voor de goede voornemens!! Ook zijn er o.a. lezingen te boeken, of
wandelingen, zeil- of fotografiecursussen. Na
de markt kan men zich ook nog inschrijven
bij de Rabobank of via www.cursusproject.nl,
alleen op de cursussen die nog niet zijn volgeboekt op de cursusmarkt.
Het cursusoverzicht + informatie vindt u op:

www.cursusproject.nl/rondevenen.htm.

Oproep: Huis + dieroppas gezocht
Dit jaar kom ik van 18 april t/m 29 mei met mijn 8-jarige dochter terug naar Nederland
voor familie- en vriendenbezoek. We zoeken een oppashuis - liefst met dieren (wij kunnen
hier in Australië geen huisdieren hebben en mijn dochter is gek op dieren). Op het internet
staat het zo vol met informatie, dat deze oproep ons passender leek! Wij zouden graag in
een landelijke omgeving verblijven, maar niet te ver van Amsterdam. Zorg voor een hond,
een paard, kat, etc is geen probleem en juist leuk. Eventuele woningruil met Australië in
die periode is mogelijk.
Astrid Gerrits, mail naar: theworldupsidedown@gmail.com

Vanaf februari weer brunchen in De Kweektuin
Zondag 3 februari organiseert Tympaan De
Baat samen met De Kweektuin in Mijdrecht
een brunch voor 65+ers uit De Ronde Venen.
De Brunch vindt plaats van 12 tot 14 uur
en bestaat uit onder andere een verse soep,
diverse soorten brood en beleg, verse eieren,
warme hapjes, koffie/thee en jus d’orange.
Kosten: 5 euro. Wie niet in de gelegenheid
is om zelf naar De Kweektuin te komen, kan

gebruik maken van de vervoersdienst. De
kosten voor vervoer bedragen 3 euro. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Voor
informatie en/of aanmelden kan contact worden
opgenomen met een van de Servicepunten.
Aanmelden kan tot vrijdag 1 februari 12.00 uur.
Telefoonnummer Servicepunt: 0297-587600.
Men is zondag 3 februari welkom vanaf 11.30
uur. Adres: Tuinderslaan 10 in Mijdrecht.

Van 23 januari tot en met 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen zijn
speciaal voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Het plezier van voorlezen staat
centraal, voorlezen is heel gezellig. Maar voorlezen is ook goed voor de taalontwikkeling. Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er in de Bibliotheken in de Ronde
Venen volop voorgelezen onder meer uit het Prentenboek van het Jaar “Nog 100
nachtjes slapen” van Milja Praagman.
Een greep uit het programma van de
Bibliotheken in de Ronde Venen:
• In de Bibliotheek Abcoude wordt woensdag
23 januari voorgelezen tussen 14.30-16.30.
Er is een doorlopend programma.
• De Bibliotheek Mijdrecht organiseert op 25
januari een Voorleesfeest voor kinderen tot
6 jaar. De schrijfster Mylo Freeman komt
voorlezen uit haar boek Prinses Arabella is
jarig. Aanvang 13.30 uur. Entree voor kinderen die lid zijn € 3,50 / voor niet-leden €
4,50. Voorverkoop € 1,00 korting. Kaartjes
zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek. Reserveren kan telefonisch of via de mail.
Van maandag 28 januari tot en met zaterdag 2 februari wordt iedere middag om
13.00 uur voorgelezen in de Bibliotheek
Mijdrecht. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom om te komen luisteren en kijken.
• In de Bibliotheek Vinkeveen wordt woensdagochtend 30 januari voorgelezen. Sacha
van Leeuwen, kindergebaren-specialist,
zal het boek “Nog 100 nachtjes slapen”
voorlezen met ondersteuning van gebaren.
Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom tussen
10.00 en 12.00 uur. Via de school worden
alle kleuters uit Vinkeveen uitgenodigd voor
een bezoek aan de bibliotheek.
• In de Bibliotheek Wilnis wordt vrijdagochtend 1 februari voorgelezen tussen 10.0012.00 uur. Er wordt niet alleen voorgelezen
maar er worden ook vlaggetjes geknutseld.

Op www.bibliotheekavv.nl vindt u meer
informatie over het programma tijdens de
Nationale Voorleesdagen.
Voordelig lid worden
Kinderen kunnen altijd gratis lid worden
van de Bibliotheek. Worden ze tijdens de
Voorleesdagen lid, dan krijgen kinderen
van 0 tot 6 jaar nog een presentje (zolang
de voorraad strekt) en ze betalen geen €
2,50 inschrijfgeld. Als tegelijkertijd ook een
van de ouders lid wordt, hoeft ook papa of
mama geen
€ 2,50 inschrijfgeld te betalen.
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Bijensafari
Bij natuurvereniging de Ruige Hof worden
vier ochtenden gehouden over honingbijen:
Een lichtvoetige benadering van een complex
onderwerp: bijensterfte, biodiversiteit en
voedselcrisis. In een serie van vier bijeenkomsten werpt Tjerk van der Meché (biologisch
dynamisch imker) licht op het leven en sterven
van onze Europese honingbij. Verschillende
onderwerpen passeren daarbij de revue: het
leven in een insectenstaat. Het wel en wee
van bloem en bij. De bedrijfsmethode van de
imker. De veranderingen van het landschap.
De gevolgen van dat alles voor de honingbij.
Het uitgangspunt is de ontwikkeling van een
bijvriendelijke imkerpraktijk. De imker kan het
niet (meer) alleen. De hulp van leken is daarom
zeer belangrijk en wordt ernstig onderschat!
Tijd voor actie! De bijeenkomsten hebben als
doel deelnemers enthousiast te maken bij te
dragen aan de vitaliteit van het lokale ecosysteem en aan de gezondheid van honingbijen in
het bijzonder.
Iedereen kan iets voor bijen betekenen: ook
als je geen honingbijen wil (of kan) houden.
De eerste drie bijeenkomsten staan bol van
korte stukjes theorie afgewisseld met (sterke)
verhalen en praktische aanwijzingen. Dit alles
wordt uiteengezet en voorzien van suggesties
voor verbetering van het lokale ecosysteem in
eigen tuin en plantsoen. Kortom: iedereen met
hart voor bijen kan direct aan de slag.
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Theorie wordt praktijk: in de vierde bijeenkomst steken we de handen uit de mouwen
en brengen wij de theorie tot leven. Bij deze
vierde bijeenkomst zijn kinderen van harte
welkom mee te helpen bij het bouwen van een
eenvoudig onderkomen voor bijen. Iedereen
die dit "bushokje voor honingbijen" in de tuin
heeft hangen wordt direct onderdeel van het
bijennetwerk. Met een beetje geluk red je zo
het leven van een zwerm en ben je een ervaring
rijker!
Dit is een uitnodiging voor mensen die graag
kennis maken met bijen en dit ook samen in
de praktijk willen brengen. De bijeenkomsten
zijn bedoeld voor doeners: natuurliefhebbers
en leken. Maar het staat je natuurlijk vrij om
alleen te komen luisteren. Wie goed voor bijen
zorgt, zorgt goed voor zichzelf
Data: 20-01, 10-02, 03-03 voor volwassenen
en 24-03 voor kinderen (volwassenen ook
welkom).
Tijd: 10.00-12.00 uur.
Plaats: Tuinhuis van natuurvereniging de Ruige
Hof, Abcouderstraatweg 77 in Amsterdam
Zuidoost (achter het AMC, auto parkeren bij de
golfbaan).
U hoeft niet alle keren te komen, elke ochtend
is een afgerond geheel dat wel nieuwsgierig
maakt naar de volgende keer.
Kosten: gratis voor leden van de Ruige Hof, €
3,50 per keer voor niet-leden (jaarlidmaatschap
is 15,- per gezin).
Meer informatie: 0294-285021 / 06-48 353
854. Opgeven is niet nodig.

Schenken en erven in 2013
De belastingvrijstellingen voor schenken en erven in 2013 zijn, zoals ieder jaar, verhoogd
met een inflatiecorrectie. Wat zijn de tips voor mensen die het nieuwe jaar goed willen beginnen door belasting te besparen?
Belasting besparen met erven en schenken
kan op een aantal manieren. Daarbij kan
gebruik gemaakt worden van belastingvrijstellingen; er hoeft dan geen schenk- of erfbelasting betaald te worden. Als meer wordt
geschonken of nagelaten dan het bedrag
van de vrijstelling, moet de degene die de
schenking of erfenis krijgt over het meerdere
schenk- of erfbelasting betalen.
Vrijstellingen schenkbelasting
In het jaar 2013 mag u belastingvrij aan ieder van uw kinderen een bedrag van € 5.141
schenken.
Wijziging leeftijdsgrens
Ouders kunnen eenmalig aan hun kind belastingvrij een verhoogd bedrag schenken. De
leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde
vrijstelling is in 2013 opgetrokken naar 40
jaar, dit was tot 1 januari 2013 tot 35 jaar.
Is uw kind tussen de 18 en de 40 jaar oud
dan mag u het bedrag van
€ 5.141 verhogen tot een bedrag van €
24.676. Wordt de schenking door uw kind
gebruikt voor een bijzondere studie of voor
de woning van het kind, bijvoorbeeld voor
de aankoop of voor aflossing op de hypotheekschuld, en is uw kind tussen de 18 en
de 40 jaar oud dan mag het bedrag worden
verhoogd tot een bedrag van € 51.407.
Heeft uw kind vóór 1 januari 2010 al eens
een schenking ontvangen waarop de verhoogde vrijstelling van toepassing was, dan is
er nog een aanvullende schenking van
€ 26.732 mogelijk als de aanvullende schenking geheel voor de eigen woning of de bijzondere studie van het kind wordt gebruikt.

met een overlijden dan gelden de volgende
vrijstellingen voor de erfbelasting:
voor een partner: € 616.880;
voor een kind en een kleinkind: € 19.535
(voor een kind met een handicap kan een
bijzonder tarief gelden);
voor een ouder: € 46.266;
voor overige verkrijgers: € 2.057.

Tarieven
Over hetgeen boven de vrijstelling wordt verkregen moet schenk- of erfbelasting worden
betaald.
Voor wat betreft het te betalen belastingtarief geldt dat tot aan een belaste verkrijging
van € 118.254 aan belasting wordt betaald:
door partner en kinderen: 10% en boven dat
bedrag 20%;
door kleinkinderen: 18% en boven dat
bedrag 36%;
door overige verkrijgers: 30% en boven dat
bedrag 40%.
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Uw familiebericht ook in deze krant?
Verjaardagen, jubilea, familie- en rouw-berichten voor de komende editie kunnen worden
aangeboden tot woensdag 12.00 uur via info@degroenevenen.nl. Digitaal fotomateriaal
dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Geen foto's in Word
plakken s.v.p., maar apart bijsluiten.

Open les week Dansschool Mijdrecht
Van ma. 21 t/m zaterdag 26 januari zullen er
de hele week open lessen zijn bij Dansschool
-Mijdrecht. De diverse streetdance stijlen van
hiphop tot breakdance zijn er voor alle leeftijden en ook voor volwassenen. Nieuw zijn o.a.

de lessen klassiek ballet, musical & zang, urban
& lyrical jazz en het populaire junior clip dance
voor kids. Echt leren dansen zoals de videoclips
dat leer je bij Dansschool Mijdrecht. Voor de
volwassenen is er ook een breed aanbod aan
lessen. Zoals Fit Dance voor alle vrouwen die
die extra kilootjes kwijt willen raken. Maar
ook de streetdance lessen zijn onwijs gezellig
en leuk. Kortom een groot vernieuwd aanbod
met uren meer dansplezier voor jong en oud.
Iedereen die graag een proefles wil meedoen
is van harte welkom. Op een aantal lessen is
er zelfs een super aanbieding. Een half jaar les
voor slechts 85 euro wie wil dat nou niet?
Kijk voor meer info op de website
www.dansshool-mijdrecht.nl of in de advertentie
in deze krant.

Hyves, Twitter, Facebook, Iphone, Smartphone, Android;

Het hoe en waarom van social media
“Deze korte cursus is bedoeld voor iedereen
die kennis wil maken met de sociale media,
met het doel om zelf te bepalen in welke mate
en hoe men hiermee actief wil zijn.Men krijgt
uitleg over de sociale media, hoe het werkt en
samen gaan ervaren wat het is om te gebruiken. Chatten, taggen, twitteren, whatsapp, het
gebruiken van applicaties,” aan het woord is
docente Ula Rusin, die verder gaat: “Wat is er
zo leuk aan of juist niet; waarom doet iedereen
het; en wil ik dat ook, bellen, chatten, telebankieren, boodschappen doen, puzzelen of een
boek lezen met mijn telefoon? Twitteren en
foto's delen met mijn kennissen en vrienden; en
hoe zit het met het privacy beleid? Vragen die

voor u geen vragen zullen zijn en vanaf les 1
gaat u al ervaren wat het voor u doet.”
De cursus vindt plaats op 3 dinsdagochtenden
van 09.30 tot 11.30 uur, te beginnen op dinsdag
29 januari 2013. De cursuskosten zijn € 28,00.
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 een
inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op www.stichtingparaplu.
nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
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.

Wij adviseren u graag over deze en andere
zaken. Meer schenkingstips vindt u op onze
website:

www.fanoyforsthovel.nl.
In het jaar 2013 mag u belastingvrij aan ieder van uw kleinkinderen of aan ieder ander
een bedrag van € 2.057 schenken.
Vrijstellingen erfbelasting
Wordt u in het jaar 2013 geconfronteerd

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

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 acteur Peter Faber, die dit seizoen te zien is met ‘Dagboek
van een Gek’.

Peter Faber

“Gekte en eigenzinnigheid spelen een belangrijke rol in
mijn carrière”
U speelde deze voorstelling ook in
2005. Uw collega acteur Henk van
Ulsen (overleden in 2009, red.) speelde
dit stuk vier keer. Hij vond dit zijn
‘lievelingsrol’ (interview Trouw oktober
1998, red.).
“Het is wel een van de leukste
rollen, omdat je ongestraft en
ongevaarlijk het leven van iemand
zichtbaar kan maken waarin we ons
allemaal kunnen herkennen. Mijn
rol, Axel Loopbaan, is een lullige
systeembeheerder die zichzelf
bijzonder vindt en er helemaal in
gelooft dat hij de verdwenen koning
van Spanje is, en eenmaal in het
gekkenhuis denkt dat hij aan het
Spaanse hof is. De voorstelling
begint op zijn kamer (in het kale
decor staan een stoel en tafel, red.)
terwijl hij bezig is met het scheuren
en versnipperen van krantenpapier.”

Hoe kan het publiek zich identificeren
met Axel?
“Een betrekkelijk normaal mens,
zoals hij was, hoort opeens hondjes
met elkaar praten. Iemand die
gelooft in zijn eigen denkbeelden,
waardoor zijn leven wordt bepaald,

kan vastlopen. Als uit het dagelijkse
ritme presteren en genieten wegvallen, begint de ellende. Je kunt
dan voorgoed gek worden.”

Wat hoopt u dat bezoekers na 1 uur en
15 minuten spel meenemen na het zien
van ‘Dagboek van een Gek’?
“Wat is het leven de moeite
waard.”

Gekte en het spelen van vitale gekken
lopen als een rode draad door uw
carrière, met als begin rollen bij Het
Werktheater in begin jaren zeventig.
“Dat klopt. Daar waren we geïnteresseerd in onze eigen gekte.
Wij traden als acteurs buiten de
gangbare paden.”

U geeft voorafgaand aan ‘Dagboek van
een Gek’ een workshop acteren, voor
alledaags gebruik. Kunt u dat uitleggen?
“Om als acteur de kleedkamer uit
te komen en je verhaal tot leven te
brengen, heb je dezelfde vaardigheden nodig als het elke ochtend
opstaan. Een acteur wordt niet een
ander, ik blijf gewoon Peter Faber.

Je verandert niet in een advocaat of
therapeut, dan zou je gek worden.
Je zou dan elke keer terug moeten veranderen naar jezelf. Jouw
mogelijkheden pas je aan aan je rol.
Je bent niet het verhaal, je speelt
het verhaal. De rol is de auto die jij
bestuurt.”

U heeft in (bijna) alle Nederlandse
films en tv-series gespeeld, van Schatjes, Keetje Tippel, Dokter Vlimmen en
Max Havelaar tot Duel in de Diepte,
Piet Piraat en Ciske de Rat. Hoe trots
bent u op deze rollen en ongekende
prestatie?
“Ik heb geen van die films of series
thuis op dvd. Ik ben bezig met dit
moment. Die producties waren een
kapstok voor dierbare avonturen,
zoals de reis van drie maanden
naar Indonesië voor Max Havelaar
(1976) en mijn rol als El Loco in
Duel in de Diepte (1979). Mijn
leven is mijn carrière, acteren is
gewoon mijn werk. Elke voorstelling, film of serie is een nieuw punt
in mijn leven.”

Gratis workshop lekker zingen op 28 januari

Altijd al willen zingen? Lekker met
een groep mensen muziek maken?
Heb het lef, trek die stoute schoenen aan en kom gratis en vrijblijvend kennis maken. Plezier in het
zingen staat voorop! Soms lijken
deze wereldmuziek nummers best
lastig, maar wie er voor gaat, krijgt
het altijd onder de knie. En dan is
het resultaat echt een kick.

Groot Huis Concert in
Dorpskerk Abcoude
Op zondag 20 januari 2013 organiseert Kulturele Stichting AbcoudeBaambrugge KSAB weer een Groot

“Nee, helemaal
niet. Dat is het
leuke van acteren, na elke rol
moet je opnieuw
je rol leren en je
inleven.”

U wordt 9 oktober
aanstaande
zeventig jaar.
Tijd om terug te
kijken?
“Dat doe ik
nooit. Maar een
beetje terugkijkend is eigenzinnigheid misschien dé rode
draad in mijn
carrière. Ik heb veel eigenzinnige
en afwijkende figuren gespeeld.”

Peter Faber is te zien op 5 februari in
Theater Griffioen in Amstelveen.
www.peterfaber.nl
foto: roy beusker

Passionkoor zoekt mannen en vrouwen die van zingen houden!

Wereldmuziekkoor Passion uit
deze regio organiseert op maandagavond 28 januari a.s., voor
mannen en vrouwen die van
zingen houden, een gratis zangworkshop! Het aantrekkelijke van
deze avond is dat iedereen deze
meerstemmige liederen mee kan
zingen. Dit kan onder de enthousiaste leiding van onze professionele dirigent Rutger van Leyden.
Alles wordt goed uitgelegd, dus je
kunt meteen meedoen. Als afsluiting van de workshop brengt het
voltallige Passion enkele wereldliederen uit eigen repertoire ten
gehore.

Is ‘Dagboek van
Gek’, ook vanwege
de voorkeur voor
het spelen van dit
soort rollen, geen
belangrijk ijkpunt?

Passion daagt mannen en vrouwen
die van zingen houden uit.
De workshop start om 20.00 uur,
met inloop vanaf 19.45 uur, in
basisschool het Startnest, Arthur
van Schendellaan 100 c in Uithoorn. Koffie en thee in de pauze.
Als je hebt deelgenomen aan de
workshop mag je vier keer gratis
tijdens repetities komen meezingen
om te kijken of je lid wilt worden.
Dan volgt ook een test bij welke

stemgroep je kunt aan sluiten. Kom
vooral langs, ervaar wat zingen met
je doet en ontmoet nieuwe mensen.

Huis Concert in de historische
Dorpskerk op het Kerkplein 45 te
Abcoude. Muzikaal talent uit de
gemeente De Ronde Venen brengt
een gevarieerd programma, m.m.v.:
Joop Harkema; Paul Kuyper, Anne
Kewitsch en haar leerlingen Heleen,

Maartje, Annefleur, Kira, Noor en
Jelle; Iwan Rossenaar; 9 zangers
uit diverse koren uit Abcoude; Mart
Roegholt; Oksana Konstantinova
en haar leerlingen Quinten Kockelkoren, Fleur Lycklama, Juliette Zwaard en Lauren de Waard;

Meer informatie en aanmelden
Kijk op de site www.passionkoor.nl
of de Facebook pagina van Passionkoor.
Meld je nu meteen aan of vraag
informatie bij Constance Raterink
constanceraterink@gmail.com,
tel 06-49652563.

Peter Buwalda bij Venen Literair
Op vrijdag 1 februari is Peter Buwalda, schrijver van de succesvolle debuutroman Bonita Avenue, te gast bij Venen Literair om over zijn boek
en zijn andere literaire werkzaamheden te vertellen. Dat vindt plaats
in De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Aanvang 20 uur. De toegangskaarten kosten € 7,50 en zijn vanaf vandaag in voorverkoop te koop bij de
Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop in Vinkeveen.
Peter Buwalda (Brussel 1971)
is schrijver, journalist en was
ook redacteur bij verschillende
uitgeverijen. Essays en verhalen
van zijn hand verschenen in Vrij
Nederland, De Gids en Hollands
Maandblad. In 2010 debuteerde hij
met de omvangrijke roman Bonita
Avenue. Naast de nominaties voor
verschillende literatuurprijzen won
Buwalda in 2011 met dit boek de
Academica Debutantenprijs, de
Selexyz Debuutprijs, de Tzumprijs
en als laatste de Anton Wachterprijs.
Hoofdpersonen in Bonita Avenue
zijn de dochter van een rector magnificus van de Twentse Universiteit
en haar vriend. Zij zijn betrokken
bij een handeltje dat ze liever ver-

Andrew Kearney; Sophie Jurrjens;
Liesbeth Hengeveld; Richard Hengeveld; Liesbeth Meylemans en het
Creatoonkoor.
Aanvang 15 uur. Na afloop van het
concert gezellig napraten bij een
glaasje wijn of fris.

borgen houden. In het jaar van de
vuurwerkramp ontploft ook in het
gezin waartoe de dochter behoort,
de boel. De hoofdpersonen lopen tegen de lamp. Acht jaar later wordt
pas echt duidelijk wat zich indertijd
in de levens van de hoofdpersonen
heeft afgespeeld. Bonita Avenue
is een intrigerend boek, dat niet
voor niets zo een succes werd bij de
Nederlandse lezer.
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Door Valérie Sambrink Sanderink

Molenaarsechtpaar Arno Goubitz en Judith Brandon:

“De molen draait driehonderd
tot vierhonderd uur per jaar”
Het zou een televisieprogramma kunnen zijn: vrouw zoekt molenaar. Toen Judith Brandon eind jaren ’80 op
aanraden van haar moeder de poldermolen ’t Hoog- en Groenland in Baambrugge bezocht, was ze direct
verliefd. Niet alleen op de molen, maar ook op de molenaar: Arno Goubitz. Inmiddels woont het duo al ruim
twintig jaar samen, uiteraard ín de molen. We spreken Arno en Judith, naar eigen zeggen het enige molenaarsechtpaar in de provincie Utrecht.
Wonen in een molen
Judith heeft altijd al interesse in het
buitenleven gehad, maar dat ze ooit
in een molen zou wonen, dat had ze
nooit gedacht. Totdat ze de poldermolen in Baambrugge bezocht.
Judith: “Tijdens mijn bezoekje aan
de molen was de molenaar helaas
niet thuis. Gelukkig had ik een aantal foto’s gemaakt en dat leek mij
een mooi aanknopingspunt voor een
tweede bezoek. Ik trok de stoute
schoenen aan en belde molenaar
Arno op met de vraag of ik de foto’s
mocht brengen. Daar stond ik op
de steiger met mijn map met foto’s
onder de arm. Doordat er toen nog
geen brug was die de steiger met
het terrein van de molen verbond,
kwam Arno mij met het bootje ophalen. Heel romantisch! De aantrekkingskracht bleek wederzijds en in
1990 ben ik bij Arno ingetrokken.”
Ook Arno wist als klein kind niet dat
hij een leven als molenaar in het ver-

schiet had. Arno: “Ik was al een paar
jaar timmerman toen ik interesse
kreeg in molens. Ik besloot een
opleiding tot molenaar te volgen en
die rondde ik ongeveer dertig jaar
geleden af. Het plan was dat ik de
molen in Woerdens Verlaat malende
zou houden, maar doordat mijn hulp
bij een andere molen nodig was, heb
ik dat aanbod afgeslagen. In 1983
kwam deze molen in Baambrugge
vrij. De molen stamt uit ongeveer
1680. Doordat het polderpeil gezakt
is, is de molen niet meer maalvaardig, maar voor het onderhoud moet
hij wel regelmatig draaien. Die
taak nam ik graag op mij. Elk jaar
zorgen Judith en ik ervoor dat de
molen driehonderd tot vierhonderd
uur draait. Daarbij is voornamelijk
kennis van techniek en het weer
nodig, kennis die Judith en ik als
gediplomeerd molenaars allebei
hebben. Daarnaast verzorgen we het
onderhoud van de molen. De grote

restauraties worden via de stichting
geregeld, maar het schilder- en timmerwerk verzorgen wij.”
Het grote voordeel van deze molen
is dat er ook in gewoond kan worden. Arno: “De molen is één van de
drieëntwintig molens die Stichting
De Utrechtse Molens in eigendom
heeft. Van al die molens zijn er
maar vier geschikt voor bewoning.
Doordat deze molen niet meer hoeft
te malen, is er woonruimte beschikbaar waar Judith en ik gebruik van
maken.” Judith vult aan: “De molen
is nu een woonhuis compleet met
voorziening voor water, elektra en
zelfs internet, maar ondanks alle
aangebrachte luxe behoudt hij zijn
nostalgische waarde. De zolder
toont de ware molen, daar zie je de
houten balken waar het rieten dak
op rust en het dat wordt aangedreven door de wieken. Daarnaast bevat
de molen nog alle ramen, waardoor

Lachformatie Droog Brood in Theater Piet Mondriaan Abcoude

Zaterdag 19 januari: ‘Dat wordt oorlog’
In mei 2012 ging de zesde voorstelling van Bas Hoeflaak en Peter van
de Witte, beter bekend als Droog
Brood in première. Het is een feit
dat recensenten verschillend naar
voorstellingen kijken. Het Parool
gaf vijf sterren voor deze voorstelling en schreef: “...In ‘Dat wordt
oorlog’ woedt een hevige strijd
tussen wie je bent en wie je zou
willen zijn. In vrijwel alle scènes in
het thema aanwezig. Soms direct
herkenbaar, soms bijzonder abstract. En altijd met die goddelijke
Droog Broodsaus vol fantastische

dialogen, overtuigend acteerwerk,
verrassende wendingen en sterke
toneelbeelden waarin altijd minimaal twee dingen tegelijk gebeuren”. (…) “Humor houdt zich bij
voorkeur schuil in overdrijving. Veel
cabaretiers maken daar dan ook
gretig gebruik van, maar weinigen
doen het zo goed als Bas Hoeflaak
en Peter van de Witte. En er zijn er
nog minder die zo goed doseren”.
Aanvang: 20.15 uur; entree: € 20
/ CJP € 14. Kaarten bij Readshop
Abcoude, Hoogstraat 32 of via

www.ab-art.nl

Huiskamervertellingen
Op zaterdagavond 19 januari vinden
in Studio NatuurlijkGezien aan
Wilgenlaan 41b in vinkeveen huiskamervertellingen plaats. Elza Vis van
Binnenste-Buitenverhalen is lid van
een vertellerscollectief bestaande uit
vier vertellers. Dit vertellerscollectief
‘De Gouden Tak’ verzorgde in Amersfoort en Harderwijk in het afgelopen
najaar succesvolle optredens. Nu is
de groep in Vinkeveen. Het luisteren
naar en uitwisselen van verhalen is
een eeuwenoude traditie die in deze
tijd een nieuwe opleving kent. De
vertellers en luisteraars zijn verbonden door het verhaal en bouwen een
sfeer waarbinnen het verhaal tot

bloei komt. Dat vraagt een intieme
omgeving en een beperkt publiek. De
vertellers van ‘De Gouden Tak’ delen
een grote passie voor verhalen en
vertellen met elkaar. Zij hebben elk
een eigen gezicht en toon. Dat maakt
deze huiskamervertellingen een
afwisselende voorstelling. Muzikale
medewerking door Marion Vrind
(accordeon) en Titia DroogleeverFortuyn (viool/blokfluit/gitaar/zang).
Ontvangst met koffie om 19.45 u,
we beginnen uiterlijk om 20.00 u.
Met een pauze halverwege sluiten
we om 22.00 u af. De toegang is
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt
gewaardeerd voor dekking van de

(reis)kosten. Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Deelname
bij volgorde van aanmelding: Elza
Vis 0297 261316/06 23150498 of
elza@binnenste-buitenverhalen.nl
Indien deze avond vol is, zijn er
mogelijkheden op andere verhalenavonden met gastvertellers en
musici op o.a. 12 februari (n.a.v. de
verhalenbundel ‘Dichter bij de verte’),
1 maart (muzikale verhalenavond) of
21 maart (Wereldverteldag). Neem
contact op met Elza Vis van Binnenste-Buiten.

Judith Brandon: “Het mooie aan deze molen is dat hij voelbaar oud is en dat het
een plattelands, weids uitzicht biedt.” 			
foto patrick hesse

we veel van het uitzicht kunnen
genieten. Het mooie aan deze molen
vind ik dan ook dat hij voelbaar
oud is en dat het een plattelands,
weids uitzicht biedt. Vooral in het
voorjaar en de zomer is dat prachtig. Dan wordt de molen omringd
door vee, hazen, zwanen en andere
vogelsoorten. Afgelopen zomer liep
er zelfs een wezel rond. Juist dat
soort kleine toevoegingen, maakt het
wonen in de molen aantrekkelijk en
ontspannen.
Toeristische trekpleister
Een oer-Hollandse molen in een
vlak landschap valt op, zo merken
Arno en Judith. Regelmatig zien ze
nieuwsgierige fietsers en wandelaars. Judith: “Omdat we in de molen
wonen, is deze niet publiek toegankelijk. Twee keer per jaar openen we
de deuren voor bezoek, namelijk op
de Nationale Molendag en de Open
Monumentendag.” Arno: “Natuurlijk
waarderen we de interesse in de
molen. Zo nu en dan maken we een
uitzondering en nodigen we kijkers
uit, maar dat is alleen als we tijd
hebben en als we écht geïnteresseerde mensen op de steigers zien
staan. Daarnaast komt het voor dat
we groepjes kinderen via scholen en
Kunst Centraal ontvangen.” Judith:
“Die kinderen vinden het vaak
geweldig om hier in de wieken te
klimmen en in de kap te kijken. Daar
verzinnen we dan een raadsel bij
waardoor ze ook zelf eigenschappen
van de molen ontdekken.”
Jubileumboek
Naast de eigen molen, is er bij Arno
en Judith ook interesse in andere
molens in binnen- en buitenland.
Tijdens vakanties in andere Nederlandse provincies en landen als

Griekenland en Portugal hebben ze
verschillende molens bekeken. Daarnaast is Arno vrijwillig molenaar op
de Garstenmolen in Nigtevecht en
‘Molen de Kraai’ in Westbroek én
neemt hij proefexamens bij molenaars in opleiding af in verschillende
- nog actieve – molens, waardoor hij
regelmatig andere molens binnenstapt. Judith is vrijwillig molenaar
op de molen in Kockengen, die
binnenkort na een lange periode van
restauratie weer zal malen. Judith:
“Er is een grote verscheidenheid
aan molens. Dat merk je niet alleen
als je de Nederlandse molens met
die in het buitenland vergelijkt, maar
ook als je binnen Nederland of zelfs
binnen de provincie Utrecht blijft zie
je duidelijke verschillen in vorm en
functie, denk aan korenmolens, watermolens en zelfs een zaagmolen.
Ter ere van het 50-jarig jubileum
van de Utrechtse Molenstichting
wordt er in de loop van het jaar een
boek uitgebracht waarin alle molens
in Utrecht aan bod komen. Het
wordt geen technisch boek, maar
een boek met feiten, historie en
gebeurtenissen waardoor het voor
een breed publiek toegankelijk is.
De stichting heeft mij gevraagd de
foto’s te verzorgen en daarvoor reis
ik nu de provincie door. De molen in
Elst bijvoorbeeld blijkt een prachtige
authentieke molen te zijn die nog in
werking is. Zo leer ik zelf ook steeds
meer bijzondere molens kennen.”
Het echtpaar beleeft het wonen in
de molen als een ware hobby. Arno
en Judith moeten er dan ook niet
aan denken ooit naar een ‘gewone’
woning te verhuizen. Judith: “Wij
wonen hier heerlijk. Nee, ons krijgen
ze hier niet meer uit.”

12									

18 januari 2013		

DE GROENE VENEN

Steek je licht op bij de open avonden van het VeenLanden College

luchtfoto's peter bakker

VLC Vinkeveen

VLC Mijdrecht 						

Op maandag 21 januari in Vinkeveen en op donderdag 24 januari in Mijdrecht ben je als kersverse
brugklasser samen met je ouders welkom op het VeenLanden College.
Het VeenLanden College zal er die avonden voor zorgen dat ook jij je licht kunt laten schijnen.
Hoe? Kom dat zien en beleven op beide avonden van 19.00 tot 21.30 uur.

Het is een leuke gelegenheid om de sfeer te proeven op school en de docenten te leren kennen.
Onze leerlingen zijn deze avonden actief om je rond te leiden, van drinken te voorzien en om je een
beeld te geven van waar zij in de lessen op het VeenLanden College mee bezig zijn.

Er is een algemene presentatie in de aula en verder zijn er allerlei activiteiten en wordt er voorlichting gegeven over alles wat het VeenLanden College zoal te bieden heeft.

Voor je ouders en voor jou is het misschien ook fijn om te weten dat het VeenLanden College het
goed doet volgens de laatst gepubliceerde cijfers in de Volkskrant.
Maar, dat wisten wij natuurlijk al lang….

VeenLanden College

OPEN

AVONDEN
Steek je licht op bij het VeenLanden College, we zien je graag!


VeenLanden College Vinkeveen
maandag 21 januari 2013



VeenLanden College Mijdrecht
donderdag 24 januari 2013
van 19.00 tot 21.30 uur

____________________________
Inschrijfdata nieuwe leerlingen:
Mijdrecht:
6 en 7 maart 2013
Vinkeveen:
7 en 8 maart 2013

Anglia Master Class • Entreprenasium • de ondernemende mavo
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Zaterdagmiddag 26 januari Open Huis

Kort Nieuws

Mijdrecht is een schitterende Houthal rijker

Abcoude

Zonnig Abcoude
info-avond op
22 januari

Op zoek naar tuinhout, timmerhout, plaatmateriaal, hardhout of kozijnen? Dan is er goed nieuws. In Mijdrecht is onlangs een nieuwe
houthal geopend. Niet zo maar een.
door anja verbiest   foto peter bakker

Wilco Zaal, ruim tien jaar werkzaam
in de houthandel, heeft de stoute
schoenen aangetrokken. Al lang
bestond de wens zelf een bedrijf op
te starten en dat heeft hij nu dus in
praktijk gebracht. Al zijn kennis en
ervaring heeft hij gebundeld en is
aan de slag gegaan. Het resultaat
mag er dan ook zijn. Hij heeft zich
gevestigd in Mijdrecht. De woonkern waar velen hem kennen. In het
pand het Energieweg 33 is vanaf
begin januari een houthal gevestigd.
De kolossale ruimte is overzichtelijk ingericht. In overzichtelijke
schappen, tuinhout op soort en
lengte gesorteerd en alles met een
aanhangwagen goed bereikbaar. Je
kunt er binnenrijden, stoppen op de
locatie waar je hout ligt en lekker in
de hal stapelen. Al de houtsoorten
liggen overigens binnen opgeslagen.

Dus het hout blijft in goede conditie
en trekt niet bij voorbaat al krom.
Het is niet alleen hout wat Wilco
verkoopt. Met al z’n diploma’s aannemerij op zak en ruim tien jaar ervaring in het verkopen van hout is hij
in staat een gedegen ‘gratis’ advies
te geven. Uit de praktijk weet hij
maar al te goed dat het beoordelen
van de hoeveelheid en soort hout die
je voor een bepaalde klus nodig hebt
niet voor iedereen is weggelegd.
Niet al te ervaren klussers kunnen
bij hem terecht en na overleg wat
de bedoeling is, zorgt Wilco er voor
dat de klant het pand goed gedegen
voorgelicht verlaat. En nog belangrijker, met de juiste spullen. Maar er
is meer. Wilco maakt tafels en banken op maat, voor binnen en buiten.
U kunt er terecht voor fraaie houten
vloeren waar u jarenlang plezier aan

Soïchi Kappers bestaat 10 jaar in Vinkeveen

“Een mooi kapsel moet wel
betaalbaar blijven”
Vandaag is het precies tien jaar geleden dat Dennis van Eijk de kapperszaak van zijn vader aan de Herenweg 111 in Vinkeveen overnam en
begon met Soïchi Kappers.
door anja verbiest   foto peter bakker

Dennis van Eijk (40) wist al jong dat
hij in de voetsporen van zijn vader én
zijn opa zou treden. “Het was voor
mij van jongs af aan duidelijk dat ik
kapper zou worden. In de loop der
jaren heb ik dan ook alle diploma’s
gehaald die er in dit vak te behalen
zijn. Na mijn opleiding heb ik bij
diverse kapsalons in de Randstad
gewerkt, variërend van een knipfabriek tot de duurste salon. Ook was ik
de eerste gabberkapper op alle grote
houseparty’s in het land en - heel wat
anders - leraar op een kappersopleiding. Ik vind het prettig en belangrijk
om niet alleen onafhankelijk en
veelzijdig te zijn, maar vooral ook om
goede kwaliteit te leveren tegen een
betaalbare prijs. De naam van mijn
zaak, Soïchi Kappers, geeft dat ook

een beetje aan. Soïchi betekent in het
Japans de beste of de eerste. Maar
Soïchi is ook een speelse verbastering
van zo-issie. Ik, Dennis dus.”
De opa van Dennis van Eijk begon
vele jaren geleden als kapper in Wilnis en zijn vader opende zijn eerste
eigen zaak in 1960 in Vinkeveen.
“Als derde generatie zet ik met veel
plezier de familietraditie voort. Mijn
opa en vader waren echte dorpskappers en dat voel ik me ook, al leven
we natuurlijk wel in een andere tijd.
Een tijd waarin mensen snel geholpen
willen worden, maar ook snel overschakelen naar een ander. Ik doe mijn
best om al mijn klanten - vrouwen,
mannen en kinderen, vaste klanten of
passanten - zich bij mij thuis te laten
voelen.”

kunt beleven. Omdat de overhead
van het bedrijf klein is, bent u ook
verzekerd van een scherpe prijs.
De nieuwe houthandel laat met trots
zien wat het resultaat is van een
aantal weken hard werken om de
zaken voor elkaar te krijgen. Op zaterdagmiddag 26 januari bent u van
harte welkom om kennis te maken
met Wilco en zijn zorgvuldig samengestelde assortiment. Dus heeft u

plannen voor nu of voor straks in
het voorjaar, loop eens even binnen.
Ervaar eens dat goed niet altijd heel
erg duur hoeft te zijn.

Dennis legt de lat hoog voor zichzelf.
“Ik streef altijd naar de beste kwaliteit. Maar tegelijkertijd moet de klant
het kapsel dat ik creëer ook zelf kunnen maken, elke dag opnieuw. En ik
kan wel eens gek doen of zomaar een
spontane actie verzinnen, dat hoort
bij mij. Omdat
ik net vader van
een mooie dochter ben geworden, organiseer
ik bijvoorbeeld
binnenkort een
workshop ‘Vlechten voor papa’s‘,
voor vaders met
jonge dochters.
Daarnaast maak
ik regelmatig
gebruik van Facebook. Als extra
service sms ik
regelmatig mijn
klanten dat het
weer tijd wordt
voor een overheerlijk bakje koffie en een knipbeurt.
Dat wordt erg gewaardeerd.”
Soïchi Kappers is niet aangesloten
bij een keten. “Ik ben onafhankelijk,
ook dat past bij mij. Ik doe graag

mijn eigen ding. Zo ondersteun ik ook
vaak mooie acties en goede doelen
die hier in het dorp Vinkeveen worden
georganiseerd. ”
Hebben zijn klanten een vraag over
bijvoorbeeld hun hoofdhuid, dan geeft
Dennis zo goed mogelijk advies.
“Of ik ga op
zoek naar een
oplossing voor
hun probleem.
Bij voorkeur
met behulp
van natuurlijke
producten tegen
een goede prijskwaliteitverhouding. Zeker
in deze tijd vind
ik dat ook een
mooi kapsel
betaalbaar moet
blijven. Mede
daarom geef ik
tot eind februari 2013 iedere
klant die met dit
artikel naar Soïchi Kappers komt 5
euro korting.”
Meer informatie over Dennis van Eijk
en Soïchi Kappers is te vinden op

Houthal Mijdrecht
Energieweg 33
3641RT Mijdrecht
Tel. 0297-273151
info@houthalmijdrecht.nl
www.houthalmijdrecht.nl

www.soichi.nl.

Brandwonden? Altijd koelen met water, de rest komt later!
Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw
veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook
veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Ze geven
u graag informatie en advies. Wat moet ik doen bij brandwonden?
Brandwonden? Altijd koelen met water, de rest komt later!
Hoewel de oorzaak vaak klein is,
kunnen de gevolgen groot zijn.
Denk maar eens aan een kop koffie
of thee die omvalt of losse kleding
in de buurt van een kaars.
Regels voor eerste hulp:
• koel tenminste tien minuten met
lauw zacht stromend leidingwater;
• verwijder in de tussentijd voorzichtig de kleding die niet aan de
wond kleeft;
• smeer niets op de brandwond;

• waarschuw een arts bij blaren,
een elektrische of chemische
verbranding;
• geef het slachtoffer niets te eten
of te drinken.
Het belangrijkste is dat u de
brandwond koelt. Bij kinderen is
het belangrijk dat u de wond koelt,
maar niet het hele lichaam. Kinderen kunnen makkelijk onderkoeld
raken. Als er geen andere mogelijkheden zijn, kunt u bijvoorbeeld

slootwater gebruiken om te koelen.
Dat is altijd beter dan niets doen.
Tip:
Kijkt u eens op www.brandweer.nl en

www.brandwonden.nl voor meer informatie. Met vragen kunt u terecht
via info@vru.nl.
Heeft u werkende rookmelders in
huis? Rookmelders redden levens.

Zonnepanelen, denkt u daar wel
eens aan? Zonne-energie is nu
17% goedkoper dan gangbare
energie! De ontwikkeling van
duurzame energie gaat dan ook
razendsnel. Door te investeren
in zonnepanelen op eigen dak, of
door te participeren in panelen op
andermans dak, kunt u aanzienlijk
besparen op uw energie-uitgaven.
Het rendement neemt daarbij ook
nog eens toe wanneer u de inkoop
samen met anderen doet.
Bent u eigenaar van een groot
dakoppervlak, zoals op schuren,
verenigingsgebouwen, bedrijfspanden, etc.? Dan is het misschien
financieel interessant om daar
zonnepanelen op te leggen. U
kunt dat o.a. doen via participatie
van consumenten, die zelf niet
over een geschikt dak beschikken
of hun geld met goed rendement
willen investeren. Met beide
mogelijkheden komt duurzame en
goedkopere energie binnen het
bereik van iedereen.
Op dinsdagavond 22 januari kan
men in het Viscentrum Abcoude
kennismaken met concrete mogelijkheden om in zonne-energie te
investeren en/of te participeren.
In Baambrugge blijkt het initiatief
'Zonnig Baambrugge' een groot
succes, en nu gaat dan ook Zonnig
Abcoude van start. Kijk ook op
Facebook Zonnig Abcoude voor
het laatste nieuws.
Aanwezig is o.a. leverancier, Zon
& Co, die alles kan vertellen over
zonnepanelen. Zon op Nederland
komt vertellen hoe het werkt met
participaties in zonne-energie op
andermans dak en het oprichten
van coöperaties. Er liggen offertes ter inzage en er wordt ook een
documentaire getoond over hoe
anderen dit hebben aangepakt. Na
afloop staan 'zonne-ambassadeurs'
- eigenaren van zonnepanelen klaar om hun ervaringen te delen.
Deze avond is gratis en verplicht
u tot niets. Locatie: Viscentrum,
Molenweg 19, bij Fort Abcoude.
Welkom vanaf 19 uur met koffie/
thee
Aanvang programma 19.30 uur.
Het aantal plaatsen van het Viscentrum is beperkt. Reserveer een
plaats door een mailtje te sturen
naar zonnig.abcoude@gmail.com
of te bellen met telefoon 0294
281741.
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Welkom op het Wellantcollege

Wellantcollege Westplas Mavo

Wellantcollege de Groenstook

Nog even en de basisschoolperiode zit erop. Dat geldt voor alle leerlingen die nu nog in groep 8 zitten en
straks, als brugklasser, één van de scholen voor het voortgezet onderwijs gaan bezoeken. ‘Welke school past
het beste bij mij?’ een vraag, waar vele leerlingen en ouders zich de komende tijd mee bezig houden. De
open dagen van de scholen van Wellantcollege in Aalsmeer helpen hen bij het maken van de juiste keuze. Op
woensdag 30 januari houdt Wellantcollege vmbo de Groenstrook haar open dag en op donderdag 31 januari
staan de deuren van Wellantcollege Westplas Mavo voor alle belangstellenden open. Om te ervaren hoe het
dagelijks leven op de Groenstrook verloopt, organiseert de school lesjesdagen. De leerlingen van de basisschool volgen dan echte lessen in verschillende vakken en bespreken met de school-ambassadeurs van de
Groenstrook wat hen straks allemaal te wachten staat.
Mavo begint het komend schooljaar
met de Business klas voor ondernemende leerlingen, die misschien
in de toekomst een eigen bedrijf
willen starten.
Kies je op de Groenstrook niet voor
een themaklas dan volg je automatisch de vrije carrousel, waar
onder andere ICT, bewegen & sport

en design & lifestyle aan de orde
komen.
De Westplas Mavo heeft een speciale klas voor leerlingen, die een
advies tussen mavo en havo hebben
gekregen. Deze zogenaamde Havokansklas geeft de mogelijkheid om
na twee jaar theoretische leerweg
op de Westplas Mavo, over te stap-

wellant.nl

Wellantcollege laat talent tot
ontwikkeling komen. Voor leerlingen met speciale interesses
zijn themaklassen gemaakt. De
Groenstrook heeft de Paardenklas,
de Kookklas en start het nieuwe
schooljaar met de Tec-klas, voor
leerlingen die technisch, vindingrijk en nieuwsgierig zijn. Westplas

Bezoek onze

OPEN
DAGEN
Wellantcollege de Groenstrook

Wellantcollege Westplas Mavo

Wellant vmbo

Wellant mavo

woensdag 30 januari
14.00 - 16.30 uur en 18.30 - 20.30 uur

donderdag 31 januari
18.30 - 21.00 uur

Jac. P. Thijsselaan 18
1431 KE Aalsmeer
0297 38 49 49
degroenstrook@wellant.nl

1e J.C. Mensinglaan 40
1431 RW Aalsmeer
0297 32 52 44
westplas@wellant.nl

wellantcollege
ll

pen naar de derde klas havo van
het Hermann Wesselink College in
Amstelveen. Ook heeft de Westplas
Mavo ‘Projectonderwijs’ op het
rooster staan; een aantal uren per
week wordt er dan in kleine groepen gewerkt aan opdrachten en projecten binnen een bepaald thema.
Er wordt veel samengewerkt en
georganiseerd.
Wellantcollege de Groenstrook en
Westplas Mavo hebben prachtige
nieuwe gebouwen met moderne
praktijk- en theorielokalen. Beide
scholen hebben een gymzaal met

klimmuur. In deze moderne huisvesting kan nu nog beter en uitdagender les worden gegeven.
Om sfeer te proeven, leerlingen te
ontmoeten en de scholen van binnen te bekijken, wordt iedereen van
harte uitgenodigd voor een bezoek
aan de open dagen. Natuurlijk kun
je ook alvast kijken op de website
van de scholen. Daar staan filmpjes,
foto’s en wetenswaardigheden.
Ga hiervoor naar
wellantvmbo.nl/groenstrook en naar

wellantvmbo.nl/westplas.
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Door Piet van Buul

Bloemenwinkel Bloemfontein Mijdrecht

Een kleine bloemenwinkel met een ruime keuze
In april van het vorige jaar hebben Iris en Dennis Hogerwerf de bloemenwinkel in Winkelcentrum Adelhof overgenomen. Na wat aanpassingen
aan het interieur zijn ze zonder veel ophef van start gegaan. Een officiële
opening vonden ze niet nodig. “De winkel was al bij veel mensen bekend
en het is nu aan ons om te laten zien dat we de klanten aan ons kunnen
binden,” zegt Dennis. En inmiddels hebben ze bewezen dat ze daar heel
goed in slagen.
Iris en Dennis komen beiden uit een
kwekersfamilie. Ze vonden werk in
de bloemen en plantensector. Dennis
was een aantal jaren vertegenwoordiger voor een bedrijf dat plantenmaterialen leverde aan de kwekerijen.
“Ruim drie jaar geleden raakten we
allebei, kort na elkaar onze baan
kwijt,” vertelt Dennis. “Dat was een
goed moment om onze droom van
een eigen bloemenzaak waar te maken. We zijn toen een bloemenwinkel
in De Kwakel begonnen. De Kwakel
is weliswaar een gezellig dorp, maar
het is niet groot en het is omringd
door kwekerijen. Heel veel mensen
werken in een kwekerij en nemen
van daar regelmatig een bloemetje
mee naar huis. We draaiden op zich
wel lekker maar voor de toekomst
wilden we toch liever een locatie met

meer mogelijkheden. We zijn toen in
de hele regio gaan zoeken en begin
vorig jaar kwam dit pand te koop. In
april 2012 zijn we hier van start gegaan. We hebben eerst het interieur
wat aangepast om er toch een eigen
toets aan te geven.”
Een goede locatie
Iris en Dennis tonen zich heel ingenomen met hun winkel. De winkel
is niet groot, maar biedt voldoende
ruimte om een ruim aanbod te
presenteren. En ze zitten op een
strategische plek aan de rand van
het buurtwinkelcentrum. Met twee
supermarkten en nog een paar
andere zaken is er elke dag volop
bedrijvigheid. En onderweg van het
parkeerterrein naar de supermarkt
komt men langs de bloemenwinkel.

Dennis Hogerwerf: “Het zou voor de hand liggen dat wanneer je met je vrouw Iris een bloemenzaak begint, dat je de zaak
dan ook Iris noemt. Daar hebben we wel aan gedacht, maar we hebben gekozen voor Bloemfontein naar de gelijknamige
plaats in Zuid Afrika.”								
foto patrick hesse
Dennis: “Dat levert de nodige impuls
aankopen op van mensen die ter
plekke besluiten om ook een bloemetje mee te nemen. Daarnaast hebben
we natuurlijk heel veel klanten die
bewust naar ons toekomen. We heb-

De Europese Unie heeft geen invloed op uw pensioen?
De toegenomen bevoegdheid van de EU roept de vraag op wat haar
bevoegdheid is inzake uw pensioen.
Welke ingrepen zijn nu gewenst?
Vergrijzing gekoppeld aan gedaalde rekenrente maken aanpassingen
in het Nederlandse pensioenlandschap onvermijdelijk. In veel
andere EU landen wordt pensioen
vooral gefinancierd door de overheid op basis van een omslagstelsel. Zonder extra ingrijpen zouden
de pensioenlasten van dergelijke
landen de financiële stabiliteit van
de EU in gevaar brengen.
Hoe dient deze onvermijdelijke
daling van overheidspensioenen
(deels) te worden opgevangen door
een toename van het aanvullend
pensioen? 60% van de Europese
werknemers neemt nog niet deel
aan een dergelijke regeling. Als
het wenselijk is dat gegarandeerde
aanvullende regelingen worden
vervangen door beschikbare
premieregelingen, wat is dan de
gepaste implementatie?
Wat is de rol van de EU bij deze
essentiële punten?
Geen harmonisatie maar coördinatie
Bij pensioen gaat het vooral om
fiscale, arbeidsrechtelijke en
sociale zekerheidsaspecten. De EU
beschikt niet over het mandaat om
via wetgeving te harmoniseren.
Het EG verdrag legt de primaire
verantwoordelijkheid voor pensioen bij de lidstaten.
De EU kan bevoegd zijn om op te
treden als zaken anders een belem-

mering vormen voor de doelstellingen van het EG verdrag. Daarbij
gaat het vooral om het veiligstellen van het vrije verkeer tussen
lidstaten, zodat de gemeenschappelijke markt niet wordt verstoord.
Dan nog zal de EU proportioneel
dienen te handelen.
De EU kan derhalve niet zelfstandig harmoniseren doch slechts in
overleg met lidstaten coördineren.
Gelet op het huidige financiële
klimaat in de EU zal duidelijk zijn
dat het effectief kan zijn als de EU
financiële middelen inzit om het
gewenste doel te bereiken.
Recente rol van EU
Tot 2010 was vooral de ‘IORP
richtlijn’ van belang. Het streven
om onder meer te zorgen voor een
Pan Europees Pensioenfonds is
niet gelukt vanwege niet eenduidige definities en een groot verschil
in nationale uitwerking.
In 2010 heeft de Europese Commissie het ‘Groenboek’ gelanceerd.
Daarmee werd een uitstekende
aanzet gegeven om op termijn te
komen aan de gewenste adequate,
betaalbare en zekere Europese
pensioensystemen. In 2012 volgde
het ‘Witboek’ dat ingaat op de beantwoording van door het ‘Groenboek’ gestelde essentiële vragen.
Een relevant document.
Nederland was alert
Nederland heeft de hoogste graad
van kapitaaldekking. Als andere

lidstaten hun financiële huishouding niet op orde zouden krijgen,
zou de oplopende inflatie de reële
waarde van ons pensioenkapitaal
uithollen. Verder speelt dat extra
solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen en een recht op waardeoverdracht binnen de EU in het
algemeen plausibel kunnen zijn,
doch voor Nederland vanwege
haar grote voorsprong fnuikend
kunnen zijn.
Conclusie
De EU zal op termijn een grote
invloed hebben op uw pensioen.
Derhalve zaak dat de Nederlandse
regering alert blijft waken over
ook uw belangen!

Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist
p.donders@edo.nl

www.edo.nl

ben altijd een ruim aanbod van kant
en klare boeketten in een variatie
aan kleur en ook in prijsklasse. Maar
indien gewenst, stellen we ter plekke
een boeket samen geheel naar wens
van de klant.”
Een ruim aanbod
Bij Bloemenwinkel Bloemfontein kan
men kiezen uit een grote hoeveelheid
dagverse bloemen. “Elk seizoen heeft
ook weer een eigen aanbod. Momenteel zitten we al volop in de tulpen.
En over een paar weken komen ook
de perkplanten weer aan bod. Ook het
bolseizoen is al weer begonnen. We
betrekken onze bloemen en planten
zowel van de veiling als ook rechtstreeks van kwekerijen uit de regio.
Zo komen de gerbera’s van een Mijdrechtse kwekerij. En de hortensia’s
komen uit de kwekerij van de ouders
van Iris. Naast de bloemen en de
planten kan men bij ons ook terecht
voor tal van cadeauartikelen.”
Bloemfontein geeft eigen spaarzegeltjes uit. Iris: “Bij elke twee euro
vijftig ontvangt men een zegeltje. Een
volle kaart levert een boeketje ter
waarde van vier euro op. Daarnaast
hebben we eigen cadeaubonnen, die
alleen hier bij ons besteed kunnen
worden en we hebben Nationale
Bloemencadeaubonnen van ‘Topbloemen’ die je overal in het land kunt
inleveren. Die bonnen hebben het
voordeel dat ze in de vorm van een
pasje voor een bepaald bedrag geactiveerd kunnen worden. Dat bedrag
kun je vervolgens in delen besteden
en hoef je niet meteen helemaal in
een keer op te maken.”
Speciale bloemstukken
Ook voor feestelijke of droevige gebeurtenissen kan men bij Bloemfontein de passende bloemstukken bestellen. Dennis: “Voor het bruidswerk
gaat het niet alleen om het bruidsboeket. We maken ook mooie boeketten
voor op de trouwauto, of voor de zaalversiering. En meestal horen er ook
de corsages voor de gasten bij. En
wanneer men geconfronteerd wordt
met een sterfgeval zijn bloemen vaak
bij uitstek geschikt om de gevoelens
over te brengen. We stellen boeketten

of rouwstukken samen geheel naar
wens van de familie.”
Wanneer men een bloemetje wil
laten bezorgen buiten de regio dan
kan dat ook. “Wij zijn daarvoor aangesloten bij de organisatie ‘Topbloemen’. Dat is net zo iets als Fleurop
maar bij Topbloemen zijn veel meer
bloemenwinkels aangesloten. Wij zijn
erg tevreden over de service en de
kwaliteit dus we kunnen onze klanten
deze manier van bezorgen van harte
aanbevelen. In de regio de Ronde
Venen en Uithoorn bezorgen we zelf.
Bloemfontein
“Wanneer je samen met je vrouw
Iris een bloemenzaak begint, ligt het
voor de hand dat je die zaak ‘Iris’ wilt
noemen,” zegt Dennis lachend. “We
hebben daar ook wel aan gedacht,
maar die naam was er al. Toen hebben we gekozen voor ‘Bloemfontein’
naar de gelijknamige plaats in Zuid
Afrika waar we heel plezierige herinneringen aan hebben toen we daar
geweest zijn.”

Bloemenwinkel Bloemfontein is gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 24a
(winkelcentrum Adelhof) in Mijdrecht.
Tel. 06-17072006. Meer informatie is te
ook te vinden op de site
www.bloemfonteinmijdrecht.nl
en bij ‘bloemfonteinmijdrecht’ op facebook. De winkel is van dinsdag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 tot 18.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op
maandag gesloten.
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Uitgelicht...
Deze week op
RTV Ronde Venen
Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

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

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

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

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

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

Auteur: Jan Mulder
Titel: Doodstil
Veel mensen hebben behoefte
aan inspiratie en zingeving. Het
lijkt erop dat er ondanks alle
welvaart ook iets verloren is
gegaan. Daarom zoeken mensen
naar een beter evenwicht tussen
materiële welvaart en geestelijk
en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de
Spiritualiteit willen aansluiten
bij deze groeiende behoefte aan
zingeving en inspiratie die we in
onze samenleving op dit moment
zien.
Doodstil van Jan Mulder is
het essay van De Maand van
de Spiritualiteit 2013, een
droogkomisch betoog voor de
stilte. Doodstil toont Mulder in
topvorm: speels, nuchter en wanhopig op het hilarische af.
Vanaf 12 januari is het voor
€ 2,50 te koop in de boekwinkel.

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

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

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

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

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

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

Kijk RTV Ronde
Venen digitaal.
UPC kanaal 31.
Ziggo kanaal 41

De oorlogsbruid 		
Nancy Richler
Als een
jonge,
mysterieuze
vrouw in
het naoorlogse
Montreal
opduikt,
is het
meteen
duidelijk dat
ze niet degene is die ze beweert
te zijn. Ze doet zich voor als de
joodse Lily Azerov, maar verdwijnt
vervolgens spoorloos en laat haar
man en pasgeboren dochtertje
verbijsterd achter. Jaren later
gaat Ruth, de dochter die door
Lily in de steek is gelaten, op zoek
naar haar moeder, een vrouw die
ze misschien nooit zal vinden of
werkelijk leren kennen.
Onder vrienden 		
Amos Oz
De in
elkaar
hakende
verhalen
in Onder
vrienden
spelen
zich af
in de
fictieve
kibboets
Jikhat,
halverwege de jaren vijftig. Ze schetsen
wonderlijk subtiele portretten
van een aantal inwoners van de
kibboets, die eigen dromen hebben en persoonlijke pijn ervaren
in de schaduw van een van de
grootste collectieve dromen uit
de geschiedenis van de twintigste
eeuw. Een vader wiens jonge

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

1

2

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

Welkome Boost!
Eindelijk is het nieuwe verkoopjaar ook voor ons begonnen! Met
een geheel nieuw verbouwde en
ingerichte winkelruimte beginnen we het jaar weer opgeruimd
en fris. Nou ja fris, al die drukte
heeft helaas zijn tol geëist… de
hele familie ligt met de griep op
bed, hoge koorts, snotterend en
snuitend! Gelukkig ben ik op het
moment de enige die tot nu toe
de dans is ontsprongen, en nee,

DE GROENE VENEN

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

Dinsdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00
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ik heb niet tijdens de verbouwing
aan de kant gezeten, die armpjes
zijn een week lang uit de mouwen
gestoken, hoor! Ik hoop dat het
legioen aan vitamine- en probioticapreparaten die ik ’s ochtends
naar binnen werk hun best blijft
doen voor een virus vrije Viv. De
winkel moet toch blijven draaien
en ook het huishouden en de
verzorging van man en zoonlief
mag niet achterblijven, zeker niet
als ze ziek zijn. De espressootjes
zijn dan ook welkome opkikkertjes
tussendoor, maar om er nu een
stuk of 15 op een dag te drinken… niet zo verstandig!
Gelukkig heb ik ook een ruime
keuze uit de ongeveer 100 theesoorten die op de planken staan
en er is er één die mij die opkikker geeft die ik nodig heb. De
Boost thee! Deze thee melange
van maté, groene thee, kaneel,
gember en kardemom heeft een

dochter gaat samenwonen met een
kibboetslid van zijn eigen leeftijd;
een echtgenote die een aangrijpende brief schrijft aan de vrouw
voor wie haar man haar verlaten
heeft; een vader die zich niet kan
beheersen als zijn zoontje gepest
wordt; en een oudere tuinman die
alle rampen van de wereld op zijn
schouders torst.

uit zich soms op manieren die niet
door jezelf en de omgeving geaccepteeerd worden.
Met deze tweede gedichtenbundel
roept Rosa Stael op om je gevoel
meer bewust te worden.

5

Dik in orde 			
Anne Elzinga

3

De laatste dochter 		
Jane Casey
Een
tienermeisje
wordt
dood gevonden,
haar
keel is
doorgesneden.
Zij is
het
eerste
slachtoffer, haar moeder het tweede.De
jonge, gedreven rechercheur Maeve
Kerrigan wordt naar de plaats delict
in het lommerrijke Wimbledon
gestuurd. In eerste instantie denkt
ze dat het om een gezinsdrama gaat.
Hoewel het recherche team de vader
bewusteloos in het huis vindt, is hij
verdachte nummer één. Eenmaal bij
bewustzijn maakt hij echter duidelijk
dat hij niet hun hoofdverdachte is,
maar het derde slachtoffer.Het enige
familielid dat er ongeschonden van
afkomt is de vijftien - jarige Lydia. Zij
heeft haar moeder en tweelingzusje
gevonden en is daardoor de enige
getuige. Maar zij weigert te praten...

4

Voelend leven 		
Rosa Stael
Ieder
mens
heeft
gevoel
maar niet
iedereen
is zich
daar altijd
van bewust. Het

sterke maar warme smaak en is
ideaal voor iedereen die wel een
boost kan gebruiken! Het helpt
je een goed energiepeil op te
bouwen en tegelijkertijd is het een
verwennerij!
Over maté heb ik laatst een stuk
geschreven, maar voor diegenen
die het hebben gemist: maté staat
bekend in Zuid Amerika om zijn
oppeppende eigenschappen en in
India wordt het zelfs als medicijn
tegen psychische vermoeidheid
gebruikt. Over groene thee is natuurlijk bekend dat het rijk is aan
flavonoïden en helpt het lichaam
Vitamine C op te nemen terwijl
de kleine hoeveelheid cafeïne
het lichaam een boost geeft. Die
kleine driehoeksverhouding tussen
de verschillende ingrediënten
zorgt ervoor dat ik gedurende de
dag een kleine opkikker krijg.
En daarbij geven de kaneel en
kardemom een kruidige, warme

Plus size vrouwen zijn prachtig.
Alleen weten ze dat zelf niet altijd. Dagelijks hebben ze te maken
met vooroordelen, discriminatie en
vernederingen. Dik zijn is je eigen
schuld. Dik zijn is lelijk. Dik zijn
maakt ziek. Veel vrouwen geloven
dat en dat maakt ze eerder dikker
dan dunner, hoeveel diëten ze ook
uitproberen. Ook Anne Elzinga
is in haar leven minstens twee
volwassen kerels afgevallen en
weer aangekomen. Na de zoveelste lijnpoging was ze het zat. Ze
besloot op zoek te gaan naar de
oorzaken van haar zwaarlijvigheid en sprak met lotgenoten en
deskundigen. Ze ontdekte dat er
met overgewicht lang en gelukkig
te leven valt als je je kunt bevrijden van alle negatieve gedachten
daarover. In Dik in orde vertelt
Anne Elzinga openhartig en met
veel humor over haar strijd met
overgewicht en rekent af met alle
mythen rondom overgewicht en
obesitas. Ze motiveert andere
vrouwen hun lijf te accepteren en
zich te focussen op een gezond in
plaats van een slank lichaam.

smaak. Een lekkere thee dus om
deze koude winterdagen mee door
te komen.
Mijn man zei snotterend, het
wordt weer tijd voor zon, zee en
rosé maar die gedachte kon hij
weer letterlijk in de ijskast zetten,
toen er duizenden vlokjes sneeuw
uit de hemel vielen.
Ik schenk nog een mok thee in, sla
een vitamine C-tje achterover en
droom stiekem met hem mee.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Week van Gebed 2013:
‘Wandelen met God’

Inschrijving geopend voor PK Sport Bosdijkloop
Zondag 17 februari klinkt op de Kerklaan in Vinkeveen het startschot
voor de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De Merel organiseert dit hardloopevenement voor de 35ste keer, een jubileumeditie.
Iedereen is van harte welkom bij deze gezellige loop in de winterperiode. Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon (deelname vanaf 16
jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het fraaie buitengebied van
Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen. Deze
afstanden zijn zowel geschikt voor wedstrijdlopers als voor recreanten.
De loop voor de jeugd tot en met 12 jaar is dit jaar voor het eerst 1
kilometer i.p.v. 1,7 kilometer. Start en finish zijn vlakbij sporthal De
Boei in Vinkeveen (Kerklaan 32). Deze sporthal is een fraaie en ruime
accommodatie, voorzien van kleedruimten, douches en een foyer met
horeca-faciliteiten. Er is EHBO, ook is er een masseur om de benen
voor en na de loop te laten masseren.
Doe ook mee!
Meedoen is eenvoudig, ga naar
www.inschrijven.nl. Hierdoor hoef
je op de dag van de loop geen
inschrijfformulier in te vullen.
Bij voorinschrijving bedraagt het
inschrijfgeld voor de halve marathon en de 10-kilometerloop 7 euro
en voor de 5-kilometerloop 5 euro.
Betaling van het inschrijfgeld vindt
plaats middels het iDEAL betaal-

Nieuwe MBO opleiding
in Mijdrecht
Stichting 2BE is een not for profit
organisatie aan de Rondweg 1a in
Mijdrecht. Jongeren van 16 jaar
en ouder, volgen daar vanaf 21
januari, een MBO opleiding niveau
1 en/of 2, zij worden begeleid door

systeem, betalen via internetbankieren bij uw eigen bank. Deelname
aan de jeugdloop is gratis! Elke
deelnemer aan de jeugdloop ontvangt ook nog een leuke medaille.
Voorinschrijven is mogelijk tot en
met 14 februari. Let op: de voorinschrijving is 1 euro goedkoper
dan de inschrijving op de dag van
de loop zelf. Inschrijven in sporthal
De Boei kan op 17 februari vanaf

stichting 2BE en het ROCvA, zodat
zij met meer kans de arbeidsmarkt
op kunnen. De stichting is bedoeld
voor jongeren uit onze omgeving,
die op zoek willen gaan naar hun
talent, passie en wie ze zijn. Ook
wanneer het wat moeilijker gaat.
De MBO is een mogelijke springplank om weer door te kunnen
stromen naar een baan, maar ook

10.30 uur tot uiterlijk een kwartier
voor de start.
De jaarlijkse Bosdijkloop is dit jaar
extra feestelijk. Alle deelnemers
ontvangen een herinnering vanwege
het 35-jarig jubileum.
Het parcours is vlak en over
verharde wegen. Vele vrijwilligers
zorgen voor een veilige route. De
kilometerpunten bij alle afstanden
worden met grote kilometerborden

naar een vervolgopleiding. Je kunt
na het erkende diploma de horeca
in, maar ook als nog een andere
richting kiezen. Weet je nog niet
welke richting je in wilt?
Ga met ons mee op zoek naar je
talent…

www.stichting2be.nl.

aangegeven, per afstand een andere
kleur en bij elke km één bord. Wil
je alvast de route zien? Zie de
routekaarten op www.ttcdemerel.nl.
Hier vind je ook nadere info over de
PK Sport Bosdijkloop. Of bel met
Peter Meijer, tel. 06-48013782,
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com
of volg de loop op Twitter
(@Bosdijkloop).
foto wim de bruijne

Stichting 2BE, Rondweg 1a,
Mijdrecht
0297-267085.

CommuniCatie is

kleur bekennen!
Multi Mondo wil jongeren meer in beweging krijgen
Jongeren kunnen nu meer in actie komen via sportactiviteiten van de interculturele stichting Multi Mondo. Vanaf eind januari kunnen vaders en zoons
op zondagavond in de zaal voetballen en woensdag jl. startte een nieuwe
wekelijkse zwemgroep voor kinderen vanaf 8 jaar in het Veenweidebad.
Het doel van deze nieuwe initiatieven is om jongeren meer in beweging te krijgen op een leuke manier.
Zo kunnen ze in een gezellige groep
samen werken aan hun conditie,
hun zwemtechniek verbeteren en
iets nieuws leren in bijvoorbeeld
een workshop duiken. Een van de
gewenste neveneffecten is natuurlijk afvallen en om overgewicht te
voorkomen.

Dat laatste geldt ook voor het
zaalvoetballen. Daarbij is het vooral
de bedoeling dat duo’s van vader
en zoon (vanaf 13 jaar) samen hun
energie kwijt kunnen. Als een van
de twee niet erbij kan zijn, blijft de
ander natuurlijk gewoon welkom.
Het gaat er vooral om meerdere
generaties zaalvoetbalwedstrijden te
laten spelen. Dit kan op elke laatste
zondag van de maand in sportzaal
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aan: dat kost namelijk maar € 50,-.
ons vooronseen
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voor
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afspraak.
Beken
KLEUR
en bel
Deze scherpe prijzen zijn mogelijk
PRWORKS bv • INDUSTRIEWEG 15 • 3641 RK MIjDREchT
ons voor een afspraak.
0297 250 530 • info@prworks.nl • www.prworks.nl
vanwege subsidie van gemeente De
PRWORKS bv • INDUSTRIEWEG 15 • 3641 RK MIjDREchT
0297 250 530 • info@prworks.nl
• www.prworks.nl
bv • INDUSTRIEWEG
15 • 3641
Ronde Venen. IedereenPRWORKS
die interesse
PRWORKS bv • INDUSTRIEWEG
15RK
• 3641MIjDREchT
RK MIjDREchT
0297
250
530
•
info@prworks.nl
•
www.prworks.nl
0297 opvragen
250 530 • info@prworks.nl • www.prworks.nl
heeft, kan meer informatie
via: info@multimondo.nl of via stichting de Baat: tel. 0297 - 230 280
(ma. t/m do. 9.00 - 15.30 uur) of via
06 - 26 99 93 95.

Ook in De Ronde Venen vindt vanaf
zaterdag 19 januari de jaarlijkse
Week van Gebed plaats. Dit jaar is
er voor het eerst een locatie in Abcoude bij. Het thema is deze keer
‘Wandelen met God’, gebaseerd op
de tekst uit het bijbelboek Micha 6
vers 8. Christenen uit India hebben
de tekst aangedragen om wereldwijd voor te bidden.
In de gebedsweek gaan christenen
wereldwijd en in ons land bidden
voor elkaar, ons land en de nood
in de wereld. De Nederlandse
gebedsweek in honderden plaatsen
is een initiatief van de Evangelische
Alliantie, (een koepelorganisatie
voor allerlei christenen, kerken en
organisaties) in samenwerking met
de Raad voor Kerken.
Lokale vrijwilligers uit diverse kerken organiseren bijeenkomsten in
verschillende kernen. De openingsbijeenkomst is op zaterdag 19 januari in de locatie van ‘De Weg’ naast/
boven de Karwei, Industrieweg
38f in Mijdrecht. Maandag tot en
met vrijdag zijn de bijeenkomsten
telkens op een andere locatie en dit
jaar voor het eerst ook in Abcoude.
Iedere avond zijn gasten welkom
vanaf 19.15 uur en is er gebed van
19.30 – 20.30 uur.
Agenda:
19 jan. Opening,
Mijdrecht in De Weg
21 jan. Mijdrecht ’t Honk,
G. v. Aemstelstraat 5
		
22 jan. Wilnis, De Roeping,
Kerkstraat 12		
		
23 jan. Abcoude, bibliotheek,
Broekzijdselaan 46b
		
24 jan. Wilnis, Kon. Julianaschool,
Stationsweg 7		
25 jan. Waverveen ’t Contact,
Cliffordweg 16		
		
26 jan. Afsluiting in Vinkeveen,
Herenweg 207
Meer informatie:

www.weekvangebed.nl, of e-mail aan:
geloofindevenen@gmail.com.
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OPEN LES WEEK 21 T/M 26 JAN

www.dansschool-mijdrecht.nl

Streetdance Centre
BREAKDANCE
HIPHOP
POPPING
LOCKING
HOUSE
STREETDANCE
Nieuwe lessen al v.a. 12,50 p/mnd.

DE GROENE VENEN

Sunday Lounge
Party
zondag 27 januari
17.00 uur tot 23.00 uur

Kids (v.a. 3 jaar) - Tieners - Volwassenen
Balletschool

Anna

KLASSIEK BALLET
NEXT LEVEL MODERN
JUNIOR CLIP DANCE
THEATER & MUSICAL
VLINDER BALLET
MODERN JAZZ
URBAN & LYRICAL JAZZ

info@danschool-mijdrecht.nl of 0297-776130

Winterse
weggeefweken!
In januari
en februari!

erdag en vrijdag.
dinsdag, woensdag, dond

4 pannenkoeken,

DJ michael (bubbels amsterdam) i Mike Peterson
& mySTeRy gaST
PaRTyCenTRum Club Roekz
Herenweg 55
VinkeVeen
0297-262174

neem IeDeReen mee
DIe Je kenT

Entree slechts € 10,Inclusief heerlijke hapjes,
live muziek en gezellige gasten

Tot snel bij Club Roekz!

www.roekz.nl

Woensdag
23 januari 2013
van 14.00 - 16.30 én van 19.00 - 21.30 uur

2 gratis

Maak tijdens het Open Huis
kennis met de Leerwegen van Thamen:

6 pannenkoeken,

3 gratis

8 of meer
pannenkoeken,

4 gratis

Niet geldig in combinatie
met andere acties. Voor
aktievoorwaarden kijk op
www.strooppot.nl

Super gezellig zondagavond feest
om de week mee af te sluiten...

vanaf 8 januari ook
op dinsdag open!

• MAVO/HAVO brugklas i.s.m. het Alkwin (M/H)
• Theoretische Leerweg (TL)
• Kader beroeps/Theoretische Leerweg (K/T)
• Kader beroepsgerichte Leerweg (KBL)
• Basis beroepsgerichte Leerweg (BBL) (behalve MAVO/HAVO
alles ook met Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

In de bovenbouw zijn er voor de
beroepsgerichte leerwegen afdelingen in:
• Bouwtechniek • Handel & verkoop • Voertuigentechniek
• Elektrotechniek • Metaaltechniek • Verzorging

Hoef,
Oostzijde 42-43, 1426AE De
77,
37
telefoon: (0297) 59
l.
e-mail: info@strooppot.n
Reserveren mogel ijk,
maar niet op zondag .

www.strooppot.nl

Den Uyllaan 4
1421 NK Uithoorn
T 0297 56 31 92
info@thamen.nl
www.thamen.nl
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Woninginbraken
Vervolg
van voorpagina.

terug vinden van een gestolen auto
en er zijn diverse DNA-matches.
De
stijging
van
26%
van
het
aantal
De
registreerde vorig jaar
• politie


woninginbraken
is
veroorzaakt
in
in De
Ronde Venen in totaal 1862

Komend jaar zullen zowel de gede laatste vier maanden van 2012.
misdrijven,
1958 in
• 


tegenover


meente als de politie fors inzetten
Peter
van
den
Dikkenberg,
wijk2011.
Het
aantal
autokraken
nam

op voorlichting om woninginbraken
vorig jaar af. De daling in het aantal teamchef van De Ronde Venen, gaf

te voorkomen. Onder andere zullen
aan fors te hebben ingezet op de
bedrijfsinbraken is mede te danken

de inwoners worden gewezen op
woninginbraken. In Abcoude is onaan het cameratoezicht op het

het politiekeurmerk veilig wonen.
der andere succes geboekt met het
bedrijventerrein
in Mijdrecht.



2010

2011

2012

2065

1958

1862

aut okraken

285

270

181

– 33%

fiet sdiefst al

126

99

150

+ 52%

vernielingen

286

252

214

– 15%

– 10%

– 2%

woninginbraken

217

168

212

+ 26%

+ 5%

– 13%

– 14% + 128%
– 56% + 173%

Tot aal misdrijven

– 5%

– 5%

– 13%

– 11%

+ 9%

– 7%

– 51%

+ 6%

– 37%

– 8%

+ 56%

+ 7% + 114%

...waarvan pogingen

88

56

69

+ 23%

+ 13%

– 13%

...waarvan geslaagd

129

112

143

+ 28%

+ 1%

– 12%

geweld: t ot aal

162

139

126

– 9%

– 7%

+ 3%

– 32%

+ 5% + 106%
– 24%

0%

10

9

4

– 56%

– 4%

– 100% + 200%

– 67%

...waarvan openlijk t egen persoon

10

10

13

+ 30%

– 17%

+ 200%

0%

– 20%

...waarvan bedreiging

37

40

34

– 15%

– 2%

0%

– 35%

+ 29%

...waarvan mishandeling

– 33%

93

63

68

+ 8%

– 8%

+ 44%

...waarvan st raat roof

2

5

3

– 40%

– 17%

– 100%

...waarvan overvallen

8

3

3

0%

– 20%

0%

...waarvan overig geweld

2

9

1

– 89%

0%

– 100%

– 100%

huiselijk geweld t ot aal
winkeldiefst al

+ 47%
– 100%
0%
– 80%

50

48

40

– 89%

– 1%

– 31%

– 15%

– 7%

102

84

68

– 19%

– 5%

+ 48%

– 67%

– 28%

39

34

31

– 9%

0%

0%

+ 18%

– 28%

Verlaag de kans op een inbraak, zonder een euro uit te geven

Kruip eens in de huid van een inbreker
Gratis en voor niets de kans op een inbraak halveren, wie wil dat nu niet? Volgens Frits van de Kant, directeur van het Beveiligingscentrum Wageningen is het vrij eenvoudig. “Een inbreker kiest altijd de weg van de
minste weerstand. Door als bewoner kritisch te kijken naar je woning, de omgeving van je huis en je eigen
gedrag, kun je een hoop ellende voorkomen.”
Omdat de meeste bewoners niet
gewend zijn om door de ogen van
een inbreker te kijken, verzorgt het
Beveiligingscentrum Wageningen
in heel het land inbraakpreventiebijeenkomsten. Deelnemers krijgen
daar tips en advies om hun veiligheid
te vergroten en potentiële inbrekers
de moed te ontnemen. Voorafgaand
aan zo’n bijeenkomst, wordt vaak
een schouw in de wijk gehouden. Dat
levert voorbeelden van dicht bij huis
op. Van de Kant geeft een voorbeeld:
“Vandaag zag ik in deze wijk nog een
ladder verlaten tegen het raam staan.
Ik hoop dat deze vanavond wel weg
is.” Hij vervolgt: “Inbraak valt nooit
helemaal uit te sluiten. Maar hoe
meer je het inbreken zelf bemoeilijkt,
hoe meer de inbreker zal twijfelen
om een poging te wagen.”
Vijf minuten
Ga, net als een inbreker op zoek naar
de zwakke plekken van je woning.
Oftewel: kruip eens in de huid van
een inbreker. Ga na waar je zelf als
eerste zou proberen om binnen te
komen en kijk hoe moeilijk dat is. De
helft van de Nederlandse woningen
beschikt nog steeds over slecht hangen sluitwerk. Een inbreker herkent
dat direct. Die sloten heeft hij binnen
een halve minuut geforceerd. Volgens
Frits van de Kant hebben inbrekers
gemiddeld vijf minuten nodig voor

een inbraak. “Dertig seconden om
een huis binnen te komen, vier
minuten om de buit te vergaren en
nog eens dertig seconden om het
huis te verlaten. Voor bewoners komt
het erop aan om in die vijf minuten
voor zoveel mogelijk vertraging te
zorgen.”
Behalve het belang van goed hangen sluitwerk – en eventueel een
alarmsysteem – , vormt de omgeving
een belangrijke factor bij het voorkomen van een woninginbraak. Een
inbreker wil immers niet dat buren
of voorbijgangers hem aan het werk
zien. Hoge struiken of bomen rond de
woning vergroten daarom de kans op
inbraak. Tijdens deze donkere dagen
is goede verlichting rond de woning
ook een pre. Daarnaast wijst Van de
Kant op de aanwezigheid van opklimmogelijkheden. “Denk aan een ladder
in de tuin of een kliko waarmee
bijvoorbeeld een raam bereikt kan
worden. Berg deze opklimmogelijkheden op in een schuur of zet ze vast
met een slot.”‘Maak het inbrekers
lastig, zo niet onmogelijk, om bij u
binnen te komen!’
Onoplettendheid
Ten slotte blijkt onoplettendheid van
bewoners de oorzaak te zijn van
heel veel inbraken. “Je kunt nog
zulke goede sloten hebben, als je de

Jeroen Homan van Homan Beveiliging uit Mijdrecht deelt de zorgen
van gemeente en politie over de grote toename van het aantal woninginbraken in De Ronde Venen. “Daar moet zo spoedig mogelijk een
eind aan komen.”

– 14%

...waarvan zeden

bedrijfsinbrak en

“Alarmsystemen zijn er voor elke
portemonnee”

september t/ m
december



= daling van 10%
of meer
= daling of st ijging
m inder dan 10%
= st ijging van 10%
of meer

Homan Beveiliging deelt zorgen over grote toename
woninginbraken

door anja verbiest   foto peter bakker

ontwikkeling 2012
tov 2011, per
4-maands periode

mei t/ m
augustus



ontwikkeling 2012
tov 2011, regio



ontwikkeling 2012
tov 2011, gemeente



januari t/ m
april
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deur niet goed op slot doet, heb je er
weinig aan”, stelt Van de Kant. Ook
andere zeer eenvoudige gedragsveranderingen hebben effect. Sleutels
onder de deurmat, duidelijk in het
zicht liggende kostbaarheden, of
dozen van nieuwe apparatuur bij het
vuilnis, zijn stuk voor stuk absolute
afraders. Het is van belang om ervoor
te zorgen dat de woning er ook
tijdens uw afwezigheid bewoond blijft
uitzien. Bijvoorbeeld door ’s avonds
licht te laten branden, alsof u thuis
bent. Van de Kant: “De huidige ledtv’s maken het verantwoord om deze
’s avonds aan te laten staan. Wanneer
zelfs de buren twijfelen of u thuis
bent, dan hebt u het goed gedaan.”
Social media gedrag
Niemand met een beetje gezond
verstand hangt als hij even weggaat
een briefje op de deur ‘Ben zo terug’.
Waarom veel mensen dan wel op
Twitter, facebook en andere social
media schaamteloos melden dat ze
afwezig zijn, is de politie een raadsel.
Ook inbrekers kijken mee, want hoe
makkelijk is het: je tikt op Twitter
bijvoorbeeld het zoekcommando
'lekker skiën' in; en de landgenoten
die een weekje naar de sneeuw zijn,
vullen je scherm. Koud kunstje om er
woonplaatsen aan te koppelen en de
dief slaat zijn slag...

Homan Beveiliging bestaat sinds
1999 en heeft sindsdien heel
wat bedrijven en woningen in De
Ronde Venen van alarmsystemen en
andere beveiliging voorzien. Jeroen
Homan: “Wij zijn gespecialiseerd
in de installatie, het onderhoud en
de nazorg van alarm-, brand- en
camera-systemen. Voor elke beveiligingsvraag, klein of groot, ontwikkelen we een oplossing op maat.
We hechten groot belang aan een
goede kwaliteit van de systemen
die we leveren en werken alleen
met gecertificeerde producten. Dat
scheelt onder meer heel wat valse
meldingen!”
De afgelopen maanden installeerde
Homan Beveiliging, zelf ook gecertificeerd en aangesloten bij diverse
keurmerken, in opdracht van de
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen beveiligingscamera’s op de verschillende
terreinen. Jeroen Homan: “De
cijfers bewijzen nu al dat dat werkt.
Inbrekers worden nu eenmaal niet
graag gezien.”

zo duur als veel mensen denken. Wij
leveren en monteren een gecertificeerd Honeywell alarmsysteem
vanaf 1.100 euro, inclusief btw.
En wie een inbraakwerende kluis
zoekt, kunnen we helpen vanaf 250
euro inclusief btw.”
Sinds een aantal jaren levert Homan ook een betaalbaar draadloos
alarmsysteem. “Dat scheelt vaak
extra werk, kabels hoeven immers
niet meer vanuit de meterkast door
het hele huis heen getrokken te
worden. Op belangrijke punten in de
woning kunnen met dit systeem onder meer een rookmelder, koolmonoxidemelder, bewegingsmelder en
deurcontacten worden verbonden.”
Jeroen Homan: “Ik vind het
van groot belang dat het aantal
woninginbraken in onze gemeente
zo spoedig mogelijk weer naar
beneden gaat. Mensen moeten zich
veilig kunnen voelen in hun eigen
huis. Mede daarom bied ik de eerste tien klanten die zich bij ons, mét
dit artikel en de advertentie die
hieronder staat, melden voor een
alarmsysteem een gratis koolmonoxidemelder aan.”
Meer informatie over alle mogelijkheden die Homan Beveiliging
aanbiedt, is te vinden op

In de particuliere sector is er
echter nog heel wat te verbeteren.
Jeroen Homan: “Sociale controle
blijft de allerbeste inbraakwering,
je buren kennen is belangrijk. Maar
zorg er desondanks voor dat niet
iedereen zomaar bij je binnen kan
www.homan-beveiliging.nl.
lopen. Landelijk voldoet slechts tien
procent van alle
woningen die tot
2002 gebouwd zijn
aan het Politie•beveiligingsystemen
keurmerk Veilig
•camera systemen
Wonen (PKVW)
voor hang- en sluit•alarmopvolging
werk. Voldoet een
woning wél aan
deze eisen, dan is
de kans twee keer
zo groot dat een
gelegenheidsinbreker dat huis links
laat liggen. En met
een kwalitatief
Uw beveiligingszorg
goed, gecertifiis onze uitdaging!
ceerd alarmsysteem wordt die
kans alleen nog
Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
maar groter! Zo’n
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
systeem is echt niet

Homan Beveiliging B.V.
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Wie verdient de titel
onderneming van de ronde venen
‘Onderneming van De Ronde Venen’ is een nieuw, jaarlijks terugkerend

Wil je een onderneming aanmelden?

event, waarmee het ondernemerschap in De Ronde Venen wordt gestimu-

Via de website www.ondernemingvandrv.nl kun je

leerd. Succesvolle ondernemingen met een belangrijke economische functie

jouw favoriete onderneming opgeven voor deze titel.

of ambitieuze startende ondernemingen met een sterk innoverend karakter

Op de website staan de voorwaarden vermeld. Geef bij

maken kans om onderneming van het jaar te worden.

de aanmelding een korte motivatie waarom juist deze
onderneming de prijs verdient. Je kunt ondernemingen

de jury

aanmelden tot 28 januari.
De jury maakt 8 februari de genomineerden in drie
categoriën bekend. Vervolgens kan er via dezelfde
website vier weken lang gestemd worden op de
genomineerde ondernemingen.

Jan van Schie
EDO Registeraccountants en
Belastingadviseurs

Stefanie Miltenburg
D.E. Master Blenders 1753

Karin Harteveld
Rabobank Rijn en
Veenstromen

Youri Lieberton
A-side Media

Pieter Palm
Gemeente De Ronde Venen
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Save the date
De winnaars worden tijdens een spraakmakend event
op donderdag 21 maart in Partycentrum de Meijert
bekend gemaakt. Een ondernemersfeest wat je niet wilt
missen. Dus reserveer vanaf 8 februari jouw gratis kaarten
voor deze avond via www.ondernemingvandrv.nl
Wanneer
Donderdag 21 maart 2013

Arjen Fanoy
Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen

Hans Kranenburg
Schadenet Kranenburg

Waar
Partycentrum de Meijert,

geef jouw favoriet nu op via
www.ondernemingvandrv.nl

Dr. J. van der Haarlaan 6,
Mijdrecht

DE SNEEUW IN BEELD
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Vinkeveen dorp
A2 bij afslag Vinkeveen

De Vinkeveense Plassen
De sportvelden in Mijdrecht. Onder in beeld links de fietscrossbaan met
rechts de hockeyvelden van HVM. Boven in beeld het terrein van Argon.

Op de Facebookpagina van
De Groene Venen staan nog
meer luchtfoto's.
Wilt u in het bezit komen
van een van deze foto's,
neem dan contact op met de
redactie, door een e-mail te
sturen aan:
info@degroenevenen.nl

Wickelhof Mijdrecht

Wilnis dorp

Omgeving Abcoude - foto's heleen water
foto peter hoogland

Dijk bij Molenland - foto jeanette lebesque
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Triumph pakt uit in 2013

Nieuwe Speedtriple en
Tiger Sport
Het jaar is nog maar ‘koud’ begonnen en motormerk Triumph komt 'heet' van de pers met
twee geweldige nieuwe modellen en met een paar waanzinnige aanbiedingen.
Aad Kentrop van Roké Motors bezocht de
nieuwjaars-dealerbijeenkomst bij de importeur van Triumph. “We kunnen als Truimphdealer een te gekke aanbieding doen op de
modellen Speedtriple en de Speedtriple R:
gratis ABS t.w.v. 600 euro en een gratis
accessoirepakket t.w.v. maar liefst 819 euro.
Maar ook op de ongelofelijk populaire Tiger
800 en de 800XC geven wij gratis ABS en
een accessoire pakket van zelfs 1065 euro
weg,” aldus Aad. “Het is duidelijk dat Triumph
de handschoen heeft opgepakt om het best
verkopende motormerk van Nederland te
worden!”
Maar Triumph geeft niet alleen deze twee
knallers van aanbiedingen, ze hebben ook een
geweldige upgrade van hun best verkochte
model sinds 2007: de Speedtriple. Zelf heb ik
van elk jaar het betreffende Speedtriple model gereden en steeds wanneer ik dacht ‘nu
kan het niet beter’, wisten de Britten weer
wat kilootjes kwijt te raken en weer een paar
PK's meer te toveren uit de driecilinder.
Dit zal in 2013 niet anders zijn, want de

foto's verraden al het een en ander. De mannen van Truimph hebben oog voor detail.
Mede doordat de uitlaat naar beneden is
verhuisd, is niet alleen de achterkant slanker
geworden; ook is het gewicht veel meer naar
het midden verplaatst. Door de nòg scherpere
lijnen ziet hij er nog dynamischer uit. Ook
heeft de Speedtriple een nieuw subframe
gekregen en voor de circuitrijders is de
kentekenplaathouder simpel te verwijderen.
Ook de achtervelg, remschijf en -klauw en
swingarm gingen op dieet; het frame werd
vernieuwd (en bestaat nu uit 8 onderdelen
in plaats van 11, wat natuurlijk stijfheid
creëert), de stuurhoek vergroot en zijn er
veranderingen aangebracht aan de stuurgeometrie. Het dashboard is uitgebreid met een
brandstof- en bandendrukmeter (die laatste is
optioneel) en de ABS is uitschakelbaar.
Ook is de Speedtriple ondanks de toename
van het vermogen zuiniger geworden! Met
zelfs 30% reductie bij stadsgebruik.
Het leukste nieuws? Al deze noviteiten kosten
de klant geen stuiver meer. Triumph positioneert hem qua prijs precies in het midden van
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zijn naaste concurrenten en alsof het al een
straf was, claimt Truimph dat de Speedtriple
nog leuker geworden is om te rijden.
Na het zien van alle foto's en filmpjes op
internet kan ik niet wachten op een fysieke
kennismaking met de kroonprins van Triumph
om hem in het voorjaar de sporen te geven.
En er is nòg meer! Triumph komt ook met
een Tiger Sport. Deze echte allrounder is
nog meer op weggebruik gericht en brengt
volgens Truimph de avontuurlijk gestylede
wegmotor naar een nieuw level. Ook deze
Tiger Sport heeft de 1050 cc metende driecilinder. Zij het op een wat meer algemene
leest geschoeid. Echt een ideale motor om
er lekker een weekend op uit te trekken met
koffers en passagier, maar ook om messcherp
en sportief te rijden. Vooral op comfortgebied
is het een en ander aangepast. Zo is het zadel
smaller gemaakt en een stuk lager en is ook

de ruimte voor de passagier verbeterd en
verlaagd, zodat je achterop echt achter de
bestuurder en dus uit de wind zit.
Dus hou je van sportief rijden maar wel
comfortabel, dan is deze nieuwe Tiger Sport
de ideale reisgenoot.
Beide modellen zullen op de Motorbeurs in
Utrecht (Jaarbeurs 21 t/m 24 februari) te
zien zijn, maar zijn binnen afzienbare tijd
ook gewoon te bewonderen en te berijden bij
Roké Motors in Mijdrecht. Nu alleen maar
even wachten tot die sneeuw weg is en de
temperatuur de hoogte in gaat en dan is het
wat mij betreft Partytime...

Rokè Motors Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
Mijdrecht
Tel.: 0297-285218
website: www.roke.nl

alt!

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

Tienerdisco 'Het grote winterskifeest'
Ben jij tussen de 9 en 13 jaar? Heb je zin
in een gezellig feestje met een of meer
vriend(inn)en? Kom dan op 19 januari naar
de Tienerdisco!

het succes en de vraag naar deze disco heeft
Jongerenvereniging AJOC besloten om deze
Tienerdisco maandelijks terug te laten keren
in haar clubgebouw ‘Immitsj’

Het thema is deze maand: het grote winterskifeest! De winter is deze week echt begonnen, dus zet je muts op en doe je sjaal om (of
verzin zelf iets wat binnen het thema past)
en kom gezellig meefeesten!

De Tienerdisco vindt zaterdag 19 januari
plaats. DJ Joost (bekend van de Tienerdisco’s
in de Fabriek) draait deze avond leuke nummers en zal proberen ook alle verzoekjes te
laten horen! Het feest begint om 20 uur en
eindigt om 23.00 uur. Tot in Immitsj (Windmolen 75 Mijdrecht) de entree is 5 euro.

Met het sluiten van de Fabriek zijn ook de
populaire Tienerdisco’s verdwenen. Vanwege
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Door Michael Reuling

Mercedes-Benz Citan

foto's patrick hesse

Zwitsers zakmes voor de ondernemer
Mercedes-Benz is al sinds een eeuwigheid toonaangevend in de autobranche. Niet alleen met personenauto’s, maar ook met verbrandingsmotors die door andere sportwagenfabrikanten gebruikt worden,
vrachtwagens en bedrijfsauto’s. Met name de Sprinter en Vito zijn zeer
bekend. Nu hebben de Duitsers hun handen ineen geslagen met de
Fransen voor de kleine Citan.
De Citan is een aantrekkelijke bestelauto die voor veel ondernemers
makkelijk bereikbaar is. De auto is
gebaseerd op de Renault Kangoo en
wordt gefabriceerd op dezelfde productielijn in Maubeuge in Frankrijk.
Toch is het altijd bijzonder om te
zien hoe op één productielijn twee
verschillende modellen gebouwd
kunnen worden, want de Citan
verschilt behoorlijk van de New
Kangoo.
Allereerst valt het front van de auto
op. Deze is helemaal up to date en
voldoet aan de design-filosofie van
Mercedes. Een lijn die ook heel
herkenbaar terug te vinden is op de
neus van de nieuwe A-Klasse. Aan de
achterkant vinden we veel gelijkenis
met de grote Sprinter van Mercedes. In het interieur vinden we een
vrij sober dashboard, voorzien van
harde plasticsoorten. Qua functionaliteit scoort de Citan hier veel
punten, want het is zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Ook zijn
er behoorlijk wat opbergvakkken
te vinden voor alle paperassen en

bekerhouders voor de thermobekers
met koffie. De stoelen zitten prima,
al heb je als lang persoon altijd last
van de scheidingswand, waardoor de
stoel niet ver genoeg naar achteren
kan. Gelukkig is de stoel wel goed
in hoogte verstelbaar, waardoor je
meer ruimte kunt creëren.
Rijden met de Citan is fijn. Je hebt
een hoge en overzichtelijke zitpositie
en dankzij de grote spiegels heb je
goed zicht naar achteren. Uiteraard
is de Citan niet te vergelijken met
een personenauto van Mercedes. Zo
mis je de solide ‘kloenk’ als je een
deur sluit en merk je dat de deurgrepen van andere kwaliteit zijn.
Toch hebben de Duitse ingenieurs
gekozen voor een beetje Grundlichkeit door de veren van de Kangoo te
vervangen door kortere varianten,
de dempers stugger af te stellen en
de stabilisatorstang achter dikker
te maken. Hierdoor stuurt de Citan
een stuk directer dan de Franse
bestelauto.
In de campagne om de Citan te

promoten tovert Mercedes-Benz
een oude jeugdheld tevoorschijn.
De enige echte MacGyver, jawel, hij
leeft nog, rijdt in de commercial in
een Citan. MacGyver, de hoofdpersoon in de gelijknamige televisieserie, wist in de jaren ’90 allerlei
complexe missies op te lossen door
apparaten te maken van spullen die
voor handen zijn, een rolletje ducttape en een paperclip. En dat heeft
Mercedes dus slim gekozen, want de
Citan is inderdaad het type auto dat
bij hem past. Wendbaar en voorzien van alle benodigde materialen
en apparatuur voor handen in de
laadruimte.

De Citan is in meerdere varianten
leverbaar, bijvoorbeeld als personenuitvoering of met een verlengde
wielbasis, variërend van 3.9 meter
tot 4,3 en 4,7 meter en drie verschillende wielbasissen. De laadlengte
bedraagt maximaal 2,137 meter en
de hoogte is maximaal 1,258 meter.
Je kunt maximaal 490 kilo laden.
Naast de variaties in afmetingen zijn
er diverse dieselmotoren te verkrijgen met vermogens variërend van
75 tot 110 pk. De Citan is voor de
ondernemer al te bestellen voor €
11.990,- (excl. BTW en BPM). Voor
een particulier komt deze Citan op
€ 19.301,-. Voor dit geld krijg je wel
de meest basic uitvoering, waarbij
je voor zaken als airco en elektrisch
bedienbare spiegels wat opties moet
aanvinken. De duurste variant zit
op € 16.050,- (excl. BTW en BPM)
en € 25.744,- (incl. BTW en BPM)
voor de 111 CDI Extra Lang. Schakelen gaat door middel van een vijfof zesbak die zeer licht en trefzeker
aanvoelt. Als je voor een BlueEffici-

Mercedes Benz
Gereden versie:
Mercedes Benz Citan
Vermogen: 75-110 pk
0-100: 16,3 s of sneller
Top: 150 km/u of hoger
Gemiddeld verbruik:
1 op 21,7 / 4,6 l/100km
Vanafprijs: € 19.301,00
Alternatieven: Citroën Berlingo,
Ford Transit Connect, Fiat Doblo,
Opel Combo, Peugeot Partner,
Renault Kangoo, Volkswagen
Caddy

ency-model gaat, kun je profiteren
van slechts 20% bijtelling.

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

Auto Nieuws
Aalsmeer/Amstelveen

Van Kouwen stopt
met Opel in Aalsmeer
en Amstelveen
Opel-dealer Van Kouwen stopt met
het dealerschap van Opel in Aalsmeer en Amstelveen. Daarmee daalt
het aantal Opel-dealervestigingen
van Van Kouwen in de regio Groot
Amsterdam van zes naar vier, waar-

onder één in Mijdrecht.
Volgens het vakblad Automotive
blijft van Kouwen in Aalsmeer Kia en
Chevrolet voeren en in Amstelveen
alleen Chevrolet. Dealerholding Van
Kouwen gaat gezamenlijk met Opel
Nederland een nieuwe dealervestiging bouwen in Amsterdam. Doordat
Stern zich eind 2012 heeft teruggetrokken als Opel-dealer, is Van
Kouwen de enige Opel-dealer in de
regio Groot Amsterdam.
bron: autokompas

Speciale Fiat 500
No man's land
Tijdens de Modefabriek op 20 &
21 Januari in de RAI, presenteert
het kledingmerk No man’s land de
‘Fiat 500 by No man’s land’. Deze
speciaal ontworpen auto is tot
stand gekomen door Anet Ooijman
(designer van No man’s land) en
Autobedrijf Kooyman Vinkeveen.

De auto is volledig ontwikkeld in
stijl van het merk, waarbij duurzaamheid, design en integriteit
samengaan. Voor de motor is gekozen voor de Twinair. Deze nieuwe
techniek van Fiat behoort tot de
schoonste en zuinigste motoren.
De 500 is Electroclash grey en het
dak en spiegels zijn mat zwart.
Samen met de speciale licht
metalen velgen en het leder interieur van Diamond Stitching maakt
deze auto een bijzondere verschij-

ning. De auto is voorzien van alle
denkbare opties zoals onder meer
Blue & Me en airco. Ook zijn er exclusieve opties gemaakt voor deze
uitvoering, zoals o.a een verlengde
stoelrail voor de bijrijderstoel,
extra make up spiegel en iPhonehouder. Op de stand van No Man’s
Land kunt u deze auto bekijken en
wellicht zult u deze gelimiteerde
ook op de weg gaan aantreffen.
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Hou de kou buiten met
spouwmuurisolatie
Wat is dat eigenlijk, een spouwmuur?
De buitenmuur van uw huis is opgebouwd
uit twee muren met een tussenruimte. Die
tussenruimte noemen we de spouw. Ooit bedoeld
om vochtdoorslag van buitenaf tegen te gaan,
weten we nu dat via de spouw veel warmte uw
huis verlaat. Tenminste, als er geen spouwmuurisolatie is toegepast. Van de woningen die vóór
1975 zijn gebouwd, is maar een beperkt deel
achteraf voorzien van deze vorm van isolatie. Dat
zou dus ook bij uw huis het geval kunnen zijn.

en werden verrast door een lagere energienota.
Als uw huis geen spouwmuurisolatie heeft of een
isolatie die ooit slecht of verkeerd is aangebracht,
dan kunt ook u besparen. Eén advies: ga altijd
in zee met een gerenommeerde, ervaren en betrouwbare leverancier. HGT-Geveltechniek voldoet aan al die kwalificaties en is aangesloten bij
Meer Met Minder (MMM), IKOP-BKB en ook nog
eens VCA-gecertificeerd.
Wat kost het en wat levert het op?
Om u een idee te geven van de kosten kijkt u
even in onderstaand schema. Daar ziet u in één
oogopslag wat u moet investeren en wat u per
jaar bespaart. Het zijn natuurlijk gemiddelden,
maar het overzicht geeft u een goed idee.

Isoleren is besparen
Besparen op uw energiekosten door het aanbrengen van spouwmuurisolatie is geen sprookje. Vele duizenden huishoudens gingen u al voor

Besparing op energiekosten
Type woning

Gem. aantal m2

Eenmalige investering

Besparing per jaar

Vrijstaand huis

150

m

€ 1950,-

€ 580,00

2-onder-1 kap woning

100

m

Hoekwoning
Tussenwoning
Appartement

2

€ 1300,-

€ 380,00

90

2

m

€ 1260,-

€ 340,00

60

m2

€ 840,-

€ 225,00

25

m

€ 350,-

€ 95,00

2

2

Bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen en op basis van een spouwbreedte van 5 cm.

Snel terugverdiend
Wist u dat u de investering voor
spouwmuurisolatie in gemiddeld 4
jaar weer terugverdient. Daarna is
elke bespaarde euro direct voor uw
portemonnee. En dat is mooi meegenomen!
Subsidie
De overheid verleent regelmatig
subsidie voor energiebesparende
maatregelen. Door een grote vraag,
kan het subsidiepotje snel leeg zijn.
Maar ook zonder subsidie is het
aanbrengen van spouwmuurisolatie verstandig. U verdient de investering namelijk snel weer terug.
Lagere energiekosten in
5 doordachte stappen
Voor u met spouwmuurisolatie begint, is het van belang te weten
waarom u het gaat doen. Dat kan
namelijk invloed hebben op de materiaalkeuze. Wilt u bijvoorbeeld
een bijdrage leveren aan het milieu,
koude en/of vochtige muren voorkomen of besparen op uw energierekening. We helpen u graag.

GEVELTECHNIEK BV

Stap 1. Een afspraak bij u thuis
We komen graag vrijblijvend bij u langs en beoordelen de situatie ter plekke. Op basis van dat
onderzoek kunnen we een maatwerk begroting
maken en voorkomen we verrassingen achteraf.
Stap 2. Inspectie spouwmuurisolatie
Voor het onderzoek boren we een piepklein
gaatje in de muur van uw huis. Vervolgens gaan
we met een soepele slang met mini-camera en
ledverlichting door het gaatje de spouwmuur in
en inspecteren alles dat van belang is voor de
materiaalkeuze en uitvoering van de opdracht
straks.
Stap 3. Een vrijblijvende prijsopgave
Aan de hand van de uitslag van het gedetailleerde onderzoek, ontvangt u van ons een rapport
met een vrijblijvende prijsopgave.

6% BTW
voor isolatiemaatregelen

Stap 4. Groen licht
Na uw akkoord gaan we voortvarend aan de
slag. We boren op de van tevoren vastgestelde
plaatsen minigaten en spuiten het isolatiemateriaal via die minigaten onder hoge druk
naar binnen. Uiteraard checken we continu of
de hele operatie perfect verloopt.
Stap 5. Afdichten en opruimen
Als de klus is geklaard, worden alle minigaten
weer deskundig gedicht. U ziet er niets meer
van. Behalve de kostenbesparing, want dat laat
uw energienota wel zien.
BESpAAr nu GELd
Wees de kou voor. Bespaar op uw
energiekosten en laat uw spouwmuur
professioneel isoleren!
MAAk SnEL EEn AfSprAAk
professioneel, deskundig en ervaren. dat
is HGT-Geveltechniek. kijk voor meer
informatie op www.geveltechniek.nl of
bel direct met 0297 254 009!

dEMOnSTrATIE ZIEn?
Ga naar www.geveltechniek.nl voor onze
demonstratiefilm.

Daar red je gevels mee !

Communicatieweg 9-5, 3641 SG Mijdrecht, 0297 254 009, www.geveltechniek.nl

