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Viribus Unitis brengt morgen
eerste Nieuwjaarsconcert
Om het jaar knallend te beginnen organiseert muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis morgenavond 14 januari voor het
eerst een nieuwjaarsconcert. Zowel het fanfare-orkest als het jeugdorkest zullen een luchtig programma brengen met mooie
muziek. Men kan prachtige fanfaremuziek verwachten van hedendaagse componisten zoals Eric Swiggers, Bert Appermont
en Jan de Haan, maar ook popklassiekers van onder andere de Alan Parsons Project en Jimmy Webb.
De muzikanten van Viribus Unitis willen iedereen graag een muzikaal nieuw jaar wensen en hopen op veel publiek morgenavond. Het concert wordt gehouden in De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het
concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Dàg kerstboom!
Na de feestdagen zamelde de gemeente weer oude kerstbomen
in. Woensdag jl. konden op 17 locaties binnen De Ronde Venen
kerstbomen worden ingeleverd. Ze moesten zonder kruis, spijkers
of kluit aangeleverd worden, maar dan kreeg je voor elke boom
die je inleverde € 0,50. Wie 20 kerstbomen of meer had, kon de
gemeente vragen ze te komen ophalen. Dat gebeurde bij Rody en
Niels (foto rechtsboven), die in de kerstvakantie een berg van 200
bomen verzamelden. Bij Tim (13) en zijn zusje Nicole (10) aan de
Poldermolen in Mijdrecht kwam de gemeente 108 kerstbomen ophalen (foto rechtsonder). De 54 euro opbrengst hebben ze eerlijk
samen gedeeld. Wat gebeurt er eigenlijk met al die kerstbomen?
Verbranden mag niet meer; ze worden ter plaatse versnipperd,
zoals hieronder in Vinkeveen.

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

foto richard van der spoel

foto peter bakker

2E RONDE

Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl

Lutz.nl voor
meer informatie

SALE
3 STUKS - 30%
4 STUKS - 40%
5 STUKS - 50%

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Politie roept op alert te zijn • Bij onraad direct 112 bellen

Zaterdag is het licht bewolkt en
zien we de zon wel tussen de wolken door schijnen. De maximum
temperatuur zal tussen de 4 en
6 graden zijn, en 's nachts kan er
lokaal in de polder wat vorst aan
de grond voorkomen. De wind is
zwak tot matig en zal uit zuidoostelijke richting komen.
Zondag is er meer bewolking,
maar de zon zullen we ook er
tussendoor zien komen. De wind
komt dan uit oostelijke richting en
zal matig van kracht zijn. Door de
stevige wind zal het wel fris aanvoelen buiten. De maximum
temperatuur zal tussen de 3 en 5
graden zijn, en de minimum temperatuur ligt rond het vriespunt.
Maandag is het wisselend bewolkt,
de wolken zullen in grote plukken
over ons heen gaan. De maximum
temperatuur ligt tussen de 3 en 5
graden, en de minimum temperatuur ligt net onder het vriespunt.
De wind is matig van kracht en zal
uit zuidoostelijke richting komen
en daar door dus fris aanvoelen.
De dagen daarna houden we dit
licht winters weer, maar woensdag
wordt een spannende dag in de
lucht. Want zoals het er naar uit
ziet krijgen we voor 60% opnieuw
wisselvallig en zacht weer, de andere 40% kans geeft een winter
periode aan.

Agenda Kort

tekst en foto rob isaacs

“De inbraken in Hofland-Noord zijn
opmerkelijk, omdat je dit meestal in
oudere wijken ziet, met slecht hangen sluitwerk,” aldus wijkagent Arjan
Daemen eerder deze week op Twitter.
Desgevraagd heeft hij nog geen
verklaring voor de toename. “Is het
omdat men in deze wijk een betere
buit verwacht? Of is het iemand die
deze wijk toevallig goed kent? Misschien zijn de bewoners minder thuis?
In elk geval loont het de moeite om
extra alert te zijn, dat geldt overigens
niet alleen voor de betreffende wijk,”
waarschuwt hij. “Doe 's nachts de
deur op het nachtslot, laat je buren
weten als je een paar dagen weggaat
en kondig je afwezigheid niet aan op
Twitter, Facebook of Hyves. Zorg dat
er geen post uit de brievenbus steekt;
dit is voor dieven ook een signaal dat
er niemand thuis is.”
Niet alleen woningen zijn doelwit
voor het dievengilde, ook autoinbraken gebeuren helaas met de
regelmaat van de klok. “Een trend
van de laatste paar jaar is, dat bij
woninginbraken ook de autosleutels
worden gestolen. Die blijkt dan ook
verdwenen, maar soms komt men
er later voor terug. Dan heb je dus
te maken met twee inbraken.” Bij

WERKZAAMHEDEN
Wilnis, Wilnisse Zuwe / Geerkade
• Van 16 januari t/m 3 februari 2012 is de Oudendamsebrug vanwege onderhoudswerkzaamheden gestremd voor het wegverkeer.
Men wordt ter plaatse omgeleid. Voor het
voet- en (brom)fietsverkeer wordt een
tijdelijke brug aangebracht

SCHEEPVAART:

Ringvaart Waterschap Groot-Mijdrecht
• Van 16 t/m 20 januari is de Heinoomsbrug in
Wilnis gestremd vanwege onderhoudswerkzaamheden.
• Van 16 januari t/m 3 februari is de Oudendamsebrug in Wilnis gestremd vanwege
onderhoudswerkzaamheden.
• Van 24 t/m 25 januari is de Hoek van
Sprengenbrug in Wilnis gestremd vanwege
onderhoudswerkzaamheden.
• Van 31 januari t/m1 februari is de Achterbosbrug in Vinkeveen gestremd vanwege
onderhoudswerkzaamheden.

Dit weekend in De Ronde Venen:

Zondag 15 januari 2012
• Huisconcert KSAB, Dorpskerk,
Abcoude

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

verdachte situaties adviseert Arjan
Daemen daarom ook om altijd direct
112 te bellen. “Mensen denken vaak
dat je dit nummer alleen mag bellen
in noodsituaties, maar zeker bij dit
soort dreigingen en verdachte situaties kun je door snel handelen soms
erger voorkomen. Dat bleek eerder
deze week maar weer.”
Niet alleen wijkagent Arjan Daemen
is actief op Twitter. Hieronder volgen
de twitteraccounts van andere agenten in onze gemeente. Regelmatig
sturen zij korte berichtjes over acties,
activiteiten en o.a. preventietips.
Wie geen twitteraccount heeft kan de
berichten ook volgen op internet:
www.twitter.com/ en typ dan achter

Wijkagent Arjan Daemen
de schuine streep de naam van het
twitteraccount zonder apenstaartje;
dus bijvoorbeeld:

www.twitter.com/WijkagentDRV.
Wijkagent jeugd in De Ronde Venen,
A. Daemen: @WijkagentDRV
Wijkagent Proosdijlanden, Wickelhof,
centrumgebied Mijdrecht en De Hoef,
Job van Bennekom: @pol_mijdrecht
Wijkagenten Abcoude en
Baambrugge: @PolitieAbcBaam
Politie Utrecht: @politieutrecht

Actuele overzichten van inbraken staan op www.stopdecriminaliteit.nl.

Inloopbijeenkomst Rondweg/Stationslocatie
De gemeente De Ronde Venen nodigt belangstellenden uit in het gemeentehuis op maandagavond 16 januari aanstaande tussen 19 en 21
uur voor een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen in het project
Rondweg/Stationslocatie.
Er wordt een rotonde aangelegd op
de kruising Rondweg/Stationsweg/
Industrieweg in Mijdrecht om
de doorstroming van het verkeer
te verbeteren. Daarnaast wordt
de Stationslocatie, het gebied
rondom het oude stationsgebouw,
ingevuld als bedrijventerrein. De
Nijverheidsweg en een deel van de
Industrieweg zullen een opknapbeurt krijgen. De gemeenteraad
wordt op 2 februari aanstaande

gevraagd met de plannen in te
stemmen. Tijdens de inloopbijeenkomst informeert de gemeente alle
belangstellenden over het project en
de consequenties voor het vervolgtraject. Verschillende medewerkers
en wethouders Pieter Palm en Kees
Schouten zullen aanwezig zijn om
aan de hand van een aantal posters
een toelichting te geven, te luisteren naar reacties) en vragen te
beantwoorden.

Colofon

Zaterdag 14 januari 2012
• Opening Instituut Périne,
Mijdrecht
• Nieuwjaarsconcert Viribus
Unitis, De Willisstee, Wilnis
• Klaverjasavond, Amstelhoek
• Voorstelling: Femmage, Piet
Mondriaan Theater, Abcoude

Omaatje lief

De afgelopen maand heeft een sterke stijging plaatsgevonden van het
aantal inbraken in Mijdrecht. Vooral in de wijk Hofland-Noord is het raak.
Het gaat niet alleen om woninginbraken, maar ook om inbraken in geparkeerd staande auto's. "Opmerkelijk", noemt de politie de stijging, waarvan
vooralsnog onduidelijk is waardoor deze wordt veroorzaakt. De politie
roept bewoners in de hele gemeente op om alert te zijn en bij onraad niet
te schromen direct 112 te bellen. Afgelopen dinsdag kon daardoor nog
een inbraak worden voorkomen.

Rustig en kouder
Dit weekend is lekker rustig en
met regelmaat zien we de zon.
Op vrijdag gaat zich een rug
ontwikkelen van een hogedrukgebied en dat gaat in het weekend
groter worden. Daar gaan wij van
profiteren en blijven de depressies
bij ons vandaan. De temperaturen
gaan iets zakken en het kan zelfs
lokaal tot wat nachtvorst komen.

Luistervink

Inbraakgolf teistert Mijdrecht

De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak:
Rachel Gerards, Rob Isaacs

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

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.

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

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

www.degroenevenen.nl

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2012 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Omaatje woont in de Mijdrechtse
Kom. Ze is maar liefst 93 jaar
jong. Maar wel heel kras. Haar
gezondheid laat het toe dat ze
zich niet per busje van hot naar
her hoeft te laten vervoeren,
maar kras als ze is pakt de rollator en gaat op pad. Dat kan
ook, want ze woont lekker in
het Mijdrechtse centrum waar
alles bij de hand is. Omaatje
gaat ter bank om te pinnen.
Zeshonderd euro haalt ze uit de
muur en stopt dit in haar tas.
Onder de knip, want haar oude
vingers hebben wat moeite met
de ritssluitingen van haar beurs.
De tas gaat in het handige bakje
dat op de rollator is aangebracht,
speciaal bedoeld voor dit soort
zaken. Nog even langs Nap voor
een crèmetje en dan terug naar
huis. Ze heeft het ’m toch maar
weer geflikt. Aangekomen bij de
voordeur van het tehuis rust ze
even uit. Dat mag als je die respectabele leeftijd hebt bereikt.
Een slonzige vrouw spreekt haar
in gebrekkig Nederlands aan en
vraagt haar waar de Albert Heijn
is. Nietsvermoedend wijst het behulpzame mens haar de weg en
legt uit dat ze de hoek om moet
en dan nog verder. Daarna gaat
Omaatje naar de lift en bereikt
haar bescheiden optrekje en
neemt zich voor de kleinkinderen
wat van haar gepinde geld te
gaan geven. Dan slaat de schrik
haar om het hart. Zowel de knip
als het geld zijn verdwenen. Weg.
Omaatje, kras als ze is, laat het
er niet bij zitten. Ze rollatort
naar Appie en zal dat mens wel
eens even mores leren. Haar stok
heeft ze binnen handbereik.
U begrijpt het al, geen mens
te zien, laat staan dat slonzige
wijf. Thuisgekomen belt ze haar
dochter, die terstond op de fiets
stapt en het volkomen overstuur
zijnde mens terzijde staat. Met
de pest er in stapt dochter op de
fiets en rijdt naar het politiebureau. Daar wacht al een aantal
mensen en er hangt een briefje
dat de dienders in vergadering
zijn. Dochter kucht, krijgt aandacht en vertelt haar verhaal. Ik
stuur meteen twee agenten, is
de boodschap die ze krijgt. Dat
klopt inderdaad.
Iedereen tevreden zou je denken,
tot één der dienders zegt dat “zij
niet voor dit soort klussen zijn.”
Wellicht gehard door de dagelijkse ervaring kijkt hij niet meer
op van dit soort voorvallen. Wat
snel nemen ze afscheid van het
totaal ontredderde mens. Zouden
ze de slonzige mevrouw hebben
opgepakt, dan zou de rechter
ongetwijfeld een taakstraf
geven. Veertig uur werken in een
bejaardentehuis. Mevrouw Slons
blij, want nimmer zat ze zo dicht
op de gouden eieren.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over Zonde
Op zondag 15 januari brengt Horizon het vijfde deel van de serie
van zes uitzendingen van “Vrije
wil en genade”:
De visie van Jonathan Edwards op
de neiging van de mensen om te
zondigen. Het gesprek gaat over:
Wat is zonde? Wat is erfzonde?
Aan de discussie nemen deel:
Henk Lamboo (RK Kerk Mijdrecht/Wilnis); Jan Dekker (PKN
Mijdrecht – Janskerk); Harry
Dijkstra (PKN Mijdrecht – De
Rank) en Pastor Wim Vernooij
(RK Kerk Vinkeveen). Gespreksleider is Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
MidpointFM.

Wilnis

Voto-avonden in de
Ontmoetingskerk
Op donderdag 19 januari en dinsdag 28 februari a.s. vinden in de
Ontmoetingskerk van Wilnis twee
gespreksavonden plaats.
Marian Pol schreef in het kader
van haar opleiding aan de school
voor pastoraat een scriptie over
welke maatschappelijke factoren
een rol spelen bij het verlies van
geloof, welke gevoelens, gedachten en vragen er leven bij ouders
en welke hoop we mogen hebben voor onze kinderen.Op beide
avonden vertelt zij over haar
bevindingen. De eerste avond gaat
voornamelijk over oorzaken van
het verlies van geloof en belangstelling voor het geloof en wat
dat met ouders doet. De tweede
avond zal gaan over hoe we elkaar
hierbij kunnen steunen en welke
hoop we mogen hebben. Het is fijn
beide avonden aanwezig te zijn,
maar de avonden zijn ook apart bij
te wonen in De Schakel, achter de
Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20
te Wilnis. Aanvang 20.00 uur.

DE GROENE VENEN

Jubileumfeest Kinderdagverblijf Troetels
druk bezocht
Kinderdagverblijf Troetels in Vinkeveen bestond in 2011 tien jaar en dat
werd op de valreep gevierd met dans, taart en een drankje in De Boei.
Een overweldigend aantal ouders, kinderen en oud-Troetels bezocht dit
jubileumfeestje georganiseerd door eigenaresse Diana Vredenbregt.

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat het kinderdagverblijf in
Vinkeveen de deuren opende. Het
was in een tijd dat de wachtlijsten

eindeloos leken en er een grote
behoefte was aan kinderopvang.
Dat Troetels als extra opvang in
De Ronde Venen kwam was voor

Dick Jonkers ontvangt Super Caddie Trofee
2012 Golfclub Veldzijde
Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van Golfclub Veldzijde
zondag jl. werd de Super Caddie
Trofee 2012 uitgereikt aan Dick
Jonkers. Hij verdient de trofee,
omdat hij zich gedurende 12,5 jaar
heeft ingezet als Clubconsul voor
Stichting Handicart. Deze stichting
heeft als doelstelling mindervalide
golfers in staat te stellen het golfspel
te blijven beoefenen. De inzet van
Dick heeft ertoe geleid dat 12,5 jaar
geleden de eerste handicart op Golfclub Veldzijde werd geïntroduceerd.
Vanaf dit jaar zijn drie handicarts
ter beschikking voor spelers voor
wie het lopen van de mooie 18

holes fysiek te zwaar is. Jaarlijks
bepaalt het bestuur van Golfclub
Veldzijde wie de eer krijgt om een
jaar lang een prachtig beeld een
prominente plek in huis te geven.
De prijs wordt uitgereikt aan een lid
voor het leveren van een bovenmatige en onbezoldigde bijdrage aan de
golfvereniging. Dit jaar neemt Dick
Jonkers de trofee mee naar huis,
vorig jaar ontving Wim Smeets de
Super Caddie Trofee, omdat hij veel
filmmateriaal heeft gemaakt van het
wel en wee op en rond de golfbaan
en voor het lustrum in 2010 een dvd
heeft gemaakt die aan alle leden is
uitgereikt.

Mijdrecht

ds. Vos te gast in
'De Wegwijzer'
In de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin
Julianalaan 22 te Mijdrecht, zal
zondag 15 januari om 10:00 en
17:00 uur voormalig zendingspredikant dominee Vos in beide
diensten voorgaan. In de morgendienst zal de dominee in de preek
vanuit de tekst uit Mattheus 6 het
thema 'Een andere kijk op gebed'
behandelen. In de middagdienst
zal dominee Vos stilstaan bij
Colossenzen 3 vers 17.
Bekijk ook eens de website van de
kerk op www.CGKMijdrecht.nl.
Via deze site is het ook mogelijk
om de diensten thuis te volgen, als
het niet mogelijk is om naar de
kerk te gaan, of om laagdrempelig
kennis te maken met de kerk.

Badminton Abcoude begint nieuwe jaar goed
Vrijdag 6 januari jl. organiseerde
Badminton Abcoude een Nieuwjaarstoernooi voor de jeugd. Het was
een bijzonder geslaagde avond. Na
anderhalf uur aan spannende partijen
waren de winnaars bekend. Bij de dames werd Sabine Bosman derde, Nina
van Vliet en Manon Bosman kwamen
uit op een gedeelde tweede plaats en
Tessa Zwanenburg werd eerste. Bij de
jongens werd Sander van den Hoek
derde, Bram Zwanenburg tweede en
Patrick Gijsen behaalde de eerste
plaats. Wil jij het nieuwe jaar ook
sportief beginnen? Kom dan eens een
keer badmintonnen. Iedere vrijdag-

avond kun je in de Kees Bonzaal badminton spelen bij Badminton Abcoude.
Dit is een kleinschalige, recreatieve
vereniging met een afdeling voor de
jeugd en voor senioren. De jeugd (van
9 tot 16 jaar) traint onder leiding van
trainer Kenneth van Leeuwaarde
van 19.30 tot 20.30 uur. Hij leert de
jeugdleden op een leuke manier de
verschillende loop- en slagtechnieken
en de tactische kneepjes van het
badminton. Van 20.45 tot 23.00 uur
spelen de senioren (vanaf 16 jaar).
Kom gerust eens langs voor een
vrijblijvende proefles. Meer informatie
vind je op www.badmintonabcoude.nl.

veel ouders een uitkomst. Diana
Vredenbregt kan zich die beginperiode nog heel goed herinneren. “We
begonnen in mei 2001 met één
groep van 16 kinderen en moesten
eind 2003 al verhuizen naar een
nieuwe, grotere locatie, óók op
Voorbancken. Op 1 december 2008
openden we De Stal, een nieuwe
locatie op een boerderij in Waverveen mét buitenschoolse opvang.
De vraag naar opvang nam lange
tijd alleen maar toe en wij zijn met
die vraag meegegroeid. Helaas is
door alle bezuinigingen de vraag
nu wat minder. Dat merken we. Dat
is jammer en moeilijk voor ons als
kinderdagverblijf, maar ook voor de
kinderen. Opvang op een dagverblijf
of BSO geeft kinderen namelijk een
ontzettend goede basis en grote
sociale vaardigheden.”

verwachtingen. Iedereen stond gezellig met elkaar te kletsen en kinderen speelden met elkaar. Tja, die
kenden elkaar inmiddels niet alleen
meer van Troetels, maar ook van
sportverenigingen en school! Leidster Irene Compier had samen met
mijn schoonzusje Agnes Wiegers
prachtige taarten gebakken. Het
was écht feest! De kinderen konden
zich uitleven in de gymzaal, waar
een dansworkshop gegeven werd,
en waar ook gymmateriaal stond
opgesteld. Daarnaast was er een
muziekoptreden van Joyce Aarsman
(bekend van The Voice of Holland)
onder begeleiding van Jordy de
Leeuw.” Diana Vredenbregt maakt
zich op voor de volgende tien jaar
Troetels. “En daarbij spreek ik de
hoop uit dat ouders gebruik zullen
blijven maken van onze diensten!

Het feest vond plaats in De Boei:
“Ik verwachtte wel dat we wat oudTroetels zouden zien, maar zoveel…
Nee, het overtrof echt mijn stoutste

We hebben plek, dus aarzel niet mij
te bellen voor informatie!” Kinderopvang De Ronde Venen,
tel 0297-562338.

De Amstel wint nachtmarathon
‘Zes uur van Nieuwkoop’

Ook dit jaar had Zwem- en polovereniging De Amstel uit Uithoorn/De
Ronde Venen zich weer ingeschreven
voor de ‘6 uur van Nieuwkoop’. In
de eerste week van het nieuwe jaar
organiseert zwemvereniging De
Plas samen met zwembad de Wel
een nachtmarathon. Elke zwemmer
in een team van acht zwemt elke
twee uur een kwartier lang zoveel
mogelijk (kilo)meters. Om middernacht wordt de einduitslag bekend
gemaakt. Dit jaar deed de Amstel
mee met drie teams, Amstel-1 (Bart
van der Zwaan, Nick Drenth, Stefan
Oudshoorn, Thijs Böhm, Ineke Hond,
Nick Sijmons, Coen van Haasteren
en Rick), Amstel-2 (Elrik Maat,
Iris van der Moolen, Mark Visser,
Niké van Duijkeren, Judith Reesink,
Elmer Kok en Lois van Duijkeren)
en Amstel-3 (Vince Sijmons, Mouna
Oudshoorn, Romy Verhagen, Valerie
Otten, Daniel van der Laan, Fleur van

Diemen, Martijn Ottenhof en Bram
Degens). Ter voorbereiding hadden
coach/trainers Rock en Ineke de
afgelopen weken elke training afgesloten met een kwartiertje ‘beuken’.
Al snel bleek dat deze aanpak z’n
vruchten afwierp; al na een uur had
Amstel-1 z’n achtervolgers weten af
te schudden en werd de voorsprong
gedurende de daarop volgende vijf
uur alleen maar groter. Met 26.650
meter in zes uur eindigde Amstel-1
op afstand op de eerste plaats van
de 18 teams, met Amstel-2 (23.500
meter) op een zesde en Amstel-3
(20.500 meter) op een keurige
twaalfde plaats. En als snelste zwemmer van deze avond eindigde Amstellid Bart van der Zwaan met een
totaal afgelegde afstand van maar
liefst 3550 meter! Benieuwd waar
die mensen van de Amstel allemaal
nog meer mee bezig zijn? Kijk op
hun website: www.zpv-de-amstel.nl.

DE GROENE VENEN 		
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Driekoningen in Gerardus Majella

Gezellig oliebollen toernooi Veenshuttle
Zondag jl. vond het Veenshuttleoliebollentoernooi plaats in de
Willisstee in Wilnis. Een volle zaal
met ouders en kinderen die samen
een aantal partijtjes badminton
konden spelen. De teams konden op
zes banen partijtjes van 12 minuten
spelen. Jeugdleden konden hun
ouders en senioren hun kinderen
meenemen. Het was dit jaar echt
overvol en heel gezellig in de zaal.
Elke 12 minuten ging de zoemer
en konden de volgende partijen
gespeeld worden. Iedereen was
uiteindelijk winnaar, want in de bar

Op vrijdag 6 januari jl. werd in Gerardus Majella gepraat over Driekoningen.
Hoe werd dit feest gevierd? Hoe
worden de Driekoningen genoemd:
wijzen, sterrenkijkers, belangrijke
mannen. Hoe worden ze afgebeeld in
de verschillende boeken? De beelden
uit de Kerststal werden bekeken. Hoe
ze het ook wisten, ook zij gingen op
zoek naar dat bijzondere kindje: het

stonden grote schalen met heerlijke
oliebollen waar lekker van gegeten
werd. Je vroeg je af en toe af of de
kinderen of de ouders fanatieker
waren, maar alle wedstrijden werden met heel veel plezier en sportief gespeeld. Een mooie traditie,
die bij kinderen en ouders uitstekend in de smaak valt en een leuke
en ontspannen manier om met zijn
allen het nieuwe jaar sportief te
beginnen. Voor meer informatie en
foto’s zie de website

www.veenshuttle.nl

kindje Jezus. Er werd cake gegeten,
iemand proefde de boon en kreeg de
kroon op. Een andere vrouw heeft ook
de koningsmantel aangehad en een
andere man had de kroon en de mantel
en liet ons de kameel zien. Er werden
nog zoekplaten gedaan, 10 verschillen
gezocht en er zijn kronen versierd. Er
is gezellig gepraat en veel gelachen.
Kortom, het was een fijne middag.

Kort nieuws
Vinkeveen

Cameraregie centraal
bij Videoclub DRV
Op donderdag 19 januari a.s. staat
bij Videoclub De Ronde Venen Cameraregie in de praktijk centraal.
Vanaf 20.00 uur leert Franka Stas
van Videoclub De Ronde Venen
de fijne kneepjes in De Boei in
Vinkeveen. De principes van
waar je de camera neerzet en het
overbrengen van emotie worden
toegespitst op het maken van
reportages en cameraregie.
Wie videofilmen als hobby heeft is
elkom om kennis te komen maken
met de bijna 40-jarige, actieve videoclub, die allerlei soorten films
maakt o.a. speelfilms, documentaires, vakantiefilms enz. Ook worden
leerzame club/werkavonden
gehouden op een donderdagavond
eens in de veertien dagen in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in
Vinkeveen. Meer info:

www.videoclub-derondevenen.nl

Honk- en softbalsters van Thamen
gaan weer beginnen
Ook zo genoten van het Nederlands
honkbalteam dat wereldkampioen is
geworden.. of van de dames softbalsters die Europees Kampioen zijn geworden?
Dan is nu je kans
om een
viertal
trainingen

vrijblijvend mee te doen en te kijken of honkbal dan wel softbal
iets voor jou is!
Vanaf komende week
gaan de 23 teams van
Honk- en Softbalvereniging
Thamen

weer beginnen aan de voorbereiding voor het seizoen 2012. Voor de
allerjongste jeugd, vanaf 4 jaar, is
er een eenvoudige versie van honkbal/softbal: Beeball. Een aantal
lagere scholen heeft hier afgelopen
winter al kennis mee gemaakt. Het
leuke van Beeball is dat de kinderen veel balcontact hebben, zowel
in het veld als aan slag, maar ook
gezellig en sportief bezig zijn.
Vanaf ongeveer 9 jaar gaan de kinderen dan echt honkballen
(jongens)
of

softballen (meisjes), maar natuurlijk niet op zo’n enorm speelveld.
Ook voor oudere jeugd en volwassenen hebben wij voldoende mogelijkheden om met deze leuke sport
kennis te maken. Wie interesse
heeft om mee te trainen, of een
keer wil komen kijken, kan contact
opnemen met de Technische Commissie via info@thamen.info. Geef
in je e-mail wel even je leeftijd aan,
want dan nodigen zij je uit voor de
training van jouw mogelijk toekomstige team.
2012 is trouwens een heel bijzonder seizoen, want het is het jaar dat
de vereniging 50 jaar bestaat, maar
ook het seizoen dat wij op beide
velden voor het eerst gebruik kunnen maken van sportveldverlichting.
Er staan een heleboel leuke activiteiten in het kader van het 50-jarig
bestaan gepland, ben je vroeger
lid geweest van onze vereniging en
heb je interesse om hier aan deel
te nemen stuur dan een e-mail
naar: thamen50jaar@thamen.info.
Voor meer informatie check onze
website: www.thamen.info

Stichting Vrienden van de Baat opgericht
Onlangs werd de Stichting Vrienden
van de Baat opgericht, een groep
mensen die zich gaan inzetten om
de financiën van Welzijnsorganisatie De Baat te ondersteunen. In
deze tijd van bezuinigingen komen
welzijnsactiviteiten op de tocht te
staan, de Stichting Vrienden van
de Baat wil zich op alle mogelijke
manieren inzetten om te zorgen dat
De Baat het welzijn in de gemeente

kan blijven bevorderen.
De Vrienden van de Baat gaan heel
gericht te werk, vanuit de organisatie is een vraag en daarmee gaan de
Vrienden kijken of er in de gemeente een partner is te vinden die
een helpende hand kan bieden. Dat
kan zijn financieel, in natura of een
dienst. Eén van de pilotprojecten is
het opzetten van een Buurtkamer
voor Wilnis. De Vrienden zijn op
zoek naar een geschikte locatie, die moet
vervolgens ingericht
worden met tafels en
stoelen, misschien een
gasfornuis.

V.l.n.r.: Pieter Koopmans,
Jan Faber (penningmeester), Simone Borgstede
(voorzitter), Chris Gispen
en Ed Duis (secretaris).

Eettafel bij 1-jarig bestaan Buurtkamer
Het is alweer 1 jaar geleden dat de Buurtkamer van Vinkeveen geopend werd
met een gezellige ruimte in de Bibliotheek. Een grote wens van alle gasten
en vrijwilligers was en is om gezamenlijk met elkaar te eten, zoals dat ook
in Mijdrecht gebeurt. Helaas is dat in de 'bieb' niet mogelijk, vandaar dat samenwerking gezocht werd met Dorpshuis De Boei! Dinsdag jl. was het zover;
maar liefst 40 mensen genoten gezamenlijk van een stampottenbuffet met
alles erop en eraan. Er werd getoost op het 1-jarig bestaan, mondharmonica
gespeeld, gezongen, gespeeched, maar vooral lekker gegeten en bijgepraat.
Coördinator Annie van Gelder benadrukte dat deze Buurtkamer draait op een
leuke groep van 8 gastvrouwen/heren die met elkaar zorgen voor veel sfeer
en gezelligheid. Iedereen vond dat dit zeker een vervolg moet gaan krijgen.
De Buurtkamer in Vinkeveen voorziet duidelijk in een behoefte bij een steeds
groter wordende groep
55 + die elke dinsdag en
donderdag tussen 10.0012.00 binnen lopen voor
een lekkere kop koffie
of thee (gratis !) en veel
onderling contact, en
gezelligheid!
Ook nieuwkomers zijn
uiteraard van harte
welkom.

De Ronde Venen

Jong schaaktalent
gezocht
Schaaktrainer Freddy Weinhandl
is op zoek naar aankomend
schaaktalent. Vind jij schaken
leuk? Als ervaren clubschaker kan
hij je veel over deze denksport
vertellen. Je leert in groepsverband van 2 à 4 leerlingen elke
week minimaal 1 leuke schaaktruc, waarmee je je tegenspelers
te slim af kunt/zult zijn. Het leren
van de broodnodige theorie is wel
een must, maar gebeurt op een
leuke manier. Het belangrijkste is
echter het schaken! Jouw partijen
worden besproken, zodat je stap
voor stap in jouw niveau groeit.
Ben jij 5 à 10 jaar oud, beginner of schaakexpert, meld je dan
aan; er zijn nog enkele plekjes
vrij op maandag en woensdag in
Mijdrecht en op dinsdag in Wilnis,
uiteraard na schooltijd. (Groot)
ouders krijgen gratis schaaktips
zodat de schaakgeneraties thuis
ook kunnen spelen. De eerste
bijeenkomst in januari is helemaal
gratis maar meld je snel aan, want
vol = vol! Info bij Freddy: sc-mes.
nl of tel: 0297-272297

Baambrugge

Klaverjassen in
De Vijf Bogen
Op 20 januari wordt er weer klaverjas gespeeld. Iedereen die het
spel beheerst is van harte welkom.
Locatie: Dorpshuis De Vijf Bogen.
Zaal open om 19.45 uur. Aanvang:
20.00 uur. Inschrijven kost € 2,50.
Er zijn weer vele mooie en
lekkere prijzen te winnen met
kaarten of de Tombola.
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“Niet de receptie van het gemeentebestuur, maar van de gemeente.” Zo
omschreef burgemeester Maarten Divendal de nieuwjaarsbijeenkomst die
vrijdagavond 6 januari jl. plaatsvond in De Boei in Vinkeveen en die door honderden inwoners werd bezocht. Behalve dat inwoners elkaar en het voltallige
college van B en W een gelukkig Nieuwjaar konden toewensen, lieten ook zo'n
70 verenigingen en instellingen tijdens de traditionele kramenmarkt zien wat
zij te bieden hebben. In zijn nieuwjaarstoespraak zei Divendal erg gecharmeerd
te zijn van de opzet van de nieuwjaarsbijeenkomst, omdat die duidelijk maakt
dat er veel actieve inwoners zijn in de gemeente die iets willen betekenen voor
anderen. “Wij doen een groot beroep op de inwoners van De Ronde Venen mee
te denken over het beleid in De Ronde Venen,” aldus burgemeester Maarten
Divendal.

Dinsdagochtend jl. heeft de politie in een pand aan de Genieweg in Mijdrecht een
hennepkwekerij ontdekt. Het energiebedrijf had meerdere metingen gedaan die
aanwijzing gaven op een vermoedelijke kwekerij. De brandweer werd gealarmeerd
om metingen op hoogte te verrichten. In het pand stonden 183 planten. Ook werden
metingen verricht aan de Nijverheidsweg. Hier werd geen kwekerij aangetroffen.
De kwekerij op de Genieweg is in de middag ontruimd door een gespecialiseerd
bedrijf. De hennep is ter plaatse vernietigd.
foto richard van der spoel

Leden van de Stichting Feestweek Abcoude waren in verband met het 100-jarig
bestaan, dat dit jaar wordt gevierd, uitgedost in oude kostuums. foto jaap maars

Zaterdag jl. troffen (bijna) alle collega's, correspondenten, freelancers en columnisten
van De Groene Venen elkaar bij een gezellige nieuwjaarsparty in Partycentrum Roekz in
Vinkeveen. Een mooie en vooral smakelijke wijze om het nieuwe jaar af te trappen!
						
foto michiel van der eijk

Zaterdag jl. vond de eerste zaalwedstrijd van HVM MC4 plaats. Met de nieuwe shirts,
aangeboden door John Bakker en zijn vriendin Marion van de wastunnel Quick & Shine
uit Wilnis, vertrok men naar de Kwakel. Helaas op halve sterkte, omdat enkele spelers
nog op vakantie waren. De eerste wedstrijd tegen Bloemendaal eindigde in 6-2 in het
voordeel van HVM. Hoewel de eerste wedstrijd goed ging, kon je meteen zien dat het
geen wisselspelers hebben bij HVM een groot nadeel was. Helaas werd de tweede
wedstrijd tegen AMVJ. dan ook verloren. De meiden kunnen bijna niet wachten op de
volgende wedstrijd. Spelers en leiding danken de sponsor voor de mooie shirts!

Een aantal deelnemers aan het inburgeringstraject van Stichting Vluchtelingenwerk nam zaterdag jl. deel aan een workshop schilderen. De workshop was
georganiseerd door leden van Atelier De Kromme Mijdrecht. Met veel enthousiasme werd gewerkt aan het thema ‘feest’. Met deze workshop wilden de
schilders van het Atelier een kleine bijdrage leveren aan het integratieproces
foto nico oostveen
van de lokale vluchtelingen. 			

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

DE GROENE VENEN

‘Week van Gebed’ in verschillende kerken en kernen
In De Ronde Venen is er in de derde week van januari weer een week lang elke avond een
gebedsbijeenkomst in de ‘Week van Gebed’: van 14 t/m 21 januari van 19.30 tot 20.30
uur. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst iedere keer in een andere kerk in Wilnis, Mijdrecht
en Waverveen.
De start is morgen, zaterdag 14 januari in
de ruimte van ‘De Weg’, boven bouwmarkt
Karwei in Mijdrecht. Zondag 15 januari is
de ‘zondag voor de eenheid’. De Hervormde
Gemeente in Waverveen zal die dag een
collecte houden waarvan de opbrengst gaat
naar de Evangelische Alliantie (EA). Deze
organisatie stelt allerlei materialen beschikbaar om de week te promoten en zorgt met
de Raad van Kerken voor de organisatie van
de gebedsweek in Nederland.
In Wilnis, Waverveen en Mijdrecht vinden dit
jaar gebedsbijeenkomsten plaats in verschillende kerkelijke gemeenten. De initiatiefnemers hebben voor elke avond iemand
anders bereid gevonden een korte inleiding te
verzorgen. Vooraf zullen zij en andere betrokkenen gebedspunten verzamelen. Tijdens
diverse vormen van interkerkelijk gebed
ervaren bidders ook in De Ronde Venen vaak
dat kerkmuren wegvallen in gezamenlijk
gebed. Wie wil meebidden, is ook van harte
welkom op elke eerste maandag van de

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

maand van 19.30 tot 20.30 (inloop vanaf
19.00 uur). Het maandelijks interkerkelijk
gebed is om de maand in Wilnis (verenigingsgebouw De Roeping naast de kerk van de
Hervormde Gemeente) en in Mijdrecht in ’t
Kruispunt bij de Christelijke Gereformeerde
Kerk in Mijdrecht.
Agenda gebedsbijeenkomsten
14 januari: ‘De Weg’, boven de Karwei,
		 Industrieweg 38f, Mijdrecht,
16 januari: LEEF! gemeente,
		 Gosewijn v. Amstelstraat 5, Mijdrecht
17 januari: Hervormde Gemeente,
		 Kon. Julianastraat 25, Wilnis
18 januari: Christelijk Gereformeerde Kerk,
Kon. Julianalaan 22, Mijdrecht
19 januari: ‘De Weg’, boven de Karwei,
Industrieweg 38f, Mijdrecht
20 januari: Hervormde Gemeente, 		
Cliffordweg 16, Waverveen
21 januari: Hervormde Gemeente,
		 Kon. Julianastraat 25, Wilnis

Nieuwe cursussen bij 'De Paraplu’
Eind januari starten bij de Stichting 'Paraplu' enkele nieuwe, interessante en zeer leerzame cursussen, zowel creatieve als zeer praktische cursussen. Voor deze cursussen bestaat
nog de mogelijkheid om in te schrijven.

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve kleine zoon en broertje

Thomas
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.
					
						

Raymond en Marjolein		
Niels en Emma de Graaff

Vinkeveen, 13 januari 2012

Verdiepingscursus Reiki 1
Deze cursus is bedoeld voor mensen die een
Reiki 1 cursus hebben gevolgd en behoefte
hebben hier in een groep intensiever mee
bezig te zijn en behandelingen onderling uit
te wisselen.
De cursus wordt geleid door twee zeer
ervaren Reiki-masters, te weten docente M.
Castrikum en mede-docent is A. Borsboom.
De cursus wordt gehouden op vier zondagochtenden van 10.30-12.30 uur, van 22 januari
2012 tot en met 18 maart 2012.
Abstract Schilderen met Materie
In deze cursus leert men de abstracte
schildermethode met materie, waarbij veelal
natuurlijke materialen worden gebruikt als
bijvoorbeeld zand, steen, hout etc. De cursus
wordt geleid door docente Lidy Tijssen, die
het gevoel voor vorm, lijn, kleurencombinatie,
harmonie en het gebruik van materie uitgelegd. De cursus is verdeeld over 10 dagdelen
op de woensdagen 25 januari tot en met 4
april van 19.30 tot 22.00 uur.

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

Cursusproject Abcoude/Baambrugge heeft nog
plaats bij enkele cursussen
De Gouden Eeuw viert feest (nr.
42)
Rondleiding in Frans Hals museum
van de tenstoonstelling ‘De Gouden
Eeuw viert feest’ onder leiding van
Veronique Steijn.
De tentoonstelliing omvat circa 50
schilderijen uit binnen en buitenland. Met werk van onder andere
Jan Steen, Frans Hals, Piter Codde,
Dirck Hals.
De rondleiding is op zaterdagmid-

dag 14 januari van 15.00 tot 16.00.
Daarvoor of daarna kunt u natuurlijk zelf rondkijken.
De cursuskosten zijn € 6,- exclusief
entree museum. Verzamelen in het
Frans Hals museum, Groot Heiligland 62, Haarlem.
Back to basics, culinaire workshop Bij Anna Haen (nr. 8)
De pure smaken van producten. De
simpele maar o zo lekkere recep-

Opfriscursus Verkeer en Veiligheid
Een bijzonder praktische cursus voor bestuurders die al geruime tijd hun rijbewijs hebben.
In de loop der jaren is er veel gebeurd in
de WegenVerkeersWet waarvan de meeste

ten. Daar gaan we het over hebben
en mee werken in deze workshop.
Eten, ruiken en respect voor de
ingrediënten staat voorop. Op zondagmiddag 5 februari van 15.00 tot
18.00 uur
Cursuskosten € 6,- en materiaalkosten € 31.00 Adres: Anna Haen,
Gein-Zuid 23A, Abcoude
Wie meer wil weten over inschrijven en betalen kan bellen naar Inge
van Hees, tel. 06 42740116 uur of
mailen naar
f.schimmelpennink@chello.nl
Het totale cursusoverzicht staat
op www.cursusproject.nl. Op dit

bestuurders nauwelijks afweten. Dit kan soms
voor gevaarlijke situaties zorgen. Wim van
Dijkhuizen, erkend instructeur van Alblas Verkeersschool geeft de cursus, die plaats vindt
op dinsdag 24 januari van 13.30 tot 15.30
uur, kosten € 16,00.
Teken- en Basistechnieken
Blok 3:
Deelnemers leren in dit vervolg op blok 1 al
tekenend een eigen stijl van tekenen te ontwikkelen. Docente Joke Reurings gaat nader
in op details aan planten en bloemen. Naast
potlood komt het gebruik van inkt en aquarel
aan de orde. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.
De cursus bestaat uit 8 dagdelen op maandagen 30 januari tot en met 26 maart van
09.30 tot 11.30 uur.
Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in het
programmaboekje - af te halen bij de 'Paraplu' en op de website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier worden ingeleverd
dat kan worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis.

moment wordt er hard gewerkt om
deze website in een modern jasje
te steken. De vernieuwde versie is
vanaf januari/februari in de lucht.
Op deze vernieuwde site wordt elke
maand een nieuwsbrief geplaatst
met daarin allerlei leuke foto’s en

informatie van gegeven cursussen
en tevens een overzicht van cursussen waarop men nog kan inschrijven. Wie de nieuwsbriefg per e-mail
wil ontvangen kan een e-mail
sturen aan: cursusprojectabcoude@
euronet.nl.

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

WWW.DEGROENEVENEN.NL

DE GROENE VENEN 		
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Opvolging van voorgangster die 17 jaar op de markt stond

Wij wensen u veel warmte toe in het nieuwe jaar met onze kunststof kozijnen & serres!

Nieuwe stofzuigerspecialist op Mijdrechtse markt
Veel huishoudens in Nederland krijgen er met de regelmaat van de klok mee te maken.
Er gaat iets stuk aan je stofzuiger of je hebt stofzakken nodig, van een type dat je net
niet (meer) in de bestaande winkels kunt krijgen. Nieuwe stofzuiger kopen? Nergens
voor nodig. Sinds kort staat er op de Mijdrechtse markt weer een stofzuigerspecialist die
u uit de brand, of zeg maar gerust uit het stof, helpt.
door paul bosman

SERRES & KOZIJNEN



Jan Goedhart, op de foto voor zijn kraam, weet
alles van stofzuigers. Dat is maar goed ook,
want er zijn nogal wat merken in omloop die ieder hun eigen speciale onderdelen kennen. Wat
vaak stuk gaat zijn bijvoorbeeld de slangverbindingen. Of dat smalle zuigmondje waar je nou
net zo lekker de trap stofvrij mee kunt maken.
Waar vind je dat irritante onderdeeltje? Terug
naar de winkel is niet altijd even makkelijk.
Je trouwe stofzuiger kan bejaard zijn en de
onderdelen hiervoor dus niet meer in de handel.
Of de winkel waar je je apparaat hebt gekocht
heeft net dat onderdeeltje niet op voorraad.
Dan moet dat besteld worden met alle extra
kosten van dien. Nu gloort er hoop. Jan Goed-

hart staat sinds kort weer op de markt met een
verkoopwagen (tegenover de schoenenwinkel
van Leemans). Bij hem kun je (bijna) alles op
stofzuigergebied vinden. Hij volgt zijn voorgangster op, die zeventien jaar lang redder in
nood was voor velen. Het fijne is dat Jan altijd
wel een oplossing weet voor een probleem dat
je zelf niet kunt oplossen. Weet feilloos welke
zakken er in welke stofzuiger passen. Ook al
zijn die niet van het merk van de stofzuiger
zelf. Vanzelfsprekend verkoopt Jan ook tal van
zaken die meehelpen om uw huis stofvrij te
houden. Bijvoorbeeld een inloopmat die al een
berg ellende buitenshuis houdt. Jan heet u van
harte welkom. Ook voor een gratis advies.

Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten




Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl
Dakramen  Deuren  Deurluifels
Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Garagedeuren
Uitbouwen




Gevelbekleding
Windschermen

Wordt uw (klein)kind baby van het kwartaal?

Voordracht Sportprijzen 2012 geopend
De gemeente De Ronde Venen organiseert dit jaar weer Sportverkiezingen. Die vinden plaats
op woensdagavond 22 februari 2012 in De Meijert in Mijdrecht. Daar wordt bekend gemaakt
wie tot sportman, -vrouw, -talent, -vrijwilliger en -team van het jaar zijn verkozen. De avond
wordt geopend door sportwethouder David Moolenburgh. Hebt u (een) lokale sporthelden?
Stel hem, haar of een compleet team kandidaat voor de komende sportverkiezingen!
Voordat het zover is, kan iedereen sporters of
sportteams voordragen voor de verschillende
titels. Wanneer alle voordrachten zijn verzameld, worden de kandidaten en de teams in de
verschillende categorieën met elkaar vergeleken. De jury stelt een top drie samen en maakt
die vervolgens bekend. Dit zijn de genomineerden voor de verschillende titels. Om in
aanmerking te komen voor de titel Sportman,
Sportvrouw, Sporttalent of Sportploeg van het
Jaar, moet aan een van de volgende criteria
worden voldaan:
Sportman, sportvrouw
• Een goed resultaat gehaald op een kampioenschap op minimaal regionaal niveau.
• De sporter is een uniek voorbeeld voor andere
sporters. Hierbij wordt rekening gehouden
met sociaal maatschappelijke factoren en/of
andere uniek makende factoren zoals aantal
trainingsuren, doorzettingsvermogen en trainingsintensiteit.

Sportteam
• Moet oorsprong (vereniging) hebben in
gemeente De Ronde Venen.
Sportvrijwilliger
• De kandidaat verricht onbetaald vrijwilligerswerk binnen een sportvereniging.
• De kandidaat mag geen structurele financiële
vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden. Een onkostenvergoeding (bijvoorbeeld
reiskosten) mag wel.
Zowel sportman, sportvrouw, sporttalent als
sportvrijwilliger wonen in gemeente De Ronde
Venen of wonen vanwege studie en/of trainingsmogelijkheden (tijdelijk) buiten De Ronde
Venen, maar dienen aangesloten te zijn bij een
sport of sportvereniging in de gemeente De
Ronde Venen.
Wie personen of teams wil voordragen, kan
gebruikmaken van het aanmeldingsformulier op

www.derondevenen.nl.
Sporttalent
• Dezelfde criteria als bovenstaand bij sportman en sportvrouw.
• Jonger dan 18 jaar op het moment van de
prestatie.
• Een unieke of opmerkelijke prestatie voor de
leeftijd van het talent.

Men kan kandidaten voordragen tot en met
maandag 30 januari 2012. Meer informatie:
Bas Bokkes van de gemeente De Ronde Venen
(b.bokkes@derondevenen.nl) tel. 0297 291651.

Maak kans op een RegenBoogSpaarrekening
met een saldo van €50,- !
Rabobank. Een bank met ideeën.
Rabobank Amstel en Vecht maakt elk kwartaal een baby blij met een
RegenBoogSpaarrekening met een saldo van €50,- !
Stuur het geboortekaartje van uw grote trots naar:
Rabobank Amstel en Vecht
Antwoordnummer 20
1180 VB Amstelveen

Meer info: www.rabobank.nl/amstelenvecht

111.044 Adv Weespernieuws 131x186.indd 1

28-11-11 14:13
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Cultuur

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

AJOC Festival op
zoek naar bands

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week comedian, rapper en acteur Murth Mossel die dit seizoen
met zijn derde solovoorstelling ‘Gunstige ligging ten opzichte van de wereld’ te zien is in de theaters.

Comedian Murth Mossel

‘Ik ben niet het type comedian die de krant pakt’
Heb je altijd al op een festival
willen spelen, maar nooit de kans
gekregen om je droom werkelijkheid te maken? Meld je dan
uiterlijk 29 februari aan bij AJOC
Festival en wie weet sta jij dit
jaar op het podium van het AJOC
Festival in Wilnis!
Tijdens het Pinksterweekend op
25, 26, 27 en 28 mei 2012 vindt
alweer de 27e editie van het
AJOC Festival plaats. Vorig jaar
waren er voor het eerst twee podia te vinden op het AJOC Festival. Op het hoofdpodium waren er
optredens van o.a. Waylon, 3JS,
Racoon, Ben Liebrand en Jan
Smit en op het tweede podium
kon aanstormend muziektalent
zich laten horen. De organisatie
van het AJOC Festival was zeer
tevreden over dit concept en wil
ook dit jaar weer bands, dj`s en
soloartiesten de kans bieden om
op het festival te komen spelen.
Misschien is dit wel jouw kans
om bij een groter publiek door
te breken! Dus heb jij muzikaal
talent en wil je dit laten zien?
Download dan snel het inschrijfformulier op www.ajoc.nl en vul
het in. Wie weet sta jij dan in mei
2012 op het AJOC Festival niet in
het publiek maar op het podium!

Voorleesdagen in de
Bibliotheek
Van 18 tot en met 28 januari staan
de peuters en kleuters centraal in
de Bibliotheek AVV. Het is weer
tijd voor de Nationale Voorleesdagen. In alle Bibliotheken wordt
volop voorgelezen uit het prentenboek van het jaar ‘Mama kwijt’.
Op de website vindt u het programma van uw vestiging:
www.bibliotheekavv.nl.
De Nationale Voorleesdagen zijn
bedoeld voor kinderen tussen de
0 en 6 jaar en hun ouders en verzorgers. Het plezier van voorlezen
staat centraal, voorlezen is heel
gezellig. Voorlezen is ook goed voor
de taalontwikkeling. Uit onderzoek
blijkt steeds weer dat voorlezen
een gunstig effect heeft op de
latere leesvaardigheid. Het verrijkt de woordenschat, stimuleert
de fantasie en helpt het kind de
wereld om zich heen te begrijpen.
Kinderen kunnen altijd gratis lid
worden van de Bibliotheek. Worden
ze tijdens de Voorleesdagen lid, dan
krijgen kinderen van 0 tot 6 jaar
nog een presentje (zolang de voorraad strekt) en ze betalen geen
€ 2,50 inschrijfgeld. Als tegelijkertijd ook een van de ouders lid
wordt, hoeft ook papa of mama
geen € 2,50 inschrijfgeld te
betalen.

Je bent enorm veelzijdig, eerder was
je VJ bij TMF en radiopresentator en
tegenwoordig naast comedian ook
stem(acteur) en rapper bij Flinke
Namen. Wanneer heb je de keuze
gemaakt voor het theater?
“In 1996 heb ik auditie gedaan
bij Comedy Train. Ik heb in 2002
op mijn 32ste bewust gekozen om
comedy te gaan doen. Dat was een
besluit wat ik echt, echt, echt wilde
doen. Hiervoor deed ik de dingen
niet met de volledige toewijding die
nodig was. Pas vanaf 2002 kreeg ik
door wat ik echt wilde vertellen in
het theater, daardoor is het nu wat
het is.”

Kreeg je een extra bevestiging doordat
je in 2005 samen met je collega
comedian Roué Verveer (Mossel noemt
hem zijn broer, red.) twee dubbelprogramma’s ging maken?
“Ja, we zijn niet alleen collega’s
maar ook hele goede vrienden.
Roué stond toen al in het theater,
ik had op die manier nog niet in het
theater gestaan. Voor mij was het
een goede manier om te kijken wat
er zou gebeuren als ik 45 minuten
op toneel stond. Ik kon op deze
manier, met iemand die ik heel erg
vertrouw, testen of ik dat wel wilde.
Dit heeft zeker bijgedragen aan het
besluit om het theater in te gaan.”

‘Cabaret kun je zijn show nauwelijks
noemen’ las ik over je.

“Ik ben een comedian. Of ik nu in
Toomler 15 minuten of in theater
anderhalf uur speel, het maak voor
mij niet zoveel uit. De dingen die ik
wil zeggen zijn qua onderwerpen en
toon hetzelfde.”

Vind je het leuker om in een kleinere
zaal te spelen, omdat je veel interactieactie zoekt met het publiek?
“Ik heb al in Carré gestaan, daar
lukt mijn manier van spelen ook. De
interactie is daar misschien wel wat
minder, maar de energie die ik in
dingen leg is hetzelfde. Ik wil graag
dat mensen voelen dat ik een gesprek met ze aan wil gaan. Ik draai
geen voorstelling af, soms heb ik
vragen van te voren bedacht, maar
elke avond is uniek, ook straks in
Mijdrecht.”

Wat is het verschil tussen je vorige
voorstelling ‘1e pers. Enkelv.’ en je
huidige show?
“De toon is anders, de onderwerpen
zijn iets vrolijker en luchtiger.”

De onderwerpen in de show liggen wel
dichtbij jezelf?
“Ja, ze gaan over dingen die ik
meemaak en waar ik over denk.
Als ik het niet bij mezelf hou, weet
ik niet waar ik het eigenlijk over
moet hebben. Dat is mijn eigenheid.
Ik ben niet het type comedian die
de krant pakt en daar een uur naar
gaat staren.”

Murth Mossel is 27 januari te zien in De Meijert in Mijdrecht
bij Cultura De Ronde Venen.
www.murthmossel.nl
www.cultura-drv.nl

Reserveer nu kaarten voor Girls’ Night Out op 17 februari in de Veenhartkerk te Mijdrecht

Een vrouw van deze tijd wil daar gewoon bij zijn
Wist je dat er elke drie seconden in de wereld een kind sterft door gebrek aan water, voedsel, medische zorg of onderdak? Zo niet, dan nodigt de
Veenhartkerk je samen met World Vision uit om daar eens samen, op een unieke manier, bij stil te staan. World Vision, één van de grootste particuliere ontwikkelingsorganisaties ter wereld, helpt kinderen in ontwikkelingslanden door ze te voorzien van schoon water, goed voedsel, medische voorzieningen, scholing en een veilige leefomgeving. World Vision werkt samen met de lokale bevolking in programma’s die 15 jaar duren.
door paul bosman

Tijdens de Girls Night Out-voorstelling op 17
februari komt Afrika op een ludieke, eigentijdse
manier dichtbij. Samen met een vriendin, collega of zus word je verwend tijdens Girls Night
Out. Staat dat haaks op de boodschap van de
avond? Nee hoor, dat gaat hand in hand. Geniet
van cabaret, hapjes, drankjes en live-muziek. Jij
bent uniek en dat mag je uitstralen.
Cabaretière Silvia Robbemont, o.a. bekend van
de musical “Kunt u mij de weg naar Hamelen
vertellen”, neemt je tijdens Girls Night Out
mee op een bijzondere World Vision reis naar

Oeganda. Daar bezocht zij haar sponsorkind.
Een onvergetelijke ervaring. Want hoe moet je
reageren als je een levende haan als geschenk
krijgt aangeboden? Ook ontdekte ze tijdens
haar reis dat Oegandese vrouwen met dezelfde
vragen worstelen als wij; ‘Ben ik wel geliefd?’
en tal van andere zorgen. Tijdens de cabaretvoorstelling laat Silvia zich van haar kwetsbare
kant zien. Zij zal je laten lachen en ontroeren.
Ook zal ze je laten zien dat je veel van sterke
en wijze Oegandese vrouwen kunt leren. Kortom, een voorstelling die je niet mag missen!
Carolien Tanger (Veenhartkerk) en Alinda Koelewijn (World Vision) nemen de organisatie van
deze unieke avond op zich. Ze hebben er zin in!
De reacties op eerdere voorstellingen waren
overweldigend. De kaarten voor de avond
kosten 15 euro en worden uitsluitend verkocht
om de kosten van de avond te kunnen dekken.
U bent van harte welkom in de Veenhartkerk,
Grutto 2a te Mijdrecht. Kaarten reserveren,
Of via het ticketverkooppunt bij Ruijgrok Makelaars,
doe dat ze snel mogelijk want op = op. Dat kan Hofland 19 te Mijdrecht
via de website www.worldvision.nl/girlsnightout.
(zie www.ruijgrok.nl voor openingstijden).
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Dr. Beeker

In memoriam
In Nederland is het geboortecijfer al jaren stabiel en stijgt het sterftecijfer. Statistisch gezien komt sterfte nu bijna net zo vaak voor als
geboorte. Dat betekent voor mij dat het feit dat er mensen in mijn praktijk overlijden, min of meer net zo gebruikelijk is als het feit dat er
nieuwe mensjes worden geboren. Ik zou er dus niet van moeten opkijken dat op 31 december één van mijn meest gewaardeerde patiënten,
mijn moeder, kwam te overlijden. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Als nieuwe mensjes worden geboren is één van de eerste processen
die plaatsvinden het mechanisme
van ‘herkenning’. Terwijl de ouders
wellicht vinden dat de oren ‘van
vader’ zijn en de neus ‘van moeder’,
hebben de grootouders vaak weer
andere ideeën. Als arts op bezoek
zie je ook wel overeenkomsten,
daar ontkom je niet aan, maar
kijk je toch meer naar het kind
als geheel. Is het een mooi kind,
dan kan je dat maar beter zeggen,
want anders word je in de discussie over herkenning gezogen. Is het
een lelijke aap, dan zeg ik dat het
een bijzonder kind is, dat maakt
meestal ook wel een eind aan de
discussie.
Onderzoek heeft uitgewezen dat,
hoewel een deel van onze latere
eigenschappen genetisch bepaald
is, er toch meer invloed is van de
buitenwereld. Deze invloed, zoals
bijvoorbeeld opvoeding, school,
vrienden en relaties, enz. lijkt
tegenwoordig voor een groot deel
bepalend voor de latere ontwikkeling van het kind.

Tijdens het opvoeden bewaken
leeuwinnen hun kroost met hand
en tand. De welpjes leren door met
moeder en met elkaar te spelen.
Zijn de leeuwtjes groot genoeg, dan
worden ze losgelaten in de vrije
wereld. Nu moeten ze eigenschappen leren die niet door de moeder
kunnen worden aangeleerd. Ik
weet niet of u wel eens naar die
programma’s op National Geographic kijkt, maar je ziet dan ook wel
dat de jong volwassenen het nest
worden uitgeduwd.
Dat deed mijn moeder niet, maar ze
was wel heel goed in het aanwijzen
van je eigen verplichtingen. Ik heb
dus een goede opvoeding gehad,
mijn moeder was lief als dat nodig
was, troostte me toen ik dat nodig
had en wees me op mijn verplichtingen toen dat nodig was.
Maar ik ben niet mijn moeder, want
de omgeving heeft mij, buiten haar
invloed, ook gevormd.

Mijn moeder was sterrenbeeld
Leeuw en leeuwen weten dat.

Mijn moeder was al jaren ziek en
we wisten allemaal dat ze niet

We zijn met vier kinderen thuis en
we lijken geen van allen op elkaar.
U weet nu hoe dat komt.

beter zou worden, maar ik was haar
huisarts en zag haar slechter worden. Voor het vertrek naar Oostenrijk werd ze zieker en daarover heb
ik overlegd met mijn vader, die zich
erg veel zorgen maakte.
Uiteindelijk hebben mijn ouders besloten toch te gaan, want ze wilden
graag naar Oostenrijk, wij waren
daar ook en mijn zus en één van
mijn broertjes zouden ook komen.
Tijdens de kerstdagen kwamen er
meer signalen dat het niet goed
ging en Jolande en ik zijn een
aantal keren bij haar langs gegaan.
Hoewel er geen echte medische
alarmsymptomen waren, was wel
duidelijk dat de situatie langzaam
slechter werd.
Uiteindelijk heb ik haar op de 30e
in Oostenrijk in een ziekenhuis
laten opnemen. Na een aantal uren
is ze daar overleden in het bijzijn
van mijn vader, op één na al haar
kinderen en het grootste deel van
haar kleinkinderen.
Nu sta ik oog in oog met mijn
broers en zus en vraag me af; welk
deel van hen is eigenlijk van hun
moeder? Ik heb het niet over oren
of neus, maar welke eigenschappen
hebben ze door opvoeding of genese

Publicatie van jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel
Een rechtspersoon dient -al dan niet beknopte- jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel, uiterlijk binnen 13 maanden na afloop van ieder boekjaar. Dus als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar
dan dienen de jaarcijfers over 2010 uiterlijk eind deze maand te zijn gedeponeerd.
het bestuurder kan alsdan door
de curator worden aangesproken
om de schuldeisers van de failliete vennootschap te voldoen. In
de praktijk blijkt zo’n actie van de
curator regelmatig zelden succesvol. Met andere woorden: één keer
te laat deponeren kan leiden tot 3
jaar lang privéaansprakelijkheid
van het bestuur.

In de wet is bepaald dat het niet of
niet tijdig deponeren van jaarcijfers wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur. Het alsnog (maar
te laat) deponeren neemt dat feit
niet weg. De belastingdienst kan
een verzuimboete opleggen, maar
in de praktijk gebeurt dat niet.
Vraag me niet waarom, het lijkt
ook mij namelijk niet de lastigste
operatie.
Het wordt vervelender als de
vennootschap failleert binnen 3
jaar nadat er te laat is gedeponeerd. Ook al is er dan inmiddels
al weer 2 jaar achter elkaar wél
tijdig gedeponeerd. Onbehoorlijke
bestuur kan leiden tot persoonlijke
aansprakelijkheid van het bestuur
voor het tekort in het faillissement. Het privévermogen van

Tot zover de uiterste termijn van
13 maanden. Velen denken dat dit
de enige termijn is maar dat is niet
zo. Daarom eerst een rekensommetje met de componenten van
de wettelijke termijnen, uitgaande
van een boekjaar dat eindigde op
31 december 2010. Het bestuur
van een vennootschap dient de
jaarrekening op te maken binnen
5 maanden, dus uiterlijk eind mei
2011. Vervolgens mag de aandeelhoudersvergadering (AvA) er
maximaal 2 maanden over doen
om de jaarrekening vast te stellen
en dan zitten we op eind juli 2011.
Aansluitend dient deponering van
de jaarcijfers plaats te vinden
en wel binnen 8 dagen na deze
vaststelling. Op 7 augustus 2011
behoorden dus de jaarcijfers 2010
bij de KvK te zijn gedeponeerd.
Waar komt dan die 13 maanden,
31 januari 2012, vandaan? Die
ontstaat door de mogelijkheid van
de AvA om aan het bestuur uitstel
te verlenen voor het opmaken van

de jaarrekening met maximaal 6
maanden. De AvA moet dan wel
vóór eind mei 2011 een formeel
besluit hebben genomen (ondertekende notulen) onder opgave van
de bijzondere reden waardoor het
niet mogelijk was om de jaarrekening binnen 5 maanden op te
maken.
Zo wordt 7 augustus 2011 opgerekt naar 7 februari 2012 en
vervolgens weer ingekort naar
31 januari 2012 door de uiterste
termijn van 13 maanden.
Als dit formele besluit er niet is,
of de bijzondere reden ontbreekt,
dan behoorden de jaarcijfers op 8
augustus 2011 bij de KvK te zijn
gedeponeerd en is 31 januari a.s.
dus gewoon te laat. Dit is ook het
geval als de jaarrekening tijdig
wordt opgemaakt, tijdig wordt
vastgesteld maar de jaarcijfers pas
in januari 2012 worden verstuurd
naar de KvK. De gevolgen bij een
faillissement zijn ook dan dat de
bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor
het tekort in het faillissement.

Jan van Schie
j.vanschie@edo.nl

www.edo.nl

via mijn moeder
verkregen?
Naar mijn
broers
en zus
kijken
is
eenvoudiger dan naar jezelf. Mijn jongste
broertje, Aart de slimpik, is zeker
zo belezen omdat mijn moeder dat
stimuleerde (ze was bibliothecaresse) en die stijfkoppigheid komt
waarschijnlijk ook wel van haar.
Mijn middelste broertje Steven
vindt veel goed, maar ga je over
een grens dan barst hij uit en dat
is denk ik ook van mijn moeder.
Hij heeft een engelengeduld en
dat had mijn moeder ook, vooral
met kinderen. Mijn zusje Ines is zo
ontzettend bezig met haar kinderen,
ze worden met geduld en in harmonie opgevoed, bovendien ook nog
heel muzikaal. Mijn moeder was
ook muzikaal, althans dat neem ik
aan, want ze speelde aardig piano
terwijl mijn vader niet verder komt
dan een virtuoze vertolking van
‘boer daar ligt een kip in het water’.
Zelfs bij Anne, onze oudste zoon, zie
ik dingen terug van mijn moeder.
Hij is al net zo eigenwijs en recht
door zee als zij en we hebben vaak
gedacht dat we hem beter niet naar
de vader van mijn moeder hadden
kunnen noemen.
Nu ze is overleden twijfel ik vaak of
we er wel goed aan hebben gedaan
om haar te laten vertrekken naar

Oostenrijk en of ik haar niet eerder
had moeten insturen naar het ziekenhuis. Hoewel eigenlijk iedereen
tevreden is met het verloop van het
ziekbed en het einde daarvan spinnen de gedachten in mijn hoofd; heb
ik het goed gedaan?
Achteraf denk ik dat mijn moeder
en ik voldoende hadden aan een
half woord. Als ze iets zei, dan
wisten we eigenlijk allebei wat
we bedoelden en zo voerden we
hele gesprekken. Op één van die
gesprekken bij het graf van de ouders van mijn vader vertelde ze in
enkele woorden dat deze plek wat
haar betreft goed was, meer dan
die woorden waren niet nodig.
En zo denk ik achteraf dat mijn
moeder en ik, terwijl ze doodziek
in de keuken in Oostenrijk aan tafel
zat, mij met een half woord en een
blik liet weten dat het goed was.
En dat was achteraf de reden om te
berusten.
Het leven gaat door, kinderen worden groot en mijn moeder zag dat
het goed was.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl.

AJOC en VIOS presenteren het PrinsenDweilBal
Op zaterdagavond 21 januari vindt de
vierde editie van het jaarlijkse dweilorkestenspektakel plaats in het AJOC
clubgebouw “Immitsj” aan de Windmolen 75 te Mijdrecht. Het belooft
weer een geweldig feest te worden,
dat door dweilorkest Dorst (VIOS)
en carnavalsvereniging De Huts
Geklutste Kliek (AJOC) in elkaar is
gezet. Zes dweilorkesten, samen goed
voor zo’n 120 live muzikanten, spelen
elk in hun eigen stijl muziek van vroeger en nu. Echte meezingers maar
ook hedendaagse popnummers als
b.v umbrella zullen niet ontbreken.
Kortom een avond met leuke muziek
voor jong en oud.
Dit jaar treden op Nix Dus en de
Keietoeters uit Noordwijkerhout, de
Blaasbalgen uit Leidschendam, de
Flierefluiters uit
Sassenheim en
de Utlopers uit
Sneek. Allemaal
muzikale toppers
die de nodige
dweilprijzen op
hun naam hebben
staan. Deze keer
is het niveau
extra hoog. Een
aantal orkesten
heeft namelijk

met hun moedervereniging ook nog
grote prijzen gewonnen bij showwedstrijden en het wereldmuziek
concours te Kerkrade. Het zijn stuk
voor stuk orkesten waarbij je mond
open valt als ze beginnen te spelen.
Kwaliteit is gegarandeerd. Uiteraard
is ook dweilorkest DORST van de
partij op haar eigen feestje. Het spektakel begint om 20.00 uur. De zaal is
vanaf 19.30 uur open. De toegang is
gratis en een consumpties kost maar
€ 1,50. Om uiterlijk 24.00 uur wordt
het dweilwerk afgesloten.
Aan de niet-dweilers is ook gedacht.
Na middernacht gaat de avond verder
met muziek van AJOC’s huis-dj
Tienus. Deze uitermate gezellige dj is
ondermeer bekend van het lentefeest.
Meer informatie op:

www.prinsendweilbal.nl.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Meerkoetlaan 50, Vinkeveen
Vandaag staat er een woning op de Meerkoetlaan in Vinkeveen op het programma. De
Meerkoetlaan ligt aan de rand van Vinkeveen in de wijk Zuiderwaard. Je hebt hier eigenlijk alles op korte loop- of fietsafstand, zoals het winkelcentrum, scholen, en sportvoorzieningen. Het is een rustige, ruim opgezette wijk, en de woningen zelf zijn van binnen ook
een stuk ruimer dan de woningen die later gebouwd zijn. De woning die ik ga bekijken
op nummer 50 is recentelijk van onder tot boven helemaal gerenoveerd. Ik ben benieuwd
hoe het er nu uitziet.
We komen binnen in de hal waar
het toilet en de meterkast te vinden
zijn. Het toilet is geheel vernieuwd,
net als de meterkast, waarin een
nieuwe groepenkast is aangebracht.
Vanuit de hal komen we in de
woonkamer met open keuken. De
ruime woonkamer ligt aan de voorzijde van de woning en kijkt uit op
een speelveldje met groenvoorzieningen aan de overkant van de weg.
De open keuken, uiteraard ook
gloednieuw, heeft een luxe uitstraling en is van alle gemakken voorzien. De kasten beschikken over
schuiflades, wat erg handig is omdat
je zo niet meer achterin een kastje
hoeft te duiken om iets te pakken.
Er zijn nog meer handigheidjes:
zoals de vaatwasser die wat hoger
geplaatst is dan normaal, zodat je
niet hoeft te bukken om hem in of
uit te ruimen en het bovenkastje
is voorzien van verlichting die de

keuken net even dat extra’s geeft.
Vanuit de keuken heb je toegang tot
de tuin, die lekker ruim is en achterin een stenen berging heeft om
tuinmeubelen en dergelijke in op
te bergen. De voortuin is overigens
ook een leuk stekje om lekker te
zitten en van de zon te genieten.
Via de trap in de woonkamer
komen we op de eerste etage, waar
je vier hele ruime slaapkamers en
de badkamer vindt. De badkamer
is tiptop in orde: helemaal opnieuw
betegeld, voorzien van een designtoilet, een designradiator, een
douche en een wastafelmeubel.
Ook is hier de aansluiting voor de
wasmachine geplaatst.
De verrassing van deze woning is
de bijzonder ruime zolder, die via
een vlizotrap te bereiken is. De
zolder bevindt zich boven de gehele

woning waardoor je hier
behoorlijk wat
spullen kwijt
kunt, maar
er is ook een
mogelijkheid
om hier een
dakopbouw
te plaatsen
zodat er een
volwaardige
slaapkamer gerealiseerd
kan worden. Aan ruimte zeker geen
gebrek in deze woning.
Dit is een compleet gerenoveerde
woning, die ook nog eens voorzien is van dubbele beglazing,
een nieuwe cv-installatie en glad
gestucte wanden. Je hoeft de
woning eigenlijk alleen nog maar
naar eigen smaak in te richten en je
bent klaar.

Een buitenkans als je niet van klussen houdt!
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportvelden

0,7
5,2
0,2
0,4
0,8

Facts & Figures

Meerkoetlaan 50, Vinkeveen
Vraagprijs € 249.000,- k.k.
Perceeloppervlakte 151 m2
Inhoud 330 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl

Kort Nieuws
Amstelhoek

Abcoude

Mijdrecht

Vinkeveen

Vinkeveen

Klaverjasavond

Bijeenkomst
De Christenvrouw

Genezingsdienst bij
De Weg

Prijsklaverjassen in
De Merel

Gijs van der Neut
in finale zesballen

Komende zaterdag 14 januari vindt
weer de eerste klaverjasavond van
dit nieuwe kalenderjaar plaats bij de
buurtvereniging Amstelhoek.
Er wordt gekaart om leuke prijzen en
er bestaat de mogelijkheid om lootjes
te kopen. De avond begint om 20 uur
en de zaal is open vanaf half acht.
Entree €2,50; Komt u wel op tijd?
De vorige avond was met 60 bezoekers zeer geslaagd.
Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek.

Vereniging De Christenvrouw, afdeling De Ronde Venen, hoopt donderdag 19 januari aanstaande weer
bij elkaar te komen. Mevrouw Wil
Both-Spier uit Lopik is deze avond
te gast. Zij komt vertellen over het
onderwerp: Sta eens even stil. Wat
betekent het voor de mens om door
God stilgezet te worden? Aanvang
20.00 uur; de koffie staat om
19.45 klaar in gebouw ’t Kruispunt
bij de Christelijk Gereformeerde
Kerk te Mijdrecht, Koningin
Julianalaan 22. Inlichtingen bij
Janneke Kranenburg-Bluemink. Tel.
0297-281882.

Woensdagvond 18 januari om
19.30, is bij Evangelische Gemeente De Weg evangelist Jan Zijlstra
te gast. Jan Zijlstra is voorganger
van De Levensstroom Gemeente
in Leiderdorp. Hij is vooral bekend
vanwege zijn bekerings- en genezingsdiensten.
De zaal is open vanaf 18.30 uur en
koffie/thee wordt u aangeboden.
Gemeente De Weg. Adres: Industrieweg 38F Mijdrecht (ingang
links naast Karwei). Info:
www.deweg.net

Op vrijdag 20 januari is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen.
Aanwezig zijn om 20.00 uur stipt
en uiterlijk om 20.15 starten met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
Ook is er op deze avond een grote
tombola.
Op de volgende data wordt er ook
gekaart De Merel: 3 en 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 en 27
april, 11 en 25 mei , 8 en 22 juni
en 6 juli 2012.

In het zesballentoernooi van
biljartclub De Merel is er in het
afgelopen weekend slechts één
speler doorgedrongen tot de finale
en wel in de C-poule: Gijs van der
Neut. Er kunnen nog pogingen gedaan worden om zich in de finales
te spelen op de volgende dagen:
vrijdag 13 januari (20-23 uur),
zaterdag 14 januari (14-18 uur),
zondag 15 januari (14-17 uur),
zaterdag 21 januari (14-18 uur),
zondag 22 januari (14-17 uur),
vrijdag 27 januari (20-23 uur) en
zaterdag 28 januari (14-18 uur),
waarna om ca. 19.30 uur de finales
zullen starten. Aansluitend is de
prijs-uitreiking. Dit alles in Café de
Merel. Arkenpark Mur 43, Vinkeveen tel. 0297-263562.

Tevens vinden er op 3 februari en 2
maart de traditionele viertal klaverjastoernooien plaats. Hierbij geeft u zich
op per team (kosten €10,-), maar
speelt u individueel. Opgeven kan bij
mevr. C. Felix (tel: 0297-568802)
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

An Mouris maakt karakterpoppen:

“Ik maak alles zelf, tot de attributen aan toe”
Wat zo’n dertig jaar geleden begon met het volgen van een poppencursus, mondde uit in een grootse hobby.
Inmiddels heeft An Mouris een huis vol eigen gemaakte karakterpoppen. Van het hoofd tot de voetjes en
van de kleding tot de accessoires. De inwoonster van Mijdrecht maakt alles graag zelf. An Mouris: “Het is
een heerlijk tijdverdrijf. De weken vliegen om!”
De van oorsprong Duivendrechtse is
altijd met haar handen in de weer
geweest. In Duivendrecht was ze
jarenlang actief voor de hobbyclub.
In Mijdrecht zette ze dit voort bij
de toenmalige hobbyclub in de wijk
Molenland waar ze samen met
twee andere dames kinderen hielp
bij het knutselen. An: “We maakten
er vanalles. Daarnaast kregen mijn
man en ik regelmatig logees over de
vloer. Daarmee gingen we ook altijd
creatief aan de slag. Het was heerlijk
om te zien hoe zoet die kinderen aan
de slag gingen. Nu heb ik zelden kinderen op bezoek en heb ik weer alle
tijd voor mijn eigen hobby; het maken
van poppen. Hiervoor heb ik tientallen jaren geleden samen met een
vriendin een cursus gevolgd. Als kind
vond ik het al prachtig om een naakte
pop te krijgen. Dan kon ik daar zelf

kleertjes voor maken. Nu maak ik
dus zowel de pop als bijpassende
kleertjes. De poppen die ik maak zijn
geen doorsnee poppen, maar echte
karakterpoppen. Ik legde meteen de
lat hoog en begon met het maken van
twee Engelse bankiers. Het hoofd van
het tweede mannetje werd echter te
vrouwelijk, waardoor het tweetal veranderde naar een Engelse bankier en
zijn vrouw. Ik vond het zo’n fijn werk
dat ik daarna allerlei andere figuren
heb gemaakt. Ik kan geen goede
schatting geven hoeveel poppen ik in
al die jaren gemaakt heb, maar het
zijn er vast meer dan honderd. En
hoewel het nu lang niet meer zo snel
als gaat als vroeger, blijft het prachtig
om te doen.”
Pronkstukken
Elke pop krijgt van An alle aandacht.

Er zit geen afgeraffeld exemplaar bij
en de ene pop is nog gedetailleerder
dan de andere. De stratenmaker, de
koopman, de bakker, Dick Trom met
een ezel, een voorlezende oma met
kleinkinderen, de complete kerstgroep die ze afgelopen december in
De Hoef heeft getoond, tien engelen
en verschillende baby’s op kleedjes
en in ei-vormen zijn slechts een
greep uit haar collectie. Een ander
opvallend figuur is de pastoor in de
preekstoel. Deze heeft An verschillende keren gemaakt, telkens in een
iets andere uitvoering en houding.
An vertelt hoe ze zo’n pop maakt:
“Sommige poppen maak ik van vilt,
maar de meeste poppen zijn gemaakt
van klei. Het hoofd, de handen en de
voeten van de poppen maak ik van
deze kleisoort. Dat is een soort pulp
en als je daar water bij doet, dan

Restauratie Janskerk gaat maandag tweede fase in
Aanstaande zondag 15 januari 2012 zal Ds Harry Tacken voorgaan in een kerkdienst die een meer bijzonder
karakter zal hebben omdat er vanaf 16 januari tot ongeveer november 2012 geen kerkdiensten in de Janskerk gehouden zullen worden. Maandag start namelijk de tweede fase van de omvangrijke restauratie van
de Janskerk. Symbolisch zullen na afloop van de ochtenddienst de Paaskaars en de Kanselbijbel de kerk
worden uitgedragen.
De Janskerk, een monument met
een centrale plaats in Mijdrecht,
is voor velen een karakteristiek
object in Mijdrecht. Voor anderen
de kerk om op zondag de Eredienst
bij te kunnen wonen, weer anderen
vinden het een monumentaal pand
met een lange geschiedenis. De restauratie moet het monument voor
de toekomst als kerkgebouw en
karakteristiek pand in het centrum
van Mijdrecht behouden. Dat ook
gekeken wordt naar de verbetering
van gebruiksmogelijkheden in de
toekomst spreekt natuurlijk voor
zich. Een bredere functionaliteit is
daarbij belangrijk.
In de vorig jaar gereedgekomen
eerste fase van de restauratie ging
het om verandering van het balkon
en vernieuwing van het liturgisch
centrum; er kwam nieuw meubilair in het liturgisch centrum; een
compleet nieuwe installatie voor de
bediening van licht, geluid en beeld;
een groot deel van de elektrische
installatie is aangepast; toegang
vanuit de toren door schuifdeuren
om een tochtprobleem te voorkomen; het herplaatsen van de ramen
uit liturgisch centrum naar verlichte
kasten in het torenportaal en een
nieuwe opstelling van de banken.
In Fase 2, die maandag van start
gaat, staat vooral de instandhouding van het gebouw centraal. De
binnen- en buitenmuren worden
ontpleisterd krijgen nieuw stucwerk. De gietijzeren ramen zullen

uitgenomen worden en geconserveerd. Het gewelf krijgt eenzelfde
afwerking als het deel boven het
orgel. Vervolgens zal de gehele binnen en buitenzijde opnieuw geschilderd worden. Ook wordt de vloer
voorzien van tegels, zoals die al te
zien zijn in het liturgisch centrum,
en komt er vloerverwarming.
Kerkdiensten
Vanaf zondag 22 januari zullen
klokken van De Rank in de ochtend
tweemaal luiden om de gezamenlijke ochtenddiensten van de
Protestantse Gemeente Mijdrecht,
om 09:30 en 11:00 uur in De Rank,
aan te kondigen.
In beide diensten gaat dezelfde predikant voor, maar de twee diensten
hebben een eigen sfeer en karakter. De eerste dienst - om 09.30
uur- zal een reguliere dienst zijn,
eenvoudig van opzet. De tweede
dienst - om 11.00 uur - zal vaak

een iets uitbundiger dienst zijn met
ruimte om andere manieren van
vieren uit te proberen. Met deze
laatste dienst zal worden gepoogd
om ook anderen te bereiken die
graag iets anders willen dan de “gewone” kerkdienst, en mensen die
houden van andere instrumenten
dan alleen het orgel. Daarbij wordt
ook gedacht aan die (jonge) mensen
voor wie de vroege dienst wellicht
wat té vroeg is.
Tijdens beide diensten is er kindercrèche en kinderkerk. Ook zal er
gelegenheid zijn, na beide diensten,
om met elkaar koffie te drinken en
elkaar te ontmoeten.
De avonddiensten beginnen zoals
altijd om 19.00 uur. Met enige regelmaat zijn er welkomst- diensten,
vespers in de Veertig-Dagen-Tijd en
elke derde zondag van de maand
Songs of Praise.

An Mouris bij een klein deel van haar collectie. “Ik kan geen schatting geven hoeveel poppen ik al die jaren gemaakt heb, maar het zijn er vast meer dan honderd.”
					
krijg je een kneedbare massa. Het
lijfje wordt gevormd van ijzerdraad,
vulmateriaal en een elastische
kous om de boel strak bij elkaar te
houden. Daar overheen komt dan
de onderbroek. Iedereen heeft de
neiging om onder de rokjes te kijken.
Dan zouden ze de kous zien en dat
ziet er onafgewerkt uit, vandaar de
onderbroek. Daaroverheen gaat dan
weer de eigengemaakte kleding.
Vooral het maken van de accessoires
en attributen is erg leuk om te doen.
De pastoor heeft een preekstoel
gemaakt van een verfblik. De jager
heeft passende kleding, een wapen
en een verrekijker. Zo’n jachtgeweer
bijvoorbeeld is niet in de winkels te
verkrijgen. Als je ze al vindt, zijn ze
vaak veel te groot voor zo’n klein
poppetje. Daarom maak ik het liever
zelf. Ook het kindje met de step was
erg leuk om te maken. De step heb
ik van hout gemaakt en kan ook echt
bestuurd worden. Het belangrijkste
bij de karakterpoppen is dat ze lijken.
Daarom kijk ik altijd erg goed naar
de kenmerkende accessoires, maar
ook naar gezichten. Vroeger zat ik
ook altijd met een vriendin in de trein
mensen te bekijken: hoe zien al die
verschillende ogen, monden en oren
eruit? Nu kijk ik goed naar mensen
op tv. Als ik mijn meest lijkende
poppen zou moeten kiezen zijn dat
de pater en negerin. De pater draagt
zijn haren in een kransvorm en heeft
een bruin gewaad aan met speciale
vakjes voor zijn spulletjes. Precies
zoals de pater uit onze buurt dat had.
De negerin heeft allerlei sieraden van
kralen. Vooral de kraag van kleine

foto patrick hesse

kraaltjes was een heel karwei, maar
het resultaat mag er zijn. Naar die
poppen mag ik zelf graag kijken. Die
doe ik dan ook nooit weg.”
Geschenken
Alleen in de woonkamer en de hal
heeft An Mouris al drie vitrines vol
eigen gemaakte poppen. Toch is dit
nog lang niet de gehele collectie.
An: “Ik heb veel weggegeven aan
familieleden, vrienden en kennissen.
Laatst stuurde een broer nog een
setje foto’s op met alle poppen die
ik aan hem gegeven heb. Dat waren
er toch een hoop. Ik vind het fijn om
de poppen zelf te houden, maar geef
ze ook graag aan anderen zolang die
het waarderen. Als ik hoor dat ze een
pop weggegooid hebben, dan doet dat
pijn. Ik ben altijd zo actief met een
pop bezig dat het toch een stukje van
mezelf is. Maar de meeste mensen
waarderen het wel. Zeker wanneer
ik ze aan een goed doel geef. Zo heb
ik vluchtelingen voor een vluchtelingenproject gemaakt. Wat ze er
precies mee gedaan hebben, weet
ik niet meer, maar ik vond het een
mooie gedachte. Ooit wil ik nog een
heel vluchtelingenkamp maken. En
zo heb ik nog veel meer ideeën. Een
groepje vrouwen in allerlei Hollandse
klederdrachten, een draaiorgelspeler
uiteraard mét orgel en een grote
ezel voor in de kerststal. Ik heb nog
zoveel in mijn hoofd, dat ik wel 100
jaar moet worden om dat allemaal te
kunnen uitvoeren. En aan die dertien
jaar die ik nog heb om die leeftijd te
bereiken, heb ik waarschijnlijk niet
genoeg!”

Riool problemen ?
Nu ook 24 uur service.

verstoppingen
repareren
dakgoten leeghalen

doorspuiten
nieuwe aanleg
camera inspectie

Burggraaf
Burggraaf
Aannemingsbedrijf

Mijdrecht, Tel:0611300682

www.burggraafaannemingsbdrijf.nl
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VeenLanden
College

Anglia Master Class vwo • Entreprenasium havo
de ondernemende mavo

Open

Avonden
lAten we kennis mAken

vwo

•

havo

•

mavo

• Maandag 23 januari 2012
in Vinkeveen

www.veenlandencollege.nl

• Donderdag 26 januari 2012
in Mijdrecht
Van 19.00 tot 21.30 uur
Inschrijfdata nieuwe leerlingen
Mijdrecht: 7 en 8 maart 2012
Vinkeveen: 8 en 9 maart 2012

De nieuwe ZAFIRA TOURER

7-PERSOONS SUPERKAMELEON.
Hoogwaardige kwaliteit, vernieuwde technologie én een sportief design.
Paradepaard, vervoersmiddel, busje, luxe reisauto… Op de nieuwe Zara Tourer kunnen we geen label plakken. Deze auto staat voor een nieuwe
levensstijl. Met meer ruimte, meer kwaliteit en meer mogelijkheden voor iedereen. Ter ere van deze introductie bieden wij nu tijdelijk ook op dit
nieuwste model de unieke 5+5 deal aan met 5 jaar 0% rente en 5 jaar gratis onderhoud. Stop dromen en kom snel bij ons langs!
Stap nu in de nieuwe Zara Tourer voor € 225,- per maand!

Hoofddorp

Aalsmeer

Amstelveen

Mijdrecht

Amsterdam

Sonderholm 164
Telefoon (023) 554 29 20
hoofddorp@vankouwen.nl

Oosteinderweg 110
Telefoon (0297) 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Vlielandstraat 1
Telefoon (020) 643 26 80
amstelveen@vankouwen.nl

Communicatieweg 26
Telefoon (0297) 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Transformatorweg 39
Telefoon (020) 581 62 00
amsterdam@vankouwen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 1,2; kms/liter: 8,8 – 83,3; CO2 gr/km 265 – 27.
De 5+5 actie loopt op nieuwe orders van 1 jan. t/m 31 mrt 2012 (uiterlijk 30 juni 2012 kentekenregistratie) op alle Opel personenauto’s m.u.v. «Agila Selection, Corsa Selection, Meriva Selection, Astra
Selection, Agila Edition 1.2/1.2 Automaat, oud model Zara en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr.
12013025). Maximaal te nancieren bedrag is 65% (Astra GTC & Zara Tourer) en 70% (overige modellen) van de adviesconsumentenprijs incl. BTW/BPM, excl. aeveringskosten. Toetsing bij BKR te Tiel.
Informatieblad bij GMAC klantenservice (076-5448932). «Uw Opel dealer bemiddelt voor GMAC op basis van een contractuele verplichting. Zie www.opel.nl voor de uitgebreide 5+5 actievoorwaarden.

KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN TOTAAL PRIJS KREDIET

MAANDLAST DEBETRENTEVOET

€ 13.495,€ 7.500,-

€ 224,92
€ 125,-

60
60

€ 13.495,€ 7.500,-

0,00%
0,00%
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

A2 Adviseurs uit Abcoude:

Juist nu zijn goede adviezen belangrijk
A2 Adviseurs is een kleine organisatie van financiële adviseurs, gevestigd in Abcoude. Een zevental specialisten op het gebied van accountancy, fiscaliteit en financiële advisering van bedrijven in het midden- en
kleinbedrijf werkt vanuit een onafhankelijke positie. De cliënten kunnen rekenen op een sterke individuele
benadering. Meedenken met de klant is bij A2 Adviseurs tot cultuur verheven. ‘En juist nu veel bedrijven het
moeilijk hebben zijn goede adviezen heel belangrijk’, zegt vestigingsmanager Erwin Baars.
Voor veel mensen uit Abcoude is
het Boekhoudkantoor Hendrikx
nog wel bekend. Zo’n dertig jaar
geleden opgericht door de ‘oude
meneer’ Hendrikx en later overgenomen door zijn zoon Paul. “Daar
ligt de oorsprong van ons kantoor,”
vertellen Erwin Baars en zijn collega Koen de Langen. “In 2007
is Accountantskantoor Hendrikx
gefuseerd met Piethora Administrateurs en Belastingadviseurs. Daar
is A2 Adviseurs uit voortgekomen.
De opzet was oorspronkelijk om uit
te groeien naar een kantoor met
meerdere vestigingen. Later is dat
idee verlaten en is contact gezocht
met het gerenommeerde accountantskantoor Meester & Kuiper uit
Hilversum. Die namen ons kantoor
onder hun vleugels en sinds 1 april
2011 zijn ze eigenaar van A2
Adviseurs. Daarmee bereikten wij
een welkome uitbreiding van onze

adviesmogelijkheden. Zij waren op
zoek naar de markt van de kleine
ondernemers. En juist daar zijn
wij heel sterk. Ons klantenbestand
bestaat uit kleine bedrijven zoals de
slager en de bakker, de autogarage
en de modegalerie. Wij bedienen
vrijwel alle sectoren met uitzondering van de agrarische sector. Ruim
de helft van ons klantenbestand
bestaat uit ZZP-ers, zelfstandigen
zonder personeel. We hebben ook
wel een paar middelgrote bedrijven in ons bestand, maar wanneer
het om echt grote bedrijven gaat,
roepen wij de hulp in van Meester
& Kuiper.”
Financiële dienstverlening
A2 Adviseurs begeeft zich op het
brede terrein van de financiële
dienstverlening. Erwin: “We doen
de administratie, stellen de jaaroverzichten samen en verzorgen

vrijwel alle voorkomende belastingaangiften. Belangrijk onderdeel
van ons werk is het adviseren van
bedrijven op financieel en fiscaal
gebied. We krijgen ook te maken
met bedrijfsovernames en fusies.
Ook in die gevallen zijn goede
fiscale adviezen van groot belang.
We rekenen overigens niet alleen
bedrijven tot onze klanten. Ook
particulieren kunnen bij ons terecht
voor hulp en advisering. Men kan
bijvoorbeeld onze hulp inroepen
voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat staat binnenkort
weer te gebeuren en veel mensen
worstelen met het goed invullen
van hun gegevens. En de regels
veranderen vrijwel elk jaar. Voor
een particulier is dat lastig allemaal
bij te houden. En dat is nou net
ons werk en onze specialiteit. Men
moet er dan ook nog voor zorgen
dat alles per 1 april bij de belas-

Wie koopt er NU een huis?!
Met hun derde kind op komst overleggen Joyce en Arnold over de zolderverdieping, die nu nodig moet
worden verbouwd. Arnold, makelaar van beroep en eigenaar van Makelaardij Witte, wist zich een huis te
herinneren dat hij onlangs vrijblijvend op waarde had geschat. De eigenaar Rick vertelde dat hij een aannemersbedrijf heeft en het was Arnold opgevallen hoe netjes de woning was afgewerkt. Het duurde niet lang
voordat Rick aan tafel zat bij Arnold om de details te bespreken van de gewenste verbouwing. Arnold: “Het
uiteindelijke resultaat heeft onze verwachtingen overtroffen. Rick heeft samen met collega Karel een compleet afgewerkte zolder met inbouw(lade)kasten, badkamer en slaapkamer gerealiseerd. We hebben hem
tijdens de verbouwingsperiode leren kennen als een vakman en perfectionist.”
Rick's bedrijf RBC Bouw doet veel
werk in de particuliere sector en is
een betrouwbare speler binnen het
bouwproces. Het bedrijf is in het
bezit van een aannemersdiploma,
waardoor ook constructieve werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Arnold: “Tijdens de verbouwing kwam naar voren dat Rick en
zijn vriendin Nicolle de huizenmarkt
nauwlettend in de gaten hielden.
Het liefst zouden zij in het oude
Vinkeveen aan het water willen
wonen, maar dachten dat dit voor
hen niet was weggelegd.”

Rick (links) en Arnold voor het aangekochte pand aan de Baambrugse Zuwe
Als makelaar in Vinkeveen zag
Arnold wel mogelijkheden door de
relatief lage rente en de onderhandelingsruimte in de markt. Hoeveel
onderhandelingsruimte je bij een te
koop staande woning hebt, is sterk
afhankelijk van diverse factoren die
bij elke woning anders zijn, zoals:
hoe realistisch is de vraagprijs? Hoe
courant is de woning? Hoe lang
staat het te koop? Wat is de reden
van verkoop? Hoe staat de verkoper
er financieel voor? Is het bewoond
of staat het leeg? Zijn er emoties
bij betrokken, zoals bij een scheiding? De kracht van een aankoopmakelaar zit voor een gedeelte in
zijn of haar capaciteit om een juiste
inschatting te maken van al die
factoren.

Dolenthousiast
Aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen stond al een tijdje een huis
leeg en te koop. Een eenvoudige
twee-onder-één kapwoning, met
ruim 400 m2 grond aan de Vinkeveense Plassen. Na een bezichtiging
waren Rick en Nicolle dolenthousiast.
Een nog onbeantwoorde vraag was
hoe het financiële plaatje eruit zou
komen te zien. Na een gesprek met
een hypotheekadviseur werd duidelijk dat de mogelijkheden ruimschoots aanwezig waren, mits er
voldoende onderhandelingsruimte
zou zijn. Arnold adviseerde hen om
eerst de eigen woning te verkopen
en gingen akkoord met de door hem
geadviseerde vraagprijs, ondanks

dat zij zelf een hogere verwachting
hadden van de opbrengst van hun
woning.
De scherpe prijs en de juiste
promotie resulteerden in een koper
binnen twee weken, nota bene in
de vakantie van Rick en Nicolle!
Vervolgens konden de pijlen gericht
worden op de Baambrugse Zuwe.
Arnold ging vervolgens voor Rick en
Nicolle als aankoopmakelaar aan
de slag. Na een stevige onderhandeling mochten zij zich uiteindelijk
de gelukkige eigenaar noemen van
deze toplocatie.
Arnold: “Een ander huis is wel
degelijk mogelijk, misschien wel
juist nu!”

Erwin Baars: “Veel ondernemers hebben geen idee welke verplichtingen ze hebben. Ook op het vlak van besparingen en kostenefficiëntie hebben wij ervaring in
huis waarmee we hen van dienst kunnen zijn.” foto patrick hesse
tingdienst is. Wij vragen standaard
altijd uitstel aan zodat we in alle
rust de aangiften in orde kunnen
maken. Bij ons ligt het hoogtepunt
niet in februari en maart, maar die
werkzaamheden zijn gespreid over
het hele jaar.”
Horizontaal toezicht
De belastingdienst heeft een
nieuwe methode ontwikkeld voor
de afhandeling van de belastingaangiften. Erwin: “Dat betekent
dat een aantal streng geselecteerde
belastingadviseurs een soort voorpost van de belastingdienst worden.
Meester & Kuiper gaat daar nu
ook in meedraaien. Aangiften die
door consulenten ingediend worden,
moeten aan speciale eisen voldoen,
zodat de belastingdienst minder
controle behoeft toe te passen. Dat
kan de snelheid van afhandeling
bevorderen. Het past ook in het
beleid van de belastingdienst om
wat soepeler en vooral ook wat
socialer over te komen. Bij Meester
& Kuiper werkt een aantal gespecialiseerde fiscalisten, waar wij een
beroep op kunnen doen wanneer
dat nodig is.”

Moeilijke tijden
Veel bedrijven hebben het moeilijk.
“Dat geldt voor vrijwel alle sectoren,” stellen Erwin en Koen vast.
“Dat betekent dat veel bedrijven
zich genoodzaakt zien te bezuinigen.

De kosten moeten drastisch worden
beperkt. Dat heeft tot gevolg dat
ze de administratie weer zelf gaan
doen. Maar ook dan kunnen wij ze
van dienst blijven door dat proces
te blijven volgen. In deze ontwikkeling speelt ook internet een steeds
grotere rol. Wat ons betreft is dat
prima. Wij kunnen dan ook weer
meer klanten bedienen.”
Niet alleen uit eigenbelang pleiten
de beide heren er voor om juist nu
de hulp van een adviesbureau in te
roepen. “Veel ondernemers hebben
geen idee welke verplichtingen ze
hebben. Ook op het vlak van besparingen en kostenefficiëntie hebben
wij ervaring in huis waarmee we de
ondernemers van dienst kunnen zijn.
Soms zien ondernemers op tegen de
kosten van externe advisering. Maar
dat valt in de praktijk erg mee en
door de steun die wij kunnen bieden
haalt men die kosten er ruimschoots
uit. Het voordeel van ons kantoor is
dat men bij ons niet van het kastje
naar de muur wordt gestuurd. Er
is rechtstreeks contact met steeds
dezelfde medewerker. Dat schept
een vertrouwensband en de ondernemer vindt in ons een betrouwbare
sparringpartner die meedenkt en
passende oplossing zoekt.”

A2 Adviseurs B.V. is gevestigd aan
Bovenkamp 7 in Abcoude. Tel. 0294 281
410. Meer informatie over het bedrijf is
te vinden op www.a2adviseurs.nl.

16		

DE GROENE VENEN

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

1

Titel: Saladedagen
Auteur: Knof
'Saladedagen is een hilarische
roman over Lennart die als
toekomstige vader zijn leven op
de rails probeert te houden. Als
zijn vrouw Pien zwanger wordt,
weet hij met moeite zijn aandacht te verdelen tussen werk en
thuisfront. Dit alles gaat gepaard
met de nodige blunders, miscommunicatie en andere amusante
situaties.
Lennarts bazen willen hem tot
senior maken, haaks hierop staat
de wens van Pien dat Lennart
een papadag op zal nemen.
Ondertussen bevindt Lennart
zich in een constante race tussen
de kamer van de gynaecoloog,
vergaderingen met de seniors en
de pufclub van Pien. Naarmate
de zwangerschap vordert en
de bazen op het werk meer en
meer laten doorschemeren dat
hij de promotie zal krijgen, durft
Lennart steeds minder om de
papadag te vragen. De schrijfstijl
van deze roman is eenvoudig, in
combinatie met de flinke dosis
humor in het verhaal is 'Saladedagen' een lekkere doorlezer.'
gelezen door hetty aafjes

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

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

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

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

Cafeïnedutje

Dit weekend elk heel uur te zien op
Midpoint TV.

Het zwarte vuur 		
C.J. Sansom
In de
zomer
van 1540
verdedigt
advocaat
Matthew
Shardlake
de jonge,
van moord
beschuldigde
Elizabeth.
Het lijkt een hopeloze zaak, want
de vrouw zwijgt in alle talen. Ze
gaat een zekere dood tegemoet,
maar dan geeft Thomas Cromwell
twee weken uitstel van executie. In
ruil daarvoor moet Shardlake de
formule van een nieuw wapen, genaamd 'het zwarte vuur', in handen
weten te krijgen. In een wanhopige
poging om het leven van Elizabeth
te sparen gaat hij op zoek naar de
twee alchemisten die het in hun
bezit hebben. Maar zij blijken te
zijn vermoord en de formule is
verdwenen.

2

Staat van verwondering
Ann Patchett
Marina
Singh, wetenschappelijk
onderzoeker bij een
groot farmaceutisch
bedrijf,
wordt naar
Brazilië
gestuurd
om professor dr. Annick Swenson te zoeken. Swenson werkte
in het hart van de Amazone aan
een veelbelovend medicijn. Het
is allesbehalve een eenvoudige
opdracht voor Marina: Swenson
is spoorloos en haar labpartner,
die eerder werd uitgezonden om

de sneeuw boven de zomervakantie
kies. Het hele wintersportgebeuren
heeft namelijk iets magisch en je
weet pas wat dat is zodra je een
keer bent geweest.

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

Deze week in 2ThePoint:
Midwinterfair bij Museum De Ronde
Venen, Buurtkamer Vinkeveen bestaat 1 jaar, Samen eten en de
Nieuwjaarsmarkt van de gemeente.

Boeken tip 5...

Wintersport is iets wat ik vroeger
als kind nooit gedaan heb, maar pas
doe sinds ik met mijn lief samen ben.
Hij is al ruim 15 jaar fanatiek snowboarder en ging elk jaar richting de
sneeuw. Ik had geen keus en moest
mee (ik dacht er namelijk niets mee
te hebben) en werd net zo fanatiek
als meneer. Als je heel eerlijk aan
mij vraagt wat ik het liefst zou doen
als ik maar 1x per jaar op vakantie
zou mogen, dan denk ik toch dat ik

Het enige dat mij altijd tegenstaat
is de reis. Ruim 13 uur in de auto
zitten en ook ’s nachts rijden is best
vermoeiend, ik val namelijk al in
slaap als we niet eens de straat uit
zijn gereden. Nu hoef ik gelukkig
nooit te rijden, ik gooi het altijd op
nachtblindheid, maar ben natuurlijk
niet de moeilijkste en geef alle
bestuurders graag een tip om niet in
te kakken tijdens het rijden.
Ik las laatst weer een onderzoekje
op een koffieblog en dat ging over
de volgende vraag: wat helpt het
beste tegen de vermoeidheid? Even
slapen, een kopje koffie of een
combinatie?
Slaapexperts raden aan voor het

Swenson te zoeken, stierf voor hij
zijn missie tot een goed einde kon
brengen. Ondanks haar onzekere
en angstige voorgevoelens neemt
Marina de uitdaging toch aan. In
de jungle hoopt ze niet alleen haar
voormalige docent te vinden, maar
ook een uitleg voor de mysterieuze
dood van haar collega.

3

Manilpulatie 		
Mark Allen Smith
Geiger
heeft een
gave: hij
laat mensen de
waarheid
spreken.
En in zijn
vak - dat
van informatiehandel - is
deze gave van onschatbare waarde.
Anders dan bij zijn concurrenten
komt er bij Geiger zelden bloed
aan te pas. Met zijn methode, deels
fysiek, grotendeels psychologisch,
brengt hij zijn slachtoffers op het
punt waar pijn niets is vergeleken
bij angst. Want alleen daar houden
de leugens op.
Wanneer zijn partner een cliënt
binnenhaalt die erop staat dat
Geiger een twaalfjarige jongen
ondervraagt, weigert Geiger de
zaak en besluit instinctief de
jongen te redden. Als Geiger en
Harry echter niet snel uitvinden
waar de cliënt het geheim van de
jongen voor nodig heeft, zullen ze
zelf het slachtoffer worden van een
meedogenloze vijand...

4

Grenzeloos 			
Kim Moelands
Ze
geloofde
er niet in,
maar vier
jaar na het
overlijden
van haar
geliefde
Ron, vindt
Kim een
nieuwe

rusten geen cafeïne te gebruiken.
Koffie of andere stimulerende middelen, bijvoorbeeld energiedrankjes met cafeïne, storen de slaap.
Logische keuze dat je dit juist drinkt
als je voor een langere tijd wakker
wilt blijven.
Onderzoekers hebben geconcludeerd
dat een dutje van 15 tot 30 minuten
het rijvermogen en de alertheid aanzienlijk verbeteren. Maar... volgens
de meeste studies is cafeïne echter
nog iets effectiever.
In Engeland hebben slaaponderzoekers ontdekt dat een kop koffie drinken en direct daarna een dutje doen
van 15 tot 30 minuten het beste
effect geeft. In een rijsimulator hebben ze verschillende proefpersonen
getest en geconcludeerd dat een
'cafeïnedutje' de rijprestaties het
beste verbeterde en de slaperigheid
tegenging. Een dutje helpt namelijk
om de hersenen vrij te maken van

liefde. Jan weet haar zo diep te
raken dat ze alsnog besluit het
onzekere traject voor een dubbele
longtransplantatie in te gaan. Haar
enige kans in het gevecht tegen de
dodelijke taaislijmziekte. In Grenzeloos vertelt ze op indringende
wijze hoe haar gezondheid achteruit holt terwijl haar wil om te leven
groeit. Lopen gaat nauwelijks
meer, zonder zuurstofslang kan
ze niet leven en ze krijgt de ene
klaplong na de andere. En altijd is
daar Jan, die haar omringt met zijn
liefde, optimisme en oplettendheid.
Hij is tijdens de langdurige ziekenhuisopnames dag en nacht bij Kim,
waakt over haar en gaat de strijd
aan met ego's en miscommunicatie.
Uiteindelijk komt Kim op de
internationale hoog urgentielijst
en zijn er net op tijd donorlongen.
Maar hoe ziet het leven er na een
transplantatie uit?

5

Moneyball 			
Michael Lewis
Billy
Beane
wil met
zijn honkbalteam
de Major
League
winnen.
Het
enige
probleem:
zijn
budget is minuscuul vergeleken
met andere teams. Beane komt
met een origineel plan. Waar
anderen strijden om spelers met
een hoog slaggemiddelde of het
aantal binnengeslagen punten,
graaft hij dieper in de statistieken
en combineert bijzondere spelers
tot een winnend team. Moneyball
is een spannend en waargebeurd
verhaal - en Lewis laat zien hoe je
met weinig geld grote successen
boekt.

adenosine; een stofje dat ons
slaperig maakt. Cafeïne heeft zo'n
20 minuten nodig om een merkbaar
effect te hebben, dus na het dutje
merk je direct het effect van de
cafeïne.
Helaas komen wij dit jaar niet
verder dan een sneeuwhal in
Zoetermeer, maar ik wens iedereen
een mooie witte en vooral zonnige
wintersport. Hals und Beinbruch
zeggen ze dan toch?

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

Door Patrick hesse

All you can eat! Een culinair ‘Best of both worlds’

Weerzien in Grand Café Plux
Deze week breng ik een bezoek aan het etablissement van Danny Braams: Grand Café Plux in Uithoorn. Hij
is gestart met een totaal nieuw concept in onze regio. Het Grand Café is gevestigd in de prachtige en hoog
aangeschreven Sportschool Plux aan de Johan Enschedeweg 180 in Uithoorn.
Het blijft beetje wennen, aan de
rand van het industrieterrein rij je de
parkeerplaats van een eigenzinnig
stukje Uithoorn op. En zodra je op de
locatie gearriveerd bent, verdwijnt
het idee dat je je op een industrieterrein bevindt als sneeuw voor de zon.
Op deze mooi locatie is onder andere
een kinderdagverblijf gevestigd. Als
je het architectonisch gebouw van
Sportschool Plux inloopt ligt links het
domein van Danny en zijn vriendin Nicky. Het is een jaar of twee
geleden dat ik bij deze enthousiaste
ondernemers te gast was. Met een
vriendelijke glimlach word ik door
de charmante Nicky onthaald. Danny
legt mij hun nieuwe concept uit, dat
ik al kende uit een aantal Japanse

restaurants maar nog niet had gezien
in onze eigen regio. Danny: “Ik was
ergens aan het eten met het gezin
toen we op dit concept stuitte ik vond
het zo briljant dat ik er nachts niet
van kon slapen en waren er we er
snel uit. Dit gaan we ook doen. Half
december zin we begonnen het vorm
te geven en aanstaande dinsdag is
het zo ver: All you can eat bij Plux.
Onze gasten krijgen een lijst met
vijftig heerlijke culinaire gerechtjes.
Ze kunnen gedurende 5 ronden lang

ieder 4 gerechten uitkiezen. Wanneer
na een ronde alle gerechtjes uitgeserveerd zijn en genuttigd, komen wij
de lege bordjes ophalen en de nieuwe
bestelling opnemen. Uiteraard bepalen de gasten zelf hun eigen tempo.
De gerechten zijn een combinatie van
de Franse en Japanse keuken. Het
zijn allemaal kleine porties, zodat
iedereen kan eten en proeven waar
hij zin in heeft. De enige beperking
is, dat we het heel zonde vinden als
er voedsel verspild wordt. Dus als er
gerechten besteld zijn en niet worden
opgegeten dan berekenen we daar
een klein bedrag voor (€1,00 en
€2,00).”
De kosten zijn van maandag t/m
donderdag € 22,50 per persoon en op

vrijdag t/m zondag € 24,50 en voor
kinderen onder de 12 wordt € 11,95
gerekend dit is in alle gevallen uiteraard zonder drankjes.
Het klinkt inderdaad als een goed
concept en de combinatie van de
Japanse en de Franse keuken, heb ik
nog nooit gezien. Al met al heeft dat
praten over eten me wel wat hongerig gemaakt en ik krijg de kans een
collectie van de hapjes te proeven.
Vanuit mijn positie dicht bij het raam

valt meteen op dat er een grote bar is
geplaatst en de eenvoudige inrichting
wordt opgeleukt met grote bakken
met Bamboestokken. Overal staan
mooie boeddhakoppen. Al met al lekker basic en toch trendy en gezellig.
Dan komt Nicky met de eerste twee
gerechtjes: carpaccio en ardennerham gevuld met kruidenkaas. Het
ziet er prima uit en de smaakt bevalt
me ook, lekker! Daarna komen er
twee rondes met Sushi (Yes!) Maki
tonijn, maki zalm en maki komkommer, heerlijk vers. De bordjes waarop
alles geserveerd wordt zijn prima,
mooi ovaal en lekker neutraal,
waarop zowel de Japanse als de
Franse gerechten prima uitkomen in
de juiste (pro)porties. Het volgende
gerecht is een pesto broodje met
tomatentappenade (mooi woord voor
Wordfeud) uit de oven gegratineerd
met kaas. Op de achtergrond hoor
ik Astrud Gilberto The Girl From
Ipanema zingen en de briljante Stan
Getz toetert een moppie mee en ik
voel me helemaal relaxed, een prima
sfeer zo. Inmiddels heeft Nicky mijn
volgende gerechtje neergezet: een
vers pompoenensoepje. Niet alleen
heerlijk, maar ook dit gerecht ziet er
weer perfect uit. Vervolgens komen
er nog een aantal gerechtjes uit de
keuken Yaki tori, gebakken beefrolletjes met taugé, biefstuk met paprika,
courgette en knoflook en garnalen
met met knoflook. Eerlijk gezegd zit
ik nokkievol. Het is voor mij bij lange
na niet mogelijk om de hele kaart af
te werken, dus de kop ‘All you can
eat’ klopt aardig. Toch val ik volledig
voor de charmes van Nicky en laat
me overhalen tot het nemen van een
dessert: een Belgische wafel met
chocoladesaus en slagroom. Wat een
feestje! Meer dan voldaan neem ik
afscheid van dit leuke enthousiaste
stel. Danny heeft heel lang nagedacht
over dit concept en dat is te merken.
Het is natuurlijk al beproefd, maar
Danny heeft een mooi scala aan ge-

rechtjes bedacht; voor ieder wat wils.
Ik hoop dat restaurantbezoekers zijn
initiatief oppakken. Het eten is super
goed, de bediening uitstekend en de

Grand Cafe Plux
Johan Enschedeweg 180
1422 DR Uithoorn
Tel 0297 521 511
www.grandcafeplux.nl

locatie prima. Om met loden-leeuwwinnaar Johan Derksen te spreken:
“Ik zou zeggen mensen: Doen!”

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00 tot
23.00 uur
zaterdag 10.00- 13.30 uur
zondag 10.00 – 21.00 uur
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Door
Jenneke van Wijngaarden

Schone lei
De kop van het nieuwe jaar is eraf, de lege agenda raakt al aardig gevuld en deze week begint op Dorpsacademie Mus & Muzen een nieuw
blok. Opruimen, schoonmaken en voorraden aanvullen. Letterlijk zorgen dat het artistieke jaar blanco begint. Daar houd ik van. Het vooruitzicht dat er de komende maanden geen feestdagen zijn, maar slechts
rust, reinheid en regelmaat. De wetenschap dat de kinderen weer hun
volledige concentratie terug hebben omdat ze zich niet meer druk hoeven te maken over Sinterklaas, Zwarte Piet en de Kerstman en vooral
de daarbij behorende cadeautjes. Heerlijk!
2011 was een jaar om trots op de
Dorpsacademie te zijn, vol creatieve
hoogstandjes en mooie momenten.
Twee keer hebben we een groot
kunst-muziekfeest gehouden,
waarbij de KleurT’op, dag van het
Optimisme & het Creatieve Geluk
van juni een dermate groot succes
bleek dat er maanden over doorgepraat werd en de eerste verzoeken
voor een volgende editie meteen
geformuleerd werden. Duidelijk
voor herhaling vatbaar in 2012.
Ook voor mij als beeldend kunstenaar kon het niet op, het aantal
kunstopdrachten bleek zo groot dat
schuiven in de lesprogrammering de
enige oplossing bleek om de kwaliteit van zowel de lessen als de kunst
te blijven kunnen waarborgen.
In 2011 werd Dorpsacademie Mus
& Muzen Erkend Leerbedrijf, een
van de beste beslissingen ooit en
sinds die tijd versterken stagiaires
enthousiast de gelederen, wat een
enorme verrijking is voor zowel de
leerlingen als mijzelf als -hoop ikvoor de stagiaires.
Er gebeurde veel met de leerlingen,
dingen die hier niet huis-aan-huis
besproken hoeven te worden, maar
geloof me dat er wat speelt bij het
volkje tussen 6 en 18 jaar. Hamsters gingen dood, lieve puppy’s
werden aangeschaft. Oma’s werden
ziek en weer beter. Knieën vielen
kapot en tanden werden gewisseld.
Beugels werden gehapt en brillen
werden verruild voor contactlenzen.
Verliefdheden kwamen en gingen
en gedonder met ouders had soms
verstrekkende consequenties tot

Toch worden er binnenkort veranderingen aangebracht
Na een tweetal ernstige ongelukken met dodelijke afloop, laaide de verkeersveiligheid van de N212, beter
bekend als de Ing. Enschedeweg hoog op. Met name de dood van een meisje op het kruispunt Pastoor Kannelaan – Enschedeweg hakte er fors in. Vrienden van het slachtoffer besloten actie te ondernemen en pleitten voor verkeerslichten op de drukke kruising. Reden voor de ChristenUnie om vragen te stellen aan de
provincie.
door paul bosman

foto google streetview

gevolg.
Er werd stiekem gerookt en openlijk de koekjestrommel leeggegeten
en daar ik me over dat laatste geen
illusie maak dat dat ooit verandert,
staat er met koeienletters op mijn
lijstje: KOEKJES KOPEN!
Sommige dingen blijven altijd
hetzelfde, een nieuw jaar of niet.
Zo staat er ook op het lijstje:
DOEKEN KOPEN omdat er ook dit
jaar weer veel prachtigs geschilderd
gaat worden en wat zeker moet is:
LATEX HALEN!
Mensen vragen mij regelmatig hoe
ik dat nou doe met die graffitilessen en waar ik de muren vandaan
haal. Twee keer in de week wordt
er met spuitbus gewerkt, op de
woensdagmiddag met overwegend
basisschoolleerlingen in de graffitiles en op zaterdag door de pubers
van onze eigen Freaky People Club,
of korter de FPC. Simpel, elke
keer als er een mooie muur geverfd
wordt maken we daar voor de
eeuwigheid een foto van en daarna
smeren we een nieuwe laag latex
op de muur zodat de volgende weer
iets stoers kan maken op dezelfde
muur.
Eigenlijk kan ik, als ik mijn agenda
bekijk, dankzij al die vertrouwde
terugkerende elementen niet meer
spreken van het jaar 2012 als Tabula Rasa, maar lieve mensen wat
heb ik er een zin in! Ik wens u allen
een Kleurrijk Nieuwjaar!

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

The Graffiti Kids (graffitiles woensdag)

Hobbyisten gezocht

Wilnisse kruising Pastoor Kannelaan - N212 niet op lijst gevaarlijke kruispunten

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.

Tussen Woerden en Wilnis/Vinkeveen ligt de drukke provinciale weg
N212, beter bekend als de Ingenieur Enschedeweg. In de regio staat
deze weg bekend als een weg waar
hard gereden wordt en waar dikwijls ongelukken plaatsvinden. In de
afgelopen maanden hadden er twee
dodelijke ongevallen plaats op deze
weg. Op donderdag 29 september
verongelukte er een fietsster bij
Wilnis. Hierop startten vrienden
een handtekeningenactie om deze
kruising veiliger te maken. Zij willen verkeerslichten "omdat wij niet
willen dat iemand anders hetzelfde
lot overkomt". De ChristenUnie
heeft zich ter plaatse door deze
vrienden laten informeren. Hierbij
is hen gebleken dat er inderdaad
sprake is van een zeer onoverzichtelijke, en daardoor gevaarlijke
kruising.
Op donderdag 20 oktober verongelukte er een automobilist bij
Kamerik. Komend vanaf de N405
zag deze een vrachtwagen over het
hoofd. Volgens leden van het dorpsplatform Kamerik staat dit kruispunt al jaren bekend als gevaarlijk
en heeft de provincie de situatie
nooit willen aanpakken.
De ChristenUnie is bezorgd over de
verkeerssituatie en vroeg de provincie Utrecht, de wegbeheerder van
het traject, of zij die zorgen deelt.
"We betreuren elk ongeval op
onze wegen en beseffen dat ons
wegennet nog niet overal optimaal
is ingericht. Maar op basis van
ongevallenstatistieken zijn wij van
mening dat de verkeersveiligheid
op de N212 niet in het geding is.
Jaarlijks vindt een analyse plaats
van de verkeersongevallen op onze
provinciale wegen. Dat resulteert
in een lijst met wegvakken van 500
meter waarop meer dan zes letselongevallen hebben plaatsgevonden
in de laatste 6 jaren. Op deze lijst
met ruim 30 wegvakken komt de
N212 niet voor,” aldus de provincie.
Op het 12,5 km lange traject van de
N212 bevinden zich tien kruispunten (Mijdrechtse Dwarsweg,
Pastoor Kannelaan/begraafplaats,
Dorpsstraat/Oudhuijzerweg, Bovendijk/Gagelweg, Geerkade, Lange
Meentweg-N463, N401, Oortjespad/Teckop, Spruitweg-N405 en
Houtdijk). Uit de ongevalsregistra-

tie over de laatste zes jaren (zonder
2011) blijkt wel dat van deze tien,
de kruispunten Pastoor Kannelaan/
begraafplaats en Spruitweg-N405
de twee kruispunten met de meeste
geregistreerde ongevallen zijn:
respectievelijk 10 en 7 ongevallen.
Bij de meeste daarvan (8 en 5)
was alleen sprake van materiële
schade. De overige 4 zijn zogenaamde ‘letselongevallen’ waarvan
er één slachtoffer voor behandeling
naar het ziekenhuis is gebracht. Op
dinsdagavond 1 november jl. vond
op het kruispunt Pastoor Kannelaan/begraafplaats wederom een
ongeval plaatsgevonden met gelukkig slechts lichte verwondingen tot
gevolg.
De provincie geeft aan in de achterliggende jaren diverse verbeteringen te hebben aangebracht om de
verkeersveiligheid op de N212 te
verbeteren. “Omdat in voorgaande
jaren op diverse kruispunten van de
N212 wel veel ongevallen waren te
betreuren, zijn er op vastgestelde
knelpunten een vijftal rotondes
aangelegd. Tevens is een tijdelijke
plaatsing van snelheidsmeetsysteem
gerealiseerd, waarmee automobilisten worden geattendeerd op hun
snelheid.”
De provincie zegt via individuele leden van het dorpsplatform wel eerder klachten te hebben ontvangen
met betrekking tot de omgeving van
het kruispunt N212 en N405. “Deze
hadden betrekking op de snelheid
en zijn in overleg met de indieners
naar tevredenheid afgehandeld. Ook
ontvangen we herhaaldelijk klachten over het moeilijk kunnen invoegen (voornamelijk tijdens de spits)
van auto’s die vanaf de zijwegen
Pastoor Kannelaan, begraafplaats,
Geerkade, Lange Meentweg-N463
en Spruitweg-N405 linksaf de
N212 op willen rijden.”
Opvallend is, dat vrijwel alle
kruisingen op de N212 zijn
voorzien van stoplichten
en/of een rotonde.
Juist op de twee gevaarlijkste kruispunten is dat
niet het
geval.

Is het College bereid om deze twee
specifieke kruispunten zo spoedig
mogelijk aan te pakken? Welke
termijn en welke oplossingsrichting heeft het College daarbij voor
ogen?
“Jaarlijks bepalen we op welke
kruispunten en wegvakken zich de
meeste problemen voordoen. Deze
twee kruispunten (Spruitweg/N405
en Pastoor Kannelaan) komen niet
voor op deze probleemlijst. Tragische ongevallen als dit zijn voor ons
altijd aanleiding om te kijken of we
met kleine maatregelen toch iets
kunnen ondernemen ten gunste van
de veiligheid. Wij hebben daarom
besloten om de schuine fietsoversteek op de Pastoor Kannelaan
nabij de kruising met de N212 op
te heffen en in samenwerking met
de gemeente zo snel mogelijk, maar
uiterlijk in het voorjaar van 2012,
een betere voorziening aan te leggen.”
Andere maatregelen voorziet de
provincie vooralsnog niet op de
N212, hoewel wel nader zal worden
bekeken in hoeverre de oprijdbaarheid van de provinciale wegen op
ongeregelde kruispunten verbeterd
kan worden ten gunste van de
verkeersveiligheid en de doorstroming. Daarbij spelen met name de
verkeersintensiteiten een grote rol.
De verwachting is. dat die ter hoogte
van de Pastoor Kannelaan zal
toenemen wanneer de gemeente
haar plannen voor woningbouw
Marickenzijde ten uitvoer
brengt. “Wij zullen die
plannen daarom nadrukkelijk volgen,"
aldus de provincie.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Quassima Asafiati, Stichting Multi Mondo

Begrip en respect voor elkaar
Ze is een kind van twee culturen. Haar familie komt oorspronkelijk uit Marokko en zij groeide op in Nederland. Quassima Asafiati probeert het beste uit beide culturen te verenigen. Ze vindt dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de gezinnen en in de samenleving. Om vrouwen met elkaar in contact te brengen organiseert ze activiteiten voor vrouwen. Ze richtte er de Stichting Multi Mondo voor op. “Door samen te sporten
leer je elkaar kennen en ontwikkel je begrip en respect voor elkaar,” zegt Quassima.
Quassima werkt als doktersassistente
in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam.
Vanuit haar beroepspraktijk adviseert ze patiënten om meer en beter
te gaan bewegen. “Veel klachten
ontstaan doordat mensen te weinig
bewegen,” zegt Quassima. “Gaandeweg ontdekte ik dat veel vrouwen
moeite hebben om zich bij een
sportclub aan te melden of naar een
sportschool te gaan. Er is blijkbaar
toch een soort drempel. En dat kom je
bij alle vrouwen tegen, ongeacht hun
culturele achtergrond. Dat bracht me
een jaar of vier geleden op het idee
om zwemlessen te organiseren voor
vrouwen. Ik ben aanvankelijk begonnen met zwemlessen in Blijdrecht, het
instructiebad in Mijdrecht. Ik kreeg
daarbij hulp van ervaren zweminstructeurs en ben vervolgens ook zelf
de opleiding zweminstructeur gaan
volgen. Het idee sloeg aan en al snel
had ik wekelijks een groep van wel
35 vrouwen die opgeleid werden voor
het de zwemdiploma’s A, B en C. Zo’n
groep bestaat uit vrouwen van allerlei
afkomst, cultuur en religie. Er zijn dus
ook Nederlandse vrouwen bij. Samen
sporten vinden veel vrouwen toch prettiger dan in een gemengde groep. Ze
kunnen er zichzelf zijn en er ontstaan
heel leuke onderlinge contacten.”

Stichting Multi Mondo
Wat begon als een persoonlijk
initiatief groeide langzaam uit tot een
flinke organisatie. Daarom werden
de activiteiten ondergebracht in de
Stichting Multi Mondo. Er is nu een
groep van ruim dertig vrijwilligers,
die zich inzetten voor de begeleiding
van de zwemlessen voor vrouwen.
Vanaf september j.l. zijn er ook
zwemlessen voor mannen bijgekomen. Quassima: “Daar leiden we
voorlopig alleen nog op voor het Adiploma. Het is gebleken dat er voor
volwassenen eigenlijk niet zo veel
mogelijkheden zijn om zwemles te
gaan nemen. Onze doelgroepen zijn
die mensen die niet zo makkelijk het
initiatief nemen om te gaan zwemmen. En het leuke is dat de volwassenen die bij ons naar les komen, ook
wat sneller besluiten om ook hun
kinderen op zwemles te sturen. Op
die manier bereiken we een belangrijk doel, namelijk om mensen meer
te laten bewegen. Dat is immers ook
heel belangrijk voor de gezondheid.
En gezondheid kun je nu eenmaal
niet kopen. Daar moet je zelf je best
voor doen.”
Accommodatie
De zwemlessen zijn oorspronkelijk
begonnen in zwembad Blijdrecht.

Inschrijving geopend voor PK Sport Bosdijkloop
Zondag 19 februari klinkt op de Kerklaan in Vinkeveen het startschot
voor de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De Merel organiseert dit hardloopevenement voor de 34ste keer. Iedereen is van
harte welkom bij deze gezellige loop in de winterperiode.
De lopers kunnen kiezen uit een
halve marathon (deelname vanaf 16
jaar) en een 10-kilometerloop, beide
door het fraaie buitengebied van
Vinkeveen, en een 5-kilometerloop
door de kern van Vinkeveen. Deze
afstanden zijn zowel geschikt voor
wedstrijdlopers als voor recreanten.
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er
een loop van 1,7 kilometer, eveneens

door de kern van Vinkeveen.
Start en finish zijn vlakbij sporthal
De Boei in Vinkeveen (Kerklaan 32).
Deze sporthal is een fraaie en ruime
accommodatie, voorzien van kleedruimten, douches en een foyer met
horeca-faciliteiten. Er is EHBO, ook
is er een masseur om de benen voor
en na de loop te laten masseren.

De start van de halve marathon in 2011.			

foto wim de bruijne

“Inmiddels zitten we al twee jaar in
het nieuwe Veenweidebad. Het heeft
nog de nodige moeite gekost om daar
zodanige voorzieningen te treffen dat
aparte groepen er ongestoord kunnen
zwemmen,” zegt Quassima. “Het is
wel vreemd dat daar bij de bouw van
zo’n nieuw bad niet of nauwelijks
rekening mee wordt gehouden. Er
zijn nu eenmaal tamelijk veel mensen
die het prettig vinden om in een
aparte groep actief te zijn. Je moet
dan niet alleen denken aan vrouwen
die vanwege hun geloof niet gemengd
gaan zwemmen, maar ook vrouwen
met een borstamputatie of invaliden
die met een aparte stoel in het water
getakeld moeten worden willen
wel wat privacy. Uiteindelijk is het
gelukt om voorzieningen aan te laten
brengen zodat onze doelgroepen een
min of meer afgescheiden ruimte in
het zwembad hebben.”
Fysio fitness
Inmiddels heeft Multi Mondo het terrein uitgebreid naar de oefenruimte
van de fysiotherapie. Quassima: “We
organiseren nu ook fysio fitness. We
doen dat op dinsdag bij de fysiopraktijk Kerngezond in het Medisch
Centrum Hofland. De belangstelling
van de vrouwen is zo groot dat we nu
ook met een tweede groep van start

Meedoen is eenvoudig, ga naar
www.inschrijven.nl. Hierdoor hoef je op
de dag van de loop geen inschrijfformulier in te vullen. Het inschrijfgeld
betaal je op 19 februari, de dag van
de loop, contant in De Boei bij het
afhalen van het startnummer en de
veterchip. Bij voorinschrijving bedraagt het inschrijfgeld voor de halve
marathon en de 10-kilometerloop 6
euro en voor de 5-kilometerloop 4
euro. Deelname aan de jeugdloop is
gratis!
Het inschrijfgeld is inclusief het
startnummer en het gebruik van de
(huur)chip. Per groep voorinschrijven is ook mogelijk, aanmelden via
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com.
Voorinschrijven is mogelijk tot en
met 16 februari. Let op: de voorinschrijving is 1 euro goedkoper dan

Quassima Assafiati's persoonlijke initiatief is uitgegroeid tot een flinke organisatie: Stichting Multi Mondo bestaat uit een groep van ruim 30 vrijwilligers.		
						
foto patrick hesse
gaan. We hebben al deelnemers die
het zo leuk vinden dat ze de weg naar
de sportschool gevonden hebben. Binnenkort starten we met een speciale
cursus ‘liever bewegen dan moe zijn’.
Daar kan men zich nog voor aanmelden. Dat kan via de website van onze
stichting of via De Baat.”
Sociale contacten
Voor Quassima is het belangrijk dat
mensen in beweging komen. “Wij zorgen voor een lage drempel. Deelnemen moet ook niet te veel kosten. We
krijgen geen subsidie en we moeten
het dus doen met de deelnemersbijdrage en de inzet van een grote groep
vrijwilligers. Om hen te danken voor
hun werk hebben we laatst een gezellige bijeenkomst georganiseerd.”
Naast het gezondheidsaspect speelt
bij Multi Mondo ook de integratie
een belangrijke rol. “We richten ons

de inschrijving op de dag van de loop
zelf. Inschrijven in De Boei kan op 19
februari vanaf 10.30 uur tot uiterlijk
een kwartier voor de start.
Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming, via een
chip aan de schoen, die men krijgt
bij het afhalen van het startnummer.
Na de finish nemen vrijwilligers de
chip weer in. De start van de halve
marathon is om 12.00 uur, de 10 kilometer om 12.05 uur, de 5 kilometer
om 12.10 uur en de 1,7 kilometer
jeugdloop om 12.12 uur. Het parcours
is vlak en over verharde wegen. Vele
vrijwilligers zorgen voor een veilige
route. De kilometerpunten worden
bij alle afstanden met grote kilometerborden aan de zijkant van de weg
aangegeven, per afstand een andere

op vrouwen, ongeacht hun culturele
achtergrond,” zegt Quassima. “Dat
heeft tot gevolg dat we vrouwen bij
elkaar brengen van verschillende
nationaliteiten en culturen. Dus niet
alleen vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond maar
ook Nederlandse vrouwen. Door met
elkaar te sporten leren ze elkaar
beter kennen en respecteren. En
dat vormt een goede basis om met
elkaar samen te leven,” aldus een
gemotiveerde Quassima. Ze loopt
ook met plannen rond om multiculturele avonden te gaan organiseren.
“Muziek, lekker eten, optredens
van artiesten, modeshows, allemaal
mogelijkheden om vele culturen bij
elkaar te brengen.”

Meer informatie over Multi Mondo is te
vinden op www.multimondo.nl.

kleur, en één bord per kilometer. Wil
je alvast de route zien? Ga naar
www.ttcdemerel.nl, per afstand staat
daar een plattegrond met een routebeschrijving. De kleur van de route
correspondeert met de kleur van
het startnummer. Op verzoek van de
lopers op de halve marathon zijn er
meer waterposten, namelijk drie (na
4½, 11 en 18 kilometer). Op de 10
kilometer is er één waterpost (na 7
kilometer). Alle posten zijn voorzien van water, sportdrank (Isostar
Lemon) en sinaasappels. Na de finish
zijn er flesjes water.

Meer weten over de PK Sport Bosdijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, bel
Peter Meijer (tel. 06-48013782), e-mail
bosdijkloop@gmail.com of volg het evenement op Twitter: @Bosdijkloop.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij impressie Honda NT650V Deauville Best Buy Bikes

Vive la France!
Een motor kopen is voor veel motorrijders een emotionele aangelegenheid. Buiten de financiële gevolgen van zo’n aanschaf spelen er toch
hele andere dingen mee dan bij de aanschaf van bijvoorbeeld een auto
(auto-enthousiastelingen daargelaten). Vaak tellen de uitstraling, de zit
en het rijgedrag veel meer mee dan praktische zaken, zoals verbruik,
koffer-inhoud en inzetbaarheid.
Zelf zie ik een motoraanschaf een
beetje gekscherend als verkering
nemen. Alleen is het probleem dat je
na de eerste date meteen over moet
gaan tot een huwelijk (de aanschaf).
Eerlijk gezegd kan zo'n blokje om
heerlijk zijn, maar wat zegt dat als je
langere stukken rijdt?
Ik heb wel eens een motor aangeschaft die het eerste half uur
heerlijk zat, maar die me na twee
uur serieuze rugklachten bezorgde
en die ik dan ook twee maanden na
de aanschaf, nog voor de inrijperiode
voltooid was, weer had ingeruild.
Voor iedereen voor wie dat speeddaten niets is, biedt Best Buy Bikes
de mogelijkheid de motor een weekendje mee te nemen op avontuur, in
de vorm van verhuur. Zo kunt u even
aan elkaar wennen en kijken of het
een ‘match made in heaven’ is. En als
dat zo is en u gaat over tot koop van

de motorfiets, wordt de huur van de
aanschafprijs afgetrokken. Dit kan bij
zo goed als alle occasions die Best
Buy Bikes heeft staan. Ik vind het een
super manier om een motor lekker
uit te testen in het natuurlijke habitat
van de rijder zelf. Ook de Honda die
ik vandaag rij zou een prima fiets zijn
om tijdens een weekendje toeren te
testen. De Honda NT650V met sjieke
Franse naam Deauville (Deauville is
een badplaats in het Franse departement Calvados-regio LaagNormandië). Deze Deauville werd in
1998 geïntroduceerd en wordt aangedreven door een vloeistofgekoelde
viertaktmotor met twee cilinders die
maximaal 41 kW vermogen levert
bij 7750 tr/min met een maximaal
koppel van 55 Nm bij 6250 tr/min.
De aandrijving van het achterwiel
gebeurt via een cardanaandrijving.
Twee koffers (links en rechts van
het achterwiel) zijn verwerkt in

de carrosserie. De vering van het
achterwiel kan met de hand worden bijgesteld. Voor- en achterwiel
zijn voorzien van schijfremmen. De
ideale toer-bondgenoot dus en hij
ziet er net zo sjiek uit als zijn naam
doet vermoeden en lijkt een kleine
uitvoering van Honda’s toer gigant de
Pan European.
Ik heb het altijd een bijzonder mooie
motor gevonden en een fiets waarbij
je duidelijk ziet waarvoor hij bedoeld
is: uitstekend voor het woon-werkverkeer, maar ook heerlijk om mee
op vakantie te gaan (wat dacht u van
een ritje op de
Deauville naar
Deauville?).

De Deauville die bij Best Buy Bikes
staat is uit 2001, heeft 57.000
kilometer op de teller en is donkergroen. Het blok komt eigenlijk uit
de all rounder Transalp en heeft zijn
betrouwbaarheid allang bewezen.
Wanneer u de Deauville met respect
behandelt en op tijd een beurtje
geeft, kunt u nog heel lang plezier
hebben van deze zuinige twin. De
motor is razend populair, wat blijkt
uit het feit dat hij anno 2012 nog
steeds (weliswaar in een 700 uitvoering) in het gamma van Honda zit.
Ik ben erg benieuwd hoe hij rijdt, het
zal toch speed-daten worden, want
de temperatuur is maar net boven
nul. Er staat echter een waterig
zonnetje en dat is voor mij al genoeg.

Hij is helaas nog wel van de eerste
versie (in 2002 werd er een tweede
versie uitgebracht met een aantal
upgrades), maar ziet er nog verbluffend goed uit. Hij voelt ook aan als
een oude bekende en alles zit op de
plaats waar het hoort. De heerlijk
zoemende twin doet zijn werk naar
behoren en de cardan is een enorme
pré. Al met al een heerlijke fiets met
mooi geïntregreerde koffers voor de
nodige bagage. Ondanks zijn leeftijd
toch een moderne fiets, uiteraard
met wat gebruikssporen, maar dat is
logisch gezien de leeftijd. Enige minpunt: er zit wat roestaanslag op het
cardanashuis en de achterbrug. Een
erg gebruikersvriendelijke en praktische motorfiets met een vriendelijk
prijskaartje van 3.250 euro, inclusief
drie maanden garantie. Gezien het
gebodene de prijs waard, zou ik zeggen Vive la France! Normandy here
we come!

Best Buy Bikes
Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
0297 255076
www.bestbuybikes.nl

Politienieuws
Kentekenplaten gestolen

In de avond van woensdag 11 januari omstreeks 21.15 uur werden agenten naar De
Vang gestuurd. Daar stond een auto waarvan
de kentekenplaten net gestolen waren. De
melder had gezien dat er een man bij de auto
had gestaan en daarna wegliep. Agenten
hebben in de omgeving gezocht naar de man,
maar hem niet meer aangetroffen. Van de man
is een signalement bekend: ongeveer 20 jaar
oud, geheel in het donker gekleed en ongeveer
tussen 1.60 meter en 1.65 meter lang. De politie vraagt getuigen zich te melden via 09008844. Anoniem melden kan via 0800-7000.

Rijbewijs
ingevorderd
In de middag van dinsdag 10 januari is het
rijbewijs van een man ingevorderd. De man
beging een forse snelheidsovertreding.
Omstreeks 16.30 uur werd een politieauto
op de A2 bij Vinkeveen ingehaald door een
personenauto. Uit een trajectmeting bleek dat
de personenauto met een gemiddelde snelheid

van 150 km p/u reed terwijl er op dit gedeelte
van de snelweg gemiddeld 100 km p/u mag
worden gereden. De bestuurder van de auto,
een 53-jarige man uit Heemstede, werd hierop
staande gehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Meisje aangehouden voor
mishandeling
De politie heeft maandag 9 januari een
15-jarig meisje uit Mijdrecht aangehouden op
verdenking van mishandeling.
De mishandeling vond plaats bij het uitstappen uit de lijnbus bij de halte op de Prinses
Margrietlaan in Mijdrecht. Het slachtoffer,
een 14-jarig meisje ook uit Mijdrecht, deed
op het politiebureau aangifte. De politie sprak
al met twee getuigen, maar sluit niet uit dat
meer mensen de mishandeling hebben gezien,
misschien passagiers in de lijnbus.
Als u getuige bent geweest van deze mishandeling, wilt u dan contact opnemen met
de politie in het bureau Mijdrecht via het
telefoonnummer 0900-8844.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Opel Zafra Tourer

Succesmodel vernieuwd
foto's peter bakker

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Opel heeft de gloednieuwe Zafira onthuld. En het merk heeft aan deze derde generatie
maar gelijk een nieuwe naam gegeven. De Zafira Tourer. Dat klinkt
gelijk alweer een stuk beter. Maar in werkelijkheid heeft dit een andere
reden.
De Zafira blijft namelijk in productie. Zij het voor enkele andere landen, in Nederland wordt de
Zafira van de markt gehaald. De
nieuwe Tourer is groter en zuiniger,
waardoor bij de oude Zafira de
BPM-tax hoger uitvalt, waardoor
deze hetzelfde prijsniveau als de
nieuwe Tourer krijgt. De vraag
naar de huidige Zafira zal dus nihil
zijn. Met 4.66 meter is de Tourer
zo’n 20 centimeter langer dan zijn
voorganger. Dat resulteert er onder
meer in dat de bagageruimte met
65 liter is toegenomen tot 710
liter voor de vijfzitter. Met alle
stoelen weggeklapt in de bodem is
de bagageruimte maar liefst 1860
liter (40 liter meer dan voorheen).
Waar de vorige generatie standaard
geleverd werd met zeven stoelen, is
de huidige alleen optioneel verkrijgbaar met de derde zitrij. Een optie
van € 900,-. Op de tweede zitrij kun
je de middelste stoel verbouwen tot
een armsteun. Hierdoor creëer je
meteen wat extra ruimte waardoor
de twee buitenste zetels naar binnen
schuiven. Met als resultaat wat meer
ruimte voor de schouders. De stoelen
zitten overigens erg lekker, iets wat
meteen opviel na het instappen.
Met de ruimte zit het dus wel goed.
Met de wegligging ook. De gereden
demonstratieauto was voorzien
van 1.4 turbo benzinemotor met
handgeschakelde zesbak en 120 pk
en, jawel, daar is ie weer, start-stopsysteem. Dat systeem zit trouwens
op de meeste motoriseringen om
een laag energielabel mogelijk te
maken. Leuk detail is dat ik voor
het eerst in een auto een verwijzing
naar het start-stop-systeem zie op
de toerenteller. Daar staat netjes
aangegeven bij welk toerental het
systeem zijn werk zal doen en mocht

je bij het stoplicht schrikken dat
de motor afslaat, zie je dat netjes
vermeld staan op de teller, waar met
letters OFF staat vermeld. Voorkomt
dat je de startmotor iets te vaak gebruikt zonder reden. De 1.4 Edition
met 120 pk is pittig genoeg om de
Tourer goed mee te krijgen in het
verkeer. Rijd je veel met gezin en
bepakking, dan is een iets zwaardere
motorisering misschien een verstandige keuze. Er is nog keuze uit een
andere benzinemotor met 140 pk
en twee dieselmotoren met 130 en
165 pk. Rijden op aardgas kan ook
met een 150 pk sterke 1.6 CNG
turbomotor. Achter het stuur merk je
dat de Tourer bijna net zo strak rijdt
als een Insignia. Het voelt allemaal
zeer solide aan, de Tourer voelt nauwelijks aan als MPV, mede dankzij
het goede zicht rondom. Volgens mij
rijdt iedereen zo weg in deze Zafira
Tourer. En wat betreft uitrusting
ontbreekt het ook aan niets in het
interieur. Voldoende airbags, verschillende opbergvakken, waaronder
een onder de passagierstoel met
afsluitbaar rolluik en veel knoppen
die we kennen uit de Insignia (niets
mis mee) en uiteraard de bekende
klokken en stuur. Pas wel op met in
en uit stappen. De deuren kennen
een gemene hoek waar lange mensen hun knie aan kunnen stoten.
Opel snapt dat anno 2012 ruimte
en comfort niet meer de number
1 selling points zijn. Nee, stijl en
imago zijn in deze maatschappij
ook ontzettend belangrijk. En ook
aan die punten voldoet de Tourer.
Zoals ik wel vaker heb geroepen op
deze pagina; de Duitsers hebben de
designsmaak goed te pakken. De
modellen worden steeds spraakmakender. Kijk maar eens naar de
nieuwe Astra GTC, die we binnen-

kort ook aan de tand mogen voelen,
en de Ampera. Hoewel de Ampera
dan wel weer een ietwat extreem
voorbeeld is. Maar laten we de
Insignia en Astra in het algemeen
niet vergeten. En zo ook bij deze
Zafira Tourer. De auto is voorzien
van subtiele strookjes chroom, mooie
belijning, stoere koplampen en nog
stoerdere achterlichten. Hoewel ik
als kanttekening moet vermelden
dat ik bij de achterlichten een snufje
Ford S-Max herken en bij het zijaanzicht een vleugje Renault Scénic.
Desalniettemin is de Tourer een fraai
gelijnde MPV die ik alleen op basis
van looks al zou overwegen.
En voor vaders die gadget-minded
zijn er uiteraard leuke snufjes
verkrijgbaar. Wat te denken van
de adaptieve cruise control die de
afstand tot de voorligger in de gaten
houdt en daar de snelheid op aanpast. Of de automatische verkeersbordherkenning, zodat je altijd weet
wat de geldende maximumsnelheid
is. Of Lane Departure Warning. Ook
kun je een panoramadak bestellen.
En dat is zeker de moeite waard.
Van Kouwen in Mijdrecht heeft

op dit moment een mooi uitgerust
exemplaar in de showroom staan,
met automaat, waar je goed ziet wat
voor ruimtelijk effect het panoramadak heeft. De voorruit loopt
daarbij extreem door naar achteren.
Voorover buigen om het stoplicht
te kunnen zien is dus pertinent verleden tijd. En heb je last van de zon,
dan kun je een zonnescherm naar
voren schuiven waaraan de zonnekleppen zitten.
In twaalf jaar tijd verkocht Opel
2,2 miljoen Zafira’s. Ongetwijfeld
dat het nieuwe model ook flink gaat
scoren. Met een scherpe vanafprijs
van € 28.495,- is dit een zeer
interessant model voor vele
families en zakelijke rijders.
Een MPV, maar dan met
alle rijplezieren van een
normale auto.

Van Kouwen Automotive
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272
Website: www.vankouwen.nl

Opel Zafira Tourer
Gereden versie: Opel Zafira
Tourer 1.4 Turbo Edition
Vermogen: 120 pk
0-100: 11,8 s
Top: 192 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,9 / 6,3 l/100km
Prijs gereden versie: € 28.795,Alternatieven: Citroën C4 Grand
Picasso, Ford S-Max, Renault
Grand Scenic, Peugeot 5008,
Volkswagen Sharan
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Thuiszorg Allerzorg werkt vanuit een verpleegkundig hart

Als het moet staan we met drie
uur bij de zorgvrager op de stoep
Ouderdom komt met gebreken. Het kan dan zo maar zijn dat je dan een beroep moet doen op thuiszorg.
Maar je kunt bijvoorbeeld ook uit het ziekenhuis worden ontslagen en aanvullende medische zorg nodig
hebben. Terminale cliënten die er de voorkeur aan geven thuis verzorgd te worden, hebben eveneens een
sterke behoefte aan zorg op maat. De organisatie en uitvoering van deze zorg stuit op nogal wat regeltjes.
Allerzorg is een betrekkelijk nieuwe organisatie die deze regeltjes tot een minimum beperkt. Dat is hoog
nodig in een tijd van bezuinigingen die zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden nodig maken.
tekst en foto paul bosman

op managementniveau de nodige
kennis opdeed. “Als wijkverpleegkundige weet ik maar al te goed
waar de problemen liggen. Het is
dan ook vanuit deze achtergrond
dat ik een visie ontwikkelde waarin
de cliënt en huisarts centraal staan.
Deze visie sloeg aan. Vier Utrechtse
gezondheidscentra, werkend onder
de naam Julius, maakten gebruik
van mijn aanbod om gebruik te
maken van korte lijnen.” Midden
in het veld staand schrapte Chris
van Loo een aantal, vooral administratieve, handelingen die niet
direct met zorg van doen hebben.
De vrijkomende tijd besteedde hij
aan de daadwerkelijke zorg voor
de zorgvrager. “Vanuit mijn passie
voor het verlenen van zorg, aan het
bed en qua organisatie, wil ik het
belang van de cliënt voorop stellen.
Overigens zonder daarbij de (huis)
artsen en transferverpleegkundigen
(mensen die patiënten bij ontslag
vanuit het ziekenhuis begeleiden)
voorbij te lopen.”

Regiodirecteur Chris van Loo
vertelt er graag over. Als wijkverpleegkundige heeft hij zijn blik een
aantal jaren geleden verruimd. Via
aanvullende studies belandde hij bij
een grote zorgorganisatie waar hij

Chris: “We onderscheiden ons door

de korte lijn. Iedereen die ons
belt krijgt 24 uur per dag direct
antwoord op de gestelde hulpvraag.
Dat is nog wel eens anders. Vaak
zijn organisaties zo groot dat er
op een antwoordapparaat moet
worden ingesproken en volgt het
antwoord op de vraag pas na 24
uur. Bij ons is dat gelukkig anders.
Dat komt omdat we met teams van
twaalf mensen, plaatselijk, opereren die worden aangestuurd door
een teamcoach. Dit is iemand die
de dorpen waarin hij of zij werkt op
het duimpje kent. Veelal omdat hij
of zij deel uitmaakt van de lokale
bevolking. Wij brengen in feite de
oude vertrouwde wijkverpleegster weer terug. Die wist immers
nauwgezet hoe de leefomstandigheden van haar cliënten waren en kon
daar adequaat op inspringen. Vaak
signaleerde die dat er aanvullende
problemen aan zaten te komen
en speelde hier op voorhand op
in. Dat is ook de missie van onze
medewerkers. Die vernieuwen niet
alleen verbanden of geven een prik,
maar kijken ook of bijvoorbeeld

de echtgenoot van de cliënt het
nog trekt. Als dat nodig is trekken
ze aan de bel en nemen zo nodig
direct maatregelen. Terecht, want
het gebeurt nogal eens dat juist de
niet-zieke partner omvalt.”
Jammer genoeg komt het voor dat
cliënten 28 keer per week zorgmomenten behoeven, maar daarbij ook
te maken krijgen met 28 verschillende mensen per vier weken. Dat
komt door de schaalvergroting in
de zorg, die het bijna onmogelijk
maakt vaste medewerkers aan een
cliënt te koppelen. “Vanuit mijn
ervaring als wijkverpleegkundige
weet ik dat dit niet altijd even leuk
is. Liever zie ik dat, als er een klik
is, het vaste vertrouwde zorgmedewerker zo veel mogelijk op de stoep
staat om de zorg te verlenen die
nodig is. Met een praatje een lach
en als het nodig is een opbeurend
gesprek. Daarom maakte ik een
keuze die onnodige administratieve
rompslomp voorkomt. Méér zorg
aan het bed dus. Verder vind ik het
onwenselijk dat er op de voordeur
van zorgvragers een kastje wordt
gemonteerd die de in en uitlooptijden van onze medewerkers
registreert. Onze medewerkers
registreren de werkelijk gemaakte
uren in het zorgdossier dat uiteindelijk door de cliënt wordt ondertekend. Heel wat minder digitaal dan
bij anderen, maar wel veel meer
persoonsgericht,” geeft Chris aan.
“We verlenen dus thuiszorg, we
verzorgen mensen persoonlijk,
kunnen specialistische verpleegkundige zorg verlenen maar ook
op het gebied van kindzorg kunnen
wij op het kind gerichte medische

zorg uitvoeren. Uiteraard maakt
kraamzorg deel uit van ons pakket
maar we begeleiden ook ouders bij
de dagelijkse opvoeding van hun
kinderen. Een steeds meer voorkomend onderdeel van onze taken.
Op het gebied van palliatieve zorg
staan we desnoods 24 uur per dag
paraat. We onderkennen het belang
van een waardig afscheid en onze
professionals zetten zich volledig in
die afscheid waardig te maken. In
het eigen vertrouwde huis, omringt
door dierbaren. Op onze zorgboerderij ‘Aller Tijden’ geven we, bijvoorbeeld, dementerende agrariërs
een zinvolle dagbesteding. Extra
zorg die we kunnen aanbieden doen
we in de vorm van een kapper, een
klusjesman of gewoon een oppas die
veel werk uit handen kan nemen.”
Chris is trots op het feit dat in tegenstelling tot andere organisaties
die gemiddeld 62% productief zijn,
Allerzorg maar liefst 85 % productief blijkt te zijn. Dit, in samenhang
met een onafhankelijk onderzoek
waarin cliënten Allerzorg met een
gemiddeld cijfer tussen de acht en
negen waardeerden, geeft aan dat
de organisatie op de goede weg is.
Vanuit het verpleegkundig hart doet
dat de medewerkster/sters van Allerzorg meer dan goed.

Allerzorg Utrecht West – Zuid en
Groene Hart maakt deel uit van een
landelijke organisatie. De instelling is
erkend AWBZ en is ISO-HKZ gecertificeerd. Verder is Allerzorg gemachtigd
zorgindicaties af te geven. Men is
permanent bereikbaar onder nummer
06 211 356 42 zeven dagen per week.
www.allerzorg.nl.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 2

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.

Zweeds raadsel week 2
roof

werpkoord

gebogen
bot

minimumlonen

Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 1
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Logistiek medewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Medewerker verkoop binnendient (m/v)
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Reachtruckchauffeur
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Logistiek administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend Voorman/Werkplaatschef
Organisatie: Antenna
Plaats: Amsterdam
Functie: Binnenmelder Planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager/verkoper planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager Zakelijke Telecom
Organisatie: Splinter voice & data
Plaats: Nieuwkoop
Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: DE Ronde Venen e.o.
Functie: Promotie medewerkers
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: MEDEWERKER BEDIENING (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht
Functie: Van Kouwen Automotive zoekt een verkoop
medewerker/ster Online Center
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Functie: verkoop medewerker AGF
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis
Functie: Junior Sales Support Medewerker
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Systeem- / netwerkbeheerder NL (M/V)
Organisatie: Active Group ICT B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Teamleider Kleinschalig Groepswonen (32-36
uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Teamleider Kliniek Somatiek (32-36 uur) Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Zelfstandige carwash medewerker
Organisatie: Carwash Quick & Shine
Plaats: Wilnis
Functie: Medewerker Golfterrein m/v
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Weekendhulp Receptie en Shop m/v
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Project Manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Coördinator Zorgafdeling Somatiek (28-36 uur)
- Woerden
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Woerden
Functie: Junior haarstylisten
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Boekhoudkundig medewerker/aankomend
controller
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Haarstylisten M/V fulltime/parttime
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Onafhankelijk Herbalife Distributeur (parttime/
fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Wellnesscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.

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

Functie: Verkoopmedewerkers Motion Gietvloeren
Organisatie: Motion Gietvloeren
Plaats: Amsterdam

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

Functie: Magazijnmedewerker m/v (oproepkracht)
Organisatie: IMPLIVA BV
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: medewerker publieksbalie m/v 24 uur
Organisatie: Gemeente Ouder-Amstel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

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

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Systeembeheerder (m/v)
Wij zijn op zoek naar een systeembeheerder die ons team kan komen versterken. Je bent verantwoordelijk
voor de ICT omgevingen van onze klanten.
Je kunt jezelf nieuwe ontwikkelingen eigen maken en weet deze ook toe te passen in de omgeving van
SolidQ en haar klanten. Je vindt het leuk om nieuwe (beta) technologieën uit te testen en onze klanten
voor te leggen.

Wij vragen iemand die kennis en ervaring heeft met:
- Inrichten en beheren servers (hardware en software)
- Beheren Mail servers (Exchange 2003, 2007, 2010)
- Beheren van de Microsoft server lijn:
- Windows Server SBS, 2003, 2008, 2011
- Active Directory
- SQL server 2000, 2005, 2008

Verder verwachten we dat je:
- HBO werk/denk niveau hebt
- Goed zelfstandig kunt werken
- Advies kunt geven aan klanten
- Servicegericht bent
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
- In bezit van rijbewijs B
- Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied
- Enkele jaren ervaring hebt

Wij bieden:
- Een vaste basis op ons kantoor in Mijdrecht, waarbij je ook geregeld bij klanten "over de vloer” zult komen.
- Een prima salaris
- Auto van de zaak
- GSM van de zaak
- Een informele werkomgeving

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen
met Carel Jan Kuiter via 0297 - 385255, of stuur je CV naar cj@solidq.nl
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Instituut Périne nu gevestigd aan Mijdrechtse Genieweg

‘Huidadviezen naar ieders wens en budget’
Beautysalon Périne was jarenlang gevestigd aan het Hofland in Mijdrecht, maar nu is het tijd voor een nieuwe stap en een nieuwe naam.
Morgen, zaterdag 14 januari, opent Périne Heerooms feestelijk haar nieuwe ‘Instituut Périne, Total Skin Improvement & Advice’ aan de
Genieweg 8 in Mijdrecht.
door anja verbiest

dus voor zo’n
analyse nemen
we alle tijd en
maken we aparte
afspraken. Maar
we ontvangen in
deze ruimte ook
de mensen die
naar het inloopspreekuur van
ons huidverzorgingsadviescentrum komen.”
Behandelkamers
Achter van links naar rechts Samantha, Angeline, Shannen, Claudia
In totaal beschikt
Voor: Anneke, Périne, Eveline.
Instituut Périne
nu over zeven
behandelkamers,
waarvan
er
drie
op de begane
at direct opvalt als je de nieuwe vestiging
grond
gelegen
zijn.
Een
daarvan
is
zelfs voorzien
van Instituut Périne binnenloopt, zijn het
fraaie licht en de rustgevende stilte. Met links de van een inloopdouche. Périne: “Deze kamer
ontvangstbalie en de kasten vol beautyproducten wordt met name gebruikt door de masseuse,
die op de speciaal te verwarmen en voor het
en rechts een heerlijk zitje met stralend witte
comfort ook wat bredere wellnesstafel heerlijke
stoelen. Bijna net zo stralend als Périne zelf als
ze een rondleiding geeft door haar nieuwe pand, lichaamsmassages kan geven, zoals Sabaaydi®massage, met warme Thaise kruidenbuidels, en
twintig jaar nadat ze als schoonheidsspecialiste
Lava Stone. Een mooie uitbreiding van ons scala
begon.
aan behandelingen!”
Op de begane grond laat ze allereerst de ruimte
zien waar elke behandeling in feite begint: de
Demonstraties
kamer waarin de huidanalyses met de speciale
Tijdens de open dag zijn er diverse demonhuidcomputer worden verricht. Périne: “De
straties van alle mogelijkheden die Instituut
huidcomputer ziet dingen die we met het blote
oog niet kunnen zien. Een goede huiddiagnose is Périne haar klanten kan bieden. Périne: “Wij
kennen vijf pijlers: huidverbetering, anti-ageing,
de basis voor een goed en compleet huidadvies,

W

Wij houden Open Dag,
op zaterdag 14 januari
van 10.00 tot 16.00 uur.
We zien u graag tegemoet
op ons nieuwe adres.

Specialist in huidverbetering, Pascaud Experience instituut

acne-specialisatie, zen-beauty , waaronder de
massages, en ons huidverzorgingsadviescentrum.
Voortaan kan iedereen die dat wil daar alle
ochtenden tussen negen en twaalf uur én de hele
zaterdag terecht voor vragen over de huid en/of
de verzorging ervan. Er is op die uren altijd een
specialist aanwezig. En een vraag komen stellen,
betekent echt niet dat je meteen aan een dure
behandeling vastzit. Het advies wordt gebaseerd
op ieders wensen en mogelijkheden.”
Laserbehandelingen
Tijdens de open dag is er ook een lasertherapeute aanwezig, die informatie geeft over
ontharings-, pigment- en vaatlaserbehandelingen. Périne: “En wie dat wil, kan zich opgeven
voor een - gratis - proefbehandeling tijdens de
open dag. Waaronder mesotherapie, soft laser,
decleor-gezichtsbehandelingen en lichaamsmassages. Opgeven kan vandaag nog via onze
website www.perine.nl of telefonisch op 0297273121. En als er plaatsen over zijn, kan dat
ook morgen tijdens de open dag zelf nog.”
Périne: “Voor welke behandeling men ook kiest,
het optimale resultaat staat bij ons altijd voorop.
De behandelingen in de salon worden dan ook
ondersteund door huidverbeteringsproducten
van hoogwaardige kwaliteit. Maar,” zo benadrukt ze nogmaals, “dat betekent niet dat je bij
ons handenvol met geld kwijt bent. Dat hangt
af van ieders eigen behoeften en wensen om
de huid te verbeteren. Kom maar eens kijken
morgen!”

