DE

va w
n ee
de ke
ro nd
nde kr
a
ve nt
ne
n

DE GROENE VENEN 		

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

De Groene Venen
Rendementsweg 24, 3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 18.200 exemplaren
Lezersbereik 45.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 16 – Nummer 41 – 14 oktober 2011

Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di-do: 09:00 - 18:00
vr: 09:00 - 21:00
za: 09:00 - 17:00

Dorpsstraat 27
Mijdrecht

TROUW-GOED
www.keerskleding.nl

Groeit uw

Acht ton voor A Sister’s Hope
Oktober is borstkankermaand en afgelopen weekend hebben 400 wandelaars uit heel Nederland 60 km gelopen, van Bussum
naar Amsterdam, om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker. Onder hen negen deelnemers uit De Ronde Venen,
die samen 23.000 euro inzamelden voor A Sister's Hope. Trots poseren v.l.n.r.: Plonia Zaal-Berkelaar, Joyce Visser-Verduijn,
Anneke Schuurhof, Monique van Oostveen, Tineke Postma achter haar, dan Jose Degens-Schwarz, Carla Dijkstra, Lenie
Wahlen en Marianne Verschoor na het volbrengen van de tocht tijdens de huldiging in het Olympisch Stadion in Amsterdam
met de cheque met daarop het totaalbedrag: 800.000 euro. Ook na deze loop kan men dit doel nog steunen: er staan nog
collectebussen in enkele winkels in Mijdrecht en Abcoude en daarnaast kan men een storting doen op rekeningnummer
2947137 van Stichting A Sister's Hope te Amsterdam.

Brabebo wint eerste MVO-prijs De Ronde Venen
Autodemontagebedrijf Brabebo
uit Mijdrecht heeft de MVO-prijs
2011 gewonnen. De prijs wordt
uitgereikt aan de lokale onderneming die het best presteert op
het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO)
en een voortrekkersrol vervult.
Het is voor het eerst dat de prijs in
De Ronde Venen wordt uitgereikt.
Brabebo ontving de MVO-prijs
woensdagmiddag jl. uit handen van
wethouder Pieter Palm tijdens de
bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen @ De Ronde Venen’, die plaatsvond in De Kweektuin in Mijdrecht.
Steenbergen.pdf

12-10-2011

Lees verder op pagina 3

10:51:29

V.l.n.r. Erwin Rusman en Gerry Bras van Brabebo, winnaars van de eerste MVOprijs; juryvoorzitter Mieke Telder en wethouder Pieter Palm. foto patrick hesse
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Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten.
YOUR PERSONAL COOK

• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.
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27-07-11 12:23

DE GROENE VENEN 		

Weekend
weerbericht

3

Duurzaam Ondernemen @ De Ronde Venen

MVO-prijs voor Brabebo
In de inspirerende omgeving van De Kweektuin in Mijdrecht ontving Gerry Bras van Brabebo Auto-onderdelen woensdagavond de allereerste MVO-prijs De Ronde Venen uit handen van juryvoorzitter Mieke Telder.
door anja verbiest foto patrick hesse

www.weerstationteraar.nl

Meer zon, wel koud...
Het weekend ziet er redelijk goed
uit: een hogedrukgebied bij Denemarken trekt het weekend naar
Polen. Ja, en dat geeft bij ons weer
meer zon, al komen er ook nog wel
wolkenvelden voor. Nadeel is wel
dat de temperatuur niet veel hoger
meer wordt dan een graad of 16 en
dat het in de nacht flink kan gaan
afkoelen, en het zelfs tot nachtvorst
kan komen.
Zaterdag wordt een aardig zonnig
dagje; er komen wat wolkenvelden
voorbij, maar we hebben genoeg
zonuren. De maximum temperatuur
ligt tussen de 10 en 12 graden; de
minimum temperatuur rond de 2
graden. De wind is zwak en komt uit
zuidoostelijke hoek. 's Nachts kan er
makkelijk wat mist ontstaan.
Zondag een dag met zon en wolkenvelden. De wind is zwak tot matig
en komt uit zuidelijke richting. De
maximum temperaturen liggen
tussen de 12 en 14 graden; met
minima rond een graad of 4. In de
nachtelijke uurtjes kan er opnieuw
wat mist ontstaan.
Maandag is een dag met meer
bewolking, maar het zal zo goed
als droog blijven. De maximum
temperatuur ligt tussen de 13 en 15
graden, en minimum temperatuur
ligt rond de 5 graden.
De dagen daarna gaan we last
krijgen van een depressie die bij
IJsland ligt en naar onze richting
komt zakken. Wat wij daarvan
ondervinden is veel wolken, meer
wind en op sommige dagen kan er
behoorlijk wat neerslag gaan vallen.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 15 oktober 2011
• Afsluiting N201/A2
• Optreden zigeunerorkest Pipacs, 		
Maria-Oord, Vinkeveen
• Openbare repetitie Backpacker, 		
de musical, De Rank, Mijdrecht
• Opening Horsemopolitan ruitersport,
Bozenhoven, Mijdrecht
• Monsterverkoop d'Hersigny, Hofland,
Mijdrecht
• Oliebollenverkoop, wc Zuiderwaard,
Vinkeveen

Zondag 16 oktober 2011
• Afsluiting N201/A2
• Argon - Quick’20, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Welkomstdienst koor Immanuël, 		
Dorpskerk, Baambrugge

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

De MVO-prijs is een tweejaarlijkse
prijs voor ondernemingen uit De
Ronde Venen, die succesvol zijn door
maatschappelijk verantwoord, oftewel
duurzaam, te ondernemen.
Naast Brabebo waren er nog twee
Mijdrechtse bedrijven genomineerd:
Toyotadealer Van Ekris en Level45,
een organisatie die zich richt op
45-plussers die op zoek zijn naar een
(nieuwe) uitdagende baan, plus Tuyu
uit Vinkeveen, een bedrijf dat maatschappelijk verantwoorde relatiegeschenken ontwikkelt.
Volgens de jury waren alle vier de
bedrijven terechte finalisten, hoe verschillend ze ook zijn. Toch vonden
de juryleden dat één bedrijf net een
stukje boven de anderen uitsteekt:
Brabebo.
In het juryrapport wordt gememoreerd dat de connectie tussen ‘autosloperij’ en maatschappelijk verantwoord
ondernemen niet direct voor de hand
ligt, maar de presentatie van Gerry
Bras voorafgaand aan de prijsuitrei-

king had de circa tachtig aanwezigen
op de bijeenkomst al wel duidelijk
gemaakt dat dat bij Brabebo juist aan
de orde van de dag is.
“Brabebo is,” aldus ook de jury in
haar rapport, “zolang het bedrijf
bestaat al bezig met maatschappelijk
verantwoord ondernemen en het is
daarmee een koploper in de regio.
Bij het recyclen van auto-onderdelen
gaat men tot het uiterste: het streven
is 95 procent van alle onderdelen te
hergebruiken. Elk bruikbaar onderdeeltje wordt opgeslagen, nummerborden worden omgesmolten en niets

Gemeente De Ronde Venen
schenkt duurzame koffie
Sinds maandag jl. schenken de
koffiemachines in het gemeentehuis van De Ronde Venen en bij de
drie gemeentewerven alleen nog
maar duurzame koffie. Omdat de
contracten met de huidige leverancier afliepen en een deel van de
apparatuur aan vervanging toe was,
besloot de gemeente tot een nieuwe
aanbesteding. De automaten en
ingrediënten worden geleverd door
de gerenommeerde Mijdrechtse
koffiebrander Smit&Dorlas. De
nieuwe automaten zijn energiezuinig en de koffie wordt bereid met
Max Havelaar gecertificeerde kof-

fiebonen. Het gemeentehuis maakt
sinds deze week bovendien weer
gebruik van servies in plaats van
kartonnen bekers, die teveel afval
opleveren. De kosten per kopje koffie blijven voor de gemeente gelijk.
Duurzame ontwikkeling staat centraal in het natuur- en milieubeleid
van De Ronde Venen. In onze eigen
woon- en leefomgeving kunnen we
daar een bijdrage aan leveren door
op een duurzame manier met materialen en grondstoffen om te gaan.
Bij alle activiteiten is duurzaamheid
daarom een belangrijke factor in de
keuze die de gemeente maakt.

wordt weggegooid. Daarnaast houdt
men zich bij Brabebo onder meer ook
zeer bewust bezig met het op de juiste
manier afvoeren van afvalstoffen en
biedt het bedrijf jongeren die het even
niet meezit een degelijke leerplek.”
Voor de jury was het bezoek aan
Brabebo een verrassing: “Ons beeld
dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen voor een bedrijf als Brabebo niet vanzelfsprekend zou zijn, is
helemaal veranderd. Juist bij Brabebo
zit het goed omgaan met milieu en
omgeving in het bloed.”

Foto: de genomineerde bedrijven bijeen.

Buurtbus weer over
Kromme Mijdrecht
Vanaf aanstaande maandag 17
oktober rijdt Buurtbus lijn 526 tussen Amstelhoek en De Hoef weer
via de vertrouwde route: Mennonietenbuurt, Kromme Mijdrecht en de
Oostzijde. Ter hoogte van de Spoorbrug in De Hoef, wordt de route
over de Oostzijde dan vervolgd.
De Buurtbus gaat dan verder over
De Hoef, Mijdrecht en Vinkeveen
richting Breukelen.
De Buurtbus moest vanaf maart jl.
omrijden over de Ringdijk Tweede
Bedijking, omdat de Kromme Mijdrecht werd gerenoveerd. Inmiddels
zijn deze werkzaamheden afgerond.

Connexxion naar rechter over aanbesteding
Het is opnieuw onzeker of Q-buzz
het openbaar vervoer gaat verzorgen in de regio Utrecht. Concurrent
Connexxion stapt namelijk vandaag,
14 oktober, naar de rechter en wil
dat de aanbestedingsprocedure
opnieuw wordt gedaan.

Eerder besloot het Bestuur Regio
Utrecht (BRU) om de aanbieding
van Connexxion ongeldig te verklaren en het bus- en tramvervoer
vanaf eind 2012 te gunnen aan
Q-buzz.
Connexxion eist voor de rechter

dat het BRU hun aanbod alsnog
in behandeling neemt. De hele
procedure rond een nieuw concessie voor het OV in de regio wordt al
tijden gekenmerkt door geblunder.
De start werd zelfs al een jaar
uitgesteld.
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Luistervink
Wie de taal
spreekt…
Trouwe lezers zullen weten dat
onze jongste Vink in Zweden
verblijft. Inmiddels zeven weken,
het lijkt wel een jaar. Voor hij
vertrok, schafte hij zich een
cursus Zweeds aan. Een week na
aankomst belden we via Skype
en tot mijn opperste verbazing
zagen wij het koppie van onze
spruit omgeven door zijn Zweedse gast familieleden. Omdat mijn
telefoonhistorie begon met het
gangtoestel, uitgevoerd in bakeliet en met een doordringend
oproep signaal uitgevoerd, stapelde de ene verbazing zich na
de andere op. Stiekem dacht ik
‘Triomf der techniek’, de slogan
die Philips destijds voerde. De
voertaal met het gastgezin was
duidelijk Engels. De weg van de
minste weerstand dacht ik. Maar
niets is minder waar. Wat zoonlief vanaf het begin meer dan
duidelijk was, is dat je zonder
kennis van de Zweedse taal een
eenzaam leven leidt. Op school
doe je niet echt mee, de geluiden
om je heen zijn onherkenbaar
dus spek en bonen doet opgeld.
Meneer ging dan ook hard aan
de slag. Afgelopen week skypten
we weer en tot mijn verbazing
weerklonk nu geen Engels meer,
maar het jongmens sprak de
kamergenoten in het Zweeds toe.
En hij kreeg nog antwoord ook.
Binnen een klein aantal weken
is de situatie van vreemdeling in het verre noorden danig
veranderd. Hij praat in de tram
met anderen, wordt uitgenodigd
voor feestjes en is een interessant object voor nieuwsgierige
Zweden. Op school weet men
inmiddels dat ‘The Dutchman’
(bijna) alles verstaat en redelijk van repliek kan dienen.
De trotse rector wijdt dit aan
de twee uren Zweedse les die
zijn pupil wekelijks krijgt en is
er van overtuigd dat het jongmens de taal binnen vier weken
vloeiend spreekt. Zweden zijn
kennelijk anders dan wij in het
Hollandse land. Spreek je de taal
niet dan ben je kennelijk out en
niet geschikt om deel te nemen
aan de samenleving. Een prima
stimulans voor de nieuwkomer
de taal rap aan te leren. Hier in
Nederland is dat anders. Complete wijken in Utrecht dragen
straatnamen in het Arabisch
en we staan nog steeds toe dat
mensen, die hier al jaren wonen
en werken, de Nederlandse taal
niet naar behoren beheersen. Om
te voorkomen dat nieuwkomers
in Nederland driehoog achter
belanden zonder enig zicht op
verbetering is er een inburgeringscursus bedacht. Natuurlijk
is er weer een regeltje dat dit
besluit ongedaan maakte. Via de
Stichting Inburgeringsleed probeert men nu de studiekosten die
deze stakkers hebben gemaakt
terug te vorderen van de staat.
Een gemiste kans.
Luistervink
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Kort Nieuws

Ronde van Abcoude:
buiten boulen, binnen buffet

De Ronde Venen

Horizon brengt
drieluik over
Bonaventura
Op zondag 16 oktober brengt
Horizon het eerste deel van een
drieluik over de Serafijnse leraar
Bonaventura (de naam die Giovanni di Fidenza (1217 – 1274)
ontving bij zijn intrede in de minderbroeders): De weg die de geest
naar God voert. Aan de discussie
nemen deel:
Hans van Ankeren (Wilnis); Peter
van Golen (NH Vinkeveen); Bart
van Empel (Straatpastor); Anton
van Hilten (PKN Uithoorn) en
Wim Vernooij (RK Vinkeveen).
Gespreksleider en programmamaker: Henk Oudshoorn. Horizon
wordt uitgezonden op zondag
van 9-10 en van 17-18 uur op
MidpointFM.

Mijdrecht

Themabijeenkomst
over De Kanteling
De gemeente moet op grond van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgen, dat
iedereen in staat is zijn of haar
huishouden te voeren, zich te
bewegen, zowel in- als buitenshuis en gebruikelijke contacten
te onderhouden, ondermeer voor
ontspanning en sportactiviteiten.
Voor een bepaalde voorziening
kan een aanvraag worden ingediend en hierop wordt dan beslist
of er geld voor beschikbaar wordt
gesteld.
Deze aanpak wordt nu gewijzigd
(gekanteld). In een zogenaamd
huiskamergesprek wordt voortaan
nagegaan welke voorziening voor
de betreffende persoon gekozen
moet worden. Deze aanpak vraagt
een andere manier van denken:
namelijk vanuit de persoon, vanuit
oplossingen en niet vanuit de
bestaande voorzieningen.
Wat betekent dat nu in de praktijk? Voor u, voor uw familie, voor
uw kennissen? Is dit een kwestie
van pure bezuiniging of wordt het
meer maatwerk. Over dit soort
vragen spreekt Petra v.d. Horst,
Projectleider “Kanteling” van
de Cliënten- en Gehandicaptenraad, op woensdag 19 oktober
om 10.00 uur in De Meijert te
Mijdrecht.
De PCOB en de Anbo, samenwerkend in de SOB De Ronde Venen
organiseren samen deze bijeenkomst. De toegang is gratis, maar
we vragen voor uw kopje koffie
een bijdrage van 2 euro.

Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers
vaart met PvdA
Om de situatie van de legakkers
op de Vinkeveense Plassen bij de
politieke partijen goed in beeld te
brengen heeft de BVVL alle lokale
politieke partijen uitgenodigd voor
een rondvaart. Afgelopen vrijdagmiddag voer Ernst Schreurs,
fractievoorzitter van de PvdA/GL
met Michel Verbruggen (BVVL)
mee om de situatie te verkennen.
Ernst Schreurs, zelf woonachtig in
Vinkeveen, kent de Vinkeveense
Plassen goed en wilde de ideeën
van de BVVL over behoud en recreatiemogelijkheden van de legakkers
bespreken. Ondanks hevige regenval
was duidelijk te zien dat de legakkers het zwaar te verduren hebben.
Zonder regelmatig onderhoud zal

het karakteristieke beeld van de
Vinkeveense Plassen verdwijnen.
De PvdA/GL gaat graag in gesprek
met alle betrokkenen om een oplossing voor het probleem te vinden.
Belangen Vereniging Vinkeveense
Legakkers (BVVL) telt inmiddels
ruim 300 leden en is nog steeds
groeiende. BVVL vertegenwoordigt
leden die een akker huren of in
bezit hebben. BVVL denkt met de
gemeente mee om de recreatiemogelijkheden op de Vinkeveense
Plassen te verbeteren. Op dit
moment verdwijnen de legakkers
door gebrek aan onderhoud in een
hoog tempo.
Meer informatie: www.legakkers.nl.

Binnen het dorp Abcoude ligt niet
alleen een jeu de boulesclub met
de nodige banen, maar hebben ook
de gemeente en een particulier
banen aangelegd. Bovendien kun
je boulen voor de Angstelborgh
en op verschillende plekken in
het Hugo de Vriespark (zie foto).
Wat Julie Duijker, lid van de Jeu
de Boulesclub Abcoude, op het
idee bracht om voor haar club op
alle dorpslocaties een toernooi te
organiseren, gedoopt de Ronde
van Abcoude. Afgelopen weekend
vond dit opnieuw plaats; zo’n dertig
boulers namen deel, ondanks het
regenachtige weer. Winnaars in

Onderzeeboot bij Scuba-Academie/Jachthaven
Achterbos te Vinkeveen.
Dat er veel wordt gedoken in Vinkeveen, hetzij vanaf een boot, hetzij
vanaf duikeiland 4, is bij veel mensen bekend. Afgelopen zaterdag had
Scuba-Academie echter de primeur
om met een onderzeeboot af te
dalen in het prachtige onderwaterlandschap van de Vinkeveense Plas-

Geslaagd kamp voor Horangi Taekwondo
Meer dan honderd taekwondoka’s
hebben zich vermaakt op een kamp
in Heino. Onder hen ook deelnemers
van Horangi Taekwondo uit Mijdrecht. Ruim honderd enthousiaste
deelnemers van zes verschillende
clubs begonnen met een gezamenlijke openingstraining. Tijdens dit
kamp waren er diverse toptrainers
waaronder Rudy Pelgrims vanuit België en 6e dangraadhouder Robert v/d
Bergh. De taekwondotrainers gaven
allemaal een ander onderdeel van
taekwondo les. Naast deze diverse

trainingen was er ook een sumoworstelwedstrijd, een MMA (Mixed
Martial Arts) training, bootcamptraining en was het zwembad open om
even af te koelen.
De diverse trainers, waaronder Remko van Horangi, gaven als afsluiting
van de zaterdag een demonstratie.
Daarna was het tijd voor ontspanning
met een gezellige barbecue en een
kinderdisco of een feestje in de lokale
club. Foto’s van het kamp en overige
informatie over Horangi Taekwondo
staat op www.horangi.nl.

de A-lijn werden Wim en Truus
Versteeg, terwijl het team Thea van
Beek en Annie Verhaar de hoogste
score haalde in de B. Eenmaal in
het clublokaal gearriveerd konden
alle deelnemers genieten van een
buffetmaaltijd, bereid door de leden
zelf. Deze maand is ook een nieuwe
interne parencompetitie gestart
voor degenen die spelen op de
dinsdag- en donderdagavonden. Wie
zelf eens een boulletje wil gooien,
is op die avonden en de zondagmiddag altijd van harte welkom
(Molenweg, naast het fort, richting
Baambrugge). Meer informatie via
secretaris w.wessel@hetnet.nl.

sen. Ongeveer 20 mensen kregen de
kans om op deze unieke wijze een
kijkje onderwater te nemen te midden van baarzen, snoeken en een
aantal ‘natte duikers’.
door cees den toom
foto: cor kuijvenhoven

Nieuw in Mijdrecht:
Ruitersportspeciaalzaak Horsemopolitan
Aanstaande
zaterdag
15 oktober
opent
ruitersportspeciaalzaak
Horsemopolitan
haar deuren in
het met
paarden
omgeven Mijdrecht. Bij Horsemopolitan staan gezelligheid, service
en persoonlijke aandacht hoog in
het vaandel. De eigenaren zijn al
ruim tien jaar actief in de ruitersport, weten daarom goed wat er
leeft en kunnen garant staan voor
een uitstekende service.
In de prachtige nieuwe locatie
is veel aandacht besteed aan de
presentatie van de producten, zodat
bezoekers op overzichtelijke wijze
een keuze kunnen maken. Er is

voor ieder wat wils, van beginnend tot zeer ervaren amazones/
ruiters. Bovendien wordt continu
gezocht naar nieuwe producten en
ontwikkelingen op het gebied van
paardensport. Ook voor persoonlijke styling, eigen ontwerpen en
deskundig advies is men hier aan
het goede adres. Horsemopolitan is
gevestigd aan de Bozenhoven 65 in
Mijdrecht. Kijk voor meer informatie en openingsaanbiedingen op

www.horsemopolitan.com/mijdrecht.
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Nieuwe sponsor voor meiden ME2 van CSW

Swaab Juweliers uit Mijdrecht is de nieuwe shirtsponsor van de meiden
ME2 van CSW. Dit team bestaat uit Lucy Wessels, Robbin Dekker, Dana
Breewel, Anne Loo, Esmee van Dijk, Jade Spring in ‘t Veld, Michelle
Lem, Esmee van der Linden en Megan Bakker; allemaal meiden die goed
kunnen voetballen, en waarmee ze een hecht team vormen. Afgelopen zaterdag konden ze hun sponsor helaas niet met een overwinning verblijden,
maar gezien het spel is dit een ploeg waar je rekening moet houden! Aan
dit team gaat CSW in de toekomst veel plezier beleven.

Zonnebloem en Riki Stichting vervullen
zomerhartenwensen

Abcoude heren 1 wint Derby van Mijdrecht

Welkomstdienst met
mannenkoor

Zondag jl. stond de derby tussen het eerste heren team van hockeyverenigingen Abcoude en die van Mijdrecht op het programma. Abcoude
is dit jaar, na de degradatie van vorig jaar, met een heel nieuw team
gestart. Dat raakt meer en meer op elkaar ingespeeld, maar tot heden
waren er nog geen punten behaald.

Zeven horecagelegenheden plus het
gemeentehuis zijn gastheer tijdens de
Running Bridgedrive: Rendez-Vous,
Grieks restaurant Corfu, Shoarma
Montfort, tapasbar La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie De Lindehof
en Chinees restaurant Lotus Corner.
De deelnemers starten tussen 10.00
en 10.30 uur bij Rendez-Vous en
verspreiden zich daarna over de verschillende locaties. Na elke spelronde
wordt er van locatie gewisseld. Er
wordt gespeeld tot ca. 16.00 uur. Na
afloop vindt in Chinees restaurant
Lotus Corner de prijsuitreiking plaats
Het inschrijfgeld bedraagt 45 euro
per paar, inclusief een kopje koffie
en lunch. Er worden 28 spellen top

integraal gespeeld; de uitslag wordt
berekend door de computer. Voor het
winnende paar is behalve de bekende
Lions Wisselbeker een superhoofdprijs beschikbaar: een weekend- of
midweekverblijf in een zespersoonsbungalow, beschikbaar gesteld door
Landal GreenParks. Ook zijn er tal
van andere prijzen te winnen.
Belangstellenden voor deze bridgedrive kunnen zich per e-mail inschrijven bij de caro.toebosch@tele2.nl onder vermelding van Lionsbridgedrive,
naam, e-mail adres en naam partner.
Nadere informatie: Chr. van der Wilt,
tel. 06-20449693 of per e-mail via
vdwilt@ziggo.nl.

Elke donderdagochtend van 10 tot
11 uur is bij Stichting Tympaan een
wandelgroep actief. De groep zelf
beslist elke week welke route ze
gaan lopen en soms pakken ze een
auto voor een nóg mooiere wandeltocht. De groep wordt begeleid door
Marion Borghof, zij geeft onderweg
een aantal sportieve oefeningen.
Een vrijwillige begeleider loopt elke
week mee. De wandelgroep heeft
plaats voor nieuwe wandelaars, dus
als u iets actiefs wilt doen en tevens
wilt genieten van de mooie route,
kunt u zich aanmelden bij Stichting
Tympaan.
Ook mensen met een rolstoel kunnen mee! Verzamelen om 09.50 uur
in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in
Abcoude. Vertrek om 10.uur.
Aanmelden bij Annemarie Keja
van Stichting Tympaan, tel. 0294
284824.

Baambrugge

Alle kinderen uit de onderbouw van Jenaplanbasisschool Vlinderbos
mochten tijdens de kinderboekenweek deelnemen aan het Pipi Langkous
Yoga avontuur. De kinderen vertelden wat zij zo leuk vinden aan Pipi: “Ze
is sterk, ondeugend en doet wat ze zelf wil!” Elk kind wil op zijn tijd wel
eens een beetje Pipi zijn. Binnen het avontuur maakten de kinderen kennis
met oefeningen en houdingen uit de yoga. Uitgerust gingen ze een voor
een weer terug naar de klas. Mirelle Valentijn, die het Pipi Langkous Yoga
avontuur verzorgde, bedankt alle kinderen voor het enthousiaste meedoen!

Op zaterdag 29 oktober a.s. vindt in het hart van Mijdrecht opnieuw
de zogeheten ‘running bridgedrive' plaats. In plaats van op één locatie,
spelen de bridgeparen afwisselend op acht verschillende locaties, op
loopafstand van elkaar gelegen. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die de opbrengst van de dag
gebruikt voor het organiseren van het traditionele Lions Kerst Ontbijt
in De Meijert.

Abcoude

Wandelgroep bij
Tympaan

Ook dit jaar heeft de Rikistichting
de zomerhartenwensen georganiseerd. De Zonnebloem afdeling
Mijdrecht mocht deze wensen
uitvoeren.
Het werkt als volgt: De Rikistichting stelt aan de Zonnebloem een
bedrag ter beschikking waarvoor
10 vrijwilligers een bepaalde wens
voor hun gast kunnen uitvoeren.
Deze zomer zijn 10 vrijwilligers
met hun gasten op stap geweest.
Er zijn de meest uiteenlopende
wensen vervuld zoals: uit eten, naar
Avifauna, naar de dierentuin, een
rondvaart, gewinkeld, een tuincentrum bezocht, een terrasje gepikt,
enz. De gasten van de Zonnebloem
hebben het ontzettend naar hun zin
gehad. Bedankt, Riki Stichting!

Vlinderbos beleeft
Pipi Langkous Yoga avontuur

Running Bridgedrive 2011 op 29 oktober

Kort nieuws

Ondanks het regenachtige weer, waren er toch weer een hoop supporters. Zij zagen Abcoude sterk aan
de wedstrijd beginnen en het betere
van het spel hebben. Abcoude kwam
al snel op voorsprong door een
doelpunt van Derek, invaller uit
de A1. Al snel maakte Mijdrecht
gelijk door een mooi doelpunt van
de spits van Mijdrecht. Abcoude
bleef aandringen en kwam met

een doelpunt via een strafcorner
opnieuw op voorsprong. Abcoude
miste naar een paar grote kansen,
en Mijdrecht wist opnieuw gelijk te
maken uit de counter.
Na de rust was het spel redelijk in
evenwicht en waren er kansen aan
beide kanten. Abcoude wist na een
mooie spelopbouw toch op voorsprong te komen. Einduitslag: 3-2
winst voor Abcoude.

Zondagavond 16 oktober is er
's avonds een welkomstdienst in de
Dorpskerk. De dienst staat in het
teken van zang en een overdenking.
Dat betekent luisteren naar de zang
van Christelijk mannenkoor Immanuël uit Wilnis. Het koor bestaat uit
80 leden en staat onder leiding van
Jan Verhoef, die dit jaar al 25 jaar
als dirigent werkt. Het thema van
de dienst ‘ben je vanavond thuis?’
zal overdacht worden door voorgangster Karin Smit uit Baambrugge. De dienst begint om 19.00 uur.
De deuren van de Dorpskerk zijn
vanaf 18.30 uur geopend. Iedereen
is welkom. Deze welkomstdienst
wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde
Kerk te Baambrugge.

Vinkeveen

Oliebollenverkoop in
Zuiderwaard
Zaterdag 15 oktober organiseert
de ZWO groep van de Morgensterk
Kerk een oliebollenverkoop op het
parkeerterrein van winkelcentrum
Zuiderwaard in Vinkeveen. De oliebollen worden vers gebakken door
het oudejaarsteam en de opbrengst
komt volledig ten goede aan MAF;
Mission Aviation Fellowship. Zij
verzorgen in derde wereldlanden
vluchten naar gebieden die vanuit
commercieel oogpunt niet aantrekkelijk zijn. MAF ondersteunt bij
noodhulp, medische zorg, ontwikkelingshulp en zending. De oliebollen
zijn tussen 9.00 tot 16.00 uur te
koop of zolang de voorraad strekt.
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Kort nieuws

Heldenmoed bij Boekenweek

Vinkeveen

Antoniusschool, De Hoef

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 21 oktober is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen 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. Er worden vier
maal zestien giffies gespeeld. De
punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend. Ook is er op deze avond een
grote tombola.

Op de Antoniusschool in De Hoef
is afgelopen week veel aandacht
besteed aan de Kinderboekenweek
met als thema Superhelden. Tijdens
de opening is een leerling in een heldenkamer vol heldenattributen omgetoverd tot Antoniusheld compleet
met cape, masker en echt zwaard,
dat bijna te zwaar voor onze held
was. Daarna werd in alle groepen

De Kinderboekenweek is donderdag 6 oktober feestelijk geopend op de Pr. Beatrixschool in Wilnis.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Superhelden en gaat over dapper durven zijn.
Eind van de ochtend verzamelden alle kinderen
zich in de hal. Daar hebben ze genoten van een
toneelstukje opgevoerd door een aantal leden van
de Ouderraad. Vooral de superheld die geen echte
held bleek te zijn zorgde voor de nodige hilariteit.
Het verlegen meisje was de echte held en zo werd
weer duidelijk dat iedereen een held kan zijn als
je maar dapper durft te zijn als het nodig is.

Spreekuur SVAB

M6E1 van HVM herfstkampioen
De meisjes vormen sinds de zomervakantie een nieuw team en hebben
elkaar nu helemaal gevonden. Alle
wedstrijden hebben ze ruim gewonnen, ze spelen heel goed samen en
worden erg positief gecoacht, en
dat heeft zo z'n uitwerking.

Op de foto v.l.n.r.: Wieke Moorthaemer,
Naomi van der Hoorn, Kiki van Nieuwkoop, Dionne Spaltman, Sarah-Lynn
Overdijk, Kim Verheul, Eline de Kloet
en Dana Bakker. Liggend de coach
Jeroen van der Hoorn en op de hurken
manager Mike Overdijk.

Betrokkenen tegen
sluiting Meerbad

Donderdag 13 oktober jl. is de Kinderboekenweek
weer afgesloten en is het (voor)lezen weer even
extra onder de aandacht gebracht.

Doe mij maar twee fluitjes en een vaasje
tekst paul bosman
foto's paul bosman en peter bakker

Het is nogal eens druk aan de Hollandse tap. Een biertje verhuist dan
nog wel eens snel van tap naar glas.
Op zich niet erg, maar het gerstenat
verdient veel beter. Om dat nog
maar eens te onderstrepen, streden
tachtig plaatselijke horecamedewerkers dinsdag jl. in De Meijert
om een plaats in de finale van de
biertapwedstrijden. Een route
die uiteindelijk naar de landelijke
wedstrijden moet gaan leiden. Twee
fluitjes, een vaasje en een Bokbiertje moesten door de deelnemers
worden getapt, dat alles onder

foto bert lommers

De bijeenkomst voor het behoud van het Meerbad had een
grote opkomst. Enkele tientallen mensen die actief betrokken
willen zijn, waren aanwezig. Doel
van de bijeenkomst was om met
elkaar acties te bedenken om een
eventuele sluiting te voorkomen.
Vele mogelijkheden zijn over tafel
gegaan. Bij vier concrete acties
konden werkgroepen gevormd
worden van enthousiaste Meerbad-liefhebbers. Deze werkgroepen gaan aan de slag. Wie ook zelf
wil bijdragen aan het behoud van
het Meerbad, kan mailen naar
meerbad.open@gmail.com.

Juf Wijnanda las het boek de prins op het witte
paard voor aan de luisterende kinderen.
Na afloop was er voor iedereen een lekkere traktatie gesponsord door de Hema.

Biertapwedstrijden in De Meijert

Abcoude

Mijdrecht

Anne Beeker van s'Anders tapt een
biertje.

Open lessen
Breakdance & Hiphop
Op 26 en 27 oktober, de week na
de herfstvakantie, kunnen jongeren vrijblijvend meedoen aan een
hiphop- of breakdanceles bij Hiphop Dance Centre Build Ya Skillz.
Locatie is de Phoenix te Mijdrecht. Alle lessen worden gegeven
door docent Sylvain Veldkamp,
een van de pioniers in de Europese breakdance- en hiphopscene.
De woensdag is voor de kids van
6 jaar en ouder, en de donderdag
is gericht op jongeren van 12 en
ouder. Iedereen is welkom om de
dansles mee te komen doen. Voor
meer info kijk op
www.hiphoplessen.nl en kom
dansen bij Build Ya Skillz.

andere problemen met lezen. Tot slot
was er op donderdag een spannende
avonturentocht uitgezet. De kinderen
konden daarbij hun onverschrokkenheid tonen op een behendigheidsbaan, hun angst overwinnen in een
minispookhuis en hun moed tonen bij
een proef- en voeltest. We kunnen
met een trots gevoel concluderen dat
er op de Antoniusschool alleen maar
helden zijn!

Prinses Beatrixschool, Wilnis

Abcoude
De lokale politieke partij SVAB
stelt inwoners van Abcoude en
Baambrugge in de gelegenheid
om met een van haar gemeenteraadsleden of bestuursleden van
gedachten te wisselen over de
plaatselijke politiek, problemen
betreffende de leefbaarheid in
onze gemeente en het welzijn
van de burgers. Donderdagavond
20 oktober 2011 houdt de SVAB
haar spreekuur van 19.00 tot
20.00 uur, in de Angstelborgh.
Informatie over de SVAB is te
vinden op www.svab.nl.

voorgelezen uit de nieuwe heldenboeken. Verder hebben de kinderen
een muurkrant gemaakt waarop hun
eigen helden in het zonnetje werden
gezet. Op woensdag lieten de leerlingen uit groep 7 en 8 hun talent in
voorlezen zien als voorbereiding op
de nationale voorleeswedstrijd. Aansluitend was de feestelijke opening
van het Makkelijk Lezen Plein in de
school. Daar staat een keur aan boeken voor kinderen met dyslexie of

toeziend oog van een ervaren jury.
Het werd een nek aan nek race.
Een haperend schuimkraagje, een
luchtbelletje teveel of een niet
spatzuiver glas wierp de betrokken
deelnemers terug in het klassement. Uiteindelijk gingen er zeven
deelnemers door naar de volgende
ronde. Helaas voor onze gemeente
behoorden onze plaatselijke deelnemers niet tot deze uitverkoren
zeven. Op de eerste plaats eindigde
Sander van Veenendaal van Grand
Café de Lindenhof in Soest. “Met
deze wedstrijden die er echt om
gaan, onderstrepen we nog maar
eens onze liefde voor ons vak,”
vertelde Antoine Post, die namens
De Meijert als gastheer optrad.

MA1 van HVM herfstkampioen
Makelaardij Witte bouwt aan de jeugd van
Korfbalvereniging De Vinken
Onder toeziend oog van vele enthousiaste Vinkenfans werd zaterdag jl. in de
rust van de wedstrijd De Vinken 1 – Velocitas 1 de sponsorovereenkomst getekend tussen Makelaardij Witte en Korfbalvereniging De Vinken. Makelaardij
Witte zet zich in voor diverse verenigingen en leuke initiatieven in het belang
van een bruisend Vinkeveen. Juist in deze tijd van bezuiniging vindt Makelaardij Witte het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. De
komende drie jaar zal het A1-team van Korfbalvereniging De Vinken uitkomen
in haar bekende blauwe kleur met het karakteristieke geelwitte logo van makelaardij Witte op de borst. Het A1 team van De Vinken wist aansluitend aan
de contracttekening de wedstrijd tegen ZKV A1 te winnen en zij verstevigden
daarmee de tweede plaats in de tweede klasse.

v.l.n.r.: Marcel Sint Nicolaas (coach De Vinken A1), Ellen Stokhof (coach De Vinken A1),
Arnold de Groot (Makelaardij Witte) en Eddie Duikersloot (sponsorcommissie De Vinken).

Het nieuwe hockeyseizoen is voor is voor de meisjes A1 van HVM goed begonnen. Na de eerste competitieperiode mag het team zich herfstkampioen noemen. Door de nieuwe samenstelling van het team moet je wennen en elkaar
weer proberen te vinden in het veld. Gelukkig hadden de meiden hier weinig
last van en werd de competitie voortvarend begonnen. Het resultaat als kampioen mag er met drie gewonnen wedstrijden en een wedstrijd die eindigde in
een gelijkspel dan ook zijn. Deze start is een mooie basis voor het vervolg van
de competitie die na
de herfstvakantie weer
van start gaat. Het
gevolg van het kampioenschap is wel de ze
waarschijnlijk naar de
derde klasse gepromoveerd worden.

Foto: de meiden van MA1
met de trotse coaches
Hanneke van Betten en
Norbert Karthaus.
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Bewoners van de Pastoor Kannelaan hebben geschokt gereageerd
op de plaatsing van een opvallende billboard met led-verlichting,
precies op de plek waar twee weken geleden de 15-jarige Rianne Vermeij om het leven kwam. “Hoe kun je een gevaarlijk kruispunt nóg
gevaarlijker maken? Afslaand verkeer komt ogen tekort en (schuin)
overstekende fietsers worden vaak te laat gezien... Door met een
groot en opvallend reclame-bord de aandacht van bestuurders en
fietsers af te leiden, wordt dit punt beslist nog gevaarlijker dan het
al is.” Ondertussen zijn vrienden van Rianne een online petitie gestart om stoplichten te laten plaatsen op het kruispunt N212/Pastoor
Kannelaan in Wilnis. Deze is te vinden op:
www.axci.nl/?petitie=18818.

Afgelopen zondag vierde het echtpaar Visser-Van Elswijk uit Mijdrecht het heuglijke
feit dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Daags erna kwam waarnemend
burgemeester Albertine van Vliet namens De Ronde Venen het diamanten bruidspaar
feliciteren.					
foto patrick hesse

Maandagmiddag jl. merkten bewoners van een woning aan de Koraal in
Mijdrecht dat hun wasdroger vlam had gevat. De brandweer was snel ter
plaatse en kon voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan. De brandweer heeft de droger naar
buiten getild.				
foto: peter bakker

Ondanks het slechte weer werd bij Roké Motors in Mijdrecht tussen
de buien door veel gebruik gemaakt van mogelijkheid om de volledige
modellenreeks van Triumph te testen. Sharon Kentrop: “We hebben een
paar weken geleden besloten deze ingelaste testdag te houden en zijn
positief verrast over de belangstelling!” Voor herhaling vatbaar dus.

Afgelopen zaterdag werd Karwei Mijdrecht bezocht door twee bewoners
van het Sprookjesbos van de Efteling: Roodkapje en De Boze Wolf (die
deze dag heel vriendelijk was!). Kinderen konden op de foto met hun
favoriete Sprookjesbos bewoner, of gewoon gezellig een praatje maken.
Voor sommige kinderen was het wel erg spannend! Aanstaande zaterdag
kunnen de foto’s worden opgehaald bij Karwei. Roodkapje en De Boze
Wolf zorgden ook nog voor de prijsuitreiking van de Flexa tekenwedstrijd
van 1 oktober. Op de foto de prijswinnaars Stef (bioscoopkaartjes) en
Sanne (vier kaarten voor de Efteling). Karwei wenst jullie veel plezier
met de prijs!

Elske Koster van Event Station
uit Mijdrecht heeft afgelopen
dinsdag het certificaat behaald
voor de opleiding Advanced
Event Management van Master in
Event Management. Elske had het
hoogste cijfer van alle leerlingen, namelijk een 9.0. John den
Hollander was zeer trots op zijn
medewerkster en reikte haar het
certificaat uit in het Mövenpick
hotel in Amsterdam.

foto patrick hesse
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Op de foto v.l.n.r. Harry de Winter
(directeur Master in Event Management), Elske Koster, John den
Hollander en Lisanne Nagtegaal
(allen Event Station)
foto peter bakker

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

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
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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Op 25 oktober: Diabetes Infobeurs in De Meijert
De jaarlijkse diabetesweek komt er weer
aan! Dit jaar organiseren apotheek De Ronde
Venen, apotheek Veldzijde en apotheek
Mijdrecht in samenwerking met Bayer een
Diabetes Infobeurs op dinsdag 25 oktober in
De Meijert in Mijdrecht.
Op deze avond kan men presentaties bijwonen over diabetes. Deze presentaties worden
o.a. gegeven door een praktijkondersteuner
van een huisartsenpraktijk en een apotheker.
Daarnaast zullen kraampjes op de infobeurs
aanwezig zijn, waar men informatie krijgt
van diverse zorgverleners waarmee diabetespatiënten in aanraking kunnen komen:
bijvoorbeeld de diëtist, de fysiotherapeut, de
praktijkondersteuner, de doktersassistente
en de apothekersassistente. Zowel patiënten
met diabetes mellitus type 1 als type 2 zijn
welkom. De avond zal echter meer toege-

spitst zijn op diabetes type 2. Natuurlijk
zijn partner, andere familieleden en overige
geïnteresseerden ook welkom!

Tijd: 18.45 tot 21.15 uur; locatie: Partycentrum De
Meijert, Dr v.d. Haarlaan 6 te Mijdrecht.
Aanmelden voor deze avond kan door te bellen
naar 0297-285163 (doorkiesnummer 5), of te
mailen naar aporvn6@ezorg.nl

Ouderkerkerplas in de winter speciaal voor watervogels
Vanaf aanstaande maandag 17 oktober tot 23
april 2012 is een deel van het recreatiegebied Ouderkerkerplas gesloten voor publiek.
Zo krijgen vogels die hier graag overwinteren
de ruimte. Het afsluiten geldt voor de gehele
plas en de paden aan de zuid- en oostzijde
van de plas. De sluiting betekent onder
andere dat er niet meer kan worden gesurft.
Surfers kunnen terecht in het recreatiegebied
Gaasperplas. Vissen vanaf de oevers langs de
niet-afgesloten paden is wel toegestaan. Ook
schaatsen zal zijn toegestaan.

observatiehutten genieten van de aanblik van
duizenden smienten. Andere voorkomende
soorten zijn de kuifeend, slobeend, tafeleend
en diverse soorten ganzen. De observatiehut
is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Wilt u voor de winter nog een rondje in het
hele gebied maken? Ga dan mee met de
Vogelwerkgroep Ouderkerk. De werkgroep
organiseert aanstaande zondag 16 oktober
een rondwandeling om de Ouderkerkerplas,
zie www.coherente.nl. Zie ook www.groenge-

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

Van oktober tot april overwinteren duizenden
watervogels op de Ouderkerkerplas. Doordat
het water een beetje zout is en de plas in
het midden erg diep, is de kans dat de plas
dichtvriest zeer klein en dat is fijn voor de
vogels. Ze hebben rust nodig om in de winter
voldoende energie te houden om voedsel te
zoeken en warm te blijven. Daarom wordt de
plas gesloten voor publiek.

foto rob dekkers

Vanuit de observatiehut aan de zuidzijde is er
goed zicht op de plas en de watervogels. In
de winter kunnen vogelliefhebbers vanuit de

Werk en kanker: gaat dat samen?

art
Frans de Zw
50 jaar
!
Gefeliciteerd

Thema-avond in Inloophuis ’t Anker op 25 oktober
Feest DJ Ferry Maas

48 jaar

Gefeliciteerd
namens je vrienden

Jurgen van der Linden

De ziekte kanker, de behandeling en alle consequenties daarvan hebben een enorme impact
op het leven van ieder die aan de ziekte lijdt. Door het verbeterde perspectief op overleving
van de afgelopen jaren, wordt kanker steeds meer als een chronische ziekte beschouwd. Daarbij ervaren mensen met kanker vaak klachten, die hen belemmeren hun leven weer op te pikken. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met kanker problemen ondervinden als zij blijven
werken tijdens de behandeling, of als zij weer beginnen met werken na de behandeling. Door
vroegtijdig in de behandeling aandacht te besteden aan het werkproces, kan de terugkeer
naar werk beter en sneller verlopen.
Op 25 oktober organiseert Inloophuis ’t Anker
een Thema-avond over werk en kanker. Tijdens
deze bijeenkomst zal aandacht besteed worden
aan waar je als patiënt tijdens de behandelfase
tegenaan kunt lopen met betrekking tot werk
(-hervatting), en wat je als patiënt zelf kunt
doen om de regie in eigen handen te houden.

35 jaar
Van harte!

Hobbyisten gezocht
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.

David Bruinvels en Heleen Hauer

Gastsprekers deze avond zijn: David Bruinvels, bedrijfsarts consulent, en Heleen Hauer,
verpleegkundig specialist, beiden werkzaam in
het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL).
In hun dagelijkse werk hebben zij beiden een
rol in de begeleiding van patiënten met kanker
in relatie tot hun werk. Eerst vertellen Heleen en David over hun werk
en wat zij tegenkomen. Na een
pauze is er veel gelegenheid voor
vragen en discussie.
De avond begint om 20.00 uur in
Inloophuis ’t Anker, in de kantine
van sv Argon, Hoofdweg 85a in
Mijdrecht. De zaal is open vanaf
19.30 uur; om uiterlijk 22.00 uur
wordt afgesloten. Iedereen is welkom op deze gratis thema-avond,
vooral mensen met kanker, maar
ook iedere andere geïnteresseerde
is van harte welkom.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Wendy Braamzeel is een veelzijdig hobbyist:

“Ik draai mijn hand nergens meer voor om”
Naast het zorgen voor haar lieve man en zoontje, haar activiteiten in het huishouden en haar werk wil de 39-jarige Wendy Braamzeel ook wel eens een momentje voor haarzelf. Dan pakt ze de lappen stof, bollen wol, stenen, klei of andere knutselspullen uit te kast en gaat ze aan de slag. Wendy: “Niets werkt zo ontspannend als
fröbelen. Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn. Als ik op dreef ben, ga ik zo tot 2 uur ’s nachts door.”
De hobby van Wendy is erg uiteenlopend. Zeepkettingen, tassen,
dieren van klei, fotoboekjes, sloffen
en mozaïeken oliebranders. Wendy
maakt het allemaal zelf: “Ik heb
inmiddels al zoveel gemaakt en
geleerd. Ik draai nergens mijn hand
meer voor om. Daarbij gaat mijn
hobby verder dan de knutseltafel.
Toen het dak van het konijnenhok
gemaakt moest worden, stond ik
alweer klaar. Onder het motto ‘Wat
mijn man kan, kan ik ook’ ging ik
aan de slag. Gelukkig zijn mijn man
en ik allebei handig, dus kunnen we
veel zelf. Dure aankopen als een
bed, kledingkast, buitenbar of kunstobject worden eerst in de winkel
geïnspecteerd. Als het even kan,
dan maken we het zelf na. Daarnaast vind ik het leuk om originele
cadeaus te geven. Een schilderijtje
met Hello Kitty of juist de stoere
Disneyauto’s Cars. Ook leuk: een
luiertaart bij een geboorte. Op die
manier komen er telkens nieuwe
hobby’s op mijn pad. Het zijn vaak
vlagen. Dat doe ik dit en een tijdje
later heb ik weer wat anders in
mijn hoofd. Zo blijft het uitdagend.”
Vilt en mozaïek
Toch is Wendy al een tijdje bezig
met twee materialen, namelijk vilt
en mozaïekstenen. Wendy: “Daar
ben ik nu erg druk mee. Het zijn
twee materialen waarmee ik fijn
kan werken. Bovendien kun je er
veel verschillende dingen mee doen.
Met de mozaïek maak ik bijvoor-

beeld standaards of oliebranders.
Daarnaast heb ik een keer een
tafelblad met mozaïek bedekt. Dit
was een verjaardagscadeau voor
mijn vader. Een hele klus, maar hij
was ontzettend onder de indruk en
erg dankbaar. Elke keer als er visite
komt, zegt hij weer trots: ‘Die heeft
mijn dochter gemaakt’. Met het vilt
maak ik ook van alles. Het is een
speciale techniek waarbij ik plukjes
wol door middel van warm water
en wrijven aan elkaar bevestig. Op
die manier maak ik onder andere sloffen, tassen en kaften voor
fotoboekjes. Lachend: “Zelfs onze
zoon Wesley van drie jaar oud loopt
op door mij gemaakte sloffen. Dat
is geweldig om te zien. Toch zal ik
niet van alles voor hem maken. Het
is een stoere jongen en dan wil je
niet telkens mama’s knutselwerkjes
aan.”
Workshops
Hoewel Wendy haar hobby vaak
alleen uitvoert, is dat niet altijd
het geval. Wendy: “Met grotere
projecten voor in het huis werk ik
vaak samen met mijn man. Daarnaast heb ik een creatieve moeder
met wie ik zo nu en dan aan de
slag ga. Mijn collega’s hebben ook
de smaak te pakken. We hebben
nu een groepje van vijf vrouwen
gevormd. Dit jaar hebben we vier
keer gezamenlijk geknutseld. Elke
keer bij een ander thuis. Diegene
bepaalt ook wat we gaan doen. Bij
mij hebben we uitgezaagde houten

kerstbomen en kerstballen versierd
en daar een mobiel van gemaakt.
Bij een collega hebben we een
tas gehaakt. Dat is eigenlijk niets
voor mij, maar ik heb er nu wel
een leuke tas bij. Weer een andere
collega had bedacht om ons allerlei
manieren van cadeaus inpakken aan
te leren. Dat leek me een beetje
saai, maar het bleek toch erg leuk.
Ik kan nu ook ronde voorwerpen
en flessen op een originele wijze
inpakken. Zo verbreed je je horizon
en leer je steeds meer hobby’s eigen
te maken. Je leert echt van elkaar
en het is nog gezellig ook.” Daarnaast heeft Wendy verschillende
workshops gevolgd en geeft ze zo
nu en dan ook zelf een workshop.
Wendy: “Soms is het fijn om iets
van een onbekende te leren. Zelf
heb ik onder andere workshops
voor het maken van cupcakes en
bloemschikken gevolgd. Het leukst
vond ik de workshops over natvilten
en mozaïek. Zoals ik al zei werk ik
hier graag mee en sinds kort geef ik
hierin ook zelf workshops. Binnen
een paar uur
kun je hierbij
al echt iets
moois als vilten
sloffen, een vilten tas of een
oliebrander
van mozaïek maken.
Aangezien ik
op een ark aan
de Vinkeveense

Unicef De Ronde Venen
Vooruitlopend op de naderende kerstdagen
start Unicef de komende weken weer met
verkoop van de bekende kerst- en gewone
kaarten. Ook zijn er weer mooie cadeau-artikelen te koop. Vandaag, vrijdag 14 oktober,
en op vrijdag 4 november is er weer Unicefverkoop in de bibliotheek van Mijdrecht. De
kraam staat er van 14-17 uur. Vanaf vrijdag
18 november is er iedere vrijdagmiddagverkoop in de bibliotheek.
Bij winkelcentrum De Lindeboom is de kraam

plassen woon, heb je er ook een
mooi, wijd uitzicht bij. Heerlijk
huiselijk, dat hoort bij deze hobby.”
Op stapel
Bij alles wat ze ziet, krijgt Wendy
weer nieuwe ideeën. Geen wonder
dat ze nog veel op stapel heeft
staan. Wendy: “Ik heb nog veel in
de planning. Zo wil ik een keer een
poncho voor mezelf maken met
een leuke muts erbij en wil ik wat
voorbeelden voor de workshops
maken. Het grootste project wordt
een mozaïeken plaat met salamanders. Met het plaatsen van ons bad

op de benedenverdieping, zijn er
wat lelijke plekken bij het trappengat ontstaan. Die wil ik graag
met salamanders bedekken. Ook
wil ik de bank die buiten staat met
mozaïek bewerken. Daarnaast doe
ik in de winkels en op internet vaak
leuke ideeën op en worden er bij
verjaardagen ook vaak wat leuks
verwacht. Ik ben voorlopig wel
bezig. Gelukkig maar.”
Wilt u meer weten over Wendy’s
hobby. Kijk dan eens op haar
website www.ikhobbygraag.nl.

Begraven
of
cremeren?

Abcoude toont overweldigende belangstelling computerles
Op 4 oktober jl. organiseerde Seniorweb in
Abcoude een les ‘kennismaken met de computer’ om er achter te komen of er ook bij onze
ouderen in Abcoude voldoende belangstelling
was voor een computercursus. Daarop vooruitlopend was bij de stichting Tympaan voor
de eerste beginnerscursus lesruimte geboekt.
De opkomst was echter zo groot, dat er ter
plekke bijna drie beginnerscursussen werden
volgeboekt. Omdat Tympaan vol zat, konden
de data voor de twee daarop volgende cursussen nog niet worden vastgesteld. Plaats en
tijd worden nu onderhandeld en later bekend
gemaakt.
De stichting Seniorweb De Ronde Venen

foto patrick hesse

geeft sinds 1999 computerles aan ouderen.
Dat gebeurt in hun leercentrum in Mijdrecht
met vier ervaren docenten. Puur vrijwilligerswerk, zonder enig winstoogmerk en 12
½ jaar ervaring. Ruim 3.000 ouderen in de
wijde omtrek zijn inmiddels hun angst voor
de computer kwijt en hebben een tijdsinvulling gevonden. Seniorweb is nu mobiel
geworden. Mochten er mensen zijn die
graag het docentencorps willen versterken,
dan horen wij dat graag, Let wel. Het zijn
vrijwilligers!
Inlichtingen tel.0297-272720 b.g.g. 0297282938.

Dat was geen moeilijke keuze,
mijn man en ik hadden daar
uitgebreid over gesproken.
Uitvaartcentrum Finnema regelde de
uitvaart, heel zorgvuldig en persoonlijk,
zoals mijn man dat heeft gewenst.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

dit jaar te vinden op zaterdag 26 november
en zaterdag 10 december.
Door twee pakjes kaarten te kopen, kan
Unicef 113 poliovaccins kopen om kinderen
tegen deze verlammende ziekte in te enten.
Met slechts drie pakjes kaarten kan Unicef
1 dubbelzijdig schoolbord met stoffer en 200
krijtjes aanschaffen; de basis voor een leraar
om kinderen les te kunnen geven.

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Wie niet in de gelegenheid is om naar de
kraam te komen, dan kan men ook terecht
bij Ellen Vergeer, tel. 0297-273872.

uf-abris_def.indd 3

07-05-10 16:08
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur Raymi Sambo, oa. All Stars en
Spangas, die jonge talenten regisseert in Kunstbende, de theatertour. Kunstbende is een wedstrijd voor jong
creatief talent op het gebied van muziek, theater, taal en dans.

Kunstbende: een serieuze springplank

“Het goede talent gaat tegenwoordig
verloren in het massale van Idols en X-Factor”
Hoe ben je betrokken geraakt bij
Kunstbende?
“Vorig jaar heb ik het Kunstbende
uitwisselingsproject geregisseerd. De
organisatie heeft me dit jaar teruggevraagd om deze voorstelling ook te
regisseren rond een aantal Kunstbende acts uit de afgelopen jaren, aangevuld met regionaal talent. Ik heb veel
affiniteit met jongeren en geef al heel
lang theaterles aan ze. Ik begrijp hun
denken, voor het werken bij Kunstbende is dit voor mij belangrijker dan
alle dingen die ik heb gedaan. Als je
niet weet wat jongeren boeit dan sla
je alsnog de plak mis.”

Ik las nadat je in 1990 de musical Hair
had gezien je reageerde op een advertentie waarin jongeren werden gezocht
voor de musical Basta.
“Dat klopt. Het is fantastisch dat ik
het gevoel dat ik toen goed ben bege-

leid nu als regisseur kan teruggeven
aan de jongeren in Kunstbende.”

Door de nieuwe media zijn talenten
tegenwoordig maar kort populair, terwijl Trijntje Oosterhuis, Krezip, Claudia
de Breij en Yes-R, die allemaal hun
eerste stappen naar bekendheid op het
Kunstbende podium zette, nog steeds
populair zijn.
“Vroeger was er niet zoveel aanbod,
als je er toen uitsprong dan was je
een blijvende hit. Door programma’s
zoals Idols, X-Factor en The Voice is
het aanbod nu zo groot dat het lijkt
of iedereen beroemd wil worden. Ik
vind het jammer dat hierbij het goede
talent soms verloren in het hele massale. Ik vind dat de eerder genoemde
programma’s hun schaduw gooien
over Kunstbende, daar wordt echt
kunst gemaakt door hele getalenteerde jongeren. De kans is hierdoor

helaas kleiner dat we over 20 jaar
nog praten over de talenten die nu
voortkomen uit Kunstbende.”

Wat krijgt de bezoeker te zien tijdens
de Kunstbende Theatertour?
“Deze tour is een combinatie van de
acts uit de afgelopen jaren, plus vanuit de stad waar we spelen (Amstelveen, Eindhoven, Nijmegen, Zwolle,
Sittard, Goes, Assen en Drachten,
red.) aangevuld met een regionale
band. Ik heb binnen de voorstelling

een plek ingebouwd voor deze band,
hierdoor is de voorstelling elke keer
anders. De deelnemers aan Kunstbende willen iets moois maken. Ik betrek
ook iedereen bij het maken van de
voorstelling, het is geen rijtje acts die
achter elkaar optreden. Ik vind dat te
makkelijk.”

Heb je een voorbeeld van een talentvolle deelnemer?
“Ja, de 18-jarige Joeri Heegstra. Hij
heeft het gedicht ‘State of The Youth’

Stichting Cultura brengt tweede voorstelling van seizoen

Vrijdag 28 oktober: Alderliefste in De Meijert
De band Alderliefste, die wordt gevormd door Gerard Alderliefste, Robert Kramers en Luc de Bruin, is op vrijdag 28 oktober in De Meijert
te Mijdrecht de tweede gast van Stichting Cultura De Ronde Venen in
het seizoen 2011-2012.

Komisch cabaret en muzikale inventiviteit in
Theater Piet Mondriaan Abcoude

Zaterdag 22 oktober:
Dorine Wiersma in ‘Goed zo, Dorine!’
Sinds zij in 2009 voor het lied Stoute Heleen de Annie M.G.Schmidtprijs voor het beste theaterlied ontving, kan niemand meer om Dorine
Wiersma heen. Komisch, maatschappijkritisch, een gezonde dosis
zelfspot én een begenadigd afgestudeerd gitarist. Dat maakt deze
voorstelling tot een spannende combinatie van cabaret en muzikale
inventiviteit.

geschreven, waarbij hij zijn brutale
visie heeft opgeschreven hoe jongeren naar de wereld kijken. Toen ik dat
las dacht ik dit moet de leidraad van
de hele voostelling zijn. Dit verwoord
het gevoel van jongeren.”

Kunstbende, de theatertour is op
27 oktober te zien in Schouwburg
Amstelveen.
www.kunstbende.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

Alderliefste toert de komende
maanden voor het tweede seizoen
langs de theaters met het lovend
ontvangen programma ‘Trois’.
Daarin brengt de band, die naam
verwierf met optredens in vaderlandse kroegen, een Frans-Nederlandse mix van hits en eigen werk.
‘Powerchansons’ noemen de drie
heren hun liedjes zelf. Met Trois
biedt Alderliefste het publiek een
gevarieerd programma, dat getuigt
van een grote liefde voor (Franse)
muziek. Uiteraard zal ook dit keer
een ode aan Ramses Shaffy, met
wie ze regelmatig samen hebben
opgetreden, niet ontbreken.
Het concert in De Meijert begint
vrijdag 28 oktober om 20.30 uur.
Kaarten kosten € 16,50 per stuk en
zijn te reserveren via
www.cultura-drv.nl en te koop bij
Boekhandel Mondria en De Meijert
in Mijdrecht en bij Drogisterij De
Bree in Vinkeveen. Aan de zaal kunt
u eventueel ook een half uur voor
aanvang nog kaarten kopen.
foto carla plukkel

Ensemble Lyrique laat publiek genieten

Dorine maakt met ijzersterke
liedteksten haar publiek aan het
huilen van het lachen. Na jarenlang
solo een avontuurlijk en wild leven
te hebben geleid als antikraakwacht
van schimmige panden op obscure
plekken in de stad, is zij nu eindelijk
netjes getrouwd en woont voor het
eerst van haar leven samen. Samen
met haar nieuwe man, nieuwe kinderen en nieuwe buren beleeft ze
nieuwe avonturen, in een gezellige
nieuwbouwwijk in Zeist. Dit nieuwe
leven is een onuitputtelijke bron
van inspiratie en loopt als een rode

draad door de voorstelling. Daarbij
giet ze haar ‘afreageer-liedjes’ in
verschillende muziekstijlen met
spannende melodielijnen en zorgt
haar prachtige gitaarspel voor een
avond vol hard gelach en muzikaal
genot. Voor 15 euro een avond
topklasse cabaret. Bij Ab-Art kun je
nog eens naar het theater!
Aanvang: 20.15 uur.
Entree: € 15,00 / CJP € 14,00.
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

De stichting Vrienden Monument St. Johannes de
Doper maakte het mogelijk, dat afgelopen woensdagavond een 100-koppig publiek kon genieten van een
fantastisch geslaagde generale repetitie van Ensemble
Lyrique voor haar nieuwe programma Amor & Fortuna.
Onder de bezielende leiding van Simon Schouten kwam
het Ensemble Lyrique uitstekend uit de verf. Vooral het
“Nigra sum, Pulchra es” van Claudio Monteverdi kwam

geweldig tot leven dankzij de dragende akoestiek van
RK Kerk in Driehuis. Dat gold eveneens voor de snaarklanken van de bijzondere theorbe, bespeeld door Jan
Nuchelmans. Het vormde een perfecte harmonie met
de zang van mezzosopraan Elisabeth von Magnus.
Men kon terugkijken op een geslaagde generale die
veel goeds belooft voor de première vanavond, vrijdag
14 oktober in de Pieterskerk te Utrecht.

DE GROENE VENEN 		

11

Dr. Beeker

Bezuinigen dan maar weer?
Het begint zo langzamer hand een jaarlijks ritueel te worden, de minister
bezuinigt en de huisartsen zijn de dupe. Ik schrijf dan weer een stukje;
meestal uit onmacht tegen zoveel des-informatie en stupiditeit. Eigenlijk
had ik er deze keer niet over willen schrijven, ze doen daar in Den Haag
toch waar ze zin in hebben. Maar ja, je moet wat…
Laten we het dus maar weer over
bezuinigen hebben. Het totale budget voor de gezondheidszorg wordt
voor ongeveer 10% door de overheid gefinancierd, 90% betalen we
zelf door het betalen van premies
en de resterende 10% betalen we
in feite ook zelf, maar dan middels
belastingen.
Lang geleden is besloten dat het
budget per jaar binnen een bepaalde
marge mag groeien. Op basis van
haar bijdrage van 10% bepaalt de
overheid daarmee het plafond in het
budget. Wordt er meer uitgegeven,
dan moet dat via premiestijging
worden terugverdiend, want de
overheid houdt zich aan haar eigen
budget.
Het totale budget voor de gezondheidszorg bedraagt in 2011 63
miljard euro. Daarvan wordt 2,2
miljard gebruikt voor huisartsenzorg
(3,5%).
In 2010 heeft de huisartsenzorg
meer gekost dan begroot (door de
overheid). De overschrijding bedroeg
80 miljoen (8%), in 2009 bedroeg
de overschrijding 30 miljoen. Samen
met een door de overheid bedachte
taakstelling voor het voorschrijven
van goedkope medicijnen ter waarde van 22 miljoen, komt de minister
opgeteld op 132 miljoen die zij op
de huisartsen wil verhalen.
Hoe komt dat nu dat wij als huisartsen meer hebben uitgegeven
dan begroot?
- Ten eerste komt dat door de minister zelf. Die besloot namelijk in
2009 dat het uurloon voor huisartsen die op de huisartsenpost werken (in avond, nacht en weekend)
omhoog moest, dat kostte bijna 25
miljoen per jaar.
- Ten tweede besloot de minister in
2009 dat wij als huisartsen voortaan chronische zorg moesten gaan
verzorgen, patiënten met onder
andere suikerziekte moesten niet

meer in het ziekenhuis behandeld worden, maar bij de
huisarts. De toenemende
vergrijzing trekt een
zware wissel op de
gezondheidszorg,
oudere mensen
hebben meestal
wel één of twee
chronische ziekten,
behandeling in de huisartsenpraktijk leek de goedkoopste oplossing. De daarvoor aangestelde
praktijkondersteuners moesten
dus uit het huisartsenbudget
worden betaald, de kosten daarvan worden door de minister als
overschrijding gezien.
- Ten derde moesten huisartsen van
de minister meer kleine ingrepen
gaan doen, een teennagel of een
wond konden best in de huisartsenpraktijk worden behandeld.
De daarvoor beschikbaar gestelde
gelden blijken nu als overschrijding te worden aangemerkt.
- Ten vierde het succes van de
huisartsenposten: iedereen gaat
tegenwoordig net zo makkelijk
even na het werk naar de dokter
in Woerden. Wat dat betekent
voor het budget? Laat ik u
vertellen dat een bezoek aan de
huisartsenpost 55 euro per keer
kost, als u dan ziet wat de huisarts
in zijn dagelijkse praktijk per patiënt verdient (85 euro per patiënt
per jaar), dan begrijpt u dat twee
weekendbezoekjes per jaar al het
hele budget ruïneren.

Bijeenkomst Starterskracht, succes voor
Van ’t Hul Accountants & Rabobank
Afgelopen maandag organiseerden
Van ’t Hul Accountants en Rabobank
Rijn en Veenstromen een Starterskracht-bijeenkomst, bedoeld voor
startende ondernemers, of mensen
die plannen hebben een eigen bedrijf
te starten. Ruim 35 startende ordernemers kwamen af op de uitnodiging
en het bruiste van energie. Spreker
van deze avond was gastheer en
directeur van Van Walraven, Jan

De huisarts verdient daarmee grofweg 104.000 euro per jaar.
1/3 van een werkweek) en twee
spreekkamers.
Wat verdient die dokter?
- Per patiënt krijgt de dokter 52
euro per jaar.
- Per consult krijgt de dokter 9,11
euro; een consult duurt gemiddeld
12 minuten.
- In theorie verdient een huisarts
dus vijf consulten per uur en ongeveer zes uur per dag (huisartsen
moeten ook nog administratieve
taken en visites doen), gedurende
5 dagen en dat weer tijdens zesenveertig weken.
Dus 9,11 euro x5x6x5x46=
62.859 euro wordt verdiend met
consulten.
Daarbij komt het inschrijftarief
van 2.350*52 euro=122.200
euro
- Voor de aanwezigheid van de
praktijkondersteuner mag de huisarts 6,40 euro per jaar per patiënt
declareren, dat is dus 15.040 euro
In totaal komen de inkomsten in
ons huishoudboekje op 200.000
euro.
Das mooi!

Voor de eerste keer laat ik u deelgenoot worden van het huishoudboekje van de huisarts.
- Er zijn in ons land bijna 8.000
huisartsen
- Gemiddeld hebben huisartsen
2.350 patiënten.
- Een praktijk van normale grootte
heeft één dokter, één fulltime assistente, één praktijkondersteuner
met een formatie van 0,3 fte (dus

van Walraven. Hij vertelde hoe zijn
grootouders het bedrijf zijn gestart
en welke ontwikkelingen ze hebben
meegemaakt de afgelopen tientallen jaren. Hierna werden adviezen
gegeven aan de deelnemers van Starterskracht. Waar moet je op letten bij
het starten van een eigen bedrijf, wat
is bij ons goed gegaan en wat zou nu
anders moeten. Vervolgens maakten
de deelnemers een rondleiding door

praktijkpand kosten ongeveer
1.000 euro per maand, oftewel
12.000 euro per jaar.
- Huur van het praktijkpand is
ongeveer 175 euro per vierkante
meter en een normale huisartsenpraktijk van ca. 80 vierkante
meter, maakt dus 15.000 euro
- Onderhoud en aanschaf materiaal
en gebruiksgoederen bedragen
grofweg ook zo’n 14.000 euro
per jaar. Dat zijn bedragen die
snel oplopen. Om een voorbeeld te
geven: een cholesterolstripje voor
in de meetapparatuur kost 2,20
euro ex btw.
Aan de uitgaven kant staat dus
opgeteld 96.000 euro.

Nu de uitgaven;
- Een assistente verdient ongeveer
2.500 euro per maand bruto, dat
is inclusief premies en belastingen
dan zo’n 40.000 euro.
- De praktijkondersteuner kost
ongeveer 2.800 euro per maand;
gebaseerd op 0,3 Fte is dat zo’n
15.000 euro.
- Elektra en schoonmaak van het

het vernieuwde bedrijfspand van Van
Walraven aan de Industrieweg.
Na de pauze was er speeddate georganiseerd en aan het geluidsniveau
te oordelen waren er veel zaken te
bespreken. De speeddate liep over
in een afsluitende borrel waar de
visitekaartjes werden uitgewisseld
en contacten werden gelegd. Kortom
een ‘Krachtige Start!’
De organisatoren kijken terug op een
geslaagde avond. Die krijgt mogelijk
een vervolg in Woerden.
foto's marlies wessels

Wat doet die dokter daarmee?
- Ten eerste is daar het huisartsenpensioenfonds, dat is verplicht en
kost 20.000 euro per jaar.
- Ten tweede zijn daar de
aansprakelijkheidsverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
rechtsbijstandverzekering,die
kosten bij elkaar 12.000 euro per
jaar
- Ten derde moet de huisarts wel
een auto hebben natuurlijk, laten
we deze dokter dan maar een
klein autootje geven; dat kost
inclusief wegenbelasting, verzekering en afschrijving ook wel iets
van 8.000 euro per jaar, schat ik.
- Vrouw en kinderen willen ook
een ziektekostenverzekering, dus
dat is dan 5.000 euro per jaar (2
kinderen en niet av-top). Gelukkig
studeren de kinderen nog niet.
In totaal blijft er van de 104.000
euro per jaar ongeveer 60.000 euro
over. Dan komen onze vrienden van
de belastingen nog langs en die
willen daar wel een deel van hebben. Een bedrag van 24.000 euro
verdwijnt in de blauwe enveloppe.
Onze doc blijft achter met 36.000
euro per jaar, ofwel 3.000 euro
per maand. Aangezien huisartsen
gemiddeld 58 uur per week werken,
komt dat op een salaris van 12 euro
per uur.

dit op uitdraait. De minister wil nu
namelijk 20.000 euro per huisartsenpraktijk gaan bezuinigen voor
2012. Wat betekent dat?
Nou dat is simpel: personeel kun
je niet ontslaan, de huur wordt niet
lager en alle andere kosten blijven ook gelijk, dus het belastbaar
inkomen daalt naar 40.000 euro per
jaar. De belastingdienst krijgt nu wel
wat minder, er blijft na belastingen
nu nog 25.000 euro per jaar over.
Mijn vriend verdient helaas nog
maar 8.30 euro per uur en kan dus
beter afwasser worden bij Rendez
Vous, want dat verdient beter.
Geen enkele huisarts kan zich dit
permitteren, er moet dus personeel uit. Meest logisch is om de
assistente deels te ontslaan (op
economische gronden). De korting is
nu teniet gedaan. De inspectie voor
de volksgezondheid is daar niet blij
mee, want die test de bereikbaarheid van de huisarts continu. Wij zijn
dit jaar al drie keer getest. Voldoe je
niet aan de criteria dan krijg je een
waarschuwing, krijg je meerdere
waarschuwingen dan moet je de
praktijk opdoeken. Dat wordt lastig!
De praktijkondersteuner dan maar
de laan uit? Probleempje is dat de
suikerzieken dan naar het ziekenhuis moeten, want daar heeft de
huisarts geen personeel (en dus
geen tijd) meer voor. Een gemiddelde praktijk heeft ruim 70 mensen
met suikerziekte en die kosten op
dit moment bij de huisarts 15.040
euro (de Praktijkondersteuner,
ofwel 215 euro per patiënt). In
het ziekenhuis kosten ze 850 euro
per patiënt en de besparing van de
minister kost daarmee per praktijk
70 patiënten x (€850-€215=€635)
= in totaal 45.000 euro.
Samengevat; de besparingen van de
minister maken òf de huisarts kapot
òf de gezondheidszorg en leveren
volgend jaar een stijging van de kosten van de gezondheidszorg op van
ongeveer 25.000 euro per huisarts.
Begrijpt u het nog?

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

Goed, het is allemaal nogal veel info,
maar ik hoop dat u begrijpt waar

Zorgverzekeringscan biedt direct inzicht

Online info over veranderingen zorgsector
De bezuinigingsmaatregelen die
het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte leiden tot grote veranderingen in de zorgsector en zorgverzekering. Tegenover een verhoging van
de zorgpremies staat beperking van
de vergoedingen voor medische behandelingen. Wie wil weten wat die
veranderingen voor de eigen situatie
gaan betekenen, kan terecht op

www.zorgverzekeringscan2012.nl.
Aan de hand van twaalf vragen,
die met een simpel ja of nee kunnen worden beantwoord, toont de
scan wat de veranderingen in de
zorg voor de persoonlijke situatie
betekenen.
Er staan ons grote veranderingen te
wachten in de basisverzekering, de
wettelijk verplichte zorgverzekering
voor iedere Nederlander. Zo moeten

vanaf volgend jaar volwassenen de
eerste twintig fysiotherapiebehandelingen zelf gaat betalen, wordt de
vergoeding voor psychologische hulp
beperkt tot de eerste vijf behandelingen en worden de tarieven van
de tandarts vrijgegeven. Daarnaast
worden tal van vergoedingen voor
medicijnen, behandelwijzen en
behandelingen aangepast.
Behalve een verhoging van het eigen risico voor de basisverzekering,
betekenen de kabinetsplannen dat
verzekerden zich vaker aanvullend
zullen moeten verzekeren.
De zorgverzekeringscan biedt de
bezoeker inzicht in de persoonlijke
situatie. Direct na het invullen krijgt
men een persoonlijke uitslag met
nadere informatie. Het maakt niet
uit bij welke zorgverzekeraar men is
aangesloten.
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Activiteit

Beeldhouwen in Atelier van Steen tot Beeld
Mijdrecht

Het gezellige Atelier is in de herfstvakantie open op maandag 17 oktober, dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober. Het ruwe speksteentje zoek je met zorg uit en ga je bewerken met gereedschap (vijlen,
raspen). Is de vorm naar wens dan wordt het gepolijst met watervast schuurpapier zodat de kleuren en
structuren van de eeuwenoude steen helder worden. Het beeldje kan daarna op een sokkel geplaatst
worden. De kosten van een workshop zijn €25,00 p.p. voor 3 uur (incl. steen, sokkel, tasje, drinken en iets
lekkers). Aanmelden via: www.vansteentotbeeld.nl

ww

Film

Raze

In dive
Vanaf

Sport

Amsterdam Marathon voor kids

Amsterdam – Olympisch Stadion
Zondag 16 oktober
Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en vind je hardlopen leuk? Ren dan tijdens de Amsterdam Marathon rondom en in het Olympisch Stadion. De 1K Runaway is 1.000 meter
lang. Dat klink héél ver, maar dat is maar een paar minuutjes lopen. Pak dus nú je
kans en loop samen met je vriend(in) in een echte hardloopwedstrijd!
Als je klaar bent met lopen zijn er nog heel
veel leuke dingen om te doen. Je kunt je
laten schminken. Of springen op de springkussens. En er is leuke muziek en er zijn
bekende sporters.
Inschrijven kan via de website van de Marathon of zondag 16 oktober bij het Johan
Cruyff Court achter het stadion.

Sven (
vriende
Roosm
ten kom
plekke
toe is d
Roosm
op hem
hij ont

www.amsterdammarathon.nl (kids)

Film & Festival
Museum

Toscaanse Markt en kinderactiviteiten

Leiden – Rijksmuseum van Oudheden
Vanaf vrijdag 14 oktober
De herfstvakantie gaat in het Rijksmuseum van Oudheden van start
met een Toscaanse markt in de Tempelzaal op vrijdagmiddag 14
oktober. De rest van de vakantie (zaterdag 15 t/m zondag 30 oktober)
is er in de Tempelzaal een arabisch kinder-theehuis, zoals dat ook te
zien is in de kindertentoonstelling www.rmo.nl/actueel/tentoonstellingen/nieuws-uit-het-midden-oosten. Op zondag 16 oktober organiseert
het museum samen met het
kindertijdschrift BoekieBoekie twee schrijfworkshops
(11 uur en 13 uur) met een
schrijfwedstrijd. Het museum
is tijdens de vakantie elke
dag open van 10 tot 17 uur,
en gratis voor kinderen tot en
met 12 jaar.

www.rmo.nl.

Cinekid

Amsterdam - Westergasfabriek
12 – 21 oktober
Op Cinekid kun je rustig een hele dag doorbrengen.
Je kunt er zoveel leuke dingen doen en beleven!
Natuurlijk is ook aan de volwassenen gedacht. Die
kunnen op allerlei plekken even bijkomen. De hele
dag is er van alles te beleven en ontdekken op het
terrein van de Westergasfabriek. Er zijn installaties
om mee te spelen en experimenteren. Verder zijn
er de nieuwste games en verschillende workshops
waarin je zelf mediaproducties maakt. Op de website
kun je veel meer info vinden. Cinekid wordt op 30
locaties in Nederland gehouden; behalve in Amsterdam kun je bijv. ook terecht in Haarlem, Hilversum
en Utrecht. Kijk op www.cinekid.nl voor alle details.
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n de herfstvakantie?

Attractiepark

Duinrell

Wassenaar
e gehele herfstvakantie

n de herfstvakantie is het attractiepark dagelijks open van 10.00 uur
ot 17.00 uur en het Tikibad van 10.00 uur tot 22.00 uur. Het hele
ezin kan dan volop plezier beleven aan de vele attracties voor groot en
ein van Waterspin en Splash tot de spannende achtbaan Falcon en de
doorspeeltuin Rick’s Fun Factory. Voor de verzorging van de inwendige
ens houden de restaurants van La Place (V&D) hun deuren eveneens
pen. Op een mooie herfstdag is het een weldaad te wandelen over het in
rachtige herfstkleuren getooide landgoed.

ww.duinrell.nl

end

erse bioscopen
12 oktober

(15) wil regisseur worden en is al volop bezig met filmen. Hij filmt vooral zijn
en die aan free running doen en zet de filmpjes dan op Youtube. Hij vraagt
marijn om mee te werken aan zijn eerste speelfilm. Zij mag echter niet te wemen dat hij thuis regelmatig een pak rammel krijgt. Het lukt hem zijn blauwe
en voor iedereen verborgen te houden totdat hij er op een dag zo slecht aan
dat hij bij zijn oma onderduikt. Daardoor mist hij zijn verjaardag.
marijn denkt dat hij haar niet meer leuk vindt en ook zijn vrienden zijn boos
m. Hij besluit om voor eens en voor altijd met zijn vader af te rekenen, totdat
tdekt waarom zijn vader hem slaat.www.razenddefilm.nl

Activiteit

De Wilde Buiten Dagen

Heksen en Tovenaars
Haarzuilens – Kasteel de Haar
Zondag 23 oktober
Ben jij dol op padden, is 13 je geluksgetal en ben je niet vies
van moeraswinden en rattenkeutels? Dan zijn de Wilde Buiten Dagen echt iets voor jou! Tijdens de Wilde Buiten Dagen
worden leerling heksen en tovenaars tussen de 4 en 12 jaar
klaargestoomd voor hun diploma. Ouders mogen daar (voor
deze ene keer) bij zijn. Je gaat toverdrankjes maken, kriebelbeestjes zoeken, je leert er vliegen op een bezemsteel en gaat
op zoek naar de schuilplaats van heksen en tovenaars.
Start tussen 11 en 15 uur. Kosten € 4,50 per kind (ledenprijs
Natuurmonumenten)
€ 7,50 per kind (nietledenprijs).
Ouders mogen gratis
mee.

www.natuurmonumenten.nl/haarzuilens

Museum

Scheepvaartmuseum

Activiteit

Het Amsterdamse Bos

Amsterdam - Bezoekerscentrum
Zondag 16 en zondag 23 oktober 13.00 - 16.00 uur. Herfst Doe
Dagen
Kinderen kunnen leuke dingen maken met natuurlijk materiaal. Zoals
mooie paddenstoelen, vogelnestjes, bomen en alles wat nog meer in
een bos hoort. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom in het Bezoekerscentrum. Onder leiding van het IVN Amsterdam. Een vrijwillige
bijdrage is gewenst.
Woensdag 19 oktober 12.00 - 16.00 uur. Kabouterpad
Haal bij het Bezoekerscentrum een tas en ga op zoek naar de boskabouters. Elke gevonden kabouter heeft een speciale bosopdracht.
Geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Duurt max. 45 min. Start in
Bezoekerscentrum. U doet deze wandeling op eigen gelegenheid. Voor
de tas vragen wij €10,- borg.
Woensdag 19 oktober 14.00 - 15.30 uur. Beleef herfst met de
boswachter
Ga samen met de boswachter op pad om herfstbladeren, vruchten, paddenstoelen en beestjes te zoeken. Na een wandeling van ongeveer een
uur wordt er in het Bezoekerscentrum een klein onderzoek
gedaan, met zoekkaarten en
loepen. Start in Bezoekerscentrum. Kosten € 2,- p.p. Maximaal 15 deelnemers. Onder
leiding van Olav Martens.

www.amsterdamsebos.nl/bezoekerscentrum/activiteiten

Amsterdam
Heel de herfstvakantie
Het Scheepvaartmuseum is weer open en laat zien hoe de
zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. Prikkelende,
interactieve tentoonstellingen laten iedereen op zijn eigen
manier 500 jaar maritieme geschiedenis ontdekken. Sfeervolle objecttentoonstellingen tonen het beste uit de vooraanstaande collectie. Er zijn speciale tentoonstellingen voor
kinderen, zoals ‘Zie je in de Gouden Eeuw’ en ‘Het verhaal
van de walvis’. Er is er zelfs een voor kinderen tot 6 jaar:
‘Matje & Roosje’ en ‘Circus Zee’. Niemand is te oud voor de
spannende attractie De Zeereis en buiten ligt natuurlijk weer
de replica van het beroemde VOC-schip Amsterdam. Het
Scheepvaartmuseum
is volledig vernieuwd
maar ademt nog
steeds geschiedenis,
het is een prachtig
stoer gebouw in het
hart van Amsterdam.

www.scheepvaartmuseum.nl
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Wie zegt dat …

groot niet mooi is?

De Hyundai i40. Vanaf €24.995,U least al een Hyundai i40 vanaf €459,-*

Wie zegt dat je alleen mag dromen van mooie auto’s? Wie zegt
dat je geen oog voor kunst hebt? Wie zegt dat grote auto’s niet
mooi zijn? Wij hebben antwoord op al deze vragen. Ervaar de
Hyundai i40 zelf. Maak een proefrit. Hij staat nu bij ons klaar.

TM

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3-7,7 (l/100 km) / 23,3-13,0 (km/l); CO2 - emissie: 113-179 (g/km). Uitstoot- en
brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN
AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. *GENOEMDE LEASEPRIJS IS INCL. BPM EN EXCL. BTW GEBASEERD OP 20.000 KM / 60 MND. DIT AANBOD WORDT GEDAAN
DOOR HYUNDAI LEASE. VOOR MEER INFORMATIE BEL 030 698 58 97 OF MAIL NAAR INFO@HYUNDAILEASE.NL. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW
DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT
TELEFOON 0297-239290, WWW.HYUNDAI.NL/ROVEMIJ
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Quicktyres in Waverveen

Goede banden zijn van levensbelang
De komende winterperiode zal ongetwijfeld weer gepaard gaan met lage
temperaturen en gladde wegen. Automobilisten kunnen zich tegen deze
weersomstandigheden wapenen door hun voertuig van winterbanden te
voorzien. Bij bandenbedrijf Quicktyres in Waverveen is men helemaal voorbereid.“De winter wacht niet, waarom zou u dan wel wachten?” vraagt
Arie Oudshoorn van Quicktyres zich af.
Ruim vijfentwintig jaar geleden
begon Arie Oudshoorn in de boerderij
van zijn vader een autobedrijf. In de
loop der jaren heeft hij met zijn team
van deskundige monteurs een goede
naam opgebouwd in de regio. De
oude boerderij is inmiddels vervangen
door een modern, goed geoutilleerd
garagebedrijf. Autobedrijf Oudshoorn
is gespecialiseerd in service en
onderhoud van alle merken auto’s.
Dat geldt voor zowel de personenauto’s, als ook voor bedrijfswagens.
Voor een APK-keuring hoeft men
geen afspraak te maken. Het is klaar
terwijl u wacht. Het bedrijf biedt ook
een snelservice voor diverse kleine
werkzaamheden, waar men op kan
wachten. Oudshoorn is ook gespecialiseerd in bandenservice. Speciaal
daarvoor heeft Arie het bedrijf Quicktyres opgericht.
Quicktyres
“Als zelfstandig en onafhankelijk
bandenbedrijf heb je wat makkelijker
toegang tot de inkoopkanalen,” zegt
Arie. “En we vinden het ook wel
belangrijk dat onze bandenservice
bij het publiek beter bekend wordt.”
Bedrijfsleider Menno Schmidt benadrukt het belang van goede autobanden. “Nu de weersomstandigheden
weer wat slechter worden en de
wegen glad worden door de afgevallen herfstbladeren, is er alle aanleiding om aandacht aan de banden te
besteden. En dan komt de winter ook
nog. Je moet bedenken dat het contact met het wegdek bestaat uit vier
loopvlakken, elk ter grootte van een
flinke ansichtkaart. Dan kun je wel

nagaan dat goede banden, alleen al
uit overwegingen van veiligheid, van
levensbelang zijn. En goede banden,
op de juiste spanning zijn ook van
invloed op het brandstofverbruik.”
Quicktyres is specialist op het gebied
van zomer- en winterbanden voor zowel personenauto’s als bedrijfsauto’s.
Het bedrijf levert ook lichtmetalen
en stalen velgen in vele uitvoeringen. Menno: “We leveren banden
en velgen in alle maatvoeringen van
dertien tot drieëntwintig inch. Voor
wat betreft de banden vind je bij ons
alle bekende merken zoals Michelin,
Dunlop, Bridgetown, Vredestein en
Novex.”
Tim Coronel rijdt op Novex banden
“Sinds enige tijd zijn wij ook dealer
van Novex,” vult Arie aan. “Dat merk
is hier nog niet echt bekend, maar
daar komt snel verandering in, denk
ik. De bekende autocoureur en rallyspecialist Tim Coronel wordt door
Novex gesponsord. Tim was hier een
tijdje geleden op bezoek. We hebben
hem ons bedrijf laten zien en we
hebben uiteraard van de gelegenheid
gebruik gemaakt om uitvoerig met
hem te praten over zijn race- en rally
ervaringen.”Tim Coronel bleek nogal
onder de indruk van Quicktyres. “Ik
vond het leuk om kennis te maken
met het team van één van de dealers
van Novex,” vertelt Tim. “Ik ben met
Novex in zee gegaan, omdat ik mij
goed kan vinden in het ruime assortiment en de goede prijs/kwaliteit
verhouding van het merk. Want behalve zomerbanden, heeft Novex ook
winterbanden en all season banden

Tim Coronel op bezoek bij Quicktyres in Waverveen. Op de foto v.l.n.r. Rowan van der Meer, Arie Oudshoorn, Tim Coronel, Jack
Jager en Menno Schmidt								
foto patrick hesse
voor diverse type auto’s, en dat alles
tegen zeer gunstige prijzen.”
Winterbanden
Vanwege het komende winterseizoen
richt de aandacht zich ook weer
volledig op de winterbanden. “Ik
noem het liever de ‘slecht weer band’
vanwege de speciale eigenschappen,”
zegt Menno. “Over het algemeen
begint het volle rendement wanneer
de temperatuur onder de zes à zeven
graden is. Je hebt met zo’n band
een veel betere grip op de weg en
daardoor ook een kortere remweg.
Wanneer er ijs of sneeuw op de weg
ligt, zijn winterbanden zonder meer
een stuk veiliger. Dat is ook niet te
vergelijken met een all season band.

Die is goed voor korte ritten dicht bij
huis. Maar moet je in de winter echt
de weg op, dan is een winterband een
stuk veiliger. In sommige landen zoals
Duitsland zijn de winterbanden zelfs
al wettelijk verplicht. En mensen
denken vaak dat het een dure grap
wordt wanneer je twee sets banden
moet aanschaffen, één voor de zomer
en één voor de winter. Maar dat
valt reuze mee. En daarbij moet je
ook bedenken dat je met beide sets
dubbel zo lang doet omdat je er maar
de helft van de tijd mee rijdt. En wij
zorgen hier voor de opslag van de
bandenset die op dat moment niet
gebruikt wordt.”
Arie Oudshoorn en zijn team van
monteurs bestaande uit Menno

Schmidt, Rowan van der Meer en
Jack Jager staan dus klaar om de
automobilisten van veilige banden te
voorzien. Arie: “Ik wil daarbij ook
nog wel benadrukken dat het niet
alleen om personenauto’s gaat, maar
dat ook bedrijfswagens hier terecht
kunnen. De winter komt er onherroepelijk aan. Die wacht niet. Waarom
zou je als automobilist dan wachten?”
vraagt Arie zich af.

Quicktyres is gevestigd aan de Botsholsedwarsweg 4 in Waverveen.
Telefoon 0297 567375.
Geopend van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 – 17.30 uur en op zaterdag van
08.30 tot 14.00 uur.

Verhalen‘vaar’teltochten op de Vinkeveense Plassen
Op zaterdag 22 oktober kunt
u zich laten verwennen op de
Vinkeveense Plassen. U kunt zich
opgeven voor één van de onderstaande vaartochten.
Er-VAAR op zaterdag 22 oktober a.s. de herfst op het water
van de Vinkeveense Plassen met
een verwarmend verhaal van
verhalenvertelster Elza Vis van

Binnenste-Buiten op het luxe
motorjacht “Neptunus” in een klein
gezelschap (max. 12 personen).
Aangekleed met muziek, stoere
schipperssoep, diverse broodjes,
warme koffie, thee en natuurlijk
diverse drankjes beleeft men een
unieke tocht in herfstsfeer. Stoer in
de wind (en zon?) op het voordek of comfortabel warm op het
overdekte achterdek of binnen in

de kajuit. De Vinkeveense Plassen
zijn na het vaarseizoen een oase
van rust. Er zijn drie tochten: van
10-12.30 uur, van 13-15.30 uur en
van 16 tot 18.30 uur. Vertrek bij
eiland 1, Molenkade 1, Vinkeveen.
Voor meer informatie, kosten en opgave kan men contact opnemen met
Annie van Gelder, tel. 0628 157471;
e-mail: info@arkdetriomf.nl
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De keuze van...

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

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

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

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

...Ruben Rechtuijt
Titel: Niek de Groot 		
Brokkenpiloot			
Auteur: Lincoln Peirce
'In de Kinderboekenweek ging
ik naar Mondria om een nieuw
boek te kopen, dat doen we
altijd. Thuis had ik al bedacht
dat ik het nieuwe vierde deel
van 'Het leven van een loser'
ging kiezen, want die serie vind
ik heel leuk. Maar in de winkel
lagen nog zoveel andere leuke
boeken! 'Superhelden.nl' lijkt me
bijvoorbeeld ook heel spannend...
Het was best moeilijk om te
kiezen. Ik heb nu 'Niek de groot
Brokkenpiloot' gekozen, want
er stond op dat het voor de fans
van 'Het leven van een loser'
was. Het ziet er ook een beetje
hetzelfde uit aan de binnenkant,
maar het is wel van een andere
schrijver. Ik ben benieuwd of dit
ook zo leuk is! En héél misschien
mag ik 'Jouw leven als loser'
deze week nog wel kopen, als
Mondria met boeken op onze
school komt...''

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht

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

Boeken Tip 5...

Tot en met zaterdag 15 oktober
is het nog Kinderboekenweek!
Vijf kinderboekentips voor in (of
na) de herfstvakantie:

1

SuperDolfje 		
Paul van Loon
Er komt een
nieuwe jongen
bij Dolfje en
Noura in de
klas. Gregor
is groot met
glanzend haar
als een gouden
helm. Iedereen
vindt hem supercool. Zelfs meester
Frans. Al gauw krijgt Gregor een
groepje om zich heen. Maar Noura
en Dolfje mogen er niet bij. Zij zijn
anders, zegt Gregor. En Gregor
houdt niet van anders. Dolfje en
Noura schrikken ervan. Gregor kan
niet weten dat zij weerwolf zijn. Of
toch wel? Gelukkig is daar SuperDolfje. Hij gaat iedereen redden.
Want hij bestaat echt. Toch? Maar
Gregor heeft zelf ook een groot
geheim...

2

Meester Jaap is een held...
(op sokken!) 		
Jacques Vriens

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

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

De groep van Meester Jaap gaat
op kamp in de Peel. Meester Jaap
vertelt spannende verhalen over
Peelheksen en spoken, dus als Dominique in het moeras valt, is iedereen
in paniek. De meester probeert
haar te redden, maar valt er zelf

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

die gewoon in een pot gegooid
werden en tijdens het uitgeschenken werden gezeefd. Daarom werd
het gemak van een theezakje snel
populair, toen kwamen de smaakjes
en nu merken we dat de losse thee
weer helemaal terug is! We gaan
dus weer back to basic, net als koffie die men vandaag de dag liever
zet van versgemalen bonen.

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 953

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Advertentie50x63.indd 1

Professional Theeleut
Thee is in opmars! Naast koffie
wordt er in Nederland ook steeds
meer thee gedronken. Wist je dat
deze drank al sinds de 18 eeuw gedronken wordt in Nederland? Toen
was het alleen maar betaalbaar
voor the rich and famous, nu is het
in alle soorten en maten te krijgen
in het land. Vroeger dronk men alleen losse thee van grove blaadjes

22-7-09 19:21

Maar het gaat sinds kort nog verder,
wat dacht je van heuse theesommeliers die in de betere restaurants
thee-advies geven bij een maaltijd?
Sinds 2009 is de eerste theesommelier van ons land werkzaam.
Bij het woord sommelier denk je
natuurlijk meteen aan wijn. Deze
persoon vertelt je welke wijnen je
het beste bij je uitgekozen gerecht
kunt drinken. Sommeliers kunnen
proeven als de beste en een heleboel smaken onderscheiden en in
hun hoofd al combineren met eten.
Zo zijn er dus ook sommeliers

hebben Percy en zijn vrienden tien
dagen de tijd om zijn onschuld te
bewijzen, anders zal er een oorlog
uitbreken op de Olympus... Deel één
van de serie over Percy Jackson en
de Olympiërs.

5

Smaragd 			
John Stephens

3

Helden! 			
Janny van der Molen
Een meisje
leest het
dangboek
van Anne
Frank, een
jongetje
loopt
mee met
Gandhi's
zoutmars.
Nederlandse schoolkinderen corresponderen
met leeftijdsgenoten in Zuid-Afrika
ten tijde van Mandela's vrijlating.
Een zeventiende-eeuws meisje wil
net als haar broers Latijn leren...
Door de ogen van kinderen vertelt
Janny van der Molen het verhaal
van mensen die de wereld door hun
moed, kracht en doorzettingsvermogen een stukje mooier maakten.
Mensen die voor de kinderen van
vandaag een inspiratiebron kunnen
zijn.

4

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

ook in. Gelukkig is het niet diep en
de kinderen trekken Dominique en
hun meester er weer uit. Alleen de
laarzen van meester Jaap blijven
in het moeras achter. De kinderen
vinden hem een echte held… op
sokken! En natuurlijk zorgt meester
Jaap voor gezelligheid in de klas. Hij
verzint altijd wat nieuws en komt op
voor kinderen die het moeilijk hebben. Een meester om van te blijven
houden dus!

Percy Jackson en de 		
Olympiërs - De bliksemdief
Rick Riordan
Percy
Jackson
staat op het
punt om
van school
getrapt te
worden. Alweer... En
dat is nog
maar zijn
kleinste
zorg, want
hij ontdekt dat hij de nakomeling
is van een Griekse god. Als de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen

werkzaam op het gebied van thee.
Ze zien de uitdaging in het verrijken
van de smaak van je gerecht door
het met de juiste thee te combineren.
Thee kan bijvoorbeeld de scherpe
smaak van kaas verzachten, of juist
achterliggende smaken naar voren
halen. Bij een stuk pure chocolade
is het lekker een stevige forse kop
thee te drinken die dat chocoladebittertje naar voren brengt.
Moet je er voor studeren? Met een
goede neus en smaak kom je al heel
ver. Een paar tips: Bij een gerecht
met gerookte zalm ga je op zoek
naar een thee met een rokerige
smaak, het moet elkaar ophemelen.
Dus is een Lapsang thee de beste
keuze, een thee die gerookt is op
dennennaalden.
Sushi is een typische Japanse lekkernij. Daar drinken ze een mooie
groene Jasmijn thee bij, dit helpt

Het is een witte kerstnacht. Drie
jonge kinderen vluchten van huis
voor een gewetenloos en duister
gevaar. Tien jaar later wonen Kate,
Michael en Emma in een weeshuis.
Ze weten nog altijd niet waarom ze
van hun ouders werden gescheiden.
Het antwoord blijkt verborgen te
liggen in een betoverd boek. Wanneer de macht van dit boek is ontketend, komen de kinderen in een
land waar een goudharige Gravin
en haar leger zielloze Schreeuwers
heersen. Daar wordt duidelijk dat
er nog meer betoverde boeken zijn
met weergaloze krachten. Kate,
Michael en Emma moeten naar
deze boeken op zoek als zij ooit hun
ouders terug willen vinden… Deel
één in de razendspannende serie
'De boeken van het begin.'

bij de spijsvertering, breekt vet
af en de mooie bloemige smaak
combineert goed met bijvoorbeeld
zeewier en de aromatische smaken
van garnalen, tonijn en wederom
zalm.
Met deze tips probeer ik jullie niet
allemaal van de wijn af te krijgen
hoor, integendeel! Maar zeg nou
zelf: het is weer eens iets anders
en voor de bob is het helemaal een
feest!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hesse in huis

Door Patrick hesse

Ans Mooij haalt Hesse in Huis

Sfeer en Meer... Veel meer!
Na een enthousiast telefoontje voor het maken van een afspraak wist ik het meteen: dit gaat helemaal goed
komen en met mijn achterbak vol zin toog ik naar Donkereind in Vinkeveen (in mijn ogen de ideale stek om
te wonen), naar de prachtige woning van Ans en Cees Mooij. Achter hun geweldige huis staat het bedrijf
met de enorme kassen gevuld met een prachtig palet aan kleuren in de vorm een enorme bloemenzee.
Dit belooft wat.
Nadat Ans jaren een topfunctie in de
bloemenindustrie bekleedde, werd
het een jaar of twee geleden tijd om
iets van het gas af te gaan en ruimte
te creëren voor een grote hobby en
dito droom. Onder de naam Sfeer &
Meer is Ans een uniek concept gestart: haar hobby is al jaren koken.
Afgelopen jaar startte ze met het
geven van workshop Sfeer & Meer
aan haar huisadres. Ze kan groepen
tot ongeveer 10 personen ontvangen
die dan - onder begeleiding van Ans
- bijvoorbeeld een mooi bloemstuk
kunnen maken, in de sfeer van
het seizoen. Door haar jarenlange
ervaring in de bloemenbranche weet
ze waar ze het over heeft. Uiteraard gaat dit bloemstuk dan met
iedereen mee naar huis. Daarna kan
er gekookt worden, wederom onder
bezielende leiding van Ans, die alles
reeds heeft voorbereid en ingekocht.
Dit alles in een informele gezellige
sfeer en natuurlijk een drankje. Ook
ontvangt ze groepen die meer over
wijnen willen weten, met bijvoorbeeld een proeverij 's middags met
aansluitend een diner. Alles is mogelijk in overleg.
Mijn interesse was in ieder geval
gewekt naar deze Sfeer & Meer
beleving. Na de hartelijk kennismaking met Ans lopen wij het huis
binnen. Even sta ik stil, de buitengewoon gezellige living met grote
open keuken is tot in de puntjes
verzorgd en geeft aan dat Ans hier
niet zomaar aan het hobbyen is
geweest. Dit is serieus, heel serieus.

Koffie met verse warme appeltaart?
Natuurlijk! Is de paus katholiek? We
nemen plaats aan de open haard die
lekker brandt. Voor de temperatuur
niet echt nodig, maar wél op en top
gezellig. Ans en ik blijken meteen
een klik te hebben, want voor we het
weten zijn we een paar kopjes koffie
en een uur verder. Zullen we eerst in
de werkruimte gaan kijken waar ik
de workshops geef? We lopen richting het kassencomplex en vooraan
staat alles uitgestald op een grote
tafel met in het midden een enorm
bloemstuk: dat heb ik alvast voor jou
gemaakt, meldt Ans. Ik weet niet
goed wat ik zeggen moet, maar mijn
rode koontjes en stamelend dank
je wel, spreken hopelijk boekdelen.
Dan meldt Ans’ wederhelft Cees zich
en ook met hem klikt het meteen.
De aimabele, geboren-en-getogen
Vinkevener is de kalmte zelve; een
uitstekende tegenhanger van de
uitgelaten Ans.
Wanneer we weer in het huis binnenlopen slaat Ans direct aan het
kokkerellen. Gezien de voorbereidingen zijn er al een paar uurtjes in
het koken gaan zitten en ook hier
komt Ans goed beslagen ten ijs. We
starten met een bijzonder voorgerecht: lauwwarme duivenborstsalade
met frambozendressing, een lust
voor het oog dit kleurenpalet. Maar
ook de smaak is uitstekend. Aan de
prachtige lange tafel, die volledig
gedekt is (dat geeft de sfeer zo mooi
weer, aldus Ans) zitten Cees, Ans en
ik te genieten van deze heerlijke dis.

Als tweede gerecht krijgen we een
hemels tomatensoepje; als antwoord
op mijn tevreden gezicht vertelt
Ans: “Mijn ingrediënten zijn zoveel
mogelijk biologische streekproducten, dan weet je altijd wat je koopt,
echte kwaliteit dus.” Dat proef je er
inderdaad aan af, maar hoe zou ze
aan haar kookideeën komen? (Durf
te vragen). “Loop maar even mee,”
antwoordt Ans. In het kantoortje
naast de keuken staat een boekenkast helemaal vol met kookboeken.
Het moeten er minstens 150 zijn!
Tussendoor moet ik ook nog aan de
bak, want zo gaat het normaal ook.
Ik krijg een kookschort voor en word
meteen verantwoordelijk gesteld
voor de risotto (als dat maar goed
gaat!)... Gelukkig blijft Ans naast me
staan en neemt het al snel weer van
me over. Om het volgende gerecht
te completeren: limoenrisotto met
tonijn en gegrilde groene asperges.
Ook dit gerecht is weer van topkwaliteit, de tonijn is perfect! Ik kan het
niet laten mijn buurman aan tafel
voor mazzelaar uit te maken, om
hem vervolgens te vragen hoe hij in
Godsnaam zo slank blijft bij de kookkunsten van zijn vrouw. Een grote
grijns is zijn antwoord, het zegt mij
genoeg! Als laatste tovert Ans nog
een grandioos dessert uit haar hoge
hoed: vanille-ijs met aardbeien en
bananen in honingsaus.
Ook dit is weer een plaatje met
wederom een bijpassend bord. En
ook dit smaakt magnifiek. Ik begin
me toch serieus af te vragen of Ans
haar carrière niet is misgelopen. Ze
zou bij het programma ‘Wie is de
Chef?’ absoluut niet door de mand
vallen. Inmiddels wordt het een
beetje schemerig en blijken we al de
hele middag aan tafel te hebben gezeten. Ik heb nietsvermoedend mijn
persoonlijk record tafelen verbroken.
Maar het ging ook zo snel voorbij en
er was ook zo veel te bespreken. Ik
kan me helemaal voorstellen dat je
hier met een groep vrienden zit of
collega’s, of met vriendinnen tijdens
een vrijgezellendag. Ik weet zeker
dat je je hier helemaal thuis voelt
En wanneer je onder leiding van Ans
aan het koken gaat, stijg je als kok
boven jezelf uit, om vervolgens te genieten van de intieme huiselijkheid
met de uitstraling van een toprestaurant! Voldaan neem ik afscheid van
Ans en Cees en kan niet wachten tot
ik thuis kom, om goed te scoren met
het schitterende bloemstuk.

Kijk voor meer Sfeer & Meer op
www.sfeerenmeer.org, mail naar info@
sfeerenmeer.org of bel (na 18.00 uur)
naar tel. 06 20738181.

Recept

Limoen risotto met Tonijn
en gegrilde groene Asperges
(hoofdgerecht)

Tonijn ca 30 minuten van te voren
uit de koelkast en insmeren met
peper en zout

Benodigdheden voor 6 personen

Bereiding (op het laatste moment, duurt ca. 25 minuten):
Verhit de olijfolie in een pan met
een dikke bodem en fruit hierin
de uitjes en knoflook.
Voeg de rijst en wat zout toe,
goed roeren met een platte spatel.
Afblussen met de helft van de
wijn en ondertussen blijven roeren
als het verdampt is de andere
helft erbij doen blijven roeren, als
dit verdampt is.
Op een matig vuur de bouillon met
een soeplepel tegelijk toevoegen, als de rijst de bouillon heeft
opgenomen de volgende lepel
toevoegen.
De rijst is na ca. 20 minuten gaar
‘Al Dente’
Zet de grilpan vroeg genoeg op
het vuur (zodat hij goed warm is)
dan als de rijst bijna gaar is de
Asperges ‘drogen’ en even kort
grillen en met zout en olijfolie
bestrooien en ca 4 minuten in een
voorverwarmde oven zetten.
Dan de tonijn in de zeer hete
grillpan, ca 2 minuten aan elke
kant (vraag ook altijd even aan de
visboer).
Bij de rijst, die inmiddels klaar
is, de limoensap toevoegen en de
gehakte peterselie.
Risotto opdienen op voorverwarmde borden (rijst koelt zeer
snel af).
op de risotto de tonijn en 3
groene Asperges ernaast.

Asperges:
- 18 groene Asperges of meer als
ze klein/dun zijn
- olijfolie
- zout
Tonijn:
- 3 plakken verse Tonijn van ca.
150 / 200 gram
- zorg wel dat ze dik genoeg zijn
om te grillen
Risotto:
- 450 gram risotto rijst
(carnaroli) (75 gram per
persoon)
- 250-260 cc witte wijn
- 950-970 cc kippenbouillon
(vers getrokken of van tablet)
- 1 limoensap & rasp
- olijfolie
- 2 sjalotjes
- 2 teentjes knoflook
- zout
- verse peterselie
Bereiding (kan van te voren):
Limoen uitpersen en licht de
buitenkant raspen, peterselie fijn
hakken.
Sjalotjes en knoflook zeer fijn
snijden.
Asperges eventueel schillen en in
water wegzetten of alleen wassen en stukje van de onderkant
afsnijden, dunne groene asperges
hoeven niet geschild te worden.
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Sint Jozefschool Vinkeveen omarmt project De Vreedzame School

Leerlingen worden mediator
Wat is nou een
‘aangewezen
bromfiets’
Het aantal gemotoriseerde voertuigen
breidt zich met de dag uit. Ook in De
Ronde Venen. Inmiddels zijn we een
klein beetje gewend aan de verschijnsels Segway, Trigger en Spider. Deze
vervoermiddelen worden nog vaak
onterecht als speeltjes gezien. De
Trigger en Spider zullen u, als gewone
verkeersdeelnemer, waarschijnlijk
niet direct iets zeggen. Dat is niet zo
vreemd. Toch weet ik zeker dat u er
wel eens eentje tegengekomen bent.
Ik zou me overigens over die leemte
in uw kennis niet al te veel zorgen
maken. Anders is het met de Segway.
Dit elektrische tweewielige vervoermiddel heeft inmiddels een plaatsje
veroverd op onze wegen en zult u vast
herkennen. Dat is waarschijnlijk ook
de reden dat hun concurrentie niet stil
heeft gezeten. Het resultaat kunt u
sinds 1 september 2011 in Nederland
aantreffen.
Na het toelaten van de bekende
Segway heeft onze Tweede Kamer
de wens geuit om de toelating voor
dergelijke vervoermiddelen te vereenvoudigen. Uiteraard zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. Door
een wijziging in de Wegenverkeerswet
kunnen voertuigen vanaf heden aangewezen worden als bromfiets. Men
spreekt dan van een “aangewezen
bromfiets”. Voor deze voertuigen is
geen enkel rijbewijs vereist.
De eerste geluksvogel die voor dit
predicaat in aanmerking kwam, is de
elektrische Trikke. De naam is waarschijnlijk afgeleid van een ‘trike’, een
gemotoriseerde driewieler. Doordat de
Trikke gelijkgesteld is aan de Segway,
is de regelgeving dan ook precies
hetzelfde.
Omdat ik veronderstel dat u nieuwsgierig bent naar wat de “aangewezen
bromfietsen” wel en niet mogen geef
ik u een opsomming: ze mogen pas
bestuurd worden door personen die
minimaal 16 jaar oud zijn. Ze zijn
NIET kentekenplichtig en gebruiken
altijd het fietspad met een max. snelheid van 25 km/u. Een WA verzekering
is verplicht en het verzekeringsplaatje
moet bevestigd zijn aan het voertuig.
Het bijbehorende verzekeringsbewijs
moet de bestuurder altijd bij zich hebben en aan de politie kunnen tonen.
Verder zijn ook een voor- en achterlicht (mag afneembaar zijn) tijdens de
donkere uurtjes verplicht. Evenals de
rode reflectoren aan de achterzijde.
Voor gehandicapten met een zogenaamde gehandicaptenkaart zijn er
ruimere regels. Zij mogen op het
trottoir met max. 6 km/u. en voor hen
is ook de leeftijd van 16 jaar niet van
toepassing. Wat betreft die 6 km/u
in voetgangersgebieden, daar kom ik
in de toekomst vast nog wel eens op
terug.
peter hoogland
www.petorverkeer.nl

Op de Sint Jozefschool in Vinkeveen, de eerste ‘Vreedzame School’ in gemeente De Ronde Venen, zijn na
de herfstvakantie twaalf leerlingen uit de groepen 7 en 8 degenen die voortaan als eersten ruzies, die op
het schoolplein kunnen ontstaan, proberen op te lossen.

door anja verbiest

Vol trots ontvingen vrijdagmiddag 7 oktober Ouinten, Sanne,
Roos, Tom, Sterre, Anouk, Myrthe,
Thomas, Dylan, Charlotte, Linh en
Danny het diploma als afsluiting
van hun opleiding tot mediator
van De Vreedzame School. Drie
weken eerder waren ze daarvoor
aan de slag gegaan met externe
coach Ria van der Sar, die het
project in Vinkeveen begeleidt en
leerkracht Jenny Geers, die de
jonge bemiddelaars blijft begeleiden en de komende jaren nieuwe
mediatoren binnen de school zal
gaan opleiden.
Ria van der Sar: “De kinderen leren via dit project onder meer om
open te staan voor de verschillen
tussen mensen, conflicten vreedzaam op te lossen, een bijdrage te
leveren aan het algemeen belang

en actief verantwoordelijk te zijn
voor de gemeenschap. Ze ervaren
zo ook dat het uitmaakt dat ze er
zijn, dat ze ‘er toe doen’. Kinderen
hebben het nodig om nodig te
zijn.”
Het project De Vreedzame School
is aan het begin van het school-

jaar 2010-2011 al van start gegaan
met een uitgebreide, en nog steeds
voortdurende, training van alle
leerkrachten.
Jenny Geers: “Dat was en is heel
leerzaam. Bijvoorbeeld omdat
wij volwassenen moeten leren om
sommige zaken gewoon aan de

kinderen over te laten, want ook
zonder onze bemoeienis komen heel
veel zaken echt wel goed.”
In mei werd tevens een heuse sollicitatieronde voor de toekomstige
mediatoren gehouden in de, toen
nog, groepen 6 en 7. Jenny Geers:
“Alle leerlingen stelden we daarbij
twee vragen. Of ze iemand kenden
die dat bemiddelen volgens hen
heel goed zou kunnen doen. En of
ze misschien zelf mediator wilden
worden.”
Tijdens de afsluitende presentatie
in de gymzaal van de Sint Jozefschool vertelden alle mediatoren
vrijdagmiddag kort wat ze voor
hun toekomstige taak vooral heel
belangrijk vinden. Zoals het goed
naar iedereen luisteren, onpartijdig
zijn en respect hebben voor elkaar.
Daarna ontvingen ze een voor een
hun diploma en was het hoog tijd
om de gele hesjes aan te trekken
waarmee de ‘mediatoren van dienst’
straks voor al hun medeleerlingen
op het schoolplein goed te herkennen zijn.

Wijnkoperij Henri Bloem voor vijfde keer
winnaar in categorie wijnen tot vijf euro
In de Stadsschouwburg te
Amsterdam zijn de winnende
wijnhandelaren bekend gemaakt.
Dat gebeurde door Cuno van ’t
Hoff, schrijver van de nieuwe
Wijnalmanak 2012.
In de categorie ‘wijnen tot vijf
euro’ is onder de wijnspeciaalzaken Henri Bloem voor het vijfde
jaar op rij verkozen tot winnaar.
Naast de prestatie
om vijf keer winnaar
te worden, is het ook
bijzonder voor een
wijnspeciaalzaak om
zoveel wijnen ook
onder de vijf euro
in huis te hebben.
Hiervoor hoeven
wijnliefhebbers dus
niet per se naar de

supermarkten. Peter Bruijgom van
Henri Bloem Amstelveen/Wilnis
is enthousiast: “We zijn hier natuurlijk ontzettend trots op dat we
naast ons enorme assortiment van
topwijnen ook goed meekunnen in
de klasse tot vijf euro. Dat is nog
iets wat veel wijnliefhebbers niet
van ons weten.”
Neerlands bekendste wijnschrijver
Hubrecht Duijker stond aan de
wieg van de Wijnalmanak, maar dat stokje is
inmiddels overgenomen
door wijnjournalist
Cuno van ’t Hoff en
zijn professionele
proefteam. Wijnkoperij
Henri Bloem is gevestigd op de Herenweg
35 te Wilnis.

www.henribloem.nl.

Makelaardigheden
Hulde!
Zoals u misschien weet, bestaat
ons kantoor uit een team van vier
dames, die dagelijks Vida bestieren. Dit is toevalligerwijs ‘natuurlijk’ ontstaan en bevalt ons allen
prima! Ondanks het gegeven dat
vrouwen de naam hebben altijd te
kletsen en mannen heel zakelijk
zijn, is daar bij ons niets van te
merken.Wij zijn namelijk zakelijk
én persoonlijk, zeggen we altijd.
Wij houden natuurlijk wel van
gezelligheid en gaan dan ook zo
nu en dan, na kantoortijd, gezellig
nog even bijkletsen op het terras
bij Gerrit of Frans. Onder het genot
van een lekker drankje en bitterballen; dat dan weer wel!

Wat veel mensen niet weten is, dat
wij wel degelijk vergezeld worden
door een parttime medewerker; ja,
een man dus! Weliswaar onbezoldigd, maar daarom niet minder
gewaardeerd.
We zijn dan wel geëmancipeerd,
maar vinden het wel heerlijk als
iemand de deur voor ons openhoudt of onze jas aanneemt en...
als de tuinborden voor ons worden
geplaatst. Ja, dat is hem, onze
bordenman! ‘Te koop’, ‘Verkocht’,
‘Open Huis’. Regelmatig gaat hij op
pad met z’n tasje gevuld met moersleutels, hamer, boutjes, tie-wraps
en wat je al zo nodig hebt om een
bord netjes neer te zetten. Niks is
te gek. Hij zoekt het mooiste plekje
uit zodat het bord uit alle hoeken
zichtbaar is.

Super Sportief bij Spel en Sport DRV
Een pittige les voor de meest fitten
onder ons, die hun conditie graag op
peil willen houden. De gevarieerde
lessen zijn zowel voor sportieve
mannen als vrouwen. Na een goede
warming up (meestal op muziek)
komen de matjes op de vloer en
werken we aan de versteviging van
verschillende spiergroepen: buikspieren, rugspieren, arm- en beenspieren.
We gebruiken verschillende materialen zoals dynabands, gewichten,
springtouwtjes en ballen. Ieder kan
op eigen niveau werken, maar heeft

wel de stimulans van de anderen. Dat
houdt je bij de les.
De les wordt afgesloten met een
(bal)spel. Dat doet een beroep op het
uithoudingsvermogen en is tegelijk
een spannende uitdaging.
Wie benieuwd is of deze les wat voor
hem of haar is, kan gerust komen
meedraaien. Hartelijk welkom!

Plaats en tijd: De Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24, Wilnis,
donderdag 20.30 – 21.30 uur.
Kosten: 116 euro/seizoen.

Alhoewel... heel soms wordt het
iets té technisch en schakelen we
onze huisaannemer Piet in om zo'n
megabord met planken, schoren en
palen de grond in te krijgen.
Maar goed, onze eigen bordenman
heeft overigens meer makelaarservaring dan wij met z’n vieren
samen. En dan te bedenken dat ik
zelf toch ook al weer meer dan 15
jaar in de makelaardij actief ben. U
bent vast benieuwd wie deze mystery kracht is, op wie we zo gesteld
zijn… Het is mijn eigen vader Guus
(van Acker)!
En omdat hij vandaag officieel
pensionaris wordt, willen we hem
vandaag in het zonnetje zetten en
bedanken voor alle inzet en adviezen tot dusver. Hij is dan wel 65
jaar geworden vandaag, maar hij
heeft beloofd nog niet te stoppen
als onze steun en toeverlaat.

Pap/Guus, van ons alle vier: Van
harte gefeliciteerd met je 65e
verjaardag en vanaf deze plek een
dikke knuffel voor jou als gewaardeerde kracht!
Liefs van de Vida-meiden
en van mij in het bijzonder,
Martine
martine duchhart

- van acker

Vida makelaars og Tel. 0297 21 29 87
Dorpsstraat 14
info@vidamakelaars.nl
3641 EC Mijdrecht www.vidamakelaars.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Adriaan Bouwdewijn

De stem van de veranderende gemeenschap
Tot 1948 was Baambrugge een zelfstandige gemeente, met een eigen gemeentehuis en een eigen gemeentewapen.
Nadat het dorp deel uit ging maken van de grotere gemeente Abcoude bleef de behoefte bestaan om het eigen
dorpse karakter zo goed mogelijk in stand te houden. Jarenlang veranderde er niet zo veel, maar de laatste decennia is Baambrugge een dorp in beweging. Niet in de laatste plaats vanwege de toeloop van buitenaf. Inwoners willen meepraten over de toekomst van hun leefomgeving. De Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge is opgericht
om de lokale gemeenschap een stem te geven, zegt voorzitter Adriaan Bouwdewijn.
Een jaar of vijf geleden werd in
Baambrugge een aantal brainstormsessies gehouden over de toekomst
van Baambrugge. Met behulp van een
extern adviesbureau werden thema’s
vastgesteld die voor de inwoners
belangrijk zijn. “Het gaat daarbij om
zaken als bouwen en wonen, veiligheid, zorg voor ouderen, voorzieningen voor de jeugd, onderwijs en zo,”
zegt Adriaan. “Toen is besloten om
een vereniging op te richten, die stem
geeft aan de ideeën die in de dorpsgemeenschap leven. De Vereniging
Dorpsbelangen Baambrugge zet zich
er voor in om samen met de gemeente de ideeën en plannen vorm te
geven. In feite zijn we toen al gestart
met een aanpak, die momenteel door
het huidige college van de gemeente
De Ronde Venen tot speerpunt van
beleid is verheven. Onder het motto
‘kernachtig verbinden’ en ‘wijkgericht
werken’ wil het gemeentebestuur
een poging doen de inwoners zo goed
mogelijk bij het beleid te betrekken.
Onze vereniging kan en wil daarin een
belangrijke rol spelen. Daarbij willen
we niet alleen reageren op initiatieven die elders ontstaan en die voor
ons van belang zijn, maar we zullen
ook zelf initiatieven nemen en met
voorstellen komen.”

Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
Er is indertijd bewust gekozen voor
de verenigingsvorm. Adriaan: “Een
vereniging biedt de beste mogelijkheid om op democratische wijze met
de inbreng van de leden om te gaan.
We hebben een bestuur, waarvan
ik op dit moment de voorzitter ben.
Inwoners van Baambrugge worden
niet zomaar automatisch lid. Je moet
je daarvoor wel aanmelden. Meestal
is men als gezin lid, de zogenoemde
‘huisdeurleden’. Het totaal aantal
stemgerechtigde leden is ruim driehonderd, maar die vertegenwoordigen
meer dan vierhonderd inwoners. We
hebben dus een hoge dekkingsgraad
onder de Baambrugse bevolking.”
Voorzitter Adriaan Bouwdewijn benadrukt dat de verenigingsconstructie
ook verplichtingen schept. “Je moet
daar heel zuiver in zijn. In de statuten
hebben we ook verankerd dat we als
vereniging geen partij kiezen wanneer er onderling tegenstrijdigheid
van belangen ontstaat. Onpartijdigheid is belangrijk. We proberen de
leden zo goed mogelijk overal bij te
betrekken. Eénmaal per jaar hebben
we een algemene ledenvergadering.
Tenminste vier keer per jaar verspreiden we een Nieuwsbrief. En we
organiseren hier in het Dorpshuis
regelmatig themabijeenkomsten.
Informatie over de vereniging vindt

RegioBank Wilnis pakt uit ...
het lijkt wel Sinterklaas!
Bij RegioBank Wilnis heeft men
niet te maken met 0900-nummers
of onpersoonlijke kantoren, maar
worden de bankzaken gewoon op
kantoor geregeld met de persoonlijk Adviseurs. RegioBank Wilnis
kent haar klanten. Dat zorgt voor
vertrouwen en altijd een goed
advies.
RegioBank staat volgens onderzoek
van de Consumentenbond (juni 2011)
in de top 3 van banken met de meest
tevreden klanten. Medewerkers van
RegioBank krijgen maar liefst een
8 van de klant. Die waarderen met
name hun snelheid, bereikbaarheid
en deskundigheid.
Een complete bank met tevreden
klanten
Of het nu gaat om sparen, betalen,
hypotheken of andere financiële wensen, bij RegioBank Wilnis krijgt de
klant altijd een oplossing op maat. Zo
is er de mogelijkheid om te Internet
Bankieren, maar het hoeft niet. Gewoon langskomen om de bankzaken
te regelen kan ook. RegioBank Wilnis
staat bovendien bekend om haar

heldere producten en altijd aantrekkelijke spaarrente.
Cadeautjes!
Stap voor het einde van het jaar over
naar RegioBank Wilnis en geniet van
extra voordeel. Wie nu een spaarrekening opent en 10.000 euro stort,
krijgt een luxe weekendtas. Bij het
openen van een betaal- én spaarrekening met een storting van € 5.000
krijgt men naast de weekendtas een
jaar lang gratis Plus Betalen, het
complete betaalpakket van RegioBank. De overstap wordt snel en
eenvoudig geregeld.
Vertrouwd
Alles bij één bank, dat is wel zo
makkelijk en vertrouwd. En zoals
klanten uit eigen ervaring weten,
kan men altijd bij langskomen. Dus
ook om bankzaken te regelen. Bel
voor een afspraak of loop binnen bij
RegioBank Wilnis. De koffie staat
klaar. RegioBank Wilnis is gevestigd aan de Dorpsstraat 7 in Wilnis,
tel.0297-289090.

*Rentewijzigingen voorbehouden

men ook op onze website

www.dorpsbelangenbaambrugge.nl.”
Actiepunten
In de loop van de tijd heeft de
vereniging zich al op verschillende
fronten gemanifesteerd. Adriaan: “We
verdelen de actiepunten in aparte
portefeuilles en samen met de leden
bepalen we dan de prioriteit. De
aanleg van de vernieuwde A2 is zo’n
thema dat ons nog steeds bezig houdt.
Dat was meteen een lastig onderwerp, want we hadden hier ook te
maken met Rijkswaterstaat. En daar
is men niet zo erg gecharmeerd van
de inbreng van betrokken bewoners.
Ondanks het feit dat de weg inmiddels
klaar is, zijn wij er nog niet klaar mee.
We zoeken nog naar oplossingen voor
een paar problemen. Ons groene uitzicht is veranderd in een vergezicht op
een snelweg. We pleiten daarom voor
aanleg van een groene wand. Dan is
er voor ons ook nog het probleem van
de geluidsoverlast en van het fijnstof.
We zijn van plan om met wethouder
Schouten nog eens te bekijken wat er
nog aan gedaan kan worden.”
Een tweede dossier dat er al jaren ligt
is het dorpshuis ‘De Vijf Bogen’. “Zo’n
dorpshuis neemt een centrale plaats in
binnen een dorpsgemeenschap,”stelt
Adriaan vast. “Het is een plaats van
samenkomst, verenigingen hebben er
hun thuisbasis, er worden bruiloften

Workshop Halloweenpompoen maken
Wilt u deze herfst ook zo’n mooie
bewerkte pompoen in de tuin? Tijdens deze workshop leert u hoe u
van een pompoen een kunstwerk
kan maken.
Er zijn veel verschillende motieven,
dit kan iets leuks of iets engs zijn.
Het uitsnijden van de pompoen lijkt
moeilijk, maar valt in de praktijk
reuze mee. Verder krijgt u ook tips
om de pompoen goed en lang te bewaren. De workshop wordt geheel
in Halloween sfeer gegeven.
Keus genoeg: Workshops op 26 oktober
14.00 - 17.00 uur of 19.00 – 22.00 uur
en 27 oktober 19.00 – 22.00 uur
Workshopadres: Lindeboom 7 in
Mijdrecht, tegenover Bart Smit
en tussen de twee Mondria’s in.
Cursuskosten € 5, materiaalkosten:
€ 17,50
Inschrijven kan via de Rabobank of
via internet op www.cursusproject.nl
Wie meer wil weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan
bellen 0297 261849, of mailen:
auwert@casema.nl

foto patrick hesse

Adriaan Bouwdewijn: “Wij zetten ons in om samen met de gemeente ideeën en
plannen vorm te geven. We zijn destijds al gestart met de aanpak, die momenteel
door het huidige college De Ronde Venen tot speerpunt van beleid is verheven.”
en partijen gehouden en mensen ontmoeten elkaar daar. Ons dorpshuis
moet nodig opgeknapt worden. Het is
verouderd en economisch afgeschreven.
Er zijn ook al concrete nieuwbouwplannen uitgewerkt. Het dorpshuis kent een
eigen bestuur. Het gebouw en de grond
is eigendom. Er rust geen financiële
last meer op, maar het zal in deze tijd
moeilijk worden om het gefinancierd te
krijgen.”
Utrechtse Vereniging Kleine Kernen
Dorpsbelangen Baambrugge is lid van
de Utrechtse Vereniging van Kleine
Kernen. Adriaan: “We ontmoeten
daar tal van wijk- en dorpsraden. Niet
alleen die uit onze eigen gemeente
zoals de Hoef en Amstelhoek, maar
ook uit andere Utrechtse gemeenten.
We leren heel veel van elkaar en het
levert ook een interessant netwerk
op. In de meeste kernen worstelt men

met vergelijkbare problemen. Denk
aan de woningbouw, de behoefte
aan woningen voor starters en voor
eenpersoons huishoudens, maar
ook tal van zaken op het vlak van
de inrichting van het landschap en
de waterhuishouding. Zaken die de
dorpsgrenzen vaak overstijgen. Het
moge duidelijk zijn dat wij erg blij
zijn met het aangekondigde kernenbeleid van de gemeente. En uiteraard
zullen we daar een rol in spelen. De
eerste contacten met de gemeente
zijn bemoedigend. We zijn blij met de
inzet van contactambtenaar Marcel Wolswijk die er hard aan trekt,
ondanks het feit dat hij maar een
beperkt budget ter beschikking heeft.
We zijn niet van plan om te wachten
op wat men in het gemeentehuis voor
ons bedenkt, maar we zullen samen
met onze leden zaken op de agenda
plaatsen die wij belangrijk vinden.”
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Tekst en foto's Patrick Hesse

“Het was een vruchtbaar jaar”

Het Connect - Roké zijspanteam
tweede bij Nederlands kampioenschap
Samen zijn ze net meer dan honderd jaar oud, maar dat heeft ze er niet van weerhouden in de zeer competitieve
en fysieke sport van het zijspanracen de tweede plaats in het Nederlands kampioenschap te bemachtigen. Een
resultaat van formaat. Ik zoek Kees Kentrop en Gerard Daalhuizen op in hun werkplaats -gesitueerd achter Roké
Motors- voor een praatje en om de bekers te bewonderen die de heren het afgelopen jaar bij elkaar hebben gesprokkeld. Hoogtepunt daarbij is de behaalde eerste plaats tijdens het Pinkster Raceweekend in Oss.
Historie
Na veel trainen, blauwe plekken en
een prima voorbereiding begonnen
de heren in 2008 aan hun eerste
seizoen in de nationale zijspanracerij.
Dit ging in het geheel niet onverdienstelijk; aan het einde van het seizoen
staan ze op de zesde plaats. Gemiddeld waren er zo’n 28 rijders per
race, dus een uitstekende presentatie.
Na ook in 2009 wederom een uitstekend jaar te hebben gedraaid (vijfde
in het eindklassement) waren de
heren er in 2010 helemaal klaar voor
om de gevestigde orde, die steeds de
eerste vier plaatsen bezetten, eens
flink wakker te schudden. Eind 2010
is deze missie geslaagd en hebben
de heren de derde plaats in het
kampioenschap weten te bemachtigen. Echter, de honger is nog niet

gestild. Hoe zou het zijn om in het
volgende seizoen nog één plaatsje op
te schuiven?
Er wordt een plan gesmeed, want
gezien de supersnelle concurrerende
teams is dit geen gemakkelijke
opgave.
Louis Christen Racing
Na veel wikken en wegen hakken
Kees en Gerard eind 2010 de knoop
door: als ze de tweede plaats willen
behalen, moet alles perfect zijn. Er
wordt besloten een spiksplinternieuw
span te laten bouwen door niemand
minder dan Louis Christen Racing.
Een zijspan van deze mondiaal vermaarde auto/motor bouwer uit Zwitserland staat al meer dan 25 jaar
garant voor succes en is het beste wat
erop dit gebied in de wereld te koop

is. Nadat het span klaar is, wordt
er door Gerard en vooral Kees, die
bekend staat als de zijspangoeroe van
Nederland, nog een serie indrukwekkende technische modificaties
uitgevoerd. Een aantal daarvan is zo
innovatief dat ze later zelfs door LCR
worden doorgevoerd.
Seizoen 2011
Na de openingswedstrijd tijdens het
Paasweekend in Assen, waar een
zesde plaats wordt behaald, moet
voornamelijk piloot Kees erg wennen
aan het nieuwe span. Met name op
het gebied van de banden valt er
nog wel het een en ander te winnen.
Een wat andere afstelling in het
Raceweekend in België begin mei,
resulteert meteen in een tweede en
derde plaats. Gerard en Kees zijn dui-

Kees Kentrop (links) en Gerard Daalhuizen in hun werkplaats.
delijk op de goede weg en zo worden
er het hele seizoen goede resultaten
behaald met zelfs een overwinning in
Oss tijdens het Pinksterweekend. Medio september, met nog één wedstrijd
te gaan, staat het duo met 147 punten op de tweede plaats in het overall
klassement. Bennie Streuer en Kees
Endeveld staan met 188 punten aan
kop. Derde zijn Jarno Keppel en
Freek Dirksen met 134 punten.
Race of the Champions
De laatste wedstrijd wordt gereden
op 25 september op het TT Circuit in
Assen en heeft de toepasselijke naam
de ‘Race of the Champions’. Met 13
seconden voorsprong op de num-

mer vier worden de heren derde en
uiteindelijk tweede in het eindklassement. Missie geslaagd! De beide
Rondeveners zijn dik tevreden met dit
resultaat.
Om de overwinningsroes te doorbreken, vraag ik tot slot: “Zo heren en
dan gaan jullie zeker volgend jaar
voor de titel?” De glimmende pretogen van Kees spreken boekdelen.
Ik laat de mannen weer met rust,
want ondanks dit mooie resultaat
beginnen ze gewoon met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Wie weet...

Jeugdschaatsers Nooitgedacht weer van start
Zaterdag jl. stonden de jongste schaatsers van IJsclub Nooitgedacht voor het eerst dit seizoen
op het ijs. Ruim 120 enthousiaste kinderen uit De Ronde Venen en omstreken zetten hun eerste schreden op het ijs van de Jaap Edenbaan. Voor veel kinderen was het zelfs de eerste keer
dat ze op schaats stonden en dat was best wel spannend. Met de nodige aanmoedigingen langs
de kant, wisten velen zich op de dunne ijzers voort te bewegen. De 120 kids uit De Ronde
Venen en omstreken schaatsen onder begeleiding van 24 jeugdleiders iedere week op de Jaap
Edenbaan. De schaatslessen van 16:55 tot 17:55 uur zijn bestemd voor kinderen van 6 tot en
met 12 jaar. Bij IJsclub Nooitgedacht zijn voor dit seizoen nog voldoende plekken vrij. Voor
meer inlichtingen en voor aanmeldingen kan men contact opnemen met Luciën Wolvers. Tel:
0297-282156. Zie ook: www.ijsclubnooitgedacht.nl

DE GROENE VENEN 		

21

AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Hyundai i40

Hyundai op dreef
Op deze pagina mocht ik het al eerder roepen: de Koreaanse autofabrikanten zijn goed op dreef. Kia timmert als een malle aan de weg en
zusterbedrijf Hyundai doet ook niet anders. Resultaat is dat het ene na
het andere model de markt op komt en het de Europese concurrentie
weer zwaarder maakt.
Voordat we naar de ster van
vandaag kijken even dit tussendoor:
Hyundai heeft een bizarre auto
gelanceerd, de Veloster. Een asymmetrische auto met twee deuren
aan de ene zijde, en slechts één
deur aan de andere kant. Helaas
konden we 'm nog niet meenemen
voor een proefrit, maar je kunt de
Veloster bekijken aan de Hofland in
Mijdrecht. Apart ding, leverbaar in
gave kleuren, waarbij de velgen ook
een subtiel strookje in dezelfde kleur
meekrijgen. Wellicht later nog een
keer een proefrit, voor nu introduceren we de i40.
De i40 CW is Hyundai's nieuwe
station. Eentje die de concurrentie
aan gaat met de Volkswagen Passat,
Ford Mondeo, Ford Focus Station,
Skoda Octavia en Opel Astra Sports
Tourer. En ja, ik heb zojuist een
aantal modellen genoemd die niet
in dezelfde klasse thuis horen. Ik
zal het uitleggen. De i40CW heb je
met een 1.6 GDI benzinemotor al
vanaf € 24.495,-. Dat zijn bedragen
waarmee de i40 concurreert met de
Focussen en Astra’s van deze wereld.
Ga je voor de 2.0 GDI benzinemotor,
dan begin je met € 24.995,- waarmee je nog steeds in die klasse zit.
Je kunt ook dieselen vanaf
€ 27.995,-, je krijgt dan de 1.7
CRDi. En met dit soort bedragen
kom je in de buurt van een hogere
klasse. Kwa formaat en afmetingen
doet de i40 ook niet onder voor
de Passat. De CW beschikt over
een bagageruimte van 553 liter.
Toegegeven, de Passat beschikt over
50 liter meer, maar met de banken
plat is dat verschil nog maar 20 liter
(1719 liter voor de i40, 1731 voor
de Passat). Mooie bijkomstigheid is
dat de i40 leverbaar is in diverse uitvoeringen met bezine- en dieselmotorisering en slechts 20% bijtelling.
Dat is iets waar de zakelijke rijder
blij van wordt. Waar de zakelijke
rijder misschien iets minder blij
van wordt is het start-stop-systeem.
Het systeem werkt prima, maar
bijkomstigheid is een veel te groot
uitgevallen Blue Drive-badge op het
zijpaneel. Één ding weet ik zeker:
ik zou de dealer dringend verzoeken

die badge te verwijderen. De i40 is
een prachtig gelijnde auto, maar de
badges komen goedkoop over. Sorry
Hyundai, maar ik wil niet over de
daken schreeuwen dat ik lief voor
het milieu ben.
Omdat de i40 een succes gaat worden in de zakelijke markt… Pardon,
wat? Ja, dat is een statement dat
ik durf te maken. De i40 is sinds de
introductie al populair en dat blijkt
ook uit de verkopen. Op de dag van
de rijtest stonden er twee exemplaren in de showroom te wachten
op de nieuwe eigenaar en ladingen
nieuwe modellen zijn onderweg
vanuit Tsjechië om vervolgens
hier opgehaald te worden door de
nieuwe eigenaar. Tsjechië? Ja, ook
ik was even verbaasd, maar deze
Koreanen komen dus uit Tsjechië.
Hyundai brengt niet alleen het
designwerk, maar ook de productie
onder in Europa. Maar goed; omdat
de i40 een succes gaat worden in
de zakelijke markt heb ik de 1.7
CRDi diesel meegekregen voor de
proefrit. Voorzien van een A-label
en 20% bijtelling. Deze Business
Edition is voorzien van een optioneel
panoramisch schuifdak (€ 1.495,-)
en komt daarmee op ongeveer 34
mille. Verder zitten de volgende
snufjes op deze Business Edition:
elektrisch bedienbare ramen en
buitenspiegels, 9 airbags (inclusief
knieairbag), hill start control, 16
inch lichtmetalen velgen, elektrisch
bedienbare stoelen, ruitenwisserontdooier, regensensor, bluetooth,

foto's patrick hesse

navigatie, iPod- en USB-connectie,
privacy glass en keyless entry. Voor
zo’n reisauto hebben we een vaste
testroute door de regio. Op de oprit
van de A2 klokken we de diesel op
ongeveer 13 seconden naar de 100
km/u. Dit alles in ongelofelijk veel
stilte. Over de klinkers van Abcoude
blijft het goed stil binnen, zo ook op
het industrieterrein van Abcoude.
Vervolgens over de Rijksstraatweg
richting Baambrugge blijkt de i40
ook lekker in de bochten te liggen.
Sturen gaat nauwkeurig, maar iets
te licht. In het centrum van Baambrugge, over de brug, blijkt de i40
ondanks zijn afmetingen uiterst
wendbaar. Over de Zuwe merken we
hoe het gesteld is met de vering, de
diverse formaten drempels zijn wat
dat betreft perfect. En het moet gezegd; ook dit verloopt in alle rust en
comfort. De fabrieksopgave van het
verbruik van 1 op 23,3 heb ik niet
kunnen halen, maar daar heeft bijna
iedereen moeite mee. Hoewel het
me ooit met de Hyundai i30CW wel
gelukt is. Wil je de i40CW verder
nog aankleden, dan kan dat. Op de

optielijst prijken verder nog zaken
als een zestraps automaat, Adaptive
Front Lighting System, en Lane Keeping Assist.
Het interieur ziet er goed uit,
scherpe lijnen, fijne materialen en
alles is makkelijk te bedienen. Het
(touchscreen) navigatiescherm dient
tevens als display voor de achteruitrijdcamera. Ook het interieur doet
niet meer onder voor Europeaanse
merken.

rijbewijs inleveren.

een aanrijding met een auto.

Alle factoren op een rijtje en je realiseert je dat je bijna niet meer door
hebt dat dit een Koreaanse Tsjech is.
Op één ding na; bij het uitschakelen
speelt er irritant Windows-Koffietijdachtig-deuntje. Hoewel ik de tijd er
niet voor had, ga ik er vanuit dat dit
uit te schakelen is via de uitgebreide
boordcomputer. De i40 komt ook als
hatchback, maar ik verwacht dat de
Hollanders eerder zullen vallen voor
dat beetje extra ruimte achterin.
En geef ons eens ongelijk. Kijk nog
maar eens goed naar de foto’s en
met name de koplampen. Die gaan
we binnenkort nog veel vaker zien.

Hyundai i40
Gereden versie: Hyundai i40
CW 1.7 CRDi Blue Business
Edition
Vermogen: 115 pk
0-100: 12,9 s
Top: 190 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 23,3
/ 4,3 l/100km
Prijs gereden model:
€ 33.944,Alternatieven:
Ford Focus, Ford Mondeo, Opel
Astra, Opel Insignia, Peugeot
508, Skoda Octavia, Toyota
Avensis, Volkswagen Passat

Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
Website: www.rovemij.nl

Politienieuws
Abcoudenaar rijdt
met teveel op
Een automobilist bleek in de nacht
van zondag 9 op maandag 10 oktober
beduidend te veel te hebben gedronken. Hij raakte zijn rijbewijs kwijt.
Rond 02.05 uur controleerden
agenten een 31-jarige automobilist

uit Abcoude op de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude. De man bleek
een behoorlijke slok te veel op te
hebben en zij hielden hem aan. Bij
de ademanalyse in het politiebureau
blies hij 730 ug/l, meer dan drie keer
het wettelijke maximum van 220
ug/l. Tegen de verdachte is procesverbaal opgemaakt en hij moest zijn

Bromfietser gewond
op Anselmusstraat
Mijdrecht

Een scooterbestuurder raakte op
dinsdagavond 11 oktober gewond bij

Rond 18.40 uur reed een 25-jarige
automobiliste uit Mijdrecht over de
Anselmusstraat in Mijdrecht. Ter
hoogte van de kruising met de Gijsbert van Stoutenborchstraat remde
de Mijdrechtse af om voorrang te
verlenen aan een auto die van rechts

kwam. Een achter de Mijdrechtse
rijdende 17-jarige scooterbestuurder
uit Mijdrecht zag dit kennelijk te
laat. Hij remde hard, waardoor de
scooter onderuit ging en de jongen
tegen de achterzijde van de auto
botste. Hij is met onbekend letsel
per ambulance naar het AMC in
Amsterdam gebracht.
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Cursussen
Twee unieke cursussen bij De Paraplu
Eind oktober starten bij de
Stichting Paraplu twee unieke
en interessante cursussen,
waarvoor nog een aantal plaatsen open zijn en dus mogelijkheden bieden om zich nog in te
schrijven.
Workshop Fotobol maken
Deze workshop wordt verzorgd
door de bekende en creatieve
kunstenares Ans van Kerkwijk:
“We werken met voorgestanste
vormen die zelfklevend zijn; zij
worden als een bol van ongeveer 25 cm. in elkaar gezet.
De foto's worden in de bolvorm
gesneden of geknipt en de bol
wordt aan de binnenzijde met de
foto's bekleed. Leuk voor op de
schoorsteen of hangend aan het
plafond.”
Het materiaal dat voor deze
workshop nodig is wordt door
de docent geleverd. De materiaalkosten bedragen € 12,50.
De cursisten nemen 20 foto's of
fotokopieën mee van ongeveer
8 bij 10 cm en verder een klein
schaartje, eventueel een hobbymesje, liniaal en potlood.
De workshop vindt plaats op
donderdag 27 oktober van 09.30
- 11.30 uur. De kosten zijn
€ 8,00.
Cursus Weblog maken
In deze workshop van twee
avonden leren de deelnemers
hun eigen weblog te maken.
“Een weblog is kort samengevat een website waarop u uw
persoonlijke verhalen en foto's
kunt delen met uw familie en/
of vrienden. Het gaat over uzelf,
uw favoriete automerk of over de
kat van de buren; het maakt niet
uit. U kunt over elk onderwerp
gaan bloggen!”, vertelt docente
Sandra Loogman.
Behalve leuk is webloggen ook
erg handig. Men kan vanaf elke
plek ter wereld inloggen en de
eigen weblog bijwerken, mits er
natuurlijk een internet verbinding is. Voor deze workshop is
een goede basiskennis van de
computer en het internet vereist.
Deelnemers worden verzocht van
te voren na te denken waar hun
blog over moet gaan en nemen
toepasselijke foto's mee op een
USB-stick.
De cursus vindt plaats op de
maandagen 31 oktober en 14
november van 20.00 tot 22.00
uur. Kosten: € 20,00.
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 ingeleveren dat kan
worden gedownload op www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de ‘Paraplu’,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
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Netwerkbeheerder Stedin: Handvol grondeigenaren De Ronde Venen vertraagt werkzaamheden

Stroomstoringen: vernieuwen kabels duurt
nog tot 2013
Met de regelmaat van de klok is het raak: de stroom valt uit. Deze
week waren Amstelhoek en De Hoef weer eens aan de beurt. De eerste
zwakke kabel begaf het door de hevige regenval, even later was een
kabelbreuk bij de dijkwerkzaamheden in De Hoef de oorzaak. De inwoners van De Ronde Venen zijn het inmiddels behoorlijk zat. Al jaren
wordt de gemeente geteisterd door uitval van het energienetwerk en
zitten honderden huishoudens vaak uren zonder stroom. Zaklampen,
kaarsen en lucifers worden tevoorschijn gehaald en men past zich gelaten aan.
door bob de vilder

De belangrijkste oorzaak van de problemen is zo’n 40 kilometer aan verouderde kabel, aldus woordvoerder
Lucas Stassen van netwerkbeheerder
Stedin. “Door extreme grondwerking en de zure veengrond hebben
onze kabels het zwaar te voorduren. De kabels hebben daarom
een aanzienlijk kortere levensduur
dan gemiddeld en moeten worden
vervangen.” Inmiddels is ongeveer
10 kilometer oude kabel vernieuwd.
Met de overige 30 kilometer wordt
dit najaar gestart en de werkzaamheden lopen door tot 2013. “Helaas
heeft een aantal grondeigenaren in
de gemeente nog geen toestemming
gegeven voor het kabelleggen,” al-

dus Stedin. Namen en rugnummers
wil het bedrijf niet geven, maar de
noodzakelijke werkzaamheden lopen
hierdoor wel onnodige vertraging
op. “Dan kan het zomaar een jaartje
langer gaan duren.” Stedin geeft aan
dat bewoners vooral in detail willen
weten welke vergoedingen zij kunnen
krijgen als hun achtertuintje moet
worden opengebroken.
Geen partij
De gemeente De Ronde Venen geeft
aan geen partij te zijn in het conflict
tussen Stedin en bewoners: “Het is
een privaatrechtelijke kwestie. Stedin heeft van iedere grondeigenaar
toestemming nodig om te mogen
werken op privéterrein. Deze
toestemming wordt geregeld in een

Het staat misschien romantisch, zo'n huiskamer met kaarsjes; toch zijn veel
inwoners van De Ronde Venen de frequente stroomstoringen meer dan beu.
zogenaamde zakelijk recht overeenkomst. Wij kunnen geen actievere rol
spelen om het proces te versnellen,
maar we proberen wel goed mee te
denken. We kunnen er bijvoorbeeld
ook voor kiezen om bepaalde locaties
te omzeilen.”Via de website van
de gemeente kunnen inwoners alle
ingediende voorstellen opvragen.
Een presentatie van Stedin van alternatieve plannen aan de gemeente
ging vorige week niet door, vanwege
de lokale bestuursperikelen.
Inhoud diepvries weggooien
Een montere inwoner van Amstel-

hoek merkt op: “Ach, dat koud
douchen overleef ik nog wel, maar het
regelmatig moeten weggooien van de
ontdooide inhoud van de diepvries is
behoorlijk vervelend.” Slachtoffers zijn
er niet, alhoewel een paar tropische
vissen het door uitval van een verwarmingselement niet hebben gered.
Recht op compensatie
Bij storingen langer dan vier uur hebben huishoudens recht op compensatie.
Richtlijnen hiervoor zijn te vinden op:
www.stedin.net. Vergoedingen worden
automatisch uitgekeerd en vindt men
terug op de energierekening.

Vinkeveen dit weekend niet bereikbaar vanaf de A2

Afsluiting N201 Vinkeveen en op-en afrit A2 Vinkeveen
Dit weekend worden er van vrijdag 14 oktober 20:00 uur tot maandag 17 oktober 05:00 uur asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de kruising tussen de N201 en de A2 bij Vinkeveen. De N201 tussen Vinkeveen en Hilversum wordt in verband hiermee in beide richtingen afgesloten. Bovendien is de op- en afrit
Vinkeveen (afrit 4) in de richting van Amsterdam naar Utrecht afgesloten.
De werkzaamheden hebben tot
gevolg dat Vinkeveen niet bereikbaar is vanaf de A2 (afrit 4). Het
verkeer wordt omgeleid via afrit 5
Breukelen.
Ook verkeer voor Hilversum wordt
omgeleid via Breukelen. Verkeer
uit Vinkeveen richting Utrecht of
Amsterdam wordt via lokale wegen
omgeleid. Verkeer vanuit Hilversum
wordt richting Utrecht omgeleid via
aansluiting Abcoude (afrit 3).
Onhandige planning
De afsluiting van de N201/A2 komt
op een moment dat Dura Vermeer
de werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe heeft opgestart. Deze
route kan dus niet als alternatief
worden gebruikt. Wat betekent dat

voor de bereikbaarheid, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten?
Woordvoerster Femke Kaptein
van gemeente De Ronde Venen:
“Begin 2010 is uitgesproken dat de
Baambrugse Zuwe pas zou worden
afgesloten wanneer de volledige
capaciteit van de A2 beschikbaar
zou zijn en de aansluiting bij Vinkeveen voltooid. Op dat moment werd
door Rijkswaterstaat ingeschat
dat de werkzaamheden eind 2010
zouden zijn afgerond. En hoewel
de volledige capaciteit van de A2
inmiddels geruime tijd beschikbaar
is, moesten de werkzaamheden
rond beide aansluitingen van de
afslag Vinkeveen worden uitgesteld,
omdat de zetting nog niet voldoende was.”

De gemeente geeft aan na alle
belangen tegen elkaar te hebben
afgewogen, uiteindelijk de keuze te
hebben gemaakt om met de reconstructie van de Baambrugse Zuwe
op 3 oktober jl.te starten, wetende
dat het capaciteitsprobleem van
de N201 met de aansluitingen van
de A2 op korte termijn opgelost
zouden zijn. Femke Kaptein: “Later
starten met de Baambrugse Zuwe
zou betekenen dat de Baambrugse
Zuwe voor een groter deel van het
vaarseizoen 2012 afgesloten zou
blijven voor doorgaand personenautoverkeer.”
Tijdelijke rijbaan
In de huidige planning is dat vanaf
1 juli 2012 buiten de reguliere

werktijden (07.00 – 16.30 uur)
weer mogelijk. De verdere afbouw
van beide aansluitingen op de N201
(o.a. het aanbrengen van asfaltdeklagen en de daarbij behorende
verkeersstrepen) zullen zoals bekend van vrijdag 14 oktober 20.00
uur t/m maandag 17 oktober 05.00
uur plaats vinden. De gemeente
heeft intensief overleg gehad met
de verschillende betrokken partijen
om overlast tot een minimum te
beperken. Gedurende de werkzaamheden aan de N201 wordt
een tijdelijke rijbaan open gesteld
voor personenauto’s om vanaf de
N201 de Groenlandsekade en vice
versa te bereiken. Vanwege de
breedte van die tijdelijke weg zullen deze verkeersstromen begeleid
worden door verkeersregelaars.
Hulpdiensten krijgen in geval van
een calamiteit uiteraard altijd een
onmiddellijke vrije doorgang.

Dit weekend wordt de laatste fase van
de aansluiting N201 op de A2
gerealiseerd.
foto's boven: dura vermeer;
luchtfoto links: peter bakker
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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: Welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International;
Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Zondaghulp Wasstraat
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Haarstylist m/v
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Monteur voor service en
onderhoud
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: MOBIEL SURVEILLANT
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer
Functie: Jr. verkoopadviseur ijzerwarenwinkel
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker /
Vakspecialist BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen e.o.
Functie: Verzorgende C (20-24 uur)
- Abcoude
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude
Functie: Wijkziekenverzorgende (2432 uur) - Abcoude
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude
Functie: Horecamedewerker fulltime Lunchroom ToF
Organisatie: Lunchroom TOF
Plaats: Mijdrecht

Functie: RECEPTIONISTE
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International;
Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

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

Functie: Medewerker goederenadministratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: commercieel medewerker
binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Operationeel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren Systeembeheerder
SolidQ IT
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek Medewerker /
Beheerder extern magazijn
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International;
Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: ASSISTENT PROJECTLEIDER
Organisatie: Asona Benelux BV
Plaats: UITHOORN

Functie: Oproepkrachten voor
overdag
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht
Functie: Accountmanager/verkoper
planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Woordzoeker week 41

Sudoku week 41
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Adieu
Boksen
Eensgezind
Eosine
Frontpassage
Heresie
Hofstee
Ineen
Janken
Kanteel
Keten
Kiekeboe
Merite
Naleven
Nazaat
Nekschot
Norit
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Oplossing puzzels week 40
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Alderliefste
-TROIS-

Frans-nederlandse
‘Powerchansons’
Vrijdag 28 oktober
Aanvang 20:30 uur
De Meijert, Mijdrecht
Reserveren: www.cultura-drv.nl

50
16,
€

Kaarten zijn te koop bij: Boekhandel Mondria - Mijdrecht,
De Meijert - Mijdrecht en Drogisterij De Bree - Vinkeveen
Aan de zaal: een half uur voor aanvang

