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Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl
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SALE
3 STUKS - 30%
4 STUKS - 40%
5 STUKS - 50%
Lutz.nl voor meer informatie

Ravage bij monumentaal pand

De storm die afgelopen dinsdag over ons land raasde heeft ook in De Ronde Venen voor de nodige problemen gezorgd. Onder
andere in Mijdrecht moest een boom het ontgelden op de Van Wassenaerstraat. Deze boom richtte geen schade aan verder.
In Vinkeveen was dat wel het geval. Op de Baambrugse Zuwe staat een monumentaal pand vlakbij de Herenweg.
De eigenaar stond dinsdag op het punt om zijn boederij te verkopen toen hij een telefoontje kreeg dat er een oude kastanjeboom op zijn pand gevallen was. De boerderij stond al twee jaar te koop. De schade was enorm en zal vermoedelijk al gauw
op 1,5 ton uitkomen volgens de eigenaar. 						
foto peter bakker

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

Schade oud en nieuw verdubbeld

80

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de schade die veroorzaakt is tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar was de
schade 6000 euro, dit jaar maarliefst het dubbele, ruim 12.000 euro schade. Henk Dalebout van de gemeente: “In november
hebben we al veel schade gehad van opgeblazen prullenbakken, daarna hebben we direct actie ondernomen om veel prullenbakken dicht te maken tussen kerst en oud en nieuw. Ook hebben we de verkeersborden op het kruispunt van de Herenweg
en Pieter Joostenlaan in Wilnis weggehaald vanwege het vreugdevuur.” Op de Dukaton in Mijdrecht en in het park bij Argon
zijn diverse verkeersborden vernield. Het meest opvallend was dit jaar een brugleuning bij de Talingenlaan in Vinkeveen die
volledig is opgebarsten.								
foto: peter bakker
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SPONSORS BEDANKT
V.l.n.r.: Jan van Breukelen, Ronald Meijer en Henk Dalebout tijdens het priksleeën.

Donderdag 29 december waren er tijdens de afsluiting van Venen on Ice de
jaarlijkse prikslee wedstrijden. Dit jaar werd Daan Hogendoorn (midden) eerste,
de tweede plaats was voor Kitty Reurings (rechts) . Derde werd Erik van der Maat
(linksachter). Voorzitter van Venen on Ice Jos van wijk (linksvoor) keek terug op
een zeer geslaagd evenement.

Ook dit jaar was
er weer veel
aandacht voor
schoolschaatsen
en G-schaatsen.
Barbara de Loor
kwam langs en
gaf schaatsles
aan mensen met
een beperking.
De Rabobank
heeft gezorgd dat ruim 2000 schoolgaande kinderen
schaatsles kregen.

Midpoint FM & TV was ook dit jaar
weer aanwezig met Midpoint on
Ice. Met collectebussen, smsjes en
gelddonaties bij de mobiele studio
werd geld opgehaald voor Serious
Request; de gezamenlijke
actie van 3FM en het Rode Kruis.
Verder kwam onder andere Ralf Mackenbach langs. De nieuwe wethouder
David Moolenburgh sloot op zondag
18 december als DJ de actie van Midpoint on Ice. Hij maakte opbrengst
van de actie bekend van 3000 euro.

Het stichtingsbestuur van Venen on Ice bedankt Gemeente De Ronde Venen, de vele vrijwilligers van de ijsclubs
Hou Streek, Voorwaarts, Nooit Gedacht en Vios, alle sponsors en partners en natuurlijk de vele duizenden
schaatsers, jong en oud, beginners en gevorderden en toeschouwers, die hun belangstelling toonden!
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl
Ronald Boekensteijn van weerstation Ter Aar wenst iedereen een
heel goed en gezond jaar 2012 en
ik hoop dat de jaargetijden ook
de jaargetijden zullen zijn zoals
ze horen te zijn. Dus lente als het
lente moet zijn en de zomer in de
zomer.
Ook dit weekend is herfstachtig.
Door de depressie's van afgelopen
week waar veel wind bij zat, is er
wel het een en ander in luchtdruk
gebieden verandert maar in de
straalstroom niet. Dit weekend
hebben we veel bewolking en een
aardige wind die de eerste dag
toch wel aardig wat nattigheid
meeneemt.
Zaterdag is het zwaar bewolkt
en komen er regelmatig buien
over ons heen. De wind is ook
goed aanwezig zaterdag, maar
een storm komt er niet. De wind
is matig tot vrij krachtig en zal
uit zuidwestelijke richting komen.
De maximum temperatuur ligt
tussen de acht en tien graden. De
minimum temperatuur ligt rond de
vier graden.
Zondag is er vrij veel bewolking
waar een paar opklaringen tussen
door komen. Geheel droog zal de
dag ook weer niet verlopen. De
maximum temperatuur zal tussen
de zeven en negen graden zijn. De
minimum temperatuur ligt rond
de vier graden. De wind is matig
van kracht en zal uit westelijke
richting komen.
Maandag is het een bewolkte dag
met een paar lichte buitjes, maar
ook zullen we de zon een paar
keer zien. De maximum temperatuur ligt rond de zes en acht
graden. De minimum temperatuur
ligt rond de drie graden. De wind
is matig van kracht en zal uit westelijke richting komen. De dagen
daarna zal de aanvoer van zachte
en onstabiele lucht door gaan.

3

Getuigen gezocht ivm
parkeerschade
De eigenaar van een zwarte Opel
Zafira met kenteken 84-GP-PS
vraagt uw medewerking.
Dinsdagmiddag 3-1-2012 stond de
auto geparkeerd aan de Croonstadtlaan in Mijdrecht op het terrein aan
de achterzijde van de Hema.
De auto is aan de voorzijde hard
geraakt waarschijnlijk door een
achteruitrijdende auto, met forse
schade tot gevolg. Hierbij zijn geen
gegevens gevonden of achtergelaten. Het precieze tijdstip van de
aanrijding is niet bekend.
De klap moet behoorlijk hard
geweest zijn omdat de auto met
de achterzijde over de stoeprand
werd geduwd en gedeeltelijk in
de struiken terechtkwam. Het is
daarom niet uitgesloten dat iemand
iets heeft opgemerkt.
Het voorval is gemeld bij de politie
te Mijdrecht.
De veroorzaker of eventuele getuigen wordt verzocht om alsnog contact op te nemen via: 06-10691926
of 0297-257348 of het algemene
nummer van de politie 0900-8844

Lot66 neemt
Bleekemolens Raceplanet Mijdrecht over
Drie jaar na de opening van haar
eerste leisure centre in Breda, is
nu de tweede vestiging onder de
Lot66-naam een feit.
Per 1 januari 2012 is de vestiging
van Bleekemolens Raceplanet in
Mijdrecht, ooit het allereerste kartcircuit van Nederland,
verder gegaan onder de Lot66-vlag.
Lot66 is er trots op om haar concept te kunnen
uitbouwen op een
strategische locatie met zo'n mooie
historie. Vanuit de solide basis die er
nu is -het indoor kartcircuit en het
kids speelparadijs- zal Lot66 haar
nieuwe vestiging stapsgewijs in haar
eigen stijl vorm gaan geven.
Waar mogelijk zal daarbij de
samenwerking met de andere vestigingen
van Bleekemolens
Raceplanet worden
geïntensiveerd.

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 7 januari 2012

Zondag 8 januari 2012
• Zes ballen toernooi, Cafe de Merel,
Vinkeveen

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

Veel Utrechtse gemeenten in
zwaar weer
Een van de taken van de provincie is er op toe te zien dat de gemeenten
een goed financieel beleid voeren. Begrotingen, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden daarom ook door de provincie beoordeeld.
Wanneer de provincie vaststelt dat de begroting niet geheel aan de vereisten voldoet wordt de gemeente onder preventief toezicht gesteld. Omdat de begroting voor 2012 van de gemeente De Ronde Venen naar het
oordeel van de provincie niet in evenwicht is, wordt dit jaar preventief
toezicht toegepast. Er zijn twee gemeenten onder preventief toezicht
geplaatst. Bij de meerjarenbegrotingen van 17 van de 26 gemeenten
heeft de provincie serieuze kanttekeningen geplaatst. Er is in de provincie geen enkele gemeente die geheel onder curatele is gesteld (artikel 12
gemeente). Hoe zit het met de bemoeienis van de provincie?
door piet van buul

“Het toezicht vanuit de provincie is
puur cijfermatig,” aldus een provinciale woordvoerster. “Wij bemoeien
ons dus niet met de vraag waar het
geld aan uitgegeven wordt. Dat zijn
politieke beslissingen en daar gaat de
gemeenteraad over. Wij kijken puur
naar de cijfers.” De Ronde Venen
stond ook in 2011 onder preventief
toezicht. Maar dat was een gevolg
van de gemeentelijke herindeling. In
zo’n geval is de Wet Algemene Regels Herindeling (Arhi) van toepassing. De Ahri treedt automatisch in
werking voor alle gemeenten die bij
een herindeling betrokken zijn, omdat
er vóór de datum van herindeling nog
geen bevoegde gemeenteraad is. Die
regeling gold dus voor het jaar 2011
en liep per 31 december jongstleden
af. De begroting voor 2012 van De
Ronde Venen bleek naar het oordeel
van de provincie niet sluitend. Reden
om het preventief toezicht weer met
een jaar te verlengen. Er moet nu een
herstelplan gemaakt worden en in de
tussentijd mag de gemeente alleen
maar onvermijdbare en noodzakelijke kosten maken. “Het preventieve
toezicht geldt steeds voor één jaar.
De gemeente moet dan voor alle
grote uitgaven vooraf toestemming
vragen. Men kan zes twaalfde van de
begroting van het voorgaande jaar
gebruiken voor het doen van de noodzakelijke en niet vermijdbare kosten.
Zodra er in de loop van het jaar een
sluitend herstelplan aan ons wordt
voorgelegd, laten we de teugels iets
vieren en krijgt de gemeente iets
meer ruimte. Maar uiteraard blijven

we ook dan de zaak volgen, want dat
is onze taak.”
Herstelpan in de maak
Al tijdens de behandeling van de begroting op 10 november jongstleden
werd duidelijk dat er nog een aantal
open eindjes aan de begrotingscijfers
zaten. Wethouder Pieter Palm zei
toen: “Dit college zit hier nu bijna
één jaar. We hebben van meet af aan
ingezet op een gezond financieel
beleid. Dat leverde een flinke bezuinigingsdoelstelling op. Het kost tijd
om dat goed op de rails te krijgen. De
begroting 2012 moet dan ook als een
voorlopige begroting worden gezien,
die sluitend is gemaakt op basis van
de kennis van nu. We richten ons nu
op een herstelplan over meerdere
jaren met een extra bezuinigingsdoelstelling van drie miljoen euro. Die
meerjarenbegroting loopt tot 2015.
Dan moet er een gezonde financiële
basis liggen. We gaan in het voorjaar
van 2012 hiermee aan de slag en
hopen in de tweede helft van 2012
een sluitende meerjarenbegroting te
kunnen presenteren.”
Het besluit om de gemeente voor dit
jaar onder het preventief financieel
toezicht te plaatsen kwam dan ook
niet als een verrassing. Men ging er
al van uit dat het toezicht zou worden
verlengd. “In het kader van de bezuinigingsoperatie was het college toch
al niet van plan om geld aan nieuw
beleid uit te geven,”zo meldt men
ons vanuit het gemeentehuis. “We
gaan er nog steeds van uit dat we de
bezuinigingsdoelstellingen gaan halen
en dat we op termijn de begroting
sluitend krijgen.”

Noot van de redactie: Naar aanleiding van onze publicatie van vorige week
hebben wij in het kader van hoor en wederhoor gemeend alsnog gemeente en
provincie om een reactie te vragen. Dit was vorige week niet mogelijk omdat zowel gemeente als provincie wegens sluiting tijdens de feestdagen niet bereikbaar
waren voor commentaar.

Agenda Kort
• Wilgenknotten, het Landje van Kanters,
Uithoorn
• Expositie cursisten, atelier De spiegel van
de ziel, Vinkeveen
• IVN-vogelexcursie Haarrijnseplas,
vertrekpunt parkeerplaats begraafplaats,
Wilnis
• Zes ballen toernooi, Cafe de Merel,
Vinkeveen
• Open dagen Sanalijn, 			
Mijdrechtsedwarsweg, Wilnis
• Immitsj Live, Windmolen 75, Mijdrecht

Gemeente onder preventief toezicht
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Luistervink
Minkukels
Ik mijn werkzame leven ben ik
heel wat keren getuige geweest
van ongevallen en ander menselijk
leed. Met name bij verkeersongevallen viel het mij op dat er
een combinatie van hulpverlening
het werk doet waarvoor ze zijn
opgeleid. Dat is nu niet een twee
drie de baan waar iedereen op
zou solliciteren. Ga er maar
aanstaan mensen uit een autowrak
te zagen, vervolgens de nodige
medische hulp te verlenen en te
zorgen dat het verkeer dit alles
niet hindert. De gang van zaken
tijdens dit proces getuigt van een
professionaliteit die z’n weerga
niet kent. Ik heb de twijfelachtige
eer gehad een aantal malen per
ambulance vervoerd te moeten
worden. Ook een keer op 2 januari
waar de verpleegkundige die mij
begeleidde zichtbaar en hoorbaar
aangeslagen was over wat haar en
haar collega’s in de nieuwjaarsnacht was overkomen. Als simpele
Nederlander rezen mij de haren
ten berge. Zeker als je de weldaad
mag ervaren dat je, als je een keer
niet zelf van a naar b kunt rijden,
wordt omringt door liefdevolle
mensen die dit tijdelijke gebrek
van je overnemen. Onlangs nog
zag ik met eigen ogen het kordate
optreden van ambulance personeel
bij een dreigend hartprobleem.
Petje af. Als je huis in de fik staat
en de brandweer terplekke komt
de narigheid op te losssen lijkt mij
niemand geroepen deze mensen
onheus te behandelen. Integendeel. Natuurlijk word je niet blij
als je je autogordel eens niet
om hebt en daarvoor een boete
incasseert. Maar toch….Oom
Agent, (bewust met een hoofdletter geschreven), staat er samen
met collega’s voor de samenleving
veiliger te maken zodat u en ik
nog gewoon over straat kunnen lopen. Je zou deze mensen, terecht,
op een hoog voetstuk moeten
plaatsen.
Toch zijn er een aantal minkukels
binnen onze samenleving die deze
mensen meer dan schandalig
wensen te behandelen. Je mag ze
kennelijk uitschelden, bedreigen
of soms ook een knal verkopen.
Veelal gebeuren dit soort dingen
onder invloed van drank of verdovende middelen. Toen de afgelopen
dagen een hoge politiefunctionaris
openlijk durfde te stellen dat de
inzet van hulpverlening zich na tienen ’s avonds in hoofdzaak afspeelt
in gevallen waarbij drank en drugs
een grote rol spelen viel bij mij
het kwartje. De actie die momenteel gevoerd wordt door SIRE,
hulpverleners met respect te
behandelen is niet toereikend. Die
boodschap wordt uitsluitend door
goedwillenden gehoord, de onder
invloed verkerende minkukels
hebben daar geen boodschap aan.
Wil je die groep corrigeren moet
je naar de basis gaan. Heropvoeden dus en wel zo snel mogelijk.
Of gewoon eens een dienstje mee
laten draaien, uiterst leerzaam.
		
Luistervink
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Maandag heeft een uitslaande brand een vakantiewoning op het vakantiepark De Tachtig Morgen bij Eiland 1 in Vinkeveen volledig in as gelegd.
Een grote rookwolk trok over de A2 richting Abcoude. Uit de woning zijn
vier gasflessen verwijderd. Na een half uur was de brand onder controle.
Er was niemand in de woning aanwezig tijdens de brand. De oorzaak
van de brand is nog niet bekend. De woning kan als verloren worden
beschouwd.				
foto peter bakker

Woensdag 28 december heeft groep 6 van obs De Eendracht mee gedaan met het
kerstkorfbaltoernooi. Ze deden het geweldig en werden nummer een en twee.
Groep vijf en zeven deden ook mee en wonnen beide de tweede prijs.

Nieuwjaarsnacht omstreeks 2.00 uur hebben onbekenden diverse
auto's vernield op de Wipmolen in Mijdrecht.
De vandalen hebben met een tuinstoel diverse ruiten van auto's
ingeslagen. De politie is op zoek naar getuigen die misschien iets
gezien hebben. Heeft u meer informatie belt u dan met de politie
via 0900 88 44.

Zondag 1 januari 2012 was de nieuwjaarsduik op
Eiland 1 in Vinkeveen. In totaal deden 75 deelnemers
mee. De opbrengst van 476 euro gaat naar Stichting Haarwensen. Yvonne de Boer van Haarwensen
was erg blij met de opbrengst. Alle foto's van de
deelnemers kunt u terug vinden in het fotoalbum op
www.0297.nl.

In Mijdrecht zijn tijdens de storm diverse
bomen omgewaaid. Gelukkig heeft geen
van deze bomen schade aangericht. Onder
andere op de Oosterlandweg (links) en op
de Van Wassenaerstraat (onder) in Mijdrecht
vielen bomen rakelings langs auto's.		
		
foto's: peter bakker

Het jaarlijkse vreugdevuur op de kruising Pieter Joostenlaan en de
Herenweg in Wilnis is wederom rustig verlopen. Enkele jaren geleden liep
het vreugdevuur nog uit de hand en raakte een brandweerman gewond.
De brandweer werd kort nadat het vuur ontstoken was opgeroepen
vanwege de hoge vlammen en de vonken die richting een huis op de
Herenweg zouden gaan. De brandweer heeft daarom een waterscherm
geplaatst. De brandweer heeft het vuur verder gecontroleerd uit laten
branden.					
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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AB Vecht en Amstel is verhuisd

GroenWest en Spelt Vastgoed tekenen
bouwovereenkomst Maria-Oord
Woningcorporatie GroenWest en Spelt Vastgoed ondertekenden onlangs een overeenkomst voor het afronden van de verbouwing van het
voormalige zustergebouw Maria-Oord in Vinkeveen. In totaal worden
hier 39 huurappartementen en een zorgplint gerealiseerd. Begin 2012
zal de herstart van de werkzaamheden aanvangen. Naar verwachting
vindt de oplevering eind 2012 plaats. Het voormalige zustergebouw
van Maria-Oord ligt aan de Herenweg in Vinkeveen.
De samenwerking met Spelt
Vastgoed resulteert in de oplevering
van 39 sociale huurappartementen
met een oppervlakte variërend van
circa 45 tot 110 vierkante meter.
De woningen worden kwalitatief
hoogstaand afgewerkt. Ook zijn
de woningen drempelloos en zeer
energiezuinig. Verder komt er een
zogenaamde zorgplint met naar verwachting twee huisartsenpraktijken,
een vestiging van Zuwe Zorg en de
Jeugdgezondheidszorg en een nieuw
te vormen Vinkenveense apotheek.
Tom Burgers van GroenWest: “Ik ben
blij dat dit prachtige pand op deze
manier behouden blijft voor het dorp.
De buitenkant blijft gelijk, evenals de
vier trappenhuizen met het prachtige glas in lood. Verder bieden de
appartementen ouderen de mogelijkheid kleiner en compacter te wonen
met zorg in de buurt. Dit zorgt voor

Zaterdag 14 januari 2012 vindt de openingsreceptie plaats van het
nieuwe pand van AB Vecht en Amstel. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is, onder het genot van een hapje en een drankje, het nieuwe
pand te bewonderen.
AB Vecht en Amstel is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot dè personeelsvoorziener voor werkgevers die op
zoek zijn naar aanpakkers. Door
de groei en ambities van AB Vecht
en Amstel ontstond de behoefte
aan een ruimer pand met betere
faciliteiten. Slechts 50 meter
verwijderd van de oude locatie
was een geschikt pand beschikbaar,
en na een grondige verbouwing
is de nieuwe locatie sinds kort in
gebruik. Het ronde, groene gebouw
aan de Rendementsweg te Mijdrecht is goed zichtbaar, beschikt
over diverse spreekruimtes, ruime
werkplekken en vergaderzalen. Het

kantoor heeft een royale entree die
goed past bij AB Vecht en Amstel.
Bent u benieuwd naar de nieuwe
locatie? Kom dan zaterdag 14
januari a.s. langs! Tevens een mooie
gelegenheid om AB Vecht en Amstel
beter te leren kennen.
U bent van harte welkom tussen
13:30 en 16:30 uur in het nieuwe
pand: Rendementsweg 2c, Mijdrecht. Hapjes en drankjes staan
klaar!
Wilt u meer informatie over AB
Vecht en Amstel, kijk dan op

www.abvechtenamstel.nl.

PK SPORT blijft hoofdsponsor Bosdijkloop
PK Sport en Toer Trimclub De Merel hebben op dinsdag 3 januari 2012 hun samenwerking met een termijn van drie jaar verlengd (2012 - 2014). In het kader van de
nieuwe overeenkomst is PK Sport wederom de hoofdsponsor van de Bosdijkloop.
Het winterse hardloopevenement in Vinkeveen op de 3e zondag van februari heeft
een lange traditie. De 34ste editie is op zondag 19 februari 2012.

doorstroming op de woningmarkt,
waarbij eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen.” De kleinere
appartementen zijn ook bedoeld voor
starters. Burgers: “We hebben goede
ervaringen bij een appartementencomplex waarbij jong en oud door
elkaar heen wonen.’’
Westhoek Wonen, dat sinds 17
oktober opereert onder de naam
GroenWest, kocht het voormalige zustergebouw van bouwbedrijf
Memid Investments uit Mijdrecht,
wiens zusterbedrijf Midreth Bouw
ook de verbouwingswerkzaamheden
zou gaan uitvoeren. Door het faillissement van zowel Memid als Midreth
vorig jaar zijn de werkzaamheden stil
komen te liggen. Met het ondertekenen van de overeenkomst met Spelt
Vastgoed wordt het project alsnog
gerealiseerd.

De vierde ronde van de marathon
competitie van de Jaap Edenbaan
in Amsterdam is weer verreden. Als
eerste waren de Masters 4 aan de
beurt. John Meijwaard uit Vinkeveen
behaalde een glorieuze overwinning.
John staat ook eerste in het tussenklassement gevolgd door Hans de
Best die in de wedstrijd zesde werd.
Daarna kwamen de Masters 2 in de
baan. Er was één rijder die vooruit
was en Henk Regelink werd knap
derde in de pelotonsprint. Jan van der
Zon kreeg in de voorlaatste bocht een
gooi van een andere rijder en scoorde
daardoor geen punten en zakte in
het tussenklassement naar de achtste
plaats. Henk Regelink werd door zijn
klassering eerste in het tussenklassement. Jos Aarsman reed naar een

mooie tiende plek in de daguitslag.
Bij de Masters 3 was er weer een
mooie vierde plek voor Ton Hendrikse
uit Vinkeveen. Peter van der Meijden
werd twintigste en Nico de Jong eenentwintigste. Cor Oudshoorn pakte
ook nog drie punten mee met een
achtentwintigste plek. Als voor laatste categorie waren de Dames 2 met
een mooie, u raadt het al, vierde plek
voor Melissa van Pierre die nu op de
derde plek staat in het tussenklassement. Als laatste categorie waren de
C 2 rijders aan beurt. Hier haalden
Sven Prins uit Waverveen een hele
mooie zevende plek. Dirk de Jong
werd in deze wedstrijd twaalfde en
staat vierde in het tussenklassement.
Weer heel veel goede prestaties voor
de Nooit Gedachters.

De Ronde Venen

Horizon op
Midpoint FM
Op zondag 8 januari kunt u
luisteren naar het vierde deel van
de serie van zes uitzendingen van
‘Vrije wil en genade’:
‘Arminius over vrijheid van geloven’. Aan de discussie nemen deel;
Wim Bos (PKN Mijdrecht De
Rank), Peter van Golen (PKN
Vinkeveen NH Kerk), Anton van
Hilten (pastoraal medewerker
PKN Uithoorn), Henk Lamboo
(RK Mijdrecht/Wilnis), en Ds Anneke Schrage – Buitenbos (PKN
Ouderkerk aan de Amstel).
Gespreksleider is Henk Oudshoorn.
Zoals gebruikelijk vinden de
uitzendingen plaats op zondag
van 9.00 tot 10.00 uur. Herhaling
volgt van 17.00 tot 18.00 uur.
Horizon valt te beluisteren bij
radio Midpoint kabel 101,9 FM of
ether 105,6 FM.

Mijdrecht

Oud-predikant ds.
Reinders te gast in
De Wegwijzer

Voorzitter van TTC De Merel,
Enno Steenhuis Geertsema, zei
daarbij het volgende: “Wij zijn erg
tevreden met de verlenging van de
samenwerking met PK Sport, sinds
2009 de hoofdsponsor van de Bosdijkloop. Mede door hun sponsoring
kunnen wij aan lopers en publiek op
veel fronten kwaliteit bieden: van
verzorging tot elektronische tijdregistratie, een laag inschrijfgeld en
een gezellige ambiance in en nabij
De Boei in Vinkeveen.”

Directeur PK Sport, Peter Kinkel:
“Wij zijn er uiteraard bijzonder
trots op dat we ook de komende
jaren weer de hoofdsponsor van de
Bosdijkloop zijn. Wij tonen hiermee
onze betrokkenheid bij een van de
belangrijkste sportevenementen in
Vinkeveen.”
Meer informatie over de PK Sport
Bosdijkloop op zondag 19 februari
2012 bij Peter Meijer, telefoon
06-48013782, email: bosdijkloop@
gmail.com.

Knotten in de maand januari
Ere plaatsen rijders van IJsclub Nooit Gedacht

Kort nieuws

De Knotgroep Uithoorn gaat in het
nieuwe jaar stevig aan de slag. Maar
liefst drie zaterdagen achtereen
wordt er gewerkt. De weekenden
van Kerst en Nieuwjaar stuurden het
tweewekelijkse ritme in de war. En
dat moet ingehaald worden! Zaterdag 7 januari zagen ze op het Landje
van Kanters in Uithoorn. Verzamelen
bij de werkschuur op de hoek Elzenlaan met Boterdijk om 9.00 uur.
Zaterdag 14 januari in het Spaarnwouderveen bij Halfweg tegenover
de voormalige Suikerfabriek, nu ‘Sugarcity’. Daar het spoor over, direct
links de Spaarndammerweg en dan
de eerste splitsing naar beneden: de
Batterijweg. Doel is een oprukkend
berkenbos terugdringen. Zaterdag 21
januari knotwilgen langs de Polderweg in Ouderkerk a/d Amstel. Een
lange rij knotwilgen moet om en om
geknot worden. Iedereen die juist in
het nieuwe jaar actief in de natuur

mee wil werken, is van harte welkom.
De Knotgroep zorgt voor goed
gereedschap, voor koffie en koek
en voor soep bij de afsluiting. Die is
steeds rond 13.00 uur. Neem zelf een
mok met lepel mee en waterdicht
schoeisel. Voor verder informatie:
Bert Schaap 0297-565172 of de
website www.knotgroepuithoorn.nl.

Hoe en waar kan ik Jezus vinden?
Die vraag kan mensen bezighouden.
In elk geval konden Jozef en Maria
Hem onderweg niet vinden, toen
ze vanuit de tempel weer naar huis
gingen. Pas na lang zoeken vonden
ze hun 12-jarige zoon terug. Waar?
In de tempel. Op hun verwijt zegt
Jezus: Waarom zochten jullie Mij?
Hier moet ik immers zijn! Te midden van de dingen van mijn Vader!
In de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht, zal zondag
8 januari om 10:00 en 17:00 uur
oud-predikant dominee Reinders
in beide diensten voorgaan. In de
morgendienst zal de dominee in de
preek vanuit de tekst uit Lukas 2
erop ingaan hoe je Jezus (beter)
kunt leren kennen, en hoe God erop
wijst waar je Hem kunt (terug)
vinden: in de dingen van Zijn Vader.
In de middagdienst zal dominee
Reinders vanuit de tekst 1 Thessalonicenzen 5:5-6 preken over het
thema: Christus is onderweg! Als je
’s avonds in slaap valt, weet je van
niets meer. Dat is fijn als het veilig
is. Maar het kan ook gevaarlijk
zijn als je juist alert moet blijven.
Paulus gebruikt dat beeld om ons
te vragen: ben je alert op Jezus’
wederkomst? Of slaap je (nog) in je
ongeloof? Word dan wakker, want
wie Christus volgt, voelt zich niet
thuis in het donker van de nacht,
maar in het zonlicht van Zijn liefde!
En dan kan je gaan slapen zonder
zorgen. Als uitgangspunt voor de
preek worden 2 punten genomen:
-Laat je niet overvallen in je slaap!
en -Blijf wakker en verwachtingsvol! Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Kijk voor andere
informatie ook eens op de website
van de kerk: www.cgkmijdrecht.nl.

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. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Alzheimer Café opent zijn deuren
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 11 januari 2012 in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen; het Café is open vanaf 19:30 uur.
Het thema van deze avond is: ‘Van Levensverhaal naar Levensboek’
Het Levensboek is een rustpunt voor de mensen over wie het gaat. Het is een hulpmiddel voor
de verzorgers en het is een fijn document voor later voor je dierbaren. Het is leuk om te maken, fijn om te hebben en waardevol voor de nabestaanden. Kom alles over het maken van een
Levensboek te weten in het Alzheimer Café, waar medewerkers aanwezig zijn om uw vragen
te beantwoorden. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u met ons van gedachten wisselen dan
bent u van harte welkom. Er is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Fusie Zorgcentra De Ronde Venen
en Zonnehuisgroep Amstelland

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

In haar geliefde Oostenrijk is tot ons grote verdriet overleden mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Annietje Beeker - Olivier
Heiloo
15 augustus 1938

Villach
31 december 2011
Coby Beeker

Jaco en Jolande
Anne
Eva
Bo

Steven en Helma
Lotte
Pim

Ines en Wolfgang
Daniel
Bine
Ole

Aart en Jill
Suze
Mels
Fedde

Koningin Julianalaan 16
3641 EJ Mijdrecht

De zorgorganisaties zien een uitgelezen kans
om zich als één organisatie te presenteren,
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Ronde Venen. Op 6 januari 2012 zal
de organisatie zich introduceren tijdens de
kramenmarkt. Een uitstekende gelegenheid
voor bewoners van de gemeente, om kennis
te maken met Zonnehuisgroep Amstelland en
haar producten en diensten.
De traditionele kramenmarkt van de gemeente De Ronde Venen, biedt inwoners jaarlijks
de kans om kennis te maken met Rondeveense verenigingen, instellingen en instanties. De
markt vindt plaats op 6 januari van 19:00 tot
22:00 in Sociaal cultureel centrum De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Het CDA gaat voor luctor et emergo
Vrijdagavond 6 januari is er in De Boei in Vinkeveen weer de gemeentelijke nieuwjaarbijeenkomst. Dat unieke evenement waar iedereen kan kennismaken met verenigingen, stichtingen
en organisaties van allerlei pluimage die dan laten zien waar ze sterk in zijn. Dat geldt ook
voor de politiek, al zal niet iedereen dat laatste beamen. Nieuw in het college van B&W is
David Moolenburgh. Als buitenstaander volgt hij Ingrid Lambregts op en wil als CDA wethouder proberen het lucor et emergo gestalte te geven. In Zeeland was hij plaatsvervangend
directeur bij havenbedrijf Zeeland Seaports (derde zeehaven van Nederland!) en weet uit
ervaring ongetwijfeld wat die Zeeuwse wapenspreuk ‘Ik worstel en kom boven’ inhoudt. Hij
wil zijn nieuwe baan die avond graag toelichten in de CDA stand, waar zoals gebruikelijk weer
van alles te doen is. Het CDA in De Ronde Venen nodigt iedereen uit hem daarbij sterkte toe
te wensen.

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

Lotgenoten gezocht bij 't Anker
Het was één van de conclusies van een groep
van vijf jonge weduwen na hun zesde lotgenotengesprek: “Er moeten nog meer vrouwen
zijn die in dezelfde situatie zitten als wij: je
man overlijdt aan kanker en jij blijft alleen
met nog schoolgaande kinderen. Er moeten
er meer zijn. Waarom komen zij er niet bij?
Zij zullen er ook zo veel aan hebben als wij
nu hebben! Uitwisselen van ervaringen,
begrip en erkenning krijgen voor je problemen, hoe ga je om met je eigen verdriet en
met het soms niet zichtbare verdriet van je
kinderen? Geef je ze de ruimte of houd je ze
stevig vast? Wij leren zo veel van elkaar en
het lucht zo op. Er moeten nog meer vrouwen
zijn als wij.” In de afgelopen drie maanden

Gefuseerde Zorgcentra De Ronde Venen en
Zonnehuisgroep Amstelland presenteren zich
op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de
Ronde Venen. Op 1 januari is de fusie tussen
stichting Zorgcentra De Ronde Venen en
stichting Zonnehuisgroep Amstelland een feit.
Beide organisaties hebben elkaar gevonden in
een gedeelde visie op wonen, welzijn en zorg
aan ouderen, gebaseerd op de uitgangspunten
van ‘zorg met een menselijke maat’ respectievelijk ‘kleinschalig-dichtbij-vertrouwd’.
Vanaf 1 januari gaan de organisaties verder
onder de naam Zonnehuisgroep Amstelland.
Thuiszorg wordt geleverd onder de naam
Amstelland Thuiszorg.

kwamen vijf jonge moeders in de Ankerplaats
van Inloophuis ’t Anker bij elkaar. Vijf jonge
vrouwen met kinderen nog op school, van
wie de partner aan kanker was overleden. Er
waren zes gesprekken op een maandagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, gesprekken met
een lach en met een traan. Op 12 december
besloten ze dat ze door willen gaan, ééns in
de twee of drie weken. Twee data staan al
vast: maandag 9 januari en 23 januari, om
9.30 uur in de Ankerplaats van ’t Anker. Ben
jij een lotgenoot van deze vijf vrouwen en wil
je meedoen aan dit lotgenotencontact? Kom
dan gewoon langs op 9 januari of zoek eerst
informatie bij Bert Schaap, coördinator van ’t
Anker: 0297-565172 bawschaap@hetnet.nl.

Uitvaartverzorging Finnema
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 325 865
Onze Uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen
beschikken over alle faciliteiten om een begrafenis of
crematie geheel naar uw wensen te verzorgen.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
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Cultuur
Groot huisconcert in
dorpskerk Abcoude
Op zondag 15 januari om 15.00
uur organiseert de KSAB Abcoude Concerten het jaarlijkse concert door en voor inwoners van
onze gemeente De Ronde Venen.
Een aantal van onze muzikaal
talentvolle inwoners wil weer
graag spelen voor ‘eigen publiek’
in de Dorpskerk met de mooie
akoestiek. Zij maken op heel uiteenlopende manier muziek: solo
piano, of zang, in duo piano en
zang of dwarsfluit, in trio (piano,
altviool, cello) of kwartet (vier
blazers van de Harmonie) of in
zangensemble. Ze spelen ook
heel uiteenlopende muziek: van
barok tot helemaal eigentijds.
Sommige treden voor het eerst
op in het Groot Huis Concert, andere kennen we al van eerdere
edities.
In de pauze is er gelegenheid om
een glas fris of wijn te drinken.
Kaartverkoop: à € 9.00 (donateurs € 7,50) tot zaterdag 14
januari 16.00 uur bij Drogisterij
Van der Geest, Hoogstraat 30
of tot 17.00 uur bij Boekhandel
Spreij, Brugstraat 1-5, Abcoude.
Zondag 15 januari zal de deur
vanaf 14.30 uur open zijn in de
Dorpskerk.

Vinkeveen

Nieuwjaarsconcert
Concordia
Na enkele succesvolle optredens van het kerstensemble van
Brassband Concordia Vinkeveen
in enkele zorgcentra en het
Veenmuseum zijn de voorbereidingen voor de volgende
activiteiten al in volle gang.
Na bezoeken aan diverse scholen
is de vereniging begonnen met
het project ‘Blaas maar raak’,
waarbij de deelnemers uitgebreid kennis maken met de
verschillende instrumenten in
een brassband.
Op zaterdag 21 januari aanstaande organiseert Brassband
Concordia haar jaarlijkse donateursconcert. Dit jaar presenteert het orkest een spetterend
nieuwjaarsconcert.
Ook de jeugd zal zoals gebruikelijk weer van zich laten horen.
Zowel het opleidingsorkest als de
blokfluitgroep zal een bijdrage
leveren. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Stephan
Koppelaar.
Het concert zal plaatsvinden in
De Boei, Kerklaan 32,
Vinkeveen.
De toegang bedraagt € 8 voor
donateurs en kinderen € 4.

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Abcoude

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week singer/songwriter Marike Jager die tot en met april in de
theaters te zien is met haar theatertournee Here Comes The Night, ook de titel van haar nieuwe cd.

Marike Jager

‘Ik heb als inspiratiebron genoeg
aan The Beatles’
Je hebt als rugzaktoerist de wereld
rond gereisd. Op welke manier zijn
deze reizen een inspiratiebron geweest
voor het maken van liedjes?
“Op mijn negentiende trok ik voor
het eerst alleen de wereld in, dat was
voor mij een eyeopener. Je ontmoet
zoveel mensen en maakt avonturen
mee, dit geeft zoveel inspiratie voor
liedjes. Op reis ben ik lekker rustig
en kan ik zijn wie ik ben, maar dicht
bij huis heb ik ook heel veel liedjes
geschreven.”

Ik las in een interview met Nu.nl dat je
je iets zekerder voelt.
“Ja, als mens en dus ook als muzikant en liedjesschrijver. Ik ben
ooit begonnen met liedjes schrijven
zonder dat ik überhaupt het idee had
dat ik het podium op ging, dat is de
meest pure vorm. Zonder druk of dat
iemand meekijkt.”

Je bent door de muziekpers inmiddels
op een hoog voetstuk gezet.

“Van deze druk had ik in het begin
wel last, ik schreef vaak met de druk
van de pers op mijn schouders. De
pers is soms keihard. Ik kon helemaal
niet op die manier schrijven. Dit
beklemmende gevoel is wel minder
geworden, een brief van een fan
raakt me nu veel meer.”

Je hebt gekozen voor een nieuw geluid
en stijlen, bijvoorbeeld het rustige
nummer ‘Back Home’ of het Motown/
jazz nummer ‘Break The Law’. Een
bewuste keuze?
“Ja, op dit album hebben we de
verschillende stijlen meer uitvergroot
en uitgeprobeerd. Ik vind het tof om
mijzelf uit te dagen, vijf jaar geleden
had ik gewoon niet het lef.”

In je muziek zijn ook duidelijk invloeden van The Beatles te horen.
“The Beatles zijn heel belangrijk in
het maken van liedjes. Ik luister de
laatste tijd minder naar The Beatles
dan vroeger. Ik denk eigenlijk dat

Femmage speelt in theater Piet Mondriaan
Abcoude
De vier zangeressen Ariane Niemeijer, Caroline Dest, Eva van Rooijen
en Marlous Luiten creëerden een nieuwe showvorm die je cabarella
zou kunnen noemen, cabaret met aan de basis prachtige a capella zang.
Inmiddels spelen de dames hun vierde theatervoorstelling Wegens Omstandigheden.

Zoals alle shows van Femmage is Wegens Omstandigheden een achtbaan
met humor, slapstick en muziek. Het
thema is een oefenuitvaart. Mensen
willen belangrijke gebeurtenissen
vooraf tot in de puntjes geregeld
hebben. Begrafenissen en crematies
zijn tegenwoordig helemaal hot. Er
wordt zelfs geadverteerd met leuzen
als ‘kon je er zelf maar bij zijn’. Zo
kwam Femmage op het idee om een
oefenuitvaart voor een van hen te
houden. Dat levert allerlei hilarische
taferelen op. Beste vrienden helpen
om er een topdag van te maken.
Krijgen zij de ruimte om hun hart te
laten spreken of wordt dat ze vooraf

onmogelijk gemaakt? Wordt het een
waardig afscheid of zijn dit juist de
omstandigheden voor ultieme wraak?
Als je ze ooit gezien hebt weet je dat
een avond Femmage garant staat
voor prachtige zang, heel veel en hard
lachen en hier en daar een traantje
wegpinken, of zoals ze zelf zeggen:
een flinke bak herrie en humor.

Datum: 14 januari
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 20,00 / CJP € 19,00
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl
foto roy beusker

het goed is om weer meer naar The
Beatles te gaan luisteren, hun muziek
gaat ook alle kanten op. Ik zou als,
inspiratiebron, misschien wel genoeg
hebben aan alleen The Beatles.”

een geluidskunstenaar die objecten,
zoals een speeldoos, bouwt waarmee
we ook andere geluiden kunnen
maken, zodat het filmisch klinkt.
We gaan ook gebruikmaken van het
donker in de theaterzaal.”

Werk je al aan een vierde cd?
“Ik ben daar nog niet helemaal uit.
Ik zou graag iets kleins willen maken,
maar ook liedjes willen blijven schrijven zoals op Here Comes The Night.”

Wat kunnen bezoekers verwachten bij
je theaterconcert?
“We spelen, naast liedjes van eerdere
cd’s, vooral nummers van de nieuwe
cd. We werken op dit moment met

Marike Jager speelt met Nicky Hustinx
(drums en zang) en Henk Jan Heuvelink (wurlitzerpiano, bas en zang).
Marike Jager is 28 januari te zien in
Theater Piet Mondriaan in Abcoude en
17 februari in Schouwburg Amstelveen.
www.marikejager.nl
www.schouwburgamstelveen.nl
www.ab-art.nl

Open dag Atelier de Spiegel van de Ziel
Zaterdag 7 januari a.s. is het mogelijk om tussen 10.00 en 18.00 een
kijkje te komen nemen in het atelier van Marion Stok van Dongen ‘De
spiegel van de ziel’ aan de Herenweg 10 te Vinkeveen.
Marion is niet alleen begenadigd kunstenaar in de figuratieve kunst
maar maakt ook portretten in opdracht. Al heel wat jaren geeft ze tekenen schilderles en sinds ruim anderhalf jaar doet ze dit zowel privé als in
groepjes (maximaal 7 personen) in haar eigen atelier in Vinkeveen.
Marion: “Al sinds mijn jonge jaren
heb ik altijd met passie getekend en
geschilderd. Ik heb een opleiding
gevolgd aan de Los Angeles Academy
of Figurative Art in Californië heeft
ervoor gezorgd dat ik in staat ben
mij geheel te wijden aan de schilderkunst en het geven van cursussen en
workshops. De vreugde te ondervinden van het vervaardigen van een
mooi gelijkend portret dat positief
ontvangen is door de opdrachtgevers
is telkens weer een geschenk. Na
talloze opleidingen, workshops en
masterclasses in het buitenland en
Nederland heb ik zo een anderhalf
jaar geleden een grote droom kunnen
verwezenlijken; een eigen atelier
waar ik naar hartelust kan werken en
vooral les geven.”

uur Gerda de Jong tussen 3 januari
en 13 februari een eigen expositie
heeft in de bibliotheek in Vinkeveen
(Tuinderslaantje 4) met schilderijen.
Gerda: “Het zijn vooral dieren en
bloemen en een enkel portret die
voornamelijk in pastel en aquarel
gemaakt zijn. Ik schilder en teken al
jaren en volg sinds 1989 cursussen bij
Stichting De Paraplu. Toen ik hoorde
dat Marion een eigen atelier was
begonnen en les ging geven was ik er
als de kippen bij. Ik heb me als eerste
cursist bij haar ingeschreven. Marion
heeft me heel veel bijgebracht. Onder
andere hoe je naar dingen kijkt voordat je gaat beginnen iets op papier
te zetten. Daarbij vind ik de lessen
enorm gezellig en is mijn werk met
sprongen vooruit gegaan.”

Zaterdag 7 januari bent
u van harte welkom om
kennis te komen maken met
Marion Stok van Dongen en
is er een expositie van het
werk van cursisten. Uiteraard is het ook mogelijk u
in te schrijven. Dat het snel
kan gaan blijkt uit het feit
dat cursist van het eerste

Links Marion Stok van Dongen rechts Gerda de Jong.

foto patrick hesse
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

André Heijne:

“Het belangrijkste bij de hulpverlening
is durven te beginnen”
Zijn opvallende groen met gele dienstjas hangt altijd klaar aan de kapstok en in zijn auto ligt standaard een
koffer met de eerste hulpmiddelen. De 51-jarige André Heijne uit Baambrugge heeft zelfs een EHBO-bordje
naast de deur hangen. André: “Al vanaf mijn zeventiende zet ik mij in voor de medemens. Eerst bij de brandweer, vervolgens bij de dierenambulance en nu bij de eerste hulp. Van ’s morgens vroeg tot diep in de nacht.
Wie hulp nodig heeft, kan altijd bij mij terecht.”
Fanatiek
Op zijn zeventiende werd de toen nog
Haarlemse André aangesproken om
de markt. André: “De brandweer was
toen bezig met een campagne om
nieuwe leden te werven. Ze vroegen
mij of ik interesse had en nodigden
mij uit voor een gesprek. Als snel
zat in bij de ploeg en uiteraard was
ik direct fanatiek. Er waren meer
fanatiekelingen en daar werd handig
op ingespeeld. Binnen de verschillende regio’s werd namelijk jaarlijks
een competitie georganiseerd. Voor
elke oefening en elk incident kreeg
je punten. De prijs was een gouden
bijl. Maar liefst vier keer ging die
prijs naar mij. “Ook bij de dierenambulance hadden ze aan André een
goede kracht. Hij vertelt lachend:
“Eén keer heb ik veertig kilometer
gereden voor een vogel. Toen we daar
aankwamen was het lijkje al keihard,

maar de man die gebeld had, was ons
ontzettend dankbaar en deed zelfs
een donatie. Na me een paar jaar
ingezet te hebben voor de dierenambulance besloot ik me op de mens te
gaan richten. Ik volgde de opleiding
EHBO en daarna Trauma hulpverlening. Inmiddels ben ik aangesloten
bij EHBO Diensten Nederland in
Mijdrecht die zich vooral op de
zakelijke markt richt. Naast mijn
fulltimebaan van 45 uur per week als
verkoopmedewerker van een horeca
importeur, zet ik me ook zo’n 40 uur
per maand in voor de hulpverlening.
In de maanden maart tot en met mei
kan dat oplopen tot boven de 100 uur
per maand. Daarnaast ben ik op mijn
werk de bedrijfshulpverlener, ik word
zelfs gekscheren ‘de bedrijfsarts’ genoemd. En ook hier in het dorp weten
ze mij te vinden. Een gewonde op de
ijsbaan of een beginnende brand in de

buurt? Als ik mij nuttig kan maken,
ben ik er.”

André Heijne: “Ik heb al veel dronken jongeren en GHB-gebruikers meegemaakt.”
In voor- en tegenspoed
Veel van zijn vrije tijd gaat dus in zijn
passie op. André: “Door mijn werk
ben ik vooral in het weekend en in de
avonduren actief bij de hulpverlening.
Het is een druk leven waarbij ik soms
pas om drie uur ’s nachts thuis kom
en een paar uur later alweer op moet
staan, maar daar kan ik goed tegen.
Bovendien is het geen vervelend
werk. Ik kom werkelijk overal. Soms
sta ik in mijn eentje bij een workshop,
maar het komt ook vaak voor dat we
met een hele groep ergens naartoe
moeten. Gameparty’s, muziekoptredens, noem maar op. Daarbij
staan we er zelf ook niet stijfjes bij.
Eten, drinken en roken doen we
niet. Althans niet in het bijzijn van
de gasten, dat is ongepast. Maar we
proberen wel
op een leuke
en passende
wijze aanwezig
te zijn. En als
het feest is dan
feesten wij een
beetje mee.
Juist op feesten
met alcohol en
drugs gebeurt
er veel. Ik heb
al veel dronken

Winterse
weggeefweken!

De hele maand
januari!
woensdag, donderdag en vrijdag.

4 pannenkoeken,

2 gratis

6 pannenkoeken,

3 gratis

8 of meer
pannenkoeken,

4 gratis

12 ½
jaar!

Niet geldig in combinatie
met andere acties.

Oostzijde 42-43, 1426AE De Hoef,
telefoon: (0297) 59 37 77,
e-mail: info@strooppot.nl.

www.strooppot.nl
Vanaf nu is reserveren mogelijk, maar niet op zondag.

					
jongeren en GHB-gebruikers meegemaakt. Vaak is het hun eigen schuld
en heb ik het meer te doen met feestgangers met letsels waar ze zelf niet
schuldig aan zijn. Maar helpen doe
ik altijd, want wij zijn er als eerste
bij. Vaak kan ik goed inschatten of
er een ambulance aan te pas moet
komen en bij twijfel geef ik altijd het
advies mee om even naar de huisarts
te gaan. Armbreuken, kaakbreuken,
flauwvallende feestgangers, een
gevallen invalide, een baby in een
huilstuip en een bak van 300 kilo op
de tenen van een jong meisje. Ik heb
veel lol, maar zie ook genoeg bloed
en ellende. Dat is hoe je in mijn ogen
met je medemens om moet gaan, ik
ben er in voor- en tegenspoed. En
elke situatie is weer anders, maar het
is altijd van belang om juist te handelen met zorg voor eigen veiligheid,
die van de omstanders en natuurlijk
die van het slachtoffer. Aan het eind
van de avond, hoe pittig, leuk, indrukwekkend of vermoeiend die ook was,
neem ik als ik thuis ben altijd één
biertje. Zelfs om 5 uur ’s nachts neem
ik wat tijd voor mijzelf om alles te
relativeren en dat heb ik werkelijk
waar nog nooit overgeslagen. Na dat

foto patrick hesse

biertje stap ik onder de douche om
vervolgens heerlijk te slapen.”
Dankbaar
Hoewel het soms even slikken is,
haalt André ook veel voldoening uit
zijn werk. André: “Het belangrijkste
bij de hulpverlening is het durven.
Veel mensen durven niet te helpen,
maar als iedereen met z’n handen
over elkaar blijft staan, zal de situatie
niet beter worden. Als je eenmaal die
drempel overgestapt bent, doet de
adrenaline de rest. Helaas gaat niet
altijd alles goed, niet elke reanimatie
loopt succesvol af, maar juist in de
situaties waarbij je wel kan helpen, geeft dat een goed gevoel. De
mensen zijn ook vaak erg dankbaar.
Zelfs volwassen mannen geven me
soms drie zoenen uit waardering en
ook als er op een feest niets gebeurt,
bedankt men bij de uitgang voor
onze aanwezigheid. Als de groep in
Mijdrecht omhoog zit, vind ik het dan
ook erg moeilijk om het verzoek af
te wijzen. Ik ben niet de jongste in de
groep dus soms opper ik of er iemand
anders beschikbaar is, maar echt ‘nee’
zeggen? Dat kan ik niet.”

Senioren kunnen ook twitteren
Net op de valreep van het nieuwe jaar heeft
ook SeniorWeb DRV zich aangemeld bij
Twitter met de bedoeling dat al onze (ex)
cursisten meedoen en twitteren hoe zij thuis
met de computer omgaan. Prompt komt
dan weer de vraag: ‘hoe doe ik dat?’ Heel
eenvoudig. Ga op internet naar twitter.com
(zonder www) of laat Google zoeken naar
Twitter. U komt dan op de startpagina van
Twitter waar u zich kunt registreren als
gebruiker door vermelding van uw volledige naam, emailadres en een zelfgekozen
wachtwoord. U klikt dan op registreren.
Op de volgende pagina kunt u dan ook een
gebruikersnaam invullen, waarna u klikt op
‘Maak mijn account aan’. Eenmaal geregistreerd logt u in met gebruikersnaam en
wachtwoord. U komt dan in de wereld van
twitteraars en kunt ons volgen door in het
zoekveld bovenin het scherm (search) ‘seni-

Hobbyisten gezocht

orwebdrv’ in te tikken.
U ziet dan alle tweets
die wij hebben losgelaten. U kunt ook andere
twitteraars gaan volgen. Op de pagina is
daarvoor voldoende uitleg. Vermakelijk om
dan te zien wat mensen allemaal op hun
lever hebben. Veel succes, als het niet lukt, u
weet ons te vinden 0297-272720.
Ons cursusprogramma
Vier basiscursussen van acht lessen in januari 2012. Die in Mijdrecht beginnen 9/1 en
18/1. Op alle vier is nog een enkele plek. Op
24/1 volgt in Mijdrecht een opfriscursus van
vier lessen. Op 9/1 een cursus fotobewerken.
Op 27/1 een twee uur durende workshop
internetbankieren. Op 12 januari tenslotte de
vervolgcursus Internet/Email.

De rubriek De Hobby Van... heeft weer ruimte voor mensen met een bijzondere hobby. Bent u
zo iemand, of kent u mensen met een interessante liefhebberij, tip dan onze redactie via een
e-mail aan: info@degroenevenen.nl. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden,
zodat we contact met u kunnen opnemen.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Hatha Yoga Mijdrecht

Hatha Yoga is een levenswijze
Het beoefenen van Hatha Yoga is veel meer dan met gekruiste benen zitten mediteren. Kern van deze oosterse sport is juist beweging. Door middel van allerlei bewegingen leert men de souplesse van het lichaam
te verbeteren. Door controle over het lichaam worden houding en ademhaling verbeterd. ‘Door lichaam en
geest in evenwicht te brengen, ben je ook beter bestand tegen stressvolle situaties,’ stelt Brenda Put-Carstens.
Sinds een half jaar legt Brenda zich
volledig toe op het geven van Hatha
Yoga lessen. “Ik heb vrijwel mijn
hele leven al Yoga gedaan. Naast
een drukke baan als account manager ben ik me geleidelijk steeds
meer gaan verdiepen in deze sport.
Op zeker moment ben ik ook zelf
les gaan geven. Ik heb de opleiding
gevolgd bij Saswitha in Bilthoven.
Dat is één van de twee erkende
opleidingen in Nederland op dit
gebied. Het is een behoorlijke pittige opleiding die een aantal jaren
duurt. Onderdeel van de opleiding
is ook Aanatomie en Psychologie.
Dat geeft al aan dat Hatha Yoga
zich richt op het lichaam. Je traint
niet alleen je lichaam maar ook de
geest.”
Hatha Yoga komt oorspronkelijk uit
India, maar is intussen wereldwijd
verspreid. Het is een eeuwenoude
techniek die al vanaf de derde
eeuw vóór Christus beschreven
wordt. Brenda: “Je kunt je voorstellen dat in al die eeuwen over
elk detail van de oefeningen is
nagedacht. Hatha Yoga valt onder
sport. Maar bij de meeste sporten ontwikkel je slechts bepaalde
lichaamsdelen en spiergroepen.
Het kenmerkende van Hatha Yoga
is dat de oefeningen gericht zijn op
alle organen, zintuigen, spieren en
zenuwen. Hierdoor worden de spieren versterkt en wordt de souplesse

behouden en verbeterd. Het is ook
een methode om je lichaam beter te
leren te kennen.”

veel mensen nog best wel lastig
om je helemaal over te kunnen en
durven geven.”

Lichaam en geest in evenwicht
Brenda legt graag uit wat ze
bedoelt met het leren kennen van je
eigen lichaam. “Het gaat om meer
dan het lichaam te herkennen dat
je ’s morgens in de spiegel ziet,”
zegt Brenda. “Dat lichaam ken je
wel. Maar het gaat erom dat je de
functies van allerlei organen en
lichaamsdelen beter leert kennen.
Dat je je bewust bent van wat er
bij bepaalde bewegingen gebeurt
en welk effect die hebben op je lichaam. Door jezelf daarvan bewust
te maken ga je daar in je geest
rekening mee houden en op die
manier breng je lichaam en geest
in evenwicht. Dat klinkt misschien
wat abstract maar het is echt heel
erg concreet. Ik geef lessen die
vijf kwartier duren. Het eerste uur
zijn we fysiek bezig. We doen dan
allerlei oefeningen waarbij vrijwel
alle onderdelen van het lichaam
in actie komen. Je voelt bij elke
oefening welke spieren het werk
doen en wat daarvan de gevolgen
zijn. Ook het goed gebruiken van je
ademhaling is erg belangrijk. Het
laatste kwartier van zo’n les is gericht op ontspanning. Je gaat er dan
bij zitten of liggen en probeert je
helemaal te ontspannen. Het is voor

Lichamelijke klachten vanwege
stress
Veel lichamelijke klachten komen voort uit stress situaties. De
moderne mens heeft het druk. De
lat ligt vaak hoog. Men moet presteren. Dat leidt vaak tot klachten
zoals hoofdpijn, rugpijn, maagklachten of ademhalingsproblemen. Ook
psychische klachten zoals nervositeit, spanningen, slecht slapen en
depressie zijn veel voorkomende
gevolgen. Brenda: “Die verschillende klachten zijn niet los van
elkaar te zien en leiden er vaak toe
dat mensen zich niet lekker voelen.
Ze zijn uit balans zoals dat tegenwoordig heet. En met Hatha Yoga
kun je die balans weer herstellen. Voor bepaalde lichamelijke
klachten kom je bijvoorbeeld bij de
fysiotherapeut terecht. Die behandelingen richten zich doorgaans
op een bepaald probleemgebied in
het lichaam. Het mooie van Hatha
Yoga is dat het hele lichaam aan
bod komt. Als men bij de fysiotherapeut uitbehandeld is, kan men met
yoga oefeningen doorgaan. Je leert
ook hoe je klachten in de toekomst
kunt voorkomen door anders met je
lichaam om te gaan. Het wordt dus
een soort levenswijze en het werkt

Ruim een jaar geleden zijn we begonnen met alle voorbereidingen.
Want wat komt er veel bij kijken
als je een nieuw pand betreedt, die
alleen vier muren heeft. Of beter
gezegd, twee keer vier muren,
namelijk de begaande grond en
de bovenverdieping. Het concept
van het bedrijf was al duidelijk,
dat voeren we tenslotte al geruime
tijd (bijna 20 jaar). Maar nu de
indeling, inrichting en aankleding.
Wat een uitdaging om dit te doen.
Gelukkig heb ik in de loop der
tijd veel lieve, behulpzame en
vooral ook kundige mensen om mij
verzamelt. Zonder hen was alles
een stuk moeilijker geweest. Veel
overleggen, want welke tegel kies
je, hoe wil je het vloerbedekking
hebben, wat voor kleuren gaan er
op de muren, klopt de uitstraling,

ook therapeutisch. Vaak hebben
mensen lage rugklachten. Wanneer
je leert hoe je je moet ontspannen
ga je de rug ontlasten en verminder
je de klachten en kunt ze voorkomen. Drie van de vijf vrouwen
hebben bekkenbodem problemen.
Ik heb me daarin gespecialiseerd en
je kunt daar met Hatha Yoga heel
veel aan doen.”
Tot rust komen
Het overkomt iedereen wel dat het
hoofd vol gedachten zit. Men kan
er niet van slapen. “In dat soort
situaties moet je je hoofd ‘leeg’ kunnen maken. Dat kun je echt leren,”
zegt Brenda. Je ziet hier overigens
een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen kunnen
doorgaans één ding tegelijk en
vrouwen doen vaak meer dingen
tegelijk Om ook geestelijk tot rust
te komen moet je even zorgen dat

je alles van je afzet, zorgen dat
niks moet en dat je allerlei beslommeringen even vergeet. Door jezelf
beter te leren kennen wordt het
ook makkelijker om je grenzen in
de gaten te houden. Op die manier
kun je ook problemen voorkomen.
Controle over je lichaam geeft je
ook controle over je leven.”
Brenda Put-Carstens geeft les op
dinsdagavond, woensdagochtend
en woensdagavond. De avonden
zijn in gebouw Irene in Mijdrecht
en woensdagochtend bij Budo Ryu
Blaauw in Wilnis. Op 11 januari
start ze weer met een nieuwe reeks
cursussen. Op woensdagochtend zijn
er nog een aantal plaatsen. Brenda
is telefonisch te bereiken op 06
81925818. Meer informatie op de
site van Brenda:

www.hathayogamijdrecht.nl.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE TE LEZEN OP:

Een feestelijk begin!
2012, als eerste wil ik u natuurlijk een heel gelukkig en
voorspoedig jaar wensen! Voor
mij persoonlijk begint het jaar
meteen bijzonder, want het is
bijna zover. 14 januari, is de feestelijke open dag van mijn nieuwe
instituut.

Brenda Put-Carstens: “Het eerste uur zijn we fysiek bezig, we doen dan allerlei
oefeningen waarbij vrijwel alle onderdelen van het lichaam in actie komen. Het
laatste kwartier van zo’n les is gericht op ontspanning.”
foto patrick hesse

WWW.DEGROENEVENEN.NL
BEAUTYSALON
SALON VOOR PROFESSIONELE HUIDVERBETERING

loopt de planning goed enz. enz.
Enfin, 29 september de sleutel
gekregen, heel hard werken, ook
in de weekenden en avonduren,
zodat we op 12 januari de officiële
receptie hebben en 14 januari de
feestelijke opening.
We zijn druk aan het voorbereiden.
U heeft wellicht de posters en/of
flyers al gezien waarin alles wordt
vermeld. Want naast het geven
van een hapje en een drankje, willen we de geïnteresseerde mensen
uiteraard de mogelijkheden laten
zien, die wij ze kunnen bieden. Wij
kennen 5 pijlers in ons nieuwe instituut. Te weten : huidverbetering,
anti-ageing, acne specialisatie,
zen-beauty en het huidverzorgingsadvies centrum.
De laatste pijler, ons huidverzorgingsadvies centrum, wil ik graag
even toelichten. In de loop der jaren is ons huidige dagelijks inloopadvies uur steeds bekender geworden. Deze service gaan we verder

uitbreiden. In ons advies centrum
kunt u namelijk alle ochtenden en
op zaterdag terecht voor vragen
over uw huid en/of verzorging. Er
is dan altijd een specialist aanwezig die u kan helpen. Het leuke
vind ik, dat eigenlijk iedereen hier
terecht kan. Het advies passen we
namelijk aan op de wensen en mogelijkheden die een ieder heeft.
U bent van harte welkom om op
14 januari in ons nieuwe instituut
aan de Genieweg 8 te komen
kijken. Tussen 10.00 en 16.00 uur
staan mijn collega’s en ik u graag
te woord.
Op www.perine.nl
(nieuws en acties) ziet u het gehele dagprogramma.

BEAUTY
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00		- 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
OnMusic met Elmar
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

1
Titel: De laatste afspraak
Auteur: Tana French
'Dit boek sprong er voor mij
meteen uit door zijn mysterieuze kaft. Toen ik de achterflap
van het boek las was ik meteen
benieuwd naar het verhaal.
Als Frank hoort dat de koffer
van Rosie Daley is gevonden,
staat zijn wereld stil. Twintig
jaar geleden zouden Rosie en hij
samen weglopen om in Londen
een nieuw leven te beginnen,
maar op het afgesproken tijdstip
kwam ze niet opdagen. Was ze
alleen vertrokken? Had ze een
ander? Hij is er nooit achtergekomen. Hij keert terug naar de
arbeidersbuurt in Dublin waar ze
destijds woonden en waar zijn nog altijd even verschrikkelijke
- ouders, broers en zussen en
Rosies familie nog steeds wonen.
Kort daarop wordt Rosies graf
ontdekt. In de maanden die
volgen komt Frank ontstellende
dingen te weten. Er ontrolt zich
een smerig familiedrama waarbij
iedereen betrokken lijkt te zijn.
Ik vind het verhaal boeiend en
soms verrassend. In het begin
denk je dat het bij het lijk van
Rosie blijft, maar dan……..
Verder schrijft Tana French erg
prettig, ze weet je continu in de
ban van het boek te houden.
Je wilt, nee je moet gewoon
weten hoe het afloopt.'
gelezen door evelyn viester

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

En we beginnen
weer...

de

GOOGLE

SPECIALISTEN
A-SIdE.NL

T: 0297 38 52 52

Elsevier Belasting Almanak
2012
W. Buis
S. Stoffer
P.M.F. Loon
E.A. de Blecourt
A.G.H. Ottenheym
A.J. Ouweneel
F.J. Hartman

Deze
complete en
actuele handleiding voor
de aangifte
Inkomstenbelasting en
premieheffing is een
onmisbaar
hulpmiddel
om te voorkomen dat te veel
belasting en premie wordt betaald.
Ook ná de aangifte is de Almanak
zijn geld waard dankzij de extra
hoofdstukken over onder meer
voordelig beleggen, lenen, verzekeren en wonen. Ook bijzondere
onderwerpen als de auto en inkomenstoeslagen worden behandeld.
De Belasting Almanak 2012 maakt
ingewikkelde fiscale onderwerpen
toegankelijk, doordat de teksten in
begrijpelijke taal zijn geschreven
en zijn aangevuld met heldere
praktijkvoorbeelden. Zo weet de
koper zeker dat hij altijd op de
hoogte blijft van de laatste fiscale
ontwikkelingen. Elsevier Belasting
Almanak is dus onmisbaar om de
belastingaangifte te verzorgen, óók
als elektronisch wordt aangegeven.

2

Snoecks 2012
Geert Stadeus
Halbe de Jong

Snoecks biedt meer dan de beste
en de coolste fotografie alleen.
U verneemt er ook alles over de
opmerkelijke architectuur van
Shigeru Ban en de videokunst van

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Boeken tip 5...

Aangezien ik de concurrentie altijd
graag een stapje voor blijf ben ik
niet op 1 januari begonnen met mijn
goede voornemen maar al in half
december. Wat het goede voornemen is? Net als ruim 90% van
alle andere Nederlanders is dat de
nodige kilootjes kwijtraken. Het is
namelijk nogal hard gegaan na mijn
zwangerschap. Manlief heeft ruim

twee jaar een pleidooi aangehoord
voor een Nintendo Wii fit en besloot
dat het wel eens tijd werd om hem
mij cadeau te doen, een stille hint of
gewoon zijn vrouw gelukkig maken,
dat laten we maar even in het midden. Ouders en schoonouders hielpen
nog een beetje mee door ons diverse
spellen cadeau te doen om de conditie op peil te houden. Dus stelt
u zich het maar even voor, of niet,
ik sta drie keer per week achter
mijn tv mee te swingen met Latijns
Amerikaanse muziek en mezelf af
te beulen door een virtuele zumba
trainster. Help het? Ik zou het nog
niet weten maar feit is wel dat ik
na 20 minuten flink op adem moet
komen en ik kapot ben!
Laat ik het allemaal op mijn virtuele
trainingsschema komen? Ik weet
dat het laten staan van de nodige
glaasjes wijn ook meehelpen dus
probeer (ik probeer het heel erg
hard) ik om niet elke avond meer

Tony Oursler, leeft mee met de
lancering van een Astra satelliet
en de noeste arbeid van stoere
krabbenvissers op de Beringzee.
Snoecks toont de Verenigde Staten
zoals u ze nooit eerder zag, met
Mark Laita's portretten van aparte
Amerikanen, Magnumfotograaf
Alec Soth die de kleine kantjes van
de States groots in beeld brengt
en het verval van Detroit na het
vertrek van de auto-industrie.
En van de Belgische Magnumfotograaf Carl De Keyzer geven we
u in oktober al een voorsmaakje
van zijn nieuwste internationale
project, waarmee hij uitpakt in de
zomer van 2012.
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Snel slank met Dr. Frank
Frank van Berkum

Het Dr. Frank-dieet is gebaseerd
op de resultaten van honderden
wetenschappelijke onderzoeken
en ruim 25 jaar praktijkervaring
met patiënten met overgewicht en
de daaruit voortvloeiende ziektebeelden. Als deskundige op het
gebied van overgewicht en diëten
deed Dr. Frank van Berkum in
samenwerking met de universiteiten van Groningen en Maastricht
wetenschappelijk onderzoek naar
de effecten van diverse diëten op
gewichtsverloop. Die kennis heeft
geleid tot de ontwikkeling van het
zogenaamde Dr. Frank-dieet, een
dieet speciaal gericht op de Nederlandse consument. zame lunch en
een licht avondmaal, en geeft een
goed verzadigd gevoel. In het dieet
worden voedingsmiddelen gebruikt
die een verzadigend effect hebben
om hongergevoelens te voorkomen.
Uit ervaring weet Dr. Frank van
Berkum dat mensen beter gemotiveerd blijven als zij ongeveer één
kilo per week afvallen. Meer of
sneller afvallen is niet nodig.
Snel, gemakkelijk en gezond slank
met Dr. Frank staat boordevol
heerlijke, makkelijke recepten,
handige menu's, boodschappenlijstjes en veel praktische tips
die helpen bij het afvallen. Want
vergeet niet: afvallen moet ook

leuk, gemakkelijk en lekker zijn,
dan houd je het veel langer vol.

4

Grip op koolhydraten
kookboek 2
Yvonne Lemmer

Kookboek-2 is het derde boek in
de serie Grip op Koolhydraten. Het
bevat 130 nieuwe koolhydraatarme (groene) en koolhydraatbeperkte (oranje) recepten, uitleg
van het koolhydratenuur en het
21-punten systeem. Door het boek
heen diverse pagina's met weetjes
en handigheidjes.

5

Stoppen met roken
Allen Carr

Ben jij een
van de 1,5
miljoen
Nederlanders die wel
eens met de
gedachte
speelt te
stoppen met
roken? Maar
ben je ook bang niet voldoende
gemotiveerd te zijn? Alles al
geprobeerd… of juist niet? Dan is
dit je kans! Je hebt toch niets te
verliezen! Dertig jaar lang rookte
Allen Carr honderd sigaretten per
dag. Tot hij stopte. Hij analyseerde
wat hem in zijn verslaving had
vastgehouden en ontwikkelde op
basis daarvan zijn baanbrekende
methode. Van Stoppen met roken
zijn wereldwijd meer dan zeven
miljoen exemplaren verkocht; het
is in meer dan zesentwintig talen
uitgebracht. Allen Carr heeft zijn
visie ook uitgewerkt op andere terreinen, zoals Stoppen met alcohol
en Stoppen met tobben. Allen Carr
was 30 jaar lang een verwoed kettingroker. Ondanks talloze pogingen lukte het hem niet om blijvend
te stoppen. Tot die ene, laatste
keer dat het wel lukte en het hem,
tot zijn grote verbazing, eigenlijk
nauwelijks moeite kostte.

een glaasje te drinken. Wat ik dan
in plaats van dat heerlijke glaasje
druivensap drink? De Detox thee
van Kusmi tea Paris.

En uithoudingsvermogen heb je
wel nodig hoor bij die grote uitdaging van het laten staan van al die
lekkere dingen!

Een heerlijke groene thee vermengt
met limoengras dat het een frisse
smaak geeft. Wat is er zo detox aan
deze thee? Detox Tea werkt stimulerend en is rijk aan anti-oxidanten.
Door zijn uitgebalanceerde combinatie van ingrediënten namelijk
maté, groene thee en versneden
limoendras ondersteunt Kusmi Detox Tea bij het afvallen, detox diëten
en volgens gebruikers ook bij het
stoppen met roken.
Maté is een belangrijk ingrediënt
dat veel vitaminen bevat zoals B1,
B2 en C maar ook een kleine hoeveelheid cafeïne. Hierdoor verhoogt
het de lichamelijke en geestelijke
prestatie maar bevorderd het ook de
lichaams vitaliteit en uithoudingsvermogen.

Is de Kusmi Detox tea de sleutel
naar een slank lijf? Dat weet ik niet
maar ik weet wel dat het een hele
lekkere en gezonde manier is om
met je lijf bezig te zijn. En wie weet
kan ik mijn bikini weer aan in de
zomer!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick hesse

Hmmm met Hesse De Strooppot

Strooppot al 12,5 jaar een feest voor iedereen
De vuurwerk dampen zijn opgelost, de kerstboom is de deur uit en ik ben na anderhalve week vakantie weer helemaal up and runnig. Ik moet u melden, ik heb er heel veel zin in. Dit wordt voor veel mensen een bijzonder jaar.
Ik hoop bijvoorbeeld ergens in het voorjaar Abraham te zien en De Groene Venen gaat verhuizen naar het nieuwe
waanzinnig mooi gebouw Dock 15 in Mijdrecht. Ook zal dit jaar voor velen een mijlpaal zijn. Zo ook voor Marcel
Kentrop, de trotse eigenaar van Restaurant De Strooppot viert dit jaar het 12,5 jaar bestaan aan de Oostzijde
42-43 in De Hoef. Om dit zeer heugelijke feit te vieren heeft Marcel in deze eerste maand van het jaar een paar
gave acties bedacht.
Ik wil hier alles van weten dus ga ik
met mijn ‘maat in kwaad’ Peter Bakker gezellig een vorkje prikken bij
Marcel en alles horen over dit jubileumjaar. Ik ken Marcel al jaren, door
de jaren heen heb ik hem met diverse
trouwpartijen meegemaakt. Ik als fotograaf en Marcel met zijn restaurant
als feestlocatie. Wat misschien niet
iedereen weet: De Strooppot heeft
twee aparte feestzalen die uitermate geschikt zijn voor bijvoorbeeld
huwelijksfeesten, bedrijfsfeesten en
jubilea. De Hollandse zaal op de eerste verdieping is voorzien van airco
en daar kunnen ruim 100 mensen zitten met uitzicht om het schitterende
landschap. De tweede feestzaal op
de begaande grond is van hetzelfde
kaliber, maar heeft aan de zijkant ook
nog een volledig terras wat ook overkapt en verwarmd kan worden voor
ruim 170 mensen. Ook beschikt De
Strooppot over een eigen aanlegsteiger. Het bedrijf is onder verdeeld in
twee gedeeltes: de feestzalen en het

restaurant. Het restaurant is lekker
laagdrempelig en uiteraard bijzonder
geschikt voor kinderen. En de kids
spelen hier dan ook de hoofdrol. Met
meer dan 160 soorten pannenkoeken
is de keuze enorm en speciaal voor
onze kleine vrienden is er een selectie van kinderpannenkoeken. Stuk
voor stuk genoemd naar de helden
van Sesamstraat. De verrassingspannenkoek is de onbetwiste favoriet,
een pannenkoek met snoep en een
speelgoed verrassing.
We worden enthousiast welkom
geheten door eigenaar Marcel, die
ons onder genot van een koel frisje
zijn plannen voor deze maand bezielend uit de doeken doet. Onder de
noemer van ‘De Winterse Weggeefweken’ heeft Marcel een mooie actie
bedacht. Op woensdag donderdag
en vrijdag in maand januari krijgt u
bij 4 pannenkoeken er 2 gratis, bij
6 pannenkoeken krijgt u er 3 gratis
en bij 8 pannenkoeken zelfs 4 gratis.

Hoezo sluiten?
De gemeente Uithoorn stopt per 1-1-2015 de bijdrage aan
zwembad “De Otter”. Dit houdt niet in dat we gaan sluiten!
Zwembad “De Otter” is GEEN eigendom van de gemeente
Uithoorn. Wij zullen dus gewoon doorgaan. Anders dan de
gemeente Uithoorn, vinden wij het wel belangrijk dat u kunt
zwemmen en uw kind goed zwemmen leert in Uithoorn!
Zwembad “De Otter” is met nieuwbouwplannen bezig geweest
maar de Gemeente wil er geen kwartje insteken. Wij betreuren
dit en snappen het niet. (zoals veel inwoners) Wij hebben ons
lang niet in de publieke discussie gemengd maar na het horen
van zoveel discussie dit bericht.

Wij wensen ieder een heel goed 2012
en veel zwemplezier!
Met vriendelijke groet,
Zwembad “De Otter”

www.aqua-uithoorn.nl

Wat zeg je nu Marcel? als ik dus met
4, 6 of 8 mensen pannenkoeken kom
eten is de helft gratis? Wanneer ik
dit, met mijn drieeënhalf jaar moeder
MAVO, snel uitreken kom ik op 50%
korting! Kijk dat is nog is een actie.
En is het niet heerlijk om tijdens deze
saaie gure januari dagen lekker met
de kids een pannenkoek te gaan eten.
En ook nog eens voor een koopje, we
hebben tenslotte allemaal een dure
maand achter de rug, toch?
Inmiddels hebben Peter en ik mede
door de lekkere geuren die uit de
keuken komen wel zin gekregen in
een pannenkoek. Peter heeft als
regelmatige bezoeker van dit etablissement snel zijn keuze gemaakt en
gaat heel verrassend niet voor zijn
reguliere pannenkoek maar kiest
voor de Hawaï. Een pannenkoek
met kip, ananas, kaas en satésaus.
Ik heb mijn keuze laten vallen op
een pannenkoek met veelbelovende
naam Hoefse Ondeugd, met gekruid
gehakt, ui, champignons, paprika en
kaas. Binnen een mum van tijd staat
de vrolijke serveerster weer aan onze
tafel met twee gloeiend hete borden
met een overheerlijke pannenkoek.
De pannenkoeken worden hier op de
traditionele manier gebakken, dus
niet zoals bij veel pannenkoekenrestaurants gebruikelijk met een carrousel, maar gewoon weer met de pan
zodat de iedere pannenkoek exact de
baktijd krijgt die hij nodig heeft. Dat
proef je. Peter en ik zijn er stil van.
Inmiddels zit het restaurant helemaal
vol op de eerste actiedag van het jaar.
Uiteraard heeft De Strooppot ook andere gerechten zoals een lekker sa-

De Strooppot

Oostzijde 42-43
1426AE De Hoef
Telefoon: 0297 - 59 37 77
Fax: 0297 - 59 41 56
info@strooppot.nl
www.strooppot.nl
Van oktober t/m maart gelden de
volgende openingstijden:
woensdag t/m vrijdag van 16.00 uur
tot 20.00 uur

teetje, een smakelijke biefstuk of een
heerlijk soepje. Deze pannenkoeken
zijn behoorlijke jongens en zowel Peter als ik zitten aardig aan onze taks
maar ja, de dessert kaart is ook erg
verleidelijk. We besluiten om Marcel
niet teleur te stellen om nogmaals
dankbaar gebruikt te maken van zijn
gastvrijheid. Peter gaat voor nog een
pannenkoek, maar dan met roomijs
en slagroom. Ik ga over the top en ga
voor roomijs met advocaat, chocola-

zaterdag en zondag van 11.00 uur
tot 20.00 uur
maandag en dinsdag gesloten
Van april t/m september gelden de
volgende openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11.00 uur
tot 20.00 uur
maandag gesloten

desaus en slagroom. Na al dit lekkers
is er geen ruimte meer voor de koffie.
We danken Marcel wederom voor
de heerlijke maaltijd en feliciteren
hem nogmaals met het jubileum. We
wensen hem voorspoed met deze
super actie. Als we de zaak in kijken
is dat nu al een doorslaand succes. U
kunt dus nog tot eind januari gebruik
maken van deze geweldige kortingsactie. Eet smakelijk.
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Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Overal ter wereld hebben mensen op 31 december afscheid genomen
van 2011 en wordt met hoop en goede moed uitgekeken naar 2012.
Jaarwisselingen gaan in elk land gepaard met tradities en rituelen.

In sommige dorpen in Schotland
vullen ze vaten met teer, steken
die aan en laten ze door de straten
rollen. Op deze manier brandt het
oude jaar op en mag het nieuwe jaar
beginnen. De Schotten geloven dat
de eerste persoon die in het nieuwe
jaar je huis binnenkomt je geluk
dan wel ongeluk brengt. Het meeste
geluk brengt een bezoeker met
donker haar die ook nog eens iets
meebrengt. Dit gebruik heet 'firstfooting'. En als de klok 12 uur slaat
dan zingt het hele land het nummer,
'Auld Lang Syne'.
In Azië is het gebruikelijk dat men
zijn schulden afbetaalt, nieuwe
kleren koopt en het huis schoon
maakt. Er is gewoonlijk een groot
familiemaal en de goden worden
geëerd. De mensen geven elkaar
cadeaus verpakt in rood papier en
men steekt in rood papier verpakt
vuurwerk af.
In Hongarije heet oudejaarsavond
'Silvester-avond'. Iedereen dirkt zich
op, koopt champagne en gaat naar
een feestlocatie. Om middernacht
wordt de televisie aangezet om naar
het volkslied te luisteren en mee te
zingen. Ieder jaar is dat weer een
heel plechtig moment.
In Nederland eten we oliebollen, trekken we massaal flessen
champagne open en steken voor
miljoenen euro’s vuurwerk af.
Oliebollen eten we voor zover de
geschiedenisboeken daar gewag van
maken al sinds 1667. Het eerste
oliebollenrecept stond in die tijd
beschreven in een kookboek getiteld
‘de Verstandige Kock,’ Eigenlijk was
het geen oliebol want hij was niet
rond maar plat. Eerder een oliekoek

Door Piet van Buul

Astrid Millenaar, Toneelclub Durven en Doen

Traditie
Spanjaarden kennen een traditie
die uit het begin van de 20e eeuw
stamt; 'Las Uvas de la Suerte'
('druiven voor geluk'). Iedereen
krijgt een schaaltje met twaalf
druiven. Op het moment dat de klok
op de Puerta del Sol in Madrid
12 uur begint te slaan, wordt er
druifgehapt. Eén druif per klokslag.
Dit brengt geluk en voorspoed voor
het nieuwe jaar.

De Club van…

dus. Wanneer de oliebol zijn huidige
ronde vorm kreeg, is niet bekend.
Champagne werd voor het eerst
rond de 17e eeuw ontdekt door
de Engelsen. Het waren niet de
Fransen die met de eer kunnen strijken want zij kwamen pas in 1718
met het sprankelende drankje. De
Engelsen deden dat al in 1676 maar
er zijn documenten gevonden waarin
staat dat men al in 1662 champagne
dronk. De Engelsen kregen de bubbels in hun wijn door er simpelweg
suiker aan toe te voegen.
De Bengalen zijn de oorspronkelijke
uitvinders van vuurwerk, vandaar
ons Bengaals Vuurwerk. Vuurwerk
werd aan het begin van onze
jaartelling al gebruikt in China bij
religieuze en wereldse feesten. Men
dacht dat veel harde knallen boze
geesten en demonen van overledenen zouden verdrijven omdat deze
tijdens oud en nieuw tevoorschijn
zouden komen. Alhoewel men ook
dacht dat deze geesten vrouwen en
vee vruchtbaar konden maken en
gewassen konden laten groeien. Een
beetje tegenstrijdig was het dus wel.
Het heeft heel wat eeuwen geduurd
voordat ook Europa van het bestaan
van vuurwerk afwist.
Je kunt er lang en breed over discussiëren of het raadzaam is vuurwerk
af te steken in natuurgebieden. Op
onze plassen wordt het in de aanloop naar middennacht steeds stiller.
Al onze vliegende vrienden zijn al
vanaf de allereerste knal in paniek
weggevlogen op zoek naar veiliger
oorden. Maar die oorden zullen ze
op deze avond niet snel vinden. Zo
tegen 00.00 uur is het op de plassen
doodstil.
Op 1 januari keren ze gelukkig
allemaal weer terug en dat is in
ieder geval al een mooi begin van
het nieuwe jaar. Vanzelfsprekend
zullen wij ook in 2012 onze plekje
in deze mooie groene krant blijven
vullen en hopen dat u onze column
met veel plezier zult blijven lezen.
Wij wensen u allen een prachtig
groen nieuwjaar en vooral heel veel
gezondheid en geluk.

Kinderen ontwikkelen zich
spelenderwijs
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen verloopt langs
een ingewikkeld proces. Voor veel
kinderen is het lastig om daar een
plekje in te vinden waarbij ze zich
gelukkig voelen. Het zijn vaak de
energieke en drukke kinderen die
de meeste aandacht voor zich opeisen. En soms gaat dat ten koste
van de meer in zichzelf gekeerde
kinderen die niet goed weten hoe
ze op het gedrag van anderen
moeten reageren. Om kinderen
te helpen bij dat ontwikkelingsproces heeft Astrid Millenaar
de toneelclub Durven en Doen
opgericht. Hier leren kinderen op
een speelse manier hoe ze hun
zelfvertrouwen kunnen versterken en daardoor steviger in hun
schoenen komen te staan.
Astrid Millenaar komt uit de jeugdhulpverlening. Ze werkte in kindertehuizen en in de ambulante hulp
voor ouders en kinderen. Haar laatste
werkgever was het Bureau Jeugdzorg
waar ze ondermeer sociale vaardigheidstrainingen verzorgde. Daar
had ze vaak te maken met zware
probleemgevallen. Gezinsproblemen, verslaving en criminaliteit. Ze
probeerde een gedragsverandering
bij jongeren tot stand te brengen.
“Dat zijn doorgaans langdurige
processen waarbij het lang duurt
voor je resultaat ziet,” zegt Astrid.
“Ik werk sinds 2005 vanuit mijn
eigen praktijk met kinderen van een
wat jongere leeftijd. Het is heel erg
boeiend om met zo’n groep bezig te
zijn. Je hebt te maken met kinderen
in allerlei soorten en maten. Er zijn
druktemakers en stille, introverte kinderen. Kinderen die gepest worden
en kinderen met een kort lontje die
meteen in actie komen. Daarvoor heb
ik speciale sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidtrainingen
ontwikkeld. Naast mijn activiteiten op
het vlak van jeugdhulpverlening ben
ik ook docent drama. Ik verwerk dan
ook veel spelsituaties in de vorm van
rollenspelen bij mijn trainingen. In
de toneelclub Durven en Doen heb ik
beide elementen bij elkaar gebracht.”
Toneelclub Durven en Doen
Bij de club gaat het vooral om de
kinderen die doorgaans in de klas of
in een groep niet erg opvallen. Daardoor krijgen ze vaak minder aandacht. Astrid: “Bij de club leren ze op
verschillende manieren om te gaan
met allerlei situaties, die ze dagelijks
tegen komen. We doen dat door
middel van toneelspelen, waarbij we

Slecht doorlopen

www.degroenevenen.eu

Bij veel wastafels zien we dat afvoer systemen niet goed doorlopen
omdat ze direct aangesloten zijn
op een bad of douche afvoer waardoor het geheel vacuum trekt.

Astrid Millenaar: “Het is zo belangrijk dat kinderen goed begeleid worden in hun
groeiproces naar volwassenheid. Daar spelen uiteraard de ouders en de onderwijzers een belangrijke rol in.”				
foto patrick hesse

niet direct een stuk instuderen. Het
is immers niet de bedoeling om een
voorstelling te gaan geven. We spelen
bedachte scènes maar doen ook veel
aan improvisatie. Meestal werken
we vanuit een bepaald thema. Neem
als voorbeeld het thema ‘zelfvertrouwen’. Dan leren de kinderen door
middel van de spelsituaties hoe je
dat zelfvertrouwen kunt ontwikkelen
en ook kunt uitstralen. Je kunt beter
rechtop staan, de anderen aankijken
en duidelijk spreken. Uit een dergelijke lichaamshouding spreekt meer
zelfvertrouwen dan wanneer je voorovergebogen staat met afhangende
schouders. Het is leuk om te zien hoe
snel kinderen dit soort dingen gaan
herkennen en er naar gaan handelen. Je ziet dan dat kinderen met
faalangst, niet langer bang zijn om
uitgelachen te worden, geleidelijk uit
hun schulp kruipen, hun rol opeisen
en hun ruimte zelf gaan invullen in
plaats van dat ze zich door andere
kinderen laten leiden. Kinderen leren
het beste spelenderwijs. Ik gebruik de
uitdrukking ‘spelenderwijs groeien en
bloeien’ nog wel eens als ondertitel
van mijn praktijk.”
De aanpak krijgt navolging
Astrid Millenaar heeft de spelmethode van de Toneelclub Durven en
Doen zelf bedacht en ontwikkeld. In
een jaar kunnen de kinderen in drie
blokken van gemiddeld tien lessen
meedoen. Omdat het geen echte
cursus is die ergens voor opleidt
kunnen ze steeds weer gewoon
opnieuw inschrijven, want er komen
telkens weer andere dingen aan de
orde. Astrid: “Het is leuk te ervaren
met hoeveel plezier de kinderen elke
keer komen. Ze ervaren al snel een

De oplossing is om op de sifon
van de wastafel een beluchter te
plaatsen. Hierdoor loopt alles veel
beter door.

vertrouwde sfeer binnen de groep. In
het begin zijn sommigen onzeker en
geremd. Het is belangrijk dat elk kind
in zijn eigen tempo los komt.”
Astrid heeft ervaren dat haar aanpak
werkt. Ze is inmiddels gestart met
het opleiden van spelbegeleiders.
Inmiddels zijn er op meer plaatsen
in het land dit soort Durven en Doen
clubjes ontstaan.
Bouwen aan zelfvertrouwen
Astrid geniet van het werken met
kinderen. “Het is zo belangrijk dat
kinderen goed begeleid worden in
hun groeiproces naar volwassenheid.
Daar spelen uiteraard de ouders en
de onderwijzers een belangrijke rol
in. Kinderen brengen veel tijd door
op school en het groepsproces in
een klas kan heel bepalend zijn voor
de manier waarop kinderen hun
eigen persoonlijkheid ontwikkelen.
De sociale vaardigheidstrainingen
en weerbaarheidtrainingen zijn er
helemaal op gericht om kinderen
voor wie het moeilijk is om daar een
weg in te vinden, te begeleiden. Ik
geef ook workshops voor ouders en ik
doe theaterprojecten voor scholen en
voor groepen kinderen in de buitenschoolse opvang.”
Meer informatie over de activiteiten
van Astrid is te vinden op
www.despeltuin.nl. Ze is ook telefonisch bereikbaar voor informatie
en voor aanmelding op nummer 0640977903. In januari wordt er weer
gestart met nieuwe lesblokken van
de club Durven en Doen. Ook start
er dan een weerbaarheidstraining
genaamd Rots & Water. Op maandagavond in Mijdrecht en op woensdagmiddag in Uithoorn. Ook kinderen uit
Abcoude zijn van harte welkom.

Deze tip wordt u aangeboden
door de duizendpoot van De
Ronde Venen.
Vermogenweg 1, Mijdrecht, t:
0297 25 38 00,
www.ronaldvaneijk.nl
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

Ultiem speelgoed
Ieder jaar probeer ik met kerst een bijzondere auto op de autopagina
te zetten. Helaas was de auto van dit jaar zo populair, dat ik deze pas
op 23 december mee kon nemen, op het moment dat de kerst-krant al
bij de drukker lag. De week erna was bestemd voor het interview met
Patrick Andriessen over zijn geweldige Dakar-avontuur. Dus bij dezen
een goed begin van het nieuwe jaar met de Mercedes-Benz SLS AMG
Roadster.
Al eerder reden fotograaf Patrick
Hesse en ik met een AMG, de G55.
Beiden waren we direct verkocht.
Een zeecontainer met zoveel vermogen, onvoorstelbaar. De drie letters
van Mercedes’ huistuner hebben wat
magisch. Helemaal nu met de nieuwe SLS AMG Coupé, voorzien van
vleugeldeuren, die refereert naar de
fabelachtige en legendarische 300
SL, ook met vleugeldeuren. Maar nu
is er een nóg gavere variant; de SLS
AMG Roadster, zonder vleugeldeuren, dat wel. Als de buitengewoon
charmante PR-dame de Roadster
uit de parkeergarage bij de importeur rijdt is de diepe kenmerkende
AMG-roffel alweer van ver te horen.
Daar zorgen twee dikke uitlaten
voor, waardoor de 6.2 liter grote
V8 (ongeblazen) uitademt. Maar
liefst 571 paardenkrachten kunnen
aangeroepen worden met een lichte
druk op het gaspedaal. En dat is er
1 meer dan de Ferrari 458 Italia,
touché. Tijdens al dat gebulder, wat
veel wegheeft van een Amerikaanse
muscle-car, gemixt met een Spitfire
en mitrailleur, krijg je als bestuurder bij 4.750 toeren te maken met
maar liefst 650 Nm aan koppel.
Dit alles zorgt ervoor dat je in een
verbluffende 3,8 seconden naar de
100 km/u knalt en je voor je het
weet moet oppassen voor de heren
in het blauw. En daarvoor zorgen de
gigantische remschijven en de airbrake op de kont. Wat een prachtig
gelijnde auto, helemaal met deze
diep Obsidiaan-zwarte lak en beige
kap, met bijbehorend zandkleurig
Designo Nappa-lederen interieur.
Nadat mij vriendelijk is verzocht het
gas flink in te trappen, zij het nadat
alle vloeistoffen op temperatuur zijn,
is het tijd om de sleutel in ontvangst
te nemen. Bij het instappen moet je
eerst over de brede dorpel stappen,
waarin uiteraard subtiel het logo
van AMG verwerkt is. Als je je in
de kuipstoelen hebt laten zakken
heb je uitzicht over een neus die
kilometers lang lijkt en zeker twee
vrachtwagens breed. Daarbij zweeft
je achterwerk precies 369 millimeter boven het wegdek. Een echt
sportwagen gevoel dus. Jammer
genoeg regent het bij het wegrijden,

dus de Comfort-stand lijkt voor dat
moment voldoende. Zoevend over de
A2 richting Mijdrecht tel ik menige
automobilist die de volgende dag een
afspraak maakt bij de fysio voor een
verdraaide nek. Man, wat is die SLS,
helemaal in deze kleurencombinatie
een aandachtstrekker. Bij Breukelen
besluit ik de polderweggetjes te
pakken en het gaspedaal wat verder
te vloeren. Een bestelbus probeert
tevergeefs gas bij te geven. Maar
vanwege de overheerlijke roffel laat
ik de SLS met plezier terugzakken.
Direct is te merken dat je ondanks
de afmeting van de Roadster enorm
nauwkeurig kunt sturen. Verderop is
het tijd om de kap open te gooien,
het is gestopt met miezeren. En dit
is de meest verstandige keuze van
de dag. Pas dan geniet je volop van
de heerlijke 8 cilinder-soundtrack.
Een cabrio moet je in mijn ogen zo
vaak mogelijk open rijden. En in het
geval van de SLS kun je al bij lagere
temperaturen de kap open gooien.
De kap openen kan tot een snelheid
van 50 km/u, waarna je in elf seconden in de open lucht kunt genieten.
Vervolgens draai de verwarming
open, zet de stoelverwarming aan
en stelt de Airscarf in. Airscarf? Ja,
dat is een opening bij de hoofdsteun,
waar warme lucht in je nek blaast.
Koud in de SLS AMG Roadster?
Echt niet!
Verderop besluit ik een kickdown
uit te voeren. Nadat 7-traps DCT
Speedshift automaat met dubbele
koppeling snel het juiste verzet kiest
blaast de SLS er vandoor. Gepaard
met achterwielen die de grip op het
natte wegdek zoeken. Kilometers later op de middag is het wegdek wat
droger en kies ik met Patrick voor
één van de vele sportieve standen en
gaat het gas dieper in. Twee versnellingen, dat is wat deze Benz nodig
heeft om hoogst illegale snelheden
te bereiken. De cijfers zijn verbluffend; wat ontzettend hard gaat deze
bak. Zelfs Patrick, die veel motoren
test, is verbaasd van de bulk snelheid
en giert het uit van de pret. Waar
een normale, snelle familiebak er
11,3 seconden over doet om op de
100 km/u te zitten, gaat de SLS
tegen die tijd al het dubbele. Dat is

foto's patrick hesse

mede te danken aan materialen als
aluminium en magnesium, waardoor de Roadster slechts 1.560 kilo
weegt. En denk niet dat de Roadster
zoals menig cabrio wobbelig aanvoelt. Vanaf de start van de ontwikkeling heeft Mercedes een roadster
in het achterhoofd gehouden. Dit is
een apparaat waar je bochten mee
kunt aansnijden als een mes door
een zacht pakje boter. En gaat het
mis, dan kun je met de juiste dosering gas de SLS weer opvangen. En
dat alles met het heerlijke gebulder
achter je. Geen wonder dat leerlingen van het Veenlanden College bij
de bushalte roepen of je ‘even gas
kunt geven’. Met plezier uiteraard!
Dit is een machine die je zoveel pret
bezorgt!
Om een idee te geven van de dilemma’s waar je mee te maken krijgt als
je een SLS AMG Roadster bestelt
som ik hier een aantal opties op van
deze demo. Rode remklauwen
(€ 828,-), AMG 5-spaaks velgen
in 19 en 20 inch (€ 1.311,-),
AMG Ride Control (€ 2.691,-),
Designo Nappa-leder (€ 3.519,-),
Bang&Olufsen BeoSound AMG
(11 speakers, 2 verlichte tweeters
van ieder 50 watt op het dashboard,
750 watt versterker, twee subwoofers van ieder 250 watt, € 8.211,-)
en AMG Carbon interieur pakket
(€ 9.798,-). Je leest het, die drie
letters maken alles net even wat
prijziger. Geen wonder dan ook dat
je de instapprijs van € 266.200,- in
no time op, slik, € 297.498,- hebt
staan.
De SLS AMG stond al lange tijd
op het lijstje met droomauto’s. Na
deze rit staat vast: daar blijft deze
sportwagen nog zeer lang staan. Nog
nooit heb ik met een auto gereden
die zoveel mensen een brede grijns
op het gezicht geeft, waar zoveel
mensen van meegenieten, die zoveel
nekken doet verdraaien en ervoor
zorgt dat ramen naar beneden gaan
en allerhande auto’s worden aangeboden in ruil voor de SLS. Drie ton,
het is een hoop geld, maar dit is by
far een andere klasse. En je raakt er
iets te snel aan gewend blijkt als ik
op de terugweg verbaasd constateer
dat elke automobilist naast me strak
voor zich uit kijkt.

Met dank aan Mercedes-Benz Nederland B.V.		

Mercedes-Benz SLS

Gereden versie: Mercedes-Benz
SLS AMG Roadster 6.2 V8
Vermogen: 571 pk
0-100: 3,8 s
Top: 317 km/u (elektronisch
begrensd)

www.mercedes.nl

Gemiddeld verbruik:
1 op 7,6 / 13,2 l/100km
Prijs gereden versie: € 297.498,Alternatieven: Aston Martin Virage, Audi R8 Spyder V10, Ferrari
458 Italia, Lamborghini Gallardo
Superleggera, Porsche 911 GT3 RS

AUTOSCHADE... WAT NU?
DE GR OENE K AART ADVISEERT EEN
SCHADEG AR ANT HERSTELLER?

DA’S MOOI, WANT THEO ZORGT ALS
AANGESLOTEN HERSTELLER VOOR DE RONDE VENEN
VOOR COMP LEET EN DIREC T SCHADEHERSTEL:

THEO VAN RIJN REGELT ’T VOOR U!
Constructieweg 58, 3641 SN Mijdrecht, 0297 282657

www.theovanrijn.nl of
www.groenautoschadeherstel.nl
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rokè Motors Test Moto Guzzi Griso

“Mooi rood is niet lelijk”
Al een tijdje geleden had ik mijn oog laten vallen op een Moto Guzzi
Griso. Ik heb hem zo'n anderhalf jaar terug voor deze pagina gefotografeerd, helaas niet gereden omdat het een spiksplinternieuwe motor
betrof. Aangezien dit model zo exclusief is,wordt hij ook maar mondjesmaat verkocht, en zijn ook geen demo’s. Toen hoopte ik er al op dat Aad
van Roké Motors (en Moto Guzzi dealer) er eentje zou inruilen.
Een bijna onmogelijke optie, maar
wat schets mijn verbazing? Als ik
op één van de eerste dagen van het
nieuwe jaar Aad de beste wensen
kom brengen wacht hij me met een
grote glimlach op: “Ik heb er een
staan!” Nog een beetje suf van de
oliebollen begrijp ik niet meteen
wat hij bedoelt. “Wat heb je staan
dan Aad?”“Een Griso! Het is een
occasion, dus kun je er eindelijk een
rijden!” Kijk dat is nog eens een goed
begin van het nieuwe jaar.
Inderdaad, deze ontzettend brute
Moto Guzzi stond hoog op mijn
lijstje. Deze 1100cc dwars geplaatste
V-twin is een Italiaanse schone. Het
motormerk was in de jaren '70 en
'80 bijzonder geliefd met hun dwars
staande V motoren. Sinds het Piaggio
concern (eigenaar van onder andere
Vespa) dit eigenzinnige merk onder
haar hoede nam waait er een frisse
wind en is het weer helemaal terug
met een paar likkebaardend retro

modellen. Maar ook deze Super
vette Griso. Deze Guzzi is Ferrari
rood, een super mooie kleur voor
deze fiets, met een ontwerp waar
de Italiaanse ontwerpers hun naam
hoog mee houden. Van welke kant
je deze motor ook bekijkt: het is gewoon een kunstwerk. Ik zou hem zo
in de huiskamer kunnen zetten en er
uren naar kijken (als mijn vrouw dit
zou accepteren, kansloos dus). Met
slechts 14.000 kilometers onder zijn
dikke banden spreken we hier over
een zo goed als nieuwe fiets, want de
vorige eigenaar heeft hem behandeld
zo als het hoort. Chapeau!
Zodra de motor is gestart staat het
blok te dansen. (Ik moet meteen
denken aan de YouTube filmpjes van
een pikant dansende Doutzen Kroes,
die heeft namelijk ook een lang slank
lichaam.) Maar ik moet me niet
laten afleiden, we zijn hier voor de
Guzzi. Wanneer ik plaats neem op de
lange slanke fiets, merk ik pas hoe

lang hij is en
met
langzaam wegrijden
voel ik dat
ook duidelijk (het voelt wat zwaar
en instabiel aan). Maar wanneer het
gas er even op gaat lijkt het of het
sturen vanzelf gaat en blijkt de fiets
geweldig te zijn uitgebalanceerd. Met
de dikke dansende V-twin onder me
denk ik terug aan de Moto Guzzi Le
Mans 1200 die ik in de zomer reed.
De rijervaring is ongeveer hetzelfde
alleen vind ik persoonlijk de Griso
veel mooier.
Ook het prachtige geluid wat uit de
speciale Lavizzari demper komt vind
ik geweldig, hoewel ik de originele
uitlaten een stuk mooier vind. Geen
probleem in dit geval, de originele
demper is nog aanwezig en word
gewoon mee geleverd. Vanaf je
majestueuze zit overzie je alles

perfect, ook de digitale
tellerpartij die gewoon
vanaf het stuur te bedienen
is. Hoe doeltreffend en simpel.
Hoe je het ook bekijkt, de Griso is
gemaakt om verwarring te scheppen,
is het een power cruiser? Een café
racer? Het maakt niet uit, een Griso
is gewoon een bloedmooie fiets. Ondanks dat de Griso al in 2006 op de
markt is gekomen, is hij maar mondjesmaat verkocht. Dit is erg vreemd
gezien de kwaliteiten, het uiterlijk en
prestaties. Misschien is de fiets iets
te eigenzinnig voor de massa. Wat
natuurlijk perfect is voor iemand die
niet een alledaagse machine zoekt.
Want reken er maar op bekijks te
hebben met de ‘rooie’. Gezien de

kilometerstand
en het
smetteloze
uiterlijk is
de Griso met
€ 7990,- uitstekend geprijsd. Interesse? Gaan eens
langs bij Moto Guzzi dealer Roké en
verwen je zelf eens...

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl
www.roke.nl

De wintertuin.
Helaas hebben we deze winter nog geen sneeuw gezien. Integendeel, het is tot dusver
enorm zacht. Met een laagje rijp of een dik pak sneeuw ziet iedere tuin er fantastisch
uit in de winter. Maar ook in een kwakkelwinter zonder sneeuw kan de wintertuin nog
steeds zeer de moeite waard zijn. Hieronder het recept voor een tuin die ook in de
winter mooi is.
- Zorg voor voldoende heesters die in
de winter groen blijven zoals de Taxus,
Buxus en ILex.
- Een groenblijvende haag of een begroeide schutting van de wintergroene
Hedera is een prima ‘omlijsting’ voor de
tuin. Het verdorde blad van de beuk valt
er pas af als het wordt weggeduwd door
jong blad in het voorjaar. De koperbruine
kleur steekt in de winter prachtig af bij
de groene kleur van de bladhoudende
heesters.
- Kies voor een aantal besdragende heesters zoals de Skimmia (nog wintergroen
ook) of de zeer opvallende Callicarpa
met dieppaarse bessen aan verder geheel
kale takken.
- Bij bijvoorbeeld de Cornus zijn alleen de
takken al schitterend. Afhankelijk van
het soort verkleuren deze geelgroenig,
oranjegeel of rood in de winter.
- Door de vaste planten en grassoorten pas
in het voorjaar te snoeien kan je in de
winter genieten van hun wintersilhouet,
de verdroogde aren, pluimen en/of zaaddozen bieden een prachtig winterbeeld.
- Een aantal heesters zoals de Toverhazelaar en de Viburnum bloeien juist in de
wintermaanden.
- Denk ook eens aan winterbloeiende vaste

Met vriendelijke groeten,
Hilda Visser.
www.tuinontwerphetgroenehart.nl.

planten zoals de Helleborus, verschillende
soorten Galanthus (sneeuwklokjes), en er
is zelfs een Irissoort die juist in de winter
bloeit.
De kunst is dus ervoor te zorgen dat er
altijd en in ieder seizoen iets te zien is in
de tuin, in de winter is dat echt mogelijk.
Niet alleen door de keuze van de beplanting maar ook door de verschillen in de
verharding zoals klinkers met hout of tegels
met grind of split. Het zijn de contrasten
in materiaal, kleur en structuur die zorgen
voor een mooie afwisseling.
Laat tuinmeubelen die er tegen kunnen
lekker staan, zo wordt het terras geen lege
kale plek. Misschien als het straks wat
kouder gaat worden (het zal toch wel) kan
je van je tafel wel een vogelvoederplek
maken, hang je wat pindasnoeren in de
boom en het wintertafereel is kompleet.
Veel plezier in de wintertuin.

DE GROENE VENEN 		
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VACATURES

Bewegen bij Spel en Sport De Ronde Venen
Heeft u zich voorgenomen om in 2012 meer te gaan bewegen? Dan maken wij, Spel en
Sport De Ronde Venen, het u wel heel gemakkelijk om hiermee daadwerkelijk te beginnen want u kunt nu heel voordelig gaan kennismaken met onze spel- en sportgroepen.
Voor € 6,- kunt u de hele maand januari (wij starten op 9 januari) met een van onze spelen sportgroepen meedoen.
Spel en
Sport De
Ronde Venen
heeft een
uitgebreid
scala aan
sportactiviteiten, maar
richt zich in
de maand
januari
speciaal op
haar sportief
groepen
t.w. Sportief Extra,
Sportief en
Super Sportief. Bent u fit, maar houdt u niet zo
zeer van balspelen dan past u uitstekend in de
Sportief Extra groep. Slaat u aansluitend aan de
training wel graag een shuttle of balletje dan zult
u zich uitstekend vermaken in de groep Sportief. Voor de fitste onder u hebben wij de groep
Super Sportief; een pittige les met als afsluiting
een balspel.

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: verkoop medewerker AGF
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis

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

Functie: Junior Sales Support Medewerker
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Specialist Ouderengeneeskunde (32 uur) Woerden
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Woerden

Functie: Receptie- en baliemedewerker m/v
Organisatie: Dock 15
Plaats: Mijdrecht

Functie: Wijkziekenverzorgende (20 uur) - Loenen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen

Functie: Schoonmaak medewerker m/v
Organisatie: Dock 15
Plaats: Mijdrecht

Door heel De Ronde Venen zijn de sportief groepen, zowel overdag als ’s avonds, aan de gang;
in de Willsstee in Wilnis, in de Phoenix en de
Eendracht in Mijdrecht, in De Boei in Vinkeveen
en in De Springbok in De Hoef. Alle lessen worden gegeven door professionele docenten, die u
met veel enthousiasme deskundig en veilig door
de lessen leiden. Welnu, wat wilt u nog meer?
Zet nu dit nieuwe jaar uw goede voornemens
eens om in actieve daden en meld u aan als
deelnemer bij Spel en Sport De Ronde Venen.
U bent reeds bij voorbaat van harte welkom en
wij wensen u een gezond en ‘sportief beweeglijk’
2012 toe.

Bij Spel en Sport De Ronde Venen zijn alle
lessen in groepsverband. Hierdoor is het gemakkelijker om aan uw conditie te werken; met z’n
allen is het veel gezelliger dan in je eentje en
bovendien motiveert men elkaar zowel bewust
als onbewust.De lessen van onze sportief groepen zijn een mix van allerlei oefeningen, welke
er samen voor zorgen dat uw conditie, kracht en
lenigheid verbeteren. Ook het (bal, badminton of
ander) spel werkt hieraan mee. U gaat dus echt
werken aan uw lichaam!

U kunt u aanmelden via www.spelensportdrv.nl
of door te bellen met 06 21 91 83 53.

Functie: Wijkziekenverzorgende (20-24 uur) - Breukelen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Breukelen

Functie: Medewerker bediening (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verzorgende C (20 uur) - Loenen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen

Functie: Systeem- / netwerkbeheerder NL (M/V)
Organisatie: Active Group ICT B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Teamleider Kleinschalig Wonen (32-36 uur) Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

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

Functie: Teamleider Kleinschalig Groepswonen (32-36
uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Magazijn beheerder full-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Project Manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Bijrijder part-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

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

Woordzoeker week 1

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

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

Aanbouwsel
Aantal
Bevrachting
Caissiere
Concentratie
Dagregister
Danscursussen
Deportatie
Donateur
Geldlening
Jusblokje
Klapperkruid
Korps
Kuster
Lectuur
Melas
Opeen
Oprollen
Overkant

Paspop
Prijzen
Reet
Ruilen
Sprei
Treeft
Vest
Vin
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Oplossing puzzels week 52
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FILMAGENDA
Volwassenen
All Stars 2: Old Stars
(kijkwijzer 12, eng, sex, grof taalgebruik,
discriminatie)
Jan za 7 wo 11 20.30
Regie: Jean van de Velde – Nl 2011 - 123 min
All Stars gaat
over een groep
van zeven
vrienden die
al van jongs
af aan ieder
weekend een potje voetbal spelen bij hun club
Swift Boys. Winnen doen ze bijna nooit, maar
daar gaat het al lang niet meer om. Door een
onverwachts huwelijk van één van de jongens
trakteren ze zichzelf in All stars 2 Old Stars
op een ‘ouderwets trainingskamp’ in de vorm
van een lang weekend Barcelona, inclusief
het bijwonen van ‘El Clasico’. Maar bij de Swift
Boys gaat niets volgens plan. Noodgedwongen haasten ze zich in het busje van Harry’s
Tuincentrum om op tijd in Barcelona aan te komen, met onderweg de nodige obstakels: het
Belgische wegennet, Duitse vakantiegangers
en de Franse politie. Gaandeweg vragen de
jongens zich af wat er van hun ooit zo mooie
toekomstplannen terecht is gekomen. Of ze
het leven leiden dat ze ooit voor ogen hadden.
En of de ‘tweede helft’ nu al begonnen is...
All Stars Old Stars gaat over een groep van
zeven vrienden die al van jongs af aan ieder
weekend een potje voetbal spelen bij hun club
Swift Boys. Winnen doen ze bijna nooit, maar
daar gaat het al lang niet meer om.
Met Thomas Acda, Daniel Boissevain, Cas
Jansen, Kasper van Kooten, Peter Paul Muller,
Danny de Munk, Raymi Sambo e.a.
foto independent films

Midnight In Paris
(kijkwijzer 12, drugs)
Jan vr 6 di 10 20.30
Regie: Woody Allen – VS 2011 – 94 min
Gil is een aspirant schrijver die met zijn verloofde Inez en haar ouders een bezoek brengt
aan de stad van de liefde. In tegenstelling
tot de welgestelde Inez, die niets ziet in een
onzeker kunstenaarsbestaan, valt Gil direct na
aankomst al voor de artistieke charme van de
lichtstad. Wanneer hij tijdens een nachtelijke
wandeling op een wel heel bijzondere wijze
wordt meegevoerd in de bruisende geschiedenis van Parijs, is dit voor Gil reden om zijn
huidige situatie eens onder de loep te nemen:
is het leven daar nu echt zoveel mooier, of
lijkt dat maar zo? Woody Allen’s nieuwste film
Midnight In Paris is een ode aan de magische
stad Parijs. Met Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Michael Sheen, Adrien
Brody, Kathy Bates, Carla Bruni e.a.

De Heineken Ontvoering
(kijkwijzer 12, eng, geweld, grof taalgebruik)
Jan do 12 vr 13 za 14 di 17 wo 18 20.30 zo 15
16.00
Regie: Maarten Treurniet – Nl 2011 – 120 min
Op een koude
novemberdag
in 1983 wordt
’s werelds
succesvolste
en rijkste
bierbrouwer Alfred Heineken samen met zijn
chauffeur Ab Doderer voor de deur van zijn
kantoor ontvoerd. Wat volgt is de meest geruchtmakende en beruchte ontvoeringszaak
die Nederland ooit gekend heeft. Eenentwintig
uitputtende en zenuwslopende dagen lang
verblijft de fabrikant in een koude, benauwde
cel, vastgeketend en voor het eerst van zijn
leven volkomen machteloos. Zijn ontvoerders, vier criminele vrienden uit Amsterdam,
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ondervinden grote problemen om het losgeld
te incasseren. Het hele land leeft mee en houdt
de adem in. Intussen neemt Rem, een meedogenloze jonge crimineel, de bewaking van de
twee ontvoerde mannen voor zijn rekening,
waarbij hij met sadistisch genoegen Heineken
vernedert en angst aanjaagt. Als eindelijk het
losgeld is overgedragen, volgt de bevrijding
van Heineken en zijn chauffeur. Op dat moment
begint de wereldwijde klopjacht op de ontvoerders, waarbij Heineken zich niet beperkt
tot het passief volgen van de ontwikkelingen.
Dominant en tot op het allerhoogste niveau
wendt hij zijn invloed aan om de opsporing te
laten slagen. Was hem tijdens de ontvoering de
rol van prooi opgelegd, nu is hij de jager.
Met Rutger Hauer, Gijs Naber, Teun Kuilboer,
Reinout Scholten van Aschat, Korneel Evers e.a.

Met Gary Oldman, Tom Hardy, Colin Firth, Mark
Strong e.a.

Jeugd/Familie
Happy Feet 2 – nl versie
(kijkwijzer 6, eng)
Jan
za 7 10.30
vr 6 zo 8 14.30
wo 11 13.15
zo 15 zo 29 13.45
za 21 wo 25 15.30
Regie: George Miller – VS 2011 – 99 min

foto a-film

La Piel que Habito
(kijkwijzer 12, eng, geweld, grof taalgebruik)
Regie: Pedro Almodó – SP 2011 – 120 min
Jan do 19 vr 20 za 21 20.30
Een briljant
plastisch
chirurg, die
geobsedeerd is
door trauma’s
uit zijn verleden, probeert deze te overwinnen met een
medische uitvinding. Na jaren research in zijn
privé laboratorium, heeft hij eindelijk zijn missie volbracht. Zijn doorbraak lijkt hem zelfs in
staat te stellen zijn grote liefde nieuw leven in
te blazen, maar niets is wat het lijkt ….
Met Antonio Banderas, Marisa Paredes, Elena
Anaya e.a.

In Happy Feet 2, het vervolg op de met een Oscar bekroonde animatiefilm Happy Feet, keren
we terug naar het adembenemende landschap
van Antarctica, in betoverend 3D. Mumble, de
meester van de tapdance, heeft een probleem:
zijn zoontje Erik heeft helemaal niets met
dansen. Het wordt voor Mumble allemaal nog
vervelender als Erik kennismaakt met Sven,
een pinguïn die alles kan, zelfs vliegen. Al
snel wordt hij Eriks grote idool. Maar als hun
wereld op z’n kop komt te staan en Mumble het
pinguïnvolk en alle andere zeewezens, van krill
tot zeeolifant, van het dreigende gevaar redt,
ontdekt Erik de dappere kant van zijn vader.
Met de stemmen van Alain Clark, Edsilia Rombley, Robert ten Brink, Jada Borsato, Edwin
Evers, Guus Meeuwis e.a.

foto a-film

Foto Warner Bros

Moneyball

Dolfje Weerwolfje

(kijkwijzer AL, grof taalgebruik)
Regie: Bennett Miller – VS 2011 – 133 min
Jan zo 22 15.30 di 24 wo 25 20.30
Brad Pitt speelt
in Moneyball
Billy Beane, de
manager van
het honkbalteam Oakland
Athletics, die op geheel eigen wijze en met
een baanbrekende analyse een succesvolle
honkbalploeg samenstelde. Gebaseerd op het
boek van Michael Lewis - Moneyball: The Art Of
Winning An Unfair Game.
Met Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman e.a.
foto sony pictures releasing holland bv

Tinker Tailor Soldier Spy
(kijkwijzer 6, geweld, grof taalgebruik)
Regie: Tomas Alfredson – GB 2011 – 127 min
Jan do 26 vr 27 za 28 di 31 20.30 zo 29 16.00
De film, met rollen voor Oscarwinnaar Colin
Firth, Tom Hardy en Gary Oldman, neemt
ons mee naar de koude oorlog waarin de
gepensioneerde George Smiley (Oldman) een
Russische spion moet ontmaskeren binnen de
Britse geheime dienst. Wanneer geheimagent
Ricki Tarr (Tom Hardy) ontdekt dat er een
mogelijke mol aanwezig is in de top van de
Britse inlichtingendienst M1-6, wordt in het
geheim de gepensioneerde veteraan George
Smiley (Oldman) ingeschakeld. De top van de
inlichtingendienst, bestaande uit Bill Haydon
(Colin Firth), Roy Bland (Ciarán Hinds) en Toby
Esterhase (David Dencik), mogen van niets
weten. Smiley’s laatste missie staat in het
teken van het opsporen van de dubbelspion,
maar al snel blijkt er sprake te zijn van een
ingewikkelde samenzwering. George belandt in
een web van intriges…

(kijkwijzer 6, geweld, eng)
Jan
za 7 14.30
wo 11 15.15
zo 15 zo 29 11.30
za 21 wo 25 13.15
Regie: Joram Lursen (naar het boek van Paul
van Loon) – Nl 2011 – 95 min
Dolfje Weerwolfje is de verfilming van het
eerste boek van de populaire boekenreeks
van Paul van Loon. Dolfje weet niet wat hem
overkomt als hij de nacht van zijn zevende
verjaardag verandert in een wit pluizig dier:
een wolfje. Bij het licht van de volle maan
springt hij uit het raam van zijn kamertje, de
vrijheid tegemoet. Hij rent door het park en de
tuin van de buren, vrolijk jagend op eenden en
kippen. Als het licht wordt keert hij doodmoe
huiswaarts, om een paar uur later wakker te
worden als jongetje. Zijn pleegbroertje Timmie
vindt het vet en doopt hem ‘Dolfje weerwolfje’.
De gevoelige Dolfje wil helemaal geen weerwolfje zijn. Hij is bang dat zijn pleegouders
hem niet meer willen als ze ontdekken wie hij
werkelijk is. Dolfje wil zijn geheim koste wat
kost bewaren. Maar of dat gaat lukken? Het
is tenslotte iedere maand wel een keer volle
maan….
Met Ole Kroes, Kim van Kooten, Bianca Krijgsman e.a.

Puss In Boots (de gelaarsde kat)
- Nl versie
(kijkwijzer 6, eng, geweld)
Jan
vr 6 za 7 zo 8 12.30
za 14 wo 18 za 28 15.15
zo 22 13.30
Regie: Chris Miller – VS 2011 – 90 min
Deze nieuwe animatiefilm van DreamWorks
Animation (Kung Fu Panda, Madagascar) vertelt
het hilarische en dappere verhaal van een van

de meest geliefde karakters uit de Shrek
reeks: Puss in Boots / De Gelaarsde Kat.
Samen met zijn vrienden, de ongelooflijk
slimme Humpty Dumpty en de sluwe straatkat Kitty beleeft hij een spannend avontuur,
wanneer hij de beroemde Gans, die gouden
eieren legt, probeert te stelen. Met de stemmen van Jon van Eerd, Anna Drijver, Charly
Luskef, Tanja Jess e.a.

Mega Mindy en de snoepbaron
(kijkwijzer AL)
Jan vr 6 zo 8 10.30
Regie: Vincent Rouffaer – Be 2011 – 75 min
In Mega Mindy en de snoepbaron staat Mega
Mindy voor haar moeilijkste strijd ooit, want
ze moet het opnemen tegen de mensen
waarvan ze echt houdt. Alles draait om liefde
en snoep in deze film. Mieke wil Toby voor
zich winnen met een liefdesdrankje van Opa
Fonkel. Maar voor Mieke de kans krijgt, wordt
het drankje gestolen én wordt Oma Fonkel
ontvoerd. Al snel blijkt dat de gemene snoepbaron Louis hier achter zit. Door een gemene
list komen de vrienden van Mieke één voor
één in de macht van de snoepbaron. Zal
Mega Mindy haar geliefden kunnen redden?
Het wordt een uiterst spannende race tegen
de klok.
Met Angela Schijf, Free Souffriau, Louis Talpe
e.a.

De avonturen van Kuifje: Het
geheim van de Eenhoorn –
Originele versie
(kijkwijzer 6, geweld, eng, grof taalgebruik)
Jan vr 6 zo 8 16.30
Regie: Steven Spielberg – VS/NZl 2011 – 111
min
Tintin: Secret
of the Unicorn
geregisseerd
door Steven
Spielberg.
Jamie Bell (Billy Elliot, Defiance) is Tintin, de
gedurfde jonge reporter die onophoudelijk
streeft naar een goed verhaal, en daarom
terecht komt in een wereld vol avontuur. Met
Daniel Craig (Quantum of Solace, Defiance)
als de snode Red Rackham. Gebaseerd op
de boekenserie The Adventures of Tintin
door Hergé. De jonge verslaggever Kuifje en
zijn hondje Bobbie reizen de wereld rond en
beleven talloze avonturen.
Met de stemmen van Levi van Kempen,
Remco Veldhuis, Richard Kemper, Najib
Amhali e.a.
foto sony pictures

Razend (Carry Slee)
(kijkwijzer 9, eng)
Jan za 7 16.30
Regie: Dave Schram – Nl 2011 – 93 min
Sven (15) wil
regisseur
worden en is
al volop bezig
met filmen. Hij
filmt vooral zijn vrienden die aan free running
doen en zet de filmpjes dan op Youtube. Hij
vraagt Roosmarijn om mee te werken aan zijn
eerste speelfilm. Zij mag echter niet te weten
komen dat hij thuis af en toe een pak rammel
krijgt. Het lukt hem zijn blauwe plekken voor
iedereen verborgen te houden, maar als het
te erg wordt duikt hij bij zijn oma onder. Daardoor mist hij zijn verjaardag. Roosmarijn, die
zo haar eigen problemen heeft, denkt dat hij
haar niet meer leuk vindt en ook zijn vrienden
zijn boos op hem. Hij besluit om voor eens en
voor altijd met zijn vader af te rekenen, totdat
hij ontdekt waarom zijn vader zulke lossen
handen heeft.

Met Ko Zandvliet, Abbey Hoes, Mingus
Dagelet, Juliet Daalder, Lennart Timmerman,
Hassan Slaby, Tim Holwerda, Roos Dickmann
e.a.

foto just film distribution

Patatje Oorlog
(kijkwijzer 6, eng, geweld, grof taalgebruik)
Jan
za 14 wo 18 za 28 13.15
zo 22 11.30
Regie: Nicole van Kilsdonk – Nl 2011 – 86 min
Kiek (9)
maakt zich
zorgen.
Haar vader,
Thomas, is
arts en voor zijn werk gaat hij vaak naar het
buitenland om mensen te helpen. Deze keer
gaat hij naar Afghanistan en daarover is Kiek
ernstig bezorgd. Volgens haar hoogbegaafde
vriendin Margje is zelfs medisch personeel
daar niet veilig. Haar moeder, Esmee, stelt
haar gerust. Bijna niemand van Kiek’s leeftijd
heeft een dode vader. Er is slechts een zeer
geringe kans dat er iets gebeurd met Thomas.
Op school vertelt haar leraar, Hayo, dat de
kans dat Kiek haar vader terug zal zien groter
en kleiner gemaakt kan worden. Dit antwoord
dwaalt door Kiek haar hoofd: Zij kent slechts
één persoon van wie de vader is gestorven,
maar niemand met een dode vader en een
dode hond. Laat staan iemand met een dode
vader, een dode hond en een dode muis. Dat is
een kleine kans. Dus, ze heeft een dode muis
en een dode hond nodig. Maar het vangen van
een muis is moeilijker dan ze had verwacht.
Gelukkig heeft de dierenwinkel een oude muis
voor wie zijn tijd is gekomen. Na een korte
opleving, sterft de muis. Samen met Margje
begraaft ze de muis in de tuin. Kiek denkt dat
ze de kans dat haar vader gedood wordt een
klein beetje heeft verminderd. Maar ineens
neemt haar vader geen contact meer op.
Dit betekent dat ze nu een dode hond nodig
heeft, want ze moet de kans verkleinen dat
er iets gebeurd met haar vader. Kiek droomt
over verdwaalde kogels. En denkt dat haar
leraar Hayo een oogje heeft op haar moeder,
hierdoor wordt de dode hond een dringende
noodzaak. Op school zijn ze druk bezig met de
voorbereidingen voor een toneelstuk waarin
Kiek de hoofdrol heeft. Dit zorgt voor een
beetje afleiding. Maar wanneer blijkt dat haar
vader is vermist, wil ze niet langer de hoofdrol. Ze geeft de voorkeur aan een boom, net
als Dennis en Fabian. Kiek raakt bevriend met
hen en ze proberen haar te helpen met het
vinden van een oude, mislukte hond. Echter,
wil dit helaas niet lukken. Als haar vader officieel vermist raakt, ziet Kiek geen alternatief,
dan hun eigen hond, Mona over het viaduct te
gooien. Gelukkig wordt ze gestopt door een
voorbijganger die net op tijd haar van deze
daad af weet te houden. Kiek beseft nu dat
dit niet haar vader terug zal brengen, en ze
vertelt haar moeder over de honden en de
muizen. Haar moeder begrijpt haar zorgen
maar al te goed. Tijdens de premièreavond
van het toneelstuk op school krijgt haar moeder een telefoontje. Haar vader is gevonden!
Hij is gewond, maar het belangrijkste is dat hij
leeft en thuis komt, dus Kiek hoeft zich niet
langer zorgen te maken.
Met Johnny de Mol, Rifka Lodeizen, Ruben van
der Meer, Pippa Allen e.a.
foto a-film
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