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Leerlingen van De Schakel op bezoek bij de krant
Tien leerlingen van basisschool de Schakel uit Vinkeveen beleefden vorige week donderdag een bijzondere dag. Ze kregen
namelijk een kijkje in de keuken van De Groene Venen. Dit was niet zonder reden… met elkaar hebben deze leerlingen namelijk gezorgd voor de input voor één complete pagina over de nieuwbouw van de school. Na eerst hun eigen pagina bij de
opmaak te hebben gezien, vertrok de groep naar Diemen, om daar bij Dijkman Offset het drukken van de krant en hun eigen
pagina gade te slaan. En wat een trots gevoel heb je dan als je met de gedrukte pagina in je handen staat!
Lees verder op pag 4.								
foto peter bakker

Burgemeester Divendal en Sinterklaas openen Venen on Ice
Vanaf aanstaande zondag kan er op het Raadhuisplein in Mijdrecht weer worden geschaatst. Burgemeester Maarten Divendal
geeft zondag 2 december om 11 uur het startschot, bijgestaan door Sinterklaas en een aantal schaatspieten. Tot en met 28
december a.s. kan men dagelijks (met uitzondering van 1e kerstdag) terecht bij Venen
on Ice en er is een afwisselend programma
van activiteiten. Op vrijdag- en zaterdagavonden is de baan tot 22 uur geopend, op
de andere dagen tot 21 uur. Hoogtepunten
zijn o.m. het schoolschaatsen op weekdagen, waarbij ruim 2.000 kinderen uit De
Ronde Venen schaats-instructie krijgen; het
G-schaatsen op de zaterdagochtenden; de
kerstmarkt op 16 december en de actie van
RTV Ronde Venen ter ondersteuning van
Serious Request in het weekend van 21 t/m
23 december. Zie ook pagina 12 of kijk op
www.venen-on-ice.nl voor de agenda van
dag tot dag.
foto rob isaacs
meer info op LUTZ.nl

VOLG ONS OP

OP = OP

LUTZ FASHION, HERENWEG 45, 3645 DE VINKEVEEN

€ 11,95 p.f.
€ 59,- per doos!
“De prins van Italië - lees de column”

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Afvalkalender 2013
volgende week in de
bus

Geen toekomst voor het Meerbad

In de week van 3 tot en met 8
december wordt de Afvalkalender 2013 verspreid onder alle
huishoudens in de gemeente De
Ronde Venen. Hierin is te lezen op
welke data in 2013 de verschillende soorten huisvuil worden
opgehaald.

De publieke tribune stroomde vol op 22 november jl. De toekomst van het Meerbad in Abcoude stond op de
agenda van de gemeenteraad. Al snel bleek echter dat het zwembad geen toekomst meer heeft. De ene na
de andere fractie liet weten dat een definitief einde van Het Meerbad niet te vermijden is. Het ging er alleen
nog om op welke datum de stop uit het bad getrokken gaat worden. Dat wordt 1 januari 2016, tenzij... er
een wonder gebeurt. Maar die kans lijkt niet erg groot.

De Afvalkalender bestaat dit
jaar alleen uit een kaart met de
inzamelingsdata. Hij is voorzien van
een boorgat en is gemakkelijk over
de kalender van het afgelopen jaar
heen te hangen. Zo houdt u toch
alle informatie over afval scheiden
bij de hand.
Afval goed scheiden is goed voor
het milieu. Het is ook gunstig voor
de hoogte van de reinigingsrechten
of de afvalstoffenheffing. Wilt u
dat deze niet stijgen en hebt u hart
voor het milieu? Help dan mee de
berg (grof)restafval te laten slinken
door te scheiden. (Grof)restafval
gemengd laten verwerken is duur.
De regels voor het inzamelen van
afval gelden overigens alleen voor
huishoudens die reinigingsrechten
/ afvalstoffenheffing betalen. Bedrijfsafval wordt niet ingezameld.

Weekmarkt Mijdrecht
gedeeltelijk verplaatst
In verband met de tijdelijke ijsbaan
op het Raadhuisplein in Mijdrecht
wordt de weekmarkt op donderdagen in december gedeeltelijk
verplaatst naar het Haitsmaplein.
Vanwege de ijsbaan kunnen fietsers
niet meer via het Raadhuisplein
of Haitsmaplein door het centrum
rijden. Er wordt een fietsomleiding
ingesteld. Deze loopt via de Croonstadtlaan en de Passage.

Oud papieractie Piusschool Abcoude
Op dinsdag 4 december a.s. wordt
weer papier ingezameld in Abcoude.
Oud papier kan worden aangeboden
op de verzamelpunten, in niet te
zware dozen en goed gebundeld zodat
het niet over de straat kan waaien.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

Nog drie jaar zwemmen in Abcoude

door piet van buul

De grond en de opstallen van het
Meerbad Abcoude zijn eigendom van de gemeente. In 2009
besloot de toenmalige gemeente
Abcoude om het bestemmingsplan
te wijzigen teneinde op die locatie
woningbouw mogelijk te maken.
Een nieuw zwembad zou deel gaan
uitmaken van een nieuw te bouwen
sport- en healthcomplex op de stationslocatie in Abcoude. Toen er een
jaar later een streep door de plannen voor de stationslocatie werd
gehaald, werd er geen regeling
getroffen voor een nieuw zwembad.
Gevolg is dat de nieuwe gemeente
De Ronde Venen hierover een
beslissing diende te nemen. Inmiddels was er in Abcoude een breed
gedragen verzet gegroeid tegen
mogelijke sluiting van het Meerbad.
Er werd zelfs geld ingezameld om
bij te dragen aan het voortbestaan
van het bad.
Niet te betalen
In de afgelopen maanden hebben
diverse groepen inwoners van Abcoude het grote maatschappelijke
belang van het zwembad voor de

Zondag 2 december
• Opening Venen on Ice,		
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Magazijnverkoop, 		
Art Collection Int., Abcoude

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

Fopspeen
De vier coalitiepartijen CDA, VVD,
PvdA/Groen Links en ChristenUnie/
SGP brachten een wijzigingsvoorstel op tafel. Daarin werd uitgegaan
van het gegeven dat op de huidige
zwembadlocatie woningen gebouwd
gaan worden. Langer wachten kost
de gemeente rentelasten. De bouw
van de eerste fase kan al beginnen. Pas later staat het zwembad
in de weg. Dat geeft ruimte om het
zwembad nog tot 1 januari 2016

open te houden. Maar de coalitiepartijen willen kennelijk prudent
met de gevoelens van de inwoners
van Abcoude omgaan. Daarom
kwam er een ‘sluiting, tenzij..’
clausule in de tekst met als voorwaarden dat uiterlijk 1 december
2014 de grond van fase 1 verkocht
moet zijn en dat de levering van
de grond plaats moet vinden vóór
31 december 2015. Tevens wordt
aangegeven hoe de zaak tot 2016
financieel geregeld wordt. Indien
aan de voorwaarden, zoals gesteld
in het amendement, niet wordt
voldaan zal er tijdig vóór 1 januari
2016 door de raad besloten worden
of het bad dan nog een tijdje open
kan blijven. Maar een paar maanden langer open, laat onverlet dat
daarna sluiting onvermijdelijk is.
Die ontsnappingsclausule lijkt derhalve voor de zwemliefhebbers een
fopspeen waar ze even mee worden
zoet gehouden. Hun zwemtoekomst
zullen ze moeten zoeken in Amsterdam Z.O., Mijdrecht of Breukelen.
Het amendement werd unaniem
door de raad gesteund.

Organisatie neemt ‘onvermijdelijke beslissing’

Geen AJOC Festival in 2013
Er komt in 2013 geen AJOC
Festival. Nadat de geruchten
hierover al geruime tijd de ronde
deden, maakte woensdagmiddag
jl. jongerenvereniging AJOC nu officieel bekend dat na bijna 30 jaar
de festivaltraditie wordt doorbroken. “Helaas was deze beslissing
onvermijdelijk. Zowel financieel als
het aantal vrijwilligers laten het
niet meer toe het festival in 2013
te organiseren zoals wij het nu kennen,” aldus een verklaring van het
AJOC-bestuur.
Het AJOC Festival was in de loop
der jaren uitgeroeid tot hét festival

Zaterdag 1 december
• Zwartepietenbende in 		
Koopcentrum Mijdrecht
• Voorleespieten in de
bibliotheek, Mijdrecht
• Open Huis, Johannes Hospitium, Wilnis
• Magazijnverkoop, 		
Art Collection Int., Abcoude
• Immitsj Live!, Clubgebouw
AJOC, Mijdrecht

schooljeugd, voor de zwemvereniging en voor de recreanten aangetoond. Dat belang is evident, vonden
ook alle raadsfracties tijdens de
bespreking van het collegevoorstel om het bad per 15 augustus
2015 te sluiten. Maar een nieuw
zwembad bouwen is niet te betalen.
Het oude en inmiddels verouderde
bad nog een tijdje open houden
bleek met wat creativiteit nog wel
mogelijk. Aardige bijkomstigheid
is dat een deel van het daarvoor
benodigde geld uit de erfenis van
het inmiddels gesloten Veenbad in
Vinkeveen komt.

van De Ronde Venen en omstreken.
Vele artiesten hebben de revue
gepasseerd in de loop der tijd,
waaronder Anouk, BLØF, Kane,
Di-rect, Guus Meeuwis, Jan Smit,
Golden Earring en Ilse DeLange.
Het AJOC Festival werd volledig
gerund door vrijwilligers en wist
zich jaarlijks gesteund door de vele
bedrijven uit de regio, de leveranciers, de gemeente, de vrijwilligers
en natuurlijk ook de bezoekers.
“We willen ze dan ook allemaal
enorm bedanken. Zonder deze
mensen kunnen we niet terugkijken
op zo'n prachtig festival,” aldus het
bestuur.

De leden van de jongerenvereniging
zullen zich nu in eerste instantie
richten tot het weer succesvol
maken van Immitsj, het clubgebouw
van AJOC, door de activiteiten in
en rondom het clubhuis verder uit
te breiden. Nu al vinden er iedere
maand de 'Immitsj Live!' feestavonden plaats, met regionale bands. De
eerstkomende Immitsj Live! avond
is morgenavond, zaterdag 1 december, met de bands The Fourcycle
en No Comment. Alle informatie is
terug te vinden op onze website,

www.AJOC.nl.

Kijk ook op: WWW.DEGROENEVENEN.NL
Colofon
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Luistervink
Vette knipoog
De komst van Goedheiligman naar
ons land stelt menig ouder voor
een heftig dilemma. Wanneer
vertel ik het mijn kinderen dat er
bij de mythe rondom Sinterklaas
feitelijk sprake is van een ernstige
vorm van kinderbedrog? Ik zelf
herinner me dat we in de laatste
novemberweek standaard ieder
jaar op onze donder kregen dat er
rommel in de schuur was gemaakt
en dat de jutezak die er daags
te voren nog hing weg was. We
sidderden over al onze leden. Al
weken te voor werd er gedreigd
dat onze onschuldige kindermisdaden door Zwarte Piet waren
gezien en onverwijld aan de Sint
zouden worden gemeld.
Mijn oudste werd op een zaterdag
ongewild snel van zijn intense
geloof af geholpen. We deden
mee aan een puzzelrit rondom het
IJsselmeer en het jochie zat op
de achterbank. Ieder palingdorp
beleefde die dag de intocht van en
na het zien van een aantal Klazen
met gevolg was het verhaal snel
duidelijk. Met de jongste ging het
wat anders. Die geloofde stellig,
maar had toch wel z’n bemerkingen. Het licht brak door toen hij
in de vroege ochtend de kamer
betrad en het inbraakalarm afging.
Geschrokken gingen ook wij snel
ter plaatse en konden toen maar
met moeite uitleggen dat Zwarte
Pieten totaal ongevoelig voor
inbraakalarm waren. Onze uitleg
kon zijn twijfel niet wegnemen en
toen de Sint op school bij toeval
dezelfde pantoffels had als de
vader van zijn vriendje was het
definitief over.
Mijn Downer, inmiddels ruim de
dertig gepasseerd, gelooft nog
stellig in Sinterklaas. Logisch, zou
je denken, want niemand zal hem
dit met zijn verstandelijke leeftijd
van 4 of 5 betwisten. Nog steeds
knipt hij de gewenste cadeaus uit
de folders die in grote getale in de
brievenbus vallen en plakt deze op
de brief aan Sinterklaas. Als het
avondje daar is zingt hij uit volle
borst en kijkt en luistert verwachtingsvol of het moment al daar is.
De verbazing valt van zijn gezicht
te lezen als er word aangebeld en
er plotsklaps een zak met cadeaus
op de stoep staat. Zelden zie je
iemand zo vergenoegd kijken als
er weer een pakje uit de stapel
wordt gehaald dat zijn naam
draagt. Het lijkt op een van boven
af opgelegd wonder, als steeds
weer blijkt dat er iets in zit dat
juist hij had gevraagd. Wij spelen
het spel gewoon mee. Wat zou je
anders kunnen toch? Als het feest
ten einde raakt, de cadeauverpakkingen in de open haart tot as zijn
verworden, veegt hij met een grote
grijns de verkregen pakjes naar
zijn zijde. Een vette knipoog wordt
mijn deel. Als of hij wil zeggen, ik
geloof ook stellig in de Kerstman.
Luistervink
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Vinkevener Berry Torenvliet naar WK karting in Winnaars Prijzenfestival Passage
Portugal
De najaarsactie van het Prijzenfestival van de winkeliers van de
Passage in Mijdrecht trok in drie
weken ca. 450 deelnemers. Aan 55
van hen werden afgelopen zaterdag
in de Passage prijzen uitgereikt.
Omgerekend een winkans van maar
liefst 12%, waarvoor de deelnemers alleen kassabonnen moesten
verzamelen, deze in een envelop
doen en in te leveren. Behalve een
keur aan waardebonnen van de
winkeliers van de Passage werden
er ook vier hoofdprijzen uitgereikt.
De hoofdprijs, een Samsung flatscreen TV, beschikbaar gesteld door

Rodeloperdienst bij
LEEF!
Hoe sterk sta je in je schoenen? Op zondag 2 december
organiseert LEEF! evangelische
gemeente Mijdrecht een Rodeloperdienst.
Het thema van deze dienst is: Hoe
sterk sta jij in je schoenen? Spreker is Henk Stoorvogel uit Zwolle.
Er is crèche en een kinderdienst
(vanaf 2,5 jaar). Aanvang 10 uur,
De Meijert, Dr. Van der Haarlaan
6, Mijdrecht.

Mijdrecht

Ds. Bijkerk in
De Wegwijzer
Zondag 25 november gaat ds. G.
Bijkerk voor in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22,
in Mijdrecht. Om 10 uur wordt
Lucas 1 vers 43 gelezen, waarin de
verwondering van Elizabeth over de
komst Heiland beschreven staat. Zij
vraagt zich af: waaraan heb ik dit te
danken? Ze is daar diep verwonderd
over, en dat is de juiste houding om
Kerst te vieren. In de middagdienst
om 17 uur gaat de uitleg over zondag 50 van de Catechismus, waar
het gaat over het vierde gebed in
het Onze Vader: Geef ons heden ons
dagelijks brood. We mogen dat ook
van de Here verwachten, dat hij zo
ook voor ons wil zorgen.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. Thuis live of achteraf de
dienst bekijken is mogelijk via www.
cgkmijdrecht.nl/online+diensten.

Mijdrecht/De Hoef

Opbrengst Alzheimer
Collecte
In de week van 5 -10 november
heeft de jaarlijkse Alzheimer collecte
plaatsgevonden. De totale opbrengst
in De Hoef en Mijdrecht bedraagt
€ 5.525,29. Hartelijk dank aan alle
gulle gevers en de collectanten!

Mijdrecht

Douches in sporthal
weer legionellavrij
De waterleidingen in de douches
van sporthal De Brug aan de Van
Wassenaerstraat in Mijdrecht zijn
weer vrij van legionella. Dat is
gebleken uit onderzoek dat door
waterbedrijf Vitens is uitgevoerd.
De douches zijn weer opengesteld
en kunnen weer gebruikt worden.

Mijdrecht

Voorleespieten in
de Bibliotheek
Zaterdag 1 december brengen
voorleespieten om 14.00 uur
een bezoek aan de bibliotheek
in Mijdrecht. Ze laten grappige
kunstjes zien en ze gaan een mooi
Sinterklaasverhaal voorlezen. Alle
kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom.
Voor informatie
www.bibliotheekavv.nl
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Berry Torenvliet neemt dit weekend deel aan de Rotax Max Grand
Finals in Portugal, waarin meer dan
270 coureurs uit 50 verschillende
landen uitkomen. De talentvolle
karter uit Vinkeveen kende een
ijzersterk raceseizoen en werd
daarvoor beloond met uitzending
naar het Wereldkampioenschap
Rotax Max, dat wordt gehouden
op het racecomplex van Portimão.
Torenvliet plaatste zich door zijn
goede optredens in het Beneluxkampioenschap. Dat leverde hem de
felbegeerde ‘ticket’ naar het WK op.
Berry komt uit voor Team Netherlands en is trots om de eer van
Nederland te mogen verdedigen:
“Dit is waar we het allemaal voor
doen. Je werkt het hele jaar er naar
toe en dan is het gaaf dat we ons
hebben geplaatst en naar de WK

gaan! Ik wil de volgende mensen
bedanken voor hun steun: Desigual,
Dick de Boer, mijn monteur William
en het Torenvliet Yamaha Centre.”
De Rotax Max Grand Finals
bestaan uit kwalificaties, series
en als Torenvliet hier doorheen
komt, dan wacht morgen, zaterdag
2 december, de Grand Finale. “Ik
kijk er enorm naar uit. Ik voel geen
stress maar heb er juist heel veel
zin in en ik wil genieten van het
racen en alles er omheen. We zullen
wel zien waar het schip strandt, we
doen gewoon ons best zoals altijd.
Ik hoop op een top-10 klassering,
dat zou moeten kunnen...”, sprak
Berry deze week voor zijn vertrek
naar Portugal. We wensen hem veel
succes.

Restauratieveiling Janskerk daverend succes
De veiling die op vrijdag 23 november werd gehouden ten behoeve van
de restauratie van de Janskerk in
Mijdrecht bracht ruim 32.000 euro
op. Met dit resultaat kan gerust
gesproken worden van een grootse
veiling met een groot resultaat.
Samen met de eerder gestarte en
op deze avond afgeronde Pleister
Actie, waarvan de laatste delen
ook onder de hamer kwamen, werd
een resultaat behaald van in totaal
maar liefst 37.605 euro. Meer dan
tweehonderd belangstellenden kwamen afgelopen vrijdagavond naar
De Meijert en beleefden er een
geweldige avond. Veilingmeester,
oud-notaris Peter Forsthövel was in
z’n element en wist welbespraakt
en met veel humor in ruim vier uur
tijd een zeer gevarieerd aanbod van
220 kavels aan de man en de vrouw
te brengen. Zo wist hij de prijs van
vijf liter biest, die verschillende keren werd ingebracht door Stal Bos,
onder grote hilariteit op te drijven
tot boven 70 euro.
Het hoogste bod van de avond,
1.500 euro, werd uitgebracht op
Kavel 27, een golfclinic voor 12
personen aangeboden door Golfpark
Wilnis. Door Jan en Paula van

Expert, werd gewonnen door de
familie Van Loenen uit De Hoef. De
tweede prijs, een iPad 3, beschikbaar gesteld door Expert, ging naar
de deze middag verhinderde Margo
Kramer uit Mijdrecht. Judith van
Leeuwen uit Wilnis mocht naar huis
op een nieuwe omafiets. Deze derde
prijs was beschikbaar gesteld door
HEMA. Mw. Van Houten uit Mijdrecht won de vierde prijs; zij mag
voor 150 euro boodschappen gaan
doen bij Albert Heijn in de Passage.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
foto rob isaacs

der Kroon uit Wilnis waren via het
intermediair van de veilingmeester
vier eerste klas zitplaatsen voor een
thuiswedstrijd van FC Barcelona
in het fameuze stadion Camp Nou,
daags voor de veiling, spontaan
als kavel ingebracht. Met een
bod van 1.400 euro werd ook dit
één van de knallers van de avond.
Eenzelfde bedrag werd er geboden
op het gebruik, gedurende twee
weken, van de camper van Jan van
Walraven. Het veilingcomité van de
Janskerk kijkt terug op een avond,
die dankzij de inzet van een groot
aantal vrijwilligers en de gulheid
van het toegestroomde publiek als
zeer geslaagd de boeken ingaat.

www.pknmijdrecht.nl

‘Schoolreporters’ volgen nieuwbouwproject
de Schakel in Vinkeveen
Uit elke groep van Protestants
Christelijke basisschool De Schakel
uit Vinkeveen zijn twee leerlingen bezig geweest met het thema
‘nieuwbouw’. Zo hebben Marit en
Esther (groep 1/2) zich verdiept in
het heien. Merel en Maurice (groep
3/4) gingen aan de slag als heuse
binnenhuisarchitecten. Ze hebben
nagedacht over kleuren en sfeer en
maakten samen een ‘moodboard’.
Daan en Sifra (groep 5/6a) hebben niet naar de binnenkant van
gebouwen gekeken, maar naar de
buitenkant. Diverse gebouwen (en
bouwstijlen) werden op de foto gezet
voor een collage. Nigel en Jasmijn
(groep 6b/7) gingen aan de slag met
bouwmaterialen, snuffelden rond bij
Karwei en hebben een gereedschapen bouwmaterialen ABC in elkaar
gezet. Marianne en Justin (groep 8)
hebben samen een bouwvergadering
bijgewoond op de bouwlocatie aan
de Pijlstaartlaan. Na afloop van
deze bouwvergadering hebben ze
ook nog een interview afgenomen
met één van de bouwers.

Van al deze ‘projectjes’ is één grote
projectpagina gemaakt die vorige
week in deze krant te zien was.
Mooi gedaan jongens!
Ook een interessant (nieuws)project
op uw school dat een eigen pagina
waard is? Neem contact op met de
redactie: info@degroenevenen.nl
		
foto peter bakker

Workshop Kerstballen bij Zoete Toeten
Op 13 of 14 december vindt bij
Zoete Toeten (Anoeska Everts),
Handelsweg 10-a, Mijdrecht,
een kerstballenworkshop plaats.
Tijdens deze workshop gaan wij
vier taart-kerstballen maken van
ca. 7 cm doorsnede. Verras familie
en vrienden! Leuk als dessert na
het kerstdiner of bij de koffie op
een van de kerstdagen. De kerstballen van cake staan al voor je klaar.
Je leert vervolgens om deze te
vullen, te bekleden en af te werken
zodat deze traktatie op een echte
kerstbal lijkt. De ‘kerstballen’ kun je

nog prima 2 maanden in de vriezer
bewaren. Heb je aan vier kerstballen niet genoeg? Dan kunnen er in
overleg meer worden voorbereid
zodat je thuis extra exemplaren
kunt maken.
Cursuskosten zijn € 42,50
Inschrijven kan via de Rabobank of
via internet. Wie meer wil weten
over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen 0297 261849 of
0652431473 of mailen: auwert@
casema.nl Het totale cursusoverzicht staat op de site

www.cursusproject.nl .
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Manifestatie Samen voor Duurzaam brengt honderden
belangstellenden op de been

Wethouder Moolenburgh bezoekt
spetterende afsluiting Fit4Kids

Duurzaamheid is een onderwerp dat veel inwoners in de gemeente bezighoudt en waar veel
inwoners meer over willen weten. Dat is gebleken bij de manifestatie ‘Samen voor Duurzaam’,
die zaterdag 24 november jl. plaatsvond en die door vele honderden bezoekers werd bezocht.

Leerlingen van basisscholen Molenland, Fontein, Hofland en Ichthus hebben op woensdag 21 november het
gezondheidsproject Fit4Kids spetterend afgesloten.
Tachtig kinderen die tijdens de tien projectweken hadden laten zien gezond en sportief te leven, mochten
een gratis plons maken in het Veenweidebad. Na
afloop kregen zij hun welverdiende sportieve verrassing. Wethouder sport David Moolenburgh complimenteerde de kinderen met hun inzet en wenste ze veel
plezier toe in het zwembad. Ook mascotte Sprinter
bracht een bezoekje.

Tijdens het evenement werd op verschillende
manieren aandacht besteed aan duurzaamheid, bijvoorbeeld aan duurzame maatregelen
die aan de woning getroffen kunnen worden,
duurzame energievoorziening, duurzaam
vervoer of duurzaam voedsel.
Wethouder Kees Schouten gaf het officiële
startsein benadrukte hij het belang dat de
gemeente hecht aan duurzaamheid. “Laten we
klein beginnen, dichtbij huis en daar maatregelen nemen waarmee we onze leefomgeving
aantrekkelijk houden, ook voor onze kinderen en
kleinkinderen.’’ De boeiende lezing die RTLweervrouw Helga van Leur aansluitend gaf
sloot daar naadloos bij aan. Zij maakte inzichtelijk dat voortgaan op de huidige manier van
consumeren ten koste gaat van de aarde en dat
duurzaam handelen pure noodzaak is.

Spetterend slot
De kinderen van de vier deelnemende Fit4Kidsscholen hebben naast vrij zwemmen meegedaan aan
verschillende activiteiten. Zwem- en Polovereniging
De Amstel organiseerde verschillende wedstrijden en
gaf een clinic waterpolo. Zwemvereniging De Ronde
Venen leerde de kinderen omgaan met een reddingsvest en drenkelingen uit het water halen.
Woensdag jl. vond de afsluiting plaats voor kinderen
uit groep een tot en met drie van de vier basisscholen
met een spelmiddag in Sporthal de Phoenix.

De dag vormde tevens het startsein van het
zogenoemde project Koplopers. Verschillende
inwoners in de gemeente zijn al ver gevorderd
in het nemen van duurzame maatregelen. Zij
hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op hun
woning of zelf hun energievoorziening grotendeels gerealiseerd. Deze ‘koplopers’ gaven
tijdens Samen voor Duurzaam presentaties over
de maatregelen die ze hebben genomen om ook
andere inwoners enthousiast te maken. Deze
presentaties zijn door tientallen mensen bezocht.
Op het Raadhuisplein vond ondertussen een informatiemarkt plaats met kramen van bedrijven
die duurzame producten en diensten aanboden,
zoals aanbieders van zonnepanelen, aannemers,
installateurs en adviseurs op energiegebied. Ook
lieten dealers van elektrische auto’s en fietsen
hun producten zien en gaf de afvalroadshow
informatie over de wijze waarop afval het best
gescheiden kan worden.
In het gemeentehuis serveerde kok David Hague duurzame hapjes en producten afkomstig
uit het Groene Hart. Streekproducten werden
gepresenteerd met informatie over waar je ze
in De Ronde Venen kunt kopen. Een barista
van Smit en Dorlas serveerde duurzame koffie,
espresso en cappuccino en in de hal was een
tentoonstelling te zien over de winning van energie in De Ronde Venen van vroeger tot nu en in
de toekomst door Museum De Ronde Venen en
NME-centrum De Woudreus.
foto’s rob isaacs
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Kort nieuws
Mijdrecht

Zwartepietenbende in
Koopcentrum

Komende zaterdagmiddag zal
De Zwartepietenbende uit
Spanje naar het dorpscentrum van
Mijdrecht komen. Al dansend en
spelend zullen ze het winkelend
publiek vermaken. Kinderen zullen
uit het publiek getrokken te worden om mee te dansen en samen
met de ouders zullen vele liederen
gezongen worden. Het zal één
groot feest worden zaterdagmiddag 1 december van circa 14.00
tot 16.00 uur. Kijk voor foto’s en
andere informatie op
www.zwartepietenbende.nl.

Mijdrecht

Bingo bij Argon

Kinderen sluiten Fit4Kids spetterend af in bijzijn van wethouder sport David Moolenburgh

Op vrijdag 7 december organiseert supporters vereniging de
Lijnkijkers de maandelijkse bingo
in de kantine van sportvereniging
Argon.
De bingo van deze maand heeft
als thema “Kerstfeest”, de hoofdprijs is een waardebon van 150
euro, te besteden bij Albert Heijn.
De aanvang is 20 uur, en natuurlijk
is het eerste kopje koffie weer
gratis. Met het meedoen aan deze
bingo steunt men de jeugd van
Argon.

Vinkeveen

Kerstmarkt bij
De Boei

Muziekfestijn op de Fontein
Op 20 november jl. hebben de kinderen van groep 4 en
groep 5 een mooie voorstelling gegeven voor ouders,
grootouders en andere belangstellenden, op basisschool
‘De Fontein’ in Mijdrecht.
In samenwerking met Troupe A‘dour is hard gewerkt aan
de voorstelling ‘Kinderspelen’, op muziek van Georges
Bizet. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen in
een droomwereld komen, waarin naar hartenlust wordt
gespeeld: varen op zee, tollen, stokpaardje, trommel en
trompet, blindemannetje, boompje verwisselen en nog
veel meer. Alles werd prachtig uitgebeeld op live muziek! Het stuk eindigt als moeder de kinderen wakker
maakt omdat ze naar school moeten. Maar dat doen ze
pas na het grote bal. Alle kinderen hebben het geweldig
mooi gespeeld en het publiek (volle zaal) heeft ervan
genoten! ’s Middags mochten alle klassen al kijken naar
deze mooie voorstelling. We danken Irina en Diana van
Troupe A’dour voor hun prachtige pianospel, waarmee
ze ons hebben geïnspireerd om dit mooie muziekstuk tot
leven te brengen.

Nog minder dan drie weken en
dan krijgt Vinkeveen de lang
gewenste kerstmarkt, op zaterdag 15 december van 14 tot 21
uur op het in kerstsfeer omgebouwde parkeerterrein achter
Dorpshuis de Boei. Er komen
veel kramen met verkoopwaren,
zoals woonideeën, kerstartikelen, kerstcadeaus, workshops,
kerstbomen, sieraden, moonboots,
mutsen, sjaals, handschoenen, etc.
en kramen waar gedacht wordt
aan de inwendige mens. Er zijn
maar liefst vijf live optredens van
zangkoor Braq, RK Kinderkoor,
Shantykoor de Turfschippers,
musicalkoor ‘De Regenboog’ en
muziekvereniging Concordia.
Toneelvereniging Altovi verzorgt
een kerstoptreden. De Kerstman
is aanwezig met zijn arrenslee,
zodat oud en jong met de Kerstman op de foto kunnen gaan. Er is
een kleurwedstijd voor de jeugd.
Ook zal er gedurende de gehele
Kerstmarkt een Rad van Fortuin
draaien, waar mooie prijzen
te winnen zijn. Bezoek www.
kerstmarktvinkeveen.nl voor het
actuele programma.
Zin in een heerlijk middagje of
avondontspanning? Kom naar de
Kerstmarkt Vinkeveen.
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Uw zorgverzekering,

onze zorg!

DE GROENE VENEN

Maak gebruik van onze
kortingen bij Avéro Achmea,
Delta Lloyd en ONVZ.

Bel en vraag naar
de mogelijkheden.

Industrieweg 13, Mijdrecht
Postbus 219, 3640 AE Mijdrecht T 0297 28 88 16
E ascol@ascol nl www.ascol.nl

OPROEP
Ieder jaar regelt de Vakantiespeelweek DRV een
week vol met tal van activiteiten voor kinderen
tussen de 5 en 12 jaar in onze gemeente. Elk jaar zijn
wij op zoek naar sponsors om naast de subsidie van
de gemeente een fantastische week te organiseren.
Naast deze middelen zijn we nu dringend op zoek
naar een nieuwe opslagplaats voor alle spullen. Dit
hoeft niet meer te zijn dan een ruimte waarin een
stelling van 6 bij 1 meter kan worden geplaatst.
Kortom: wij zijn op zoek naar een bedrijf die een
stukje bedrijfsruimte of opslagplaats heeft.
Lastigvallen doen we je bijna niet en alle spullen
zitten in nette kratten en/of dozen.
Wie kan/wil ons helpen? Bel of mail naar Rob
Janssen (bestuurslid) op 06 – 2832.7779 of
vakantiespeelweek@hotmail.com . Mocht je
sponsor willen worden dan mag je natuurlijk ook
contact opnemen!!!

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 								

Hockey Vereniging Abcoude heeft in de persoon van Ischa Berhard (met bloemen) haar 700ste lid verwelkomd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op donderdag 22 november jl. “De vereniging bloeit, de leden
stromen binnen, we zijn financieel gezond, we staan goed op de kaart,” aldus
de kernachtige samenvatting van voorzitter Jan Duijsens. Coördinator van de
senioren, Pieter Scheltema, hield een pleidooi voor nieuwe vrouwelijke senioren. ‘HV Abcoude is echt een leuke club. We hebben veel te bieden, juist ook aan
senioren. Vooral het aantal damesteams vraagt om versterking en uitbreiding.
Dus bij deze geef ik graag het startsein voor een wervingscampagne om meer
vrouwelijke senioren naar de club te halen!’.

30 november 2012		

Een fietsster raakte op woensdagmiddag 28 november ernstig gewond bij
een aanrijding met een auto.
Rond 14.05 uur fietste een 35-jarige
vrouw uit Mijdrecht over de
Nijverheidsweg in de richting van de
Industrieweg. Op de Nijverheidsweg
stond een file van verkeer dat allemaal
de Industrieweg op wilde rijden. De
Mijdrechtse fietste over de middenas
van de weg en wilde zo de Industrieweg oversteken. Op de Industrieweg
stond een bestelbusje te wachten
om linksaf de Nijverheidsweg op te rijden. Achter dit busje naderde een 43-jarige
automobiliste uit Mijdrecht. De fietsster stak voor het busje langs de weg over,
waardoor de automobiliste haar pas op het laatste moment zag. De automobiliste
ging vol in de remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. De fietsster liep vermoedelijk een schedeltrauma op en is per ambulance naar het AMC in
Amsterdam gebracht.				
foto peter bakker

HSV’69 heeft een team dat meespeelt in de VSV-competitie. Voor hen was
er eigenlijk geen geschikt tenue, maar dankzij hele vriendelijke sponsoren is dat verleden tijd en zijn zij eindelijk voorzien van nieuwe tenues,
trainingspakken en tassen. Met dank aan de volgende sponsoren: Gasa
Holland, J. Koot Loonwerken, GLS Geluid en Licht, Maatvoerder- en Timmerbedrijf Simon, RJ Service & Dienstverlening, Onderhoudsbedrijf de Wit,
Bruidsmode Outlet, Landgoed Plant, SA de Wit Dienstverlening, M. Wahlen
Elektrotechniek, Pannenkoekenrestaurant De Strooppot, Roke Motoren,
Jongerencentrum The Mix, Rocky’s Marshall Rental, Borus Kinderopvang,
Beautystyliste Amber, Janmaat & Mollers Heiwerken, Autobedrijf van Bemmelen, De Rooij Zand- Grond en Grindhandel en Tuincentrum De Huifkar.

Het voltallig MB2 van Hockey Vereniging Mijdrecht heeft nieuwe trainingspakken en wedstrijdshirts. Voortaan betreedt het team het veld gehuld in
rode jassen en blauwe broeken, gesponsord door Niels Wortman met zijn
bedrijf Time2View. Daarnaast hebben de meiden nieuwe wedstrijdshirts gekregen. De gloednieuwe kleding zal ongetwijfeld de resultaten van het prima
presterende team ten goede komen. Met nog een laatste wedstrijd voor
de winterstop te gaan, staat de B2 nu met één puntje achterstand op een
vierde plek. Maar de competitie is zeker nog niet gespeeld, dus de droom om
kampioen te worden is nog lang niet vervlogen! HVM B2 dankt Time2View
voor de mooie pakken en shirts.

de hoef
abcoude

- foto richard van der spoel

baambrugge

- foto richard van der spoel

Sinterklaas had een drukke zaterdag vorige week, met gezellig intochten in Abcoude, Baambrugge en De Hoef. Daags ervoor hadden de
Sint en zijn gevolg al voet aan wal gezet in Amstelhoek. Overal werd de Goedheiligman verwelkomd door honderden luidkeels zingende
kinderen en hun ouders.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

Vanaf 4 december: ook Buurtkamer voor Wilnis
Na Mijdrecht, Vinkeveen en De Hoef krijgt
nu ook Wilnis een eigen Buurtkamer. Met
ingang van 4 december a.s. kunnen 55+ers
uit Wilnis genieten van een gezellige ontmoetingsplek in Dorpshuis De Willisstee.
Dankzij een intensieve samenwerking tussen
Stichting De Baat, Dorpscentrum Willisstee, fondsenwerving en medewerking van
plaatselijke bedrijven is het in deze economisch moeilijke tijd gelukt om na een goeddoordachte verbouwing met nieuwe ramen,
een prachtige Buurtkamer te creëren. Een
ruime hal met kantoorhoekje, een gezellige
“huiskamer” voor koffie drinken en allerlei
activiteiten, een mooie “woonkeuken” waar
in de toekomst ook gekookt kan worden en
een mooi terras maken het geheel compleet.

Een groep vrijwilligers heeft zich intensief bezig gehouden met de afwerking en
inrichting en zijn ontzettend benieuwd wat
de toekomstige gasten ervan gaan vinden. De
gastvrouwen en heren horen uiteraard ook
graag waar de belangstelling naar uit gaat.
Koffie met een praatje en de gezelligheid
staat voorop, daarnaast proberen we voor elk
wat wils te bieden op creatief/spelgebied en
er liggen kranten en tijdschriften. De Buurtkamer wordt door de gemeente ondersteund
vanuit de WMO. De koffie en activiteiten
mogen wij u gratis aanbieden.
De Buurtkamer aan de Pieter Joostenlaan
24 b, Wilnis is elke dinsdag en donderdag van
10.00-12.00 uur geopend en het is een open
inloop dus men hoeft zich niet op te geven.

Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Rabobank geeft steuntje in de rug

Aanvragen door verenigingen en stichtingen weer mogelijk
Jaarlijks zetten tientallen verenigingen,
stichtingen en instellingen in de buurt zich
in voor de samenleving waarin we wonen en
werken. Rabobank Amstel en Vecht stimuleert deze initiatieven met het Coöperatief
Fonds. In dit fonds stort de bank jaarlijks
een deel van haar winst. Periodiek worden
aanvragen behandeld door een commissie
van klanten van de bank. De eerstvolgende
sluitingsdatum is 7 januari 2013. Daarna is

er tot 15 mei 2013 weer de gelegenheid om
aanvragen in te dienen.
Iedere inwoner uit de regio kan een aanvraag indienen om een goed doel in de
buurt een steuntje in de rug te geven. Meer
informatie, voorbeelden en spelregels zijn te
vinden op
www.rabobank.nl/amstelenvecht onder het
kopje ‘Coöperatief Fonds’.

Rijdt jouw ontwerp straks langs alle jongeren?
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

foto ton maas

50-70% korting bij Art Collection International in Abcoude

Magazijnverkoop van schilderijen, spiegels en lijsten
Vanaf vandaag tot en met zondag 2 december houdt Art Collection International
in Abcoude een grootse magazijnverkoop.
Overtollige voorraden schilderijen, spiegels,
lijsten, zeefdrukken, grafiek en meer worden
tegen bodemprijzen (kortingen van 50-70%)
aangeboden. Een unieke kans!
Op 2.450 m2 kan men dit weekend tegen
zeer gereduceerde prijzen een mooie wanddecoratie vinden. Zo koopt u al een origineel
handgeschilderd olieverfschilderij van 100 x
100 cm voor 50 euro (winkelprijs 199 euro)
Passpiegels voor 20 euro (winkelprijs 89
euro)
Iedere dag wordt bovendien een schilderij
van een bekende kunstenaar verloot onder de
bezoekers.
Art Collection International levert als groothandel aan winkels in de woon- en galeriebranche. De actie is beslist géén opheffingsuitverkoop of faillissementsverkoop, maar
Art Collection International heeft besloten
de voorraad te minderen en zodoende twee
prachtige etages (1e en 2e) met uitzicht op
de weilanden en vergezichten van Het Gein

Speciale lezersaanbieding
De Groene Venen
U kunt ook na de actieperiode
tot en met vrijdag 7 december
profiteren van onze actie!

te huur aan te bieden. Het bedrijf blijft met
veel plezier in Abcoude!
Dit weekend kan men op de volgende tijden
terecht: vrijdag 30 november van 9 tot 21
uur; zaterdag 1 en zondag 2 december van
10 tot 14 uur.

Art Collection
International,
Hollandse Kade 32-33, Abcoude
Tel. 0294-28 66 66,
www.artcollectioninternational.nl

Het jongerenwerk van Stichting De Baat is
nu druk bezig met het ombouwen van een rijdende supermarkt naar een jongerenbus. Dé
mobiele ontmoetingsplek voor alle jongeren
uit De Ronde Venen. Binnenkort zal de bus
door De Ronde Venen rijden en op verschillende plekken staan met leuke activiteiten.
In de jongerenbus zijn verschillende dingen
te doen. Zo kan je er gamen, huiswerk
maken, film kijken op groot scherm, sporten,
vragen stellen aan de jongerenwerkers of
gewoon komen chillen.
Om de bus zo aantrekkelijk en herkenbaar

mogelijk te maken voor alle jongeren in de
gemeente is De Baat op zoek naar een toffe
naam en een vet ontwerp voor op de bus.
Dit kan jouw ontwerp zijn! Maak een fris,
creatief en duurzaam uiterlijk, lever dit voor
10 december 2012 in en wie weet zie je ‘m
terug op de bus! Je kunt je ontwerp sturen
(met je naam en contactgegevens) naar:
jong@stichtingdebaat.nl.
De bus is 11 meter lang, dus er is plek
genoeg voor een aantal ontwerpen. Uit de
inzendingen worden verschillende winnaars
gehaald. Kijk op www.veenig.nl voor een foto
van de bus en meer informatie.

Kees de Kuijer
50 jaar

Van harte
gefeliciteerd
Namens
je brandweercollega’s
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Dr. Beeker

Landelijk schakelpunt gaat 50.000 huisartsencomputers koppelen. Moeten we dat willen?
In mijn vorige stukje heb ik betoogd dat de Oostenrijkse huisarts in minder tijd en met meer gemak meer
verdient dan zijn Nederlandse collega. Eigenlijk is de Nederlandse huisarts gevouwen in een eigenaardige
dubbelpositie; aan de ene kant worden we als huisarts tot in de hemel geprezen voor het breed inzetbare
eerstelijnswerk dat we doen, maar aan de andere kant worden we door de minister net zo vrolijk gekort.
Het is niet dat wij huisartsen slecht
verdienen, ons uurloon ligt misschien wat aan de lage kant als je
dat vergelijkt met andere professionals, maar we zitten ook in een
hoek waar altijd werk zal zijn en
van een onzekerheid zoals nu onder
andere zelfstandigen heerst, hebben
wij geen last.
De overheid heeft in samenwerking met de zorgverzekeraars een
buitengewoon systeem ontwikkeld,
ze pakken je aan de ene kant wat
geld af (dit jaar 40.000 euro)
maar laten je aan de andere kant
een soort van koekhappen naar
beloningen voor extra verrichte
werkzaamheden. Dit jaar heb ik het
verlies kunnen compenseren met de
instelling van een avondspreekuur
en het afschaffen van het antwoordapparaat tussen de middag, dan
krijg je weer net voldoende bonus
om het geld dat je werd afgenomen
enigszins bij te lopen.
Volgend jaar hebben ze weer wat
nieuws bedacht, de nieuwe wortel
voor de spreekwoordelijke neus is
het gereanimeerde Elektronisch
Patiënten Dossier (Epd).
Ruim een jaar geleden werd het
Epd ten grave gedragen, nadat
uiteindelijk de Eerste Kamer het
hele systeem de grond in had geboord. Het concept dat je gegevens
voor iedereen ter inzage zouden
zijn bleek zoveel privacy lekken
te kennen, dat het nooit goed zou

zijn gekomen. Nog afgezien van de
onduidelijke voordelen zouden Jan
en Alleman in je systeem kunnen
duiken, om uit medische noodzaak
even uit te zoeken wat er nou
eigenlijk met de dochter van je
nichtje aan de hand is. Natuurlijk, je
moet wel zorgverlener zijn om er in
te mogen maar dat beperkt het aantal potentiële gluurders nog maar
tot 200.000. En dat is vooropgesteld dat niet een of andere sukkel
zijn inlogcode op een post-it op zijn
bureau neerlegt; met ruim 70.000
artsen en nog 200.000 zorgverleners lijkt me de kans dat het goed
gaat kleiner dan andersom.
Maar goed, de zorgverzekeraars
hebben in hun oneindige wijsheid
met de huisartsenvakbond een
convenant gesloten om het Epd te
redden. Als rechtgeaarde calvinisten vonden ze het ‘zonde van het
geld.’ En zo ontstaat nu een landelijk schakelpunt. Dat Lsp is eigenlijk
een knooppunt waarin alle computersystemen van alle huisartsen bij elkaar worden geknoopt en
waarmee uiteindelijk via centrale
toegang in de dossiers van de individuele patiënt kan worden gekeken.
Dankzij dit schakelpunt worden iets
van 50.000 computers aan elkaar
geknoopt!
Vorig jaar werden wij door onze
provider opeens van het internet geworpen, nadat hij constateerde dat

er op een computer in ons centrum
binnen een kwartier tweehonderd
mails werden verstuurd. Vanwege
de vrees voor een virus werden we
geblokkeerd. Na onderzoek bleek
dat de tandarts de kwartaaloproepen per mail aan het versturen
was. Geen virus gelukkig. Maar stel
je nu voor dat iemand bij ons per
ongeluk zo’n mailtje ‘van de bank’
opent, dan zit dat virus nu misschien
op onze tien computers en straks
op vijftigduizend. En die kans is dus
serieus aanwezig! Waar blijven dan
onze privégegevens?
Nog een probleem; ik registreer van
ieder bezoek iets in mijn dossier, stel
nu dat u via de site www.ikgeeftoestemming.nl aangeeft toestemming
te geven voor inzage in uw dossier.
Dan geeft u dus ook toestemming
voor inzage in registraties waarvan u
wellicht liever had gehad dat die niet
in de openbaarheid zouden komen.
Met andere woorden; ik registreer
dat uw hoofdpijn te maken heeft met
de moeizame relatie met uw partner
en dan kan iedereen die daartoe
gemachtigd is dat inzien. Wilt u dat?
Maar als u dat niet zou willen dan
moet u dat bij mij aangeven en kan
ik de desbetreffende regel wegvinken, het dossier is nu onvolledig
want ik gaf u wat rustgevende medicijnen en die staan niet meer op de
lijst omdat ze bij dat consult horen.
Zelfs als ik zou denken dat het zeer
relevant is om het gebruik van die

Zaterdag 8 december: ‘Vloeimans en Florizoone in concert’ met NTR-documentaire vooraf

Concert en film meestertrompettist Eric
Vloeimans in Theater Piet Mondriaan
Trompettist Eric Vloeimans behoort
tot de top van de Europese jazzscene.
Niemand haalt zoveel verschillende klankkleuren uit zijn trompet,
niemand heeft zo’n ferme en tegelijk
warme toon, niemand kan zo fluisteren, niemand speelt zó intens en
laat het iedereen in de zaal tot in zijn
tenen mee voelen. Op 8 december
staat deze meestertrompettist voor
de derde keer op het podium van het
Piet Mondriaan Theater in Abcoude,
dit keer samen met de Vlaamse accordeonist Tuur Florizoone. Het was
liefde op het eerste gehoor tussen die
twee. Florizoone is een in Vlaanderen
zeer geliefd muzikant. Zijn kracht
zit ‘m in melancholische, bedrieglijk
eenvoudige melodietjes. Met een

minimum aan middelen maakt hij
zoveel mogelijk muziek; de passie en
emotie vonken van zijn accordeon.
Samen met Eric Vloeimans belooft
dat superspannend vuurwerk.

Sinterklaasactie bij
Scouting Abcoude

Pieten in Abcoude en Baambrugge.
Elk huisbezoek duurt circa 20
minuten. Het is ook mogelijk om een
bezoek van 40 minuten te boeken.
Over andere wensen kan uiteraard
gesproken worden. Dit jaar legt
Sinterklaas zijn huisbezoeken af op
afspraak op zondag 2 en woensdag
5 december. Bel of mail snel, want

Elk jaar organiseert Scouting Abcoude huisbezoekjes van Sinterklaas.
Wilt u ook dat de Sint u dit jaar een
bezoek brengt? Dat kan! Wij verzorgen bezoeken van de Sint en zijn

Extra: gratis vertoning documentaire vooraf
In de documentaireserie In het
Uur van de Wolf zond de NTR op
27 maart jl een documentaire uit
onder de titel Het fluisteren van Eric
Vloeimans. Een prachtige film, die
een unieke inkijk geeft in het leven
van deze grootmeester op trompet: ‘s
mans totale overgave aan de muziek,
zijn instrumentbeheersing. Het is
Theater Piet Mondriaan een groot
genoegen deze documentaire vooraf-

foto ton maas

gaand aan de voorstelling te mogen
vertonen. Tussen de documentaire en
het begin van het concert met Tuur
Florizoone is er tijd voor een drankje
in de foyer. Mis dit gratis extraatje
niet. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Aanvang documentairefilm Het fluisteren
van Eric Vloeimans: 19.00 uur; Aanvang
concert: 20.15 uur. Entree € 20 / CJP € 14
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl
vol=vol! Een deel van de opbrengst
van de Sinterklaas bezoekjes gaat
naar Scouting Abcoude. Hiervan
wordt nieuw spelmateriaal aangeschaft.
Voor meer informatie?
Bel dan met de hoofdpiet:
06 23109797 of mail: groepsbegeleider@scoutingabcoude.nl

medicijnen kenbaar te maken mag
u verzoeken die weg te vinken, ik
voorspel dat het aantal geregistreerde gebruikers van antidepressieva zal halveren (om van Viagra en
consorten nog maar te zwijgen).
Juist medicijnen waarbij een interactie bestaat met andere therapieën
zullen niet zichtbaar zijn in het
nieuwe Lsp.
Maar is eigenlijk wel aangetoond
dat we allemaal betere artsen worden met het Epd?
Daar is wel eens een beperkt
onderzoek naar gedaan, het bleek
dat de “rommeldokters” van het
Epd niet beter werden en dat de
“georganiseerde dokters” het niet
nodig hadden om goed te kunnen
functioneren.
De huisartsen zijn in het nieuwe concept de aanjagers, ze moeten vanaf
nu iedere patiënt vragen of hij of zij
wel wil dat het dossier ter inzage is.
En in het kader van de bonus krijgen
we daar een paar duppies voor.
Waarschijnlijk wordt het een succes,
want de zorgverzekeraars verwachten een participatie van meer dan
90% en om zich helemaal in te
dekken tegen mislukking, stellen ze
nu alvast in de contracten met de
huisartsen vast dat deelname (van
de huisarts dus) binnenkort verplicht
wordt. Je pikt nu die paar duppies of
we verplichten je straks toch en dan
kan je naar je geld fluiten.
Ik ben er niet voor, dat moge duidelijk zijn.
Waarschijnlijk zijn er nu weer lezers
die mij betichten van eigengereidheid, maar een systeem dat inherent

zo onveilig is en waarbij het nut
eigenlijk niet is aangetoond mag je
wat mij betreft niet met een financiële prikkel stimuleren.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl
Noot van de redactie:

Ook de politiek lijkt zich intussen te
keren tegen een snelle invoering
van het Epd, die onder druk van de
zorgverzekeraars per 1 januari 2013
moet ingaan. Onder aanvoering van de
PvdA lijkt een kamermeerderheid nu
het Epd te blokkeren. PvdA Kamerlid
Bouwmeester verklaarde donderdag
tegenover De Telegraaf: “Burgers
weten niet wat het College Bescherming Persoonsgegevens of de Inspectie
Gezondheidszorg van het systeem
vinden, maar moeten wel tekenen,
anders dreigen ze straks niet meer bij
hun huisarts terecht te kunnen. Dat is
de wereld op zijn kop. Eerst de wetten
regelen, dan pas het Epd invoeren.”

Muziekworkshops Symfonie van de Veensteekmachine van start
De workshops van de Symfonie
van de Veensteekmachine gaan
aanstaande dinsdag 4 december
van start. Brassband Concordia is
die dag de eerste muziekvereniging
die samen met componist Jurriaan
Berger aan de slag gaat met het
verloren geluid van de machine.
Muzikanten en muziekverenigingen
uit De Ronde Venen laten
zich inspireren door de film
die eerder tijdens het
project de Symfonie van
de Veensteekmachine werd
gemaakt.
Hierin bootsen
mensen het geluid na zoals zij zich
herinneren hoe de machine vroeger
te horen was op de plas. Tijdens
de workshops, die de komende
twee maanden plaatsvinden, gaan
muzikanten, zangers en muziekverenigingen samen met componist
Jurriaan Berger experimenteren
en improviseren op hun instrument
en met hun stem, om uiteindelijk
tot een eigen interpretatie op het
geluid van de machine te komen.

Alle muzikale ideeën worden
opgenomen tijdens de workshops en
vormen de basis voor het schrijven
van de Symfonie door de componist.
Dit muziekstuk wordt door de deelnemende muzikanten ten gehore
gebracht in een
spectaculair
concert
dat op 22
juni 2013
plaatsvindt
op zandeiland
1 in Vinkeveen tijdens de
wereldpremière van de
Symfonie
van de
Veensteekmachine.
Belangstellenden zijn welkom om
aanwezig te zijn tijdens de eerste
workshop op dinsdag 4 december
om 19.30 uur bij brassband Concordia in de balletzaal van De Boei aan
de Kerklaan 32 in Vinkeveen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Stephan Koppelaar via
0625046463 of info@veensteekmachine.nl. Kijk voor meer informatie
over het project op

www.veensteekmachine.nl.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur Burt Lamaker, die de rol van Willy Walden (Snip)
speelt in Snip en Snap: Ja, dit is Revue! over het beroemde theaterduo. Stan Limburg speelt Snap.

Snip en Snap: Ja, dit is Revue!

“Ik heb nooit gedacht dat het oubollig zou zijn”
Wanneer is het idee ontstaan voor
deze voorstelling?
“Evert de Vries, directeur van het
Amsterdams Kleinkunstfestival
heeft theatermaakster en schrijver
Femke Krist gevraagd het script te
schrijven. Zij is zich gaan inlezen,
omdat ze vanwege haar leeftijd
Snip & Snap niet kende. Op YouTube zag ze sketches en dacht: ‘Dit
is eigenlijk te flauw voor woorden.’
Ze heeft gezocht naar een vertaling naar nu. Dat Willy Walden zijn
collega Piet Muijselaar (Snap) 23
jaar heeft overleefd (Muijselaar
overleed in 1977 en Walden in
2003, red.) bleek de sleutel voor
het script.”

Wat was die sleutel?
“Het verhaal van de voorstelling
is als volgt. Willy Walden krijgt in
het verzorgingshuis bezoek van de
geest van Muijselaar. We hebben de
oude sketches, in flarden, verwerkt
in deze theatervoorstelling over de
laatste jaren van Walden. Het is
hierdoor een eerbetoon geworden
aan toen.”

Kende jij het repertoire wel?

geheel toen was.”

“Ja, Stan en ik kennen de teksten.
Ik vind het een eer om dit materiaal te mogen spelen. Het zijn
klassiekers, zoals het ‘Boutje en
nippeltje’, maar ook ‘Het is niet
mijn broer’… Ondanks dat het misschien oude sketches zijn, blijft het
grappig. Ik heb nooit gedacht dat
het oubollig zou zijn.”

Snip & Snap traden (al) in 1937 voor het
eerst op in het AVRO radioprogramma
De Bonte Dinsdagavondtrein en namen
40 jaar! later op 26 november 1977
afscheid. Muijselaar overleed zes
maanden later. Piet Muijselaar was, als
Snap, de aangever. Is deze rolverdeling
er nu ook?

Had het duo een briljante timing?

“Dat is precies hetzelfde als toen.
Ik ben als Snip de afmaker.”

“Ze begonnen met één A4-tje tekst,
hiermee werd tijdens voorstellingen
geïmproviseerd tot materiaal voor
zeven kantjes. De voorstelling werd
met hulp van het publiek gemaakt.
Dit is inderdaad de André van Duin
methode. Er zijn veel overeenkomsten tussen hem en Walden, beiden
hebben pretoogjes.”

De voorstelling is geen revue, maar
een toneelstuk over deze revuekomieken.
“Precies. Als je vroeger naar
Snip & Snap bent geweest –voor
veel mensen was het vroeger een
jaarlijks uitje- is dit nog steeds
synoniem aan revue. We laten, door
stukjes uit de revue, nu zien hoe het

Waarom heb je gekozen voor deze rol?
“Ik werd direct verliefd op de rol
die Femke had geschreven, voor
een acteur zit er zo verschrikkelijk
veel te spelen in. Zoals leeftijds- en
stemmingswisselingen, overgangen,
liedjes, komische en dramatische
scènes. Dit is echt een theaterrol. Ik
vond het ook een mooi onderwerp,
heb zelf veel met Snip & Snap.
Zij waren een van onze grootste
komieken. We merken nu pas hoe
beroemd ‘de dames Snip & Snap’
zijn geweest.”

Wanneer had je de rol in je vingers?
“(Lamaker doet de hoge hese
stem) Dat was toen ik de herken-

bare stem van
Willy Walden
had. Fysiek
lijk ik niet op
hem.”

Komt er vooral
oud publiek die
Snip & Snap
kent?
“Nee, niet
alleen. Na de
pauze komen
wij als ‘de
dames’ op,
compleet in de
jurken zoals
Walden en
Muijselaar
deze ook
droegen. De
herkenning en
interactie met
het publiek is
hierna geweldig.”

Snip en Snap: Ja, dit is Revue! is te
zien op 7 december in het Crown Theater Aalsmeer en 31 januari in Theater
Griffioen in Amstelveen.

www.amsterdamskleinkunstfestival.nl

13e Videofestival De Ronde Venen voor filmmakers en aankomend filmtalent Een groot Eigen Wijs Kerstconcert
Zondag 9 december 2012 wordt het
13e videofestival 'De Ronde Venen
Open' gehouden in Cultureel Centrum
De Boei in Vinkeveen.
Gestreden wordt om de gouden,
zilveren en bronzen Turfstekers, een
beeldje uit Museum De Ronde Venen,
en de verchroomde Apenstaartjes
in de twee categorieën 'Speelfilms'
en 'Overige films'. Verder beslissen
de bezoekers wie de Publieksprijs
wint. Laureaat wordt uitgereikt aan
de beste film van het festival. Er zijn
dit jaar weer deelnemers uit alle
windstreken en ook uit België.
Ook dit jaar, naast de bekende

Turfstekers en Apenstaartjes, een
Jong Filmtalent prijs en een Speciale
Jongerenjury prijs.
Deze worden uitgereikt door de
jongerenjury, jonge filmers die hun
sporen in de filmwereld hebben
verdiend. U bent van harte welkom
op dit videofeest. De projectie van
de films is op groot scherm in HD
kwaliteit. Aanvang 10:15 uur. Entree
€ 5,00. Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met
videoclub De Ronde Venen. Bezoek
een clubavond en kijk voor data en
programma’s op de website

Groot koor Eigen Wijs verzorgt
op zaterdag 15 december o.l.v.
dirigent Roel Staal en onder
begeleiding van organist/pianist
Jan Broekhuis een Kerstconcert in
de H. Hartkerk in Vinkeveen. Het
concert staat in het teken van een
muzikale reis door Europa. Er worden liederen gebracht in het Duits,
Engels, Frans, Latijn en uiteraard
in het Nederlands. Men hoeft niet
alleen te luisteren, maar wordt ook
uitgenodigd om een paar bekende
kerstliederen mee te zingen. Dit
wordt afgewisseld met korte verhalen over Kerstgewoonten uit andere
landen.

www.videoclub-derondevenen.nl

Koor Eigen Wijs telt zo’n 30 leden.
Het koor verzorgt de kerkdiensten
en brengt haar repertoire ook ten

Dagtocht ‘Kerstmarkt in Dordrecht’
Ter voorbereiding op de komende
Kerstdagen organiseert de Stichting 'Paraplu' een dagtocht naar de
bekende sfeervolle en inmiddels historische Kerstmarkt in Dordrecht.
Op vrijdag 14 december a.s. vertrekt de comfortabele touringcar
om 10 uur vanaf de parkeerplaats
bij de Willistee in Wilnis, zodat rond
11 uur de aankomst plaats vindt op
de Kerstmarkt in Dordrecht.
Men is verder de hele dag vrij om
te gaan en staan waar men wil.
Tijdens de Kerstmarkt Dordrecht
kan men behalve eindeloos struinen langs honderden kraampjes en
verspreid over de binnenstad staan

sfeervolle podia waar kerstliederen in allerlei stijlen ten gehore
gebracht worden. Daarnaast is
er een muziek- en straattheater
route waarbij meerdere artiesten
op verschillende speelplekken voor
een aangename kerstsfeer zorgen.
Men zal gauw merken waarom de
Kerstmarkt Dordrecht de meest
sfeervolle kerstmarkt van Nederland genoemd wordt!
Met een route van 2,5 kilometer is
de Kerstmarkt Dordrecht behalve
de meest sfeervolle ook de grootste
kerstmarkt van Nederland. De route
loopt onder andere door het histo-

risch hart van de stad en langs de
schilderachtige binnenhavens.
De kosten voor deze dagtocht
bedragen 22 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload
op de website
www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij
de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan
28 te Wilnis. Via e-mail kan men
altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl. Ook is het mogelijk
om on-line in te schrijven via de
website.

gehore tijdens korenfestivals. Dit
jaar geeft het koor voor het 4e jaar
op rij een Kerstconcert, waarbij ze
wordt ondersteund door een groot
aantal gastzangers uit de gehele
Ronde Venen. Daarom is het koor
voor deze gelegenheid omgedoopt
tot groot koor Eigen Wijs.
Aanvang 20.30 uur. Kaarten à 5
euro zijn te verkrijgen bij Boekhandel Mondria te Mijdrecht,
Drogisterij de Bree te Vinkeveen,
bij koorleden of bij aanvang van het
concert aan de deur. Ook is er een
spaaractie voor gratis toegangskaarten bij Slagerij Bob van der
Spruijt uit Vinkeveen die het koor
een warm hart toedraagt. U gaat na
afloop met een warm kerstgevoel
huiswaarts!
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Door Valérie Sambrink Sanderink

Frank Verkerk kan zich letterlijk en figuurlijk in de Sint verplaatsen

“Sinterklaas is het enige oer-Hollandse feestje"
“Sint Nicolaas, Goedheilig Man, die oud is, maar niet sterven kan. Zolang nog ergens op aarde een mensenkind zijn droom bewaarde.” Dit eeuwenoude vers is het motto van Mijdrechter Frank Verkerk. Want hoewel
Pasen en Kerst mooie aangelegenheden zijn, is er voor hem geen feest zo belangrijk als het feest van de
Sint. En voor dat speciale feest is Frank Verkerk graag het gehele jaar in touw. Frank: “Mijn omgeving moet
wel eens zuchten als ik in april alweer over Sinterklaas begin. Ze beginnen het zelfs gekscherend een afwijking te noemen, maar de taak als raadgever van de Sint in der Landen, zoals Bram van der Vlugt dat zo mooi
noemde, neem ik heel serieus.”
Hollands feestje
In de huiskamer van Frank Verkerk
siert een kast geheel ingericht met
Sinterklaasspullen. Beelden en
fietslampjes van Sint en Piet, een
miniatuur stoomboot, een minimijter, een pepernoten bewaarbus, een
eigen geschreven boek met een
Sintverhaal en natuurlijk het grote
boek van Sinterklaas, het ligt er
allemaal. Frank: “Zo rond de Sint
vinden mensen het leuk, maar de
spullen liggen er niet alleen nu,
maar alle seizoenen en daar kijkt
men soms wat vreemd van op. En
dat terwijl dit nog lang niet de gehele verzameling is, in de kast staan
alleen de grappigste spulletjes. Voor
mij is Sinterklaas echter meer dan
een leuk feestje, het is zelfs heel
belangrijk. Het is het enige feestje
dat Nederland niet van het buitenland heeft afgekeken, dit is ons
Hollandse feestje en ik ben weg van
Sint en Piet! Als klein kind stond
ik al vol verwachting op het plein,
zoekend naar de Sint. Toen de Sint
aankwam en ik in de verte nog een
mijter zag, viel ik van mijn geloof
af. Aan de andere kant zag ik een
kans, ik kon óók Sint worden.”
Het plaatje van TV
En zo begon Frank zich rond de
Sinterklaasperiode steeds vaker
als Sint te verkleden. Frank: “Ik
begon met een nylon baardje en
een mantel uit de feestwinkel, maar
dat werden al snel steeds mooiere
en professionelere spullen. Nu heb
ik een baard van buffelhaar die elk
jaar door de kapper in model wordt
gebracht. De mijter heeft hetzelfde

motief als de Sinterklaas op televisie die daar tot vorig jaar te zien
was en ook mijn staf is gemaakt
naar het model dat bij de intocht op
televisie gebruikt wordt. Want de
Sinterklaas die wij met z’n allen bij
de intocht op televisie zien, dat is
voor de kinderen de échte Sint. Hoe
jong ze ook zijn, kinderen letten
op overeenkomsten en verschillen. Het is dan ook de kunst om zo
dicht mogelijk bij de televisie-Sint
te blijven. Vorig jaar is er bij deze
persoonlijkheid veel veranderd en
daarbij ook bij het outfit van de
Sint. De Sint draagt nu een andere
mijter met een sterk afwijkend
motief op de band en ook de sjerp is
vernieuwd. Zelf draag ik deze nog
niet, aangezien ik de vorige mooier
vindt, maar misschien zal ik over
een paar jaar toch overstag moeten.
Want uiteindelijk gaat het niet om
mij maar om de kinderen en voor
hen moet het plaatje kloppen.”
Nostalgie in modern jasje
De gezellige sfeer met de pieten en
de stoomboot hebben we volgens
Frank aan de negentiende-eeuwse
Amsterdamse onderwijzer Jan
Schenkman te danken die een boek
met Sinterklaasverhalen schreef.
Frank: “Maar de geschiedenis van
de Sint gaat veel verder. Uiteindelijk is elk element van het feest van
nu te herleiden uit verhalen uit de
historie. Want waarom liggen de
schappen nu vol met netjes gevuld
met door goudkleurig papier omhulde chocolademunten? En waarom
zetten we eigenlijk ons schoen? Dit
kan worden verklaard met het ver-

Makelaardigheden
Terug in de tijd;
aerobics en
makelaardij
Afgelopen weekend had ik
weer eens een ouderwets lesje
aerobics op m’n sportschool in
Vinkeveen. Zonder gewichtjes,
zonder elastieken waar je altijd
ruzie mee hebt, nee zelfs geen
matje voor buikspieroefeningen... Dat beloofde wat.

met de kaartenbak, één mobiele
telefoon op een grote accu met
een draagband, de fax, lekker
gewoon klanten die op kantoor
langskwamen om te vragen wat er
allemaal te koop stond, de fotopresentaties die je elke week moest
verversen of een gesprek voor een
zoekopdracht. Je auto zag er altijd
onberispelijk uit, zodat je klanten
kon meenemen voor een rondje
huizen kijken in de omgeving. Ja…
dat is wel veranderd!

Na een uur inspanning, muziek,
een lach en zweet dacht ik voldaan
aan de ouderwetse makelaardij.
Ruim 15 jaar geleden begon
ik op een makelaarskantoor in
Mijdrecht waar we nog werkten

Dat is op zich niet erg. De tijd
staat gelukkig niet stil en alle
ontwikkelingen leiden tot nieuwe
kansen. Zo ook pakte ik de kans in
2002 om zelf een makelaarskantoor te beginnen. Heel spannend

haal over de Sint die de ongehuwde
dames beschermde. Vroeger was
het belangrijk dat de ouders van
de dochters bij een trouwerij een
bruidsschat aan de schoonfamilie
konden overhandigen. Dochters uit
arme gezinnen liepen hierdoor het
risico niet door een man uitgekozen
te worden en daardoor - om toch
geld te verdienen - in de prostitutie
te belanden. Dit onheil dreigde bij
een gezin met drie dochters. Sint
Nicolaas kon dit niet aanzien en besloot anoniem drie netjes met goud
door de ramen van het huis te werpen, zodat er voor elke dame een
bruidsschat was. Eén van die netjes
kwam in een klomp terecht en zo
kunnen de barmhartigheid van de
Sint, het gebruik van de netjes met
munten en het zetten van de schoen
worden verklaard.”
Het Sinterklaasfeest wordt echter
steeds verder gemoderniseerd.
Jammer, zo vindt Frank die zelf
meer heeft met de traditionele, statige Sint in plaats van een uitbundig
zwaaiende en vrolijk springende.
Toch heeft het moderniseren ook
goede kanten. Frank: “De huidskleur van Zwarte Piet stamt af
van de slavernij. Piet is echter niet
meer roetzwart, maar bruin. Hij is
niet meer het domme, vreemd sprekende, enge gedaante dat stoute
kinderen in de zak stopt en mee
naar Spanje neemt. Nee, Piet is
een goedzak die cadeautjes brengt.
Nog steeds is Piet niet altijd even
snugger, maar hij bedoelt het altijd
goed en is Sints steun en toeverlaat
en dat is een mooie verschuiving

Frank Verkerk: “Sinterklaas is een sprookje, maar wel een bestaand sprookje.
Want Sinterklaas bestaat.” 				
foto patrick hesse
in de rol van Piet. Minder enthousiast ben ik over de fantasierijke
verhalen die nu jaarlijks door de
producenten van de televisieprogramma’s rondom Sinterklaas
verzonnen worden. Pieten met gele,
groene en blauwe gezichten en
een stoomboot die kan praten, het
brengt de kinderen alleen maar in
de war en mij ook. Ik kijk het, want
deze programma’s zijn vakliteratuur
geworden. Als een kind er iets over
vraagt, moet je toch een passend

Met Karwei naar het
Efteling Hotel

maar ook voelde ik voldoening,
net zoals na een uurtje intensief
sporten.
Inmiddels zijn we tien jaar verder
en heb ik geprobeerd, samen met
team Vida, om de ouderwetse
beginselen van de makelaardij in
ere te houden. Zuinig zijn op je
klanten, de aandacht geven die ze
verdienen, geduldig zijn, eerlijk
zaken doen. Maar ook plezier
hebben in je werk, het gezellig
maken op kantoor en je collega’s
waarderen.

Karwei organiseerde in samenwerking met de Efteling een actie rond
de populaire serie Sprookjesboom.
Bij alle 130 Karwei bouwmarkten maakten klanten kans op één
van de 130 overnachtingen in het
Efteling Hotel voor 2 volwassenen
en 2 kinderen. In Mijdrecht werd
Karin Kniep de winnares van deze
sprookjesachtige overnachting, die
zij overhandigd kreeg door bouwmarktmanager Marco Kruse.
martine van acker

Dus doen we een gezellig klein
feestje met koffie en taart! Ik ben
trots op onze klanten die ons een
warm hart toedragen. Zonder hen
zouden we niet uitgegroeid zijn tot
het Vida van NU. Bedankt!

antwoord kunnen geven. Maar
jammer is het wel, want het verhaal
van de Sint op zich is al mooi genoeg. Daarvoor zullen de kinderen
al met rode wangen van opwinding
buiten de Sint opwachten en dat is
waar het allemaal om draait. Het
zijn de nostalgie en het geloof van
de kinderen die dit feest zo mooi
maken. Sinterklaas is een sprookje,
maar wel een bestaand sprookje.
Want Sinterklaas bestaat.”

Vida makelaars og Fax. 0297 28 80 91
Dorpsstraat 14
info@vidamakelaars.nl
3641 EC Mijdrecht www.vidamakelaars.nl
Tel. 0297 21 29 87
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Jos van Wijk, voorzitter Stichting Venen on Ice:

Bijna de hele maand schaatsen op het Raadhuisplein
Het jaarlijkse schaatsevenement Venen-on-Ice, van 2 t/m 28 december, vindt voor de vierde keer plaats en
heeft inmiddels een warm plaatsje gekregen in de harten van veel Rondeveners. Voorzitter Jos van Wijk van de
Stichting Venen on Ice is de drijvende kracht achter het ijsspektakel, al wil hij benadrukken dat de organisatie
van het evenement alleen mogelijk is dankzij de enorme inzet van vrijwilligers van de vier schaatsverenigingen
Vios en Voorwaarts uit Vinkeveen, Hou Streek uit De Hoef en Nooit Gedacht uit Wilnis. Bovendien zorgt een
groot aantal sponsors de basis onder het evenement, in zowel financiële als materiële zin.
foto's peter bakker en rob isaacs

Jos van Wijk verklaart het succes
van Venen on Ice door de combinatie van enerzijds schoolschaatsen,
vrij schaatsen en activiteiten. “Dat
maakt het aantrekkelijk, zowel om
zelf mee te doen, maar ook om te
komen kijken. Het is elk jaar weer
een geweldige sfeer op het Raadhuisplein. Dankzij het Rabo Dichtbijfonds
en de gediplomeerde schaatstrainers
van IJsvereniging Nooit Gedacht
kunnen we de schooljeugd van de
groepen 4 t/m 8 weer schaatsclinics
aanbieden; bij elkaar gaat het om
ruim 2.000 kinderen. Ook is er weer
kinderdisco op de vrijdagmiddag en

worden op de zaterdagochtenden
schaatsclinics gegeven voor kinderen
met een beperking; het zogeheten
G-schaatsen. Er zal dit jaar géén
modeshow zijn, maar zondag 16
december organiseert Koopcentrum
Mijdrecht een sfeervolle kerstmarkt
in het dorp en wordt het dus op de
ijsbaan en in onze koek en zopietent
gezellig druk. In het weekend van 21
t/m 23 december staat naast de baan
weer het 'glazen huis', waar RTV
Ronde Venen zich weer inzet om de
landelijke actie van Serious Request
te ondersteunen. Met het inmiddels
traditionele priksleeën sluiten we dit
seizoen af op 28 december.” Kijk op
www.venen-on-ice.nl voor het actuele
programma.

om 10 uur open. De baan is 's avonds
tot 21 uur geopend, op vrijdag en
zaterdag tot 22 uur.
Entreeprijs bedraagt 5 euro voor de
hele dag (er wordt met een stempelsysteem gewerkt); een passepartout
voor 10 dagen kost 35 euro, voor 20
dagen 60 euro. Prijzen zijn inclusief
schaatshuur.

Openingstijden en prijzen
Op de doordeweekse dagen is de
baan overdag van 9 tot 15.30 uur
gereserveerd voor het schoolschaatsen. Buiten deze tijden kan men vrij
schaatsen (activiteiten en evenementen voorbehouden, zie hiervoor de
agenda op de website).
Op zaterdag en zondag is de baan

Bent u al klaar voor de komende winter?

GRATIS “BROMMOBIEL”
WINTERCHECK
Vrijdag 30 november & Zaterdag 1 december
van 10.00 tot 17.00 uur
Uw brommobiel wordt geïnspecteerd
op o.a. de volgende punten:
●
●
●
●
●

Verlichting
Banden
Ruitenvloeistof
Ruitenwissers
Koelvloeistof

● Accu
● Laadspanning dynamo
● Aandrijfsnaar
● Deurrubbers

45

Klaar terwijl u wacht onder het genot van een kopje soep!

Wegens verwachte drukte, op deze dagen helaas géén haal en brengservice!

Aplus MinicarsBedrijvenweg 81424 PX De Kwakel
Tel: 0297-364693Fax: 0297-363897
www.aplus-minicars.nlinfo@aplus-minicars.nl
Aplus minicars 2012230B.indd 1

27-11-2012 15:09:46

Kerst vieren in de Nonnerie
Speciaal voor gezelschappen, zakelijk en particulier, hebben wij rondom de feestdagen
een mooi menu samengesteld. Geniet van een feestelijk borrel in de Wintertuin, een
diner in een stijlkamer en laat u verrassen door de sommelier. Graag vooraf reserveren.
Kerstavond all inclusive € 55 p.p.
Bubbels – amuse – driegangen Kerstmenu - bijpassende wijnen - mineraalwater koffie en thee met friandises
Kerstlunch op 1e en 2e Kerstdag € 39 p.p. Voor de kinderen € 19,50 p.p.
Amuse – driegangen Kerstlunch met pre-dessert (en de kinderen helpen de chef mee)
Kerstdiner op 1e en 2e Kerstdag € 79 p.p.
Bubbels – 3 amuses – vijfgangen Kerstmenu en
een pre-dessert, koffie en thee met friandises

Langegracht 51 • 3601 AK Maarssen
T: 0346 – 56 22 01 • www.nonnerie.nl
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Gosewijn van Aemstelstraat 7, Mijdrecht
Ik ben op weg naar Mijdrecht om een bezoekje te brengen aan een woning aan de Gosewijn van Aemstelstraat nummer 7.
Nu heb ik al heel wat woningen gezien in Mijdrecht, maar als ik hier de straat in kom rijden moet ik bekennen dat deze huizen
mij nooit eerder zijn opgevallen. Dat komt waarschijnlijk doordat je eigenlijk alleen door deze straat rijdt als je hier moet zijn,
voordeel hiervan is dat het een rustige straat is met zat parkeergelegenheid. En dan denk je natuurlijk, dan ligt de straat zeker aan de rand van Mijdrecht, maar nee; dichter bij het winkelcentrum van Mijdrecht kun je bijna niet wonen. Dit geldt ook
voor sportgelegenheden, scholen en openbaar vervoer. Echt een ideale plek dus.
De woning heeft maar liefst vier
verdiepingen en via een opgang aan
de zijkant van het huis kom ik bij de
voordeur terecht. Ik word hartelijk
ontvangen door de bewoners die
mij rondleiden. We komen binnen
op de eerste verdieping waar je in
de hal de garderobe, de trap naar
de begane grond en een trap naar
de eerste verdieping vindt.
We gaan eerst beneden een
kijkje nemen. Dit is een bijzondere
ruimte. De voormalige garage is
omgebouwd tot een zeer sfeervolle
kantoorruimte met grote ramen en
veel kastruimte. We lopen door naar
de volgende ruimte, waar voorheen
een zwembad was, maar die nu is
omgebouwd tot een gastenverblijf
met een woon/slaapruimte, een
keukenblok, een badkamer met
douche en wastafel en een apart
toilet in de hal beneden. Het ziet er

gebruiken doordat de begane grond
ook een eigen toegangsdeur heeft.
We gaan verder naar de eerste verdieping waar zich de woonkamer,
keuken en een serre bevinden.
De ruime woonkamer ligt aan de
voorzijde en geeft toegang tot het
balkon. Ook dit is erg ruim en je
hebt vanaf hier een leuk uitzicht
over de wijk. Omdat je je op de
eerste verdieping bevindt, heb je
geen last van inkijk, dat is wel fijn.
De open keuken heeft enorm veel
kastruimte en is van alle benodigde
apparatuur voorzien. Doordat de
grote eettafel vlakbij de keuken
staat is dit een heel gezellige plek
om lekker met z’n allen te zitten en
te eten. Aangrenzend aan de keuken is een serre aangebouwd, met
veel lichtinval, waardoor je hier
heerlijk kunt zitten of dit als atelier

luxe badkamer met inloopdouche,
ligbad, dubbel wastafelmeubel en
toilet. Echt een droom van een
badkamer dit.
De tweede slaapkamer heeft nog
een eigen balkon van waaruit je
uitzicht hebt op het groen aan de
achterkant.
En we zijn nog niet uitgekeken
want er is ook nog een derde verdieping waar nog twee ruime slaapkamers zijn met op de overloop een
wasruimte met een toilet, wastafel
en opstelmogelijkheid voor de wasmachine en droger. Je zou hier nog
een douche in kunnen maken, waarmee je een extra badkamer creëert.
En ook nog te vinden op deze
verdieping, een ruime inloopkast,

de droom
van iedere
vrouw.
Wat een
geweldig
huis is dit zeg,
ik ben echt onder de indruk. Alle
ruimtes zijn enorm licht door de
grote ramen overal en vanuit de
verschillende kamers heb je een
leuk uitzicht over de omliggende
wijk. De bewoners wonen hier met
erg veel plezier en dat is aan alles
te merken. Het is echt de moeite
waard om deze woning eens te bezichtigen want je krijgt gewoon een
goed gevoel als je hier rond loopt.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportcomplex

0,3
10
0,1
0,7
0,9

Facts & Figures

supergezellig uit. Het mooie is dat
de bewoners het zwembad hebben
afgedekt met een houten vloer met
een groot luik hierin waardoor het
zwembad momenteel als opbergruimte gebruikt kan worden. Maar
als je het zwembad weer zou willen
gebruiken is dit ook mogelijk, omdat de houten vloer makkelijk weer
te verwijderen is.
De begane grond is goed te verhuren of als kantoor/praktijk/B&B te

kunt gebruiken, zoals de huidige
bewoonster dat nu doet.
De tuin aan de achterkant is ruim,
heeft een groot terras en er staat
een houten schuur. Via de achteruitgang kom je op een lommerijk
paadje waardoor je ook hier geen
inkijk hebt.
Op naar de tweede verdieping waar
je een bijzonder ruime master
bedroom vindt met toegang tot de

Gosewijn van Aemstelstraat 7,
Mijdrecht
Vraagprijs € 595.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 293 m2
Inhoud 700 m3
7 kamers (4 slaapkamers)
Atsma Makelaardij
en Assurantiën
Mr. Troelstralaan 31
1181 VD Amstelveen
Telnr.:020-3453273
Email: henk@atsma.nl
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Edwards Tomorrow opent showroom aan Mijdrechtse Rendementsweg

“Trendy scooters en fietsen ook te koop via onze webshop”
Op zoek naar een trendy, niet al te dure scooter of fiets? Misschien is
een bezoek aan de nieuwe showroom van Edwards Tomorrow aan de
Rendementsweg 4 in Mijdrecht of aan onze webshop dan een idee.
door anja verbiest

Terwijl de laatste artikelen in de
nieuwe showroom van Edwards
Tomorrow in Mijdrecht op hun plek
worden gezet, gaan de zaken in de
gelijknamige webshop gewoon door.
Webmaster Jeroen Raasing wordt
tijdens de rondleiding door het
goedgevulde magazijn aan de telefoon geroepen. Een klant die een
dag eerder een omafiets bestelde,
wil graag weten of die de volgende
dag ook echt bezorgd wordt. Haar
dochter is een dag later jarig.
“Geen enkel probleem, ik zorg ervoor dat het geregeld wordt”, hoor
ik Jeroen zeggen.

Ook levering aan particulieren
Als enige importeur van het merk
‘Edwards’ levert het bedrijf niet
alleen aan groothandelaren en
winkelbedrijven, maar ook aan
particulieren. Jeroen Raasing:
“We zijn voortdurend op zoek naar
verrassende, voordelige producten.
Onze scooters en fietsen, waaronder veel oma- en transportfietsen,
zijn daarvan een goed voorbeeld.
Zij vormen de hoofdmoot van onze
activiteiten. En ze zijn ook nog eens
zeer vriendelijk geprijsd.

Kijk maar eens in onze webshop,
www.edwardstomorrow.nl. Wie liever
Tevreden
in het echt
“We zijn voortdurend op
Klanttevrekomt kijken wat
denheid staat
we allemaal
zoek naar verrassende,
bij Edwards
aanbieden, is
Tomorrow hoog voordelige producten. Onze natuurlijk van
in het vaandel,
scooters en fietsen, waar- harte welkom.
zo vertelt hij
Niet alleen in
onder veel oma- en trans- deze nieuwe
even later. “Wij
doen er alles
portfietsen, zijn daarvan een showroom bij
aan om onze
ons hoofdkangoed voorbeeld.”
klanten voor de
toor in Mijvolle honderd
drecht, maar
procent tevreden te stellen. Dat is
ook in onze winkels in Almere en
immers de beste reclame die we
Amsterdam. Onze showroom aan de
kunnen krijgen.”
Rendementsweg is elke werkdag
open van 9.00 tot 17.00 uur en op

Jeroen Raasing: “Wij doen er alles aan om onze klanten voor de volle honderd procent tevreden te stellen. Dat is immers de
beste reclame die we kunnen krijgen.” 							
foto patrick hesse
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Eventueel kan men ook ’s avonds
langskomen, maar daarvoor maken
we dan een afspraak.”
Eigen werkplaats
In het pand van Edwards Tomorrow is ook een eigen werkplaats
aanwezig. Jeroen Raasing: “Wie in
de buurt fietst en een lekke band
krijgt, is natuurlijk net zo welkom
als iemand die bij ons een fiets
of scooter heeft gekocht. Onze
monteurs helpen iedereen zo snel
mogelijk, ook als het om onderhoud

bij een leverancier van scooters
of schade gaat.”
of fietsen zou verwachten. Jeroen
Tijdens de rondleiding geeft Jeroen
Raasing: “We verkopen inderdaad
aan: “We hebben alles goed georeen uitgebreid assortiment voordedend, de jongens van het magazijn
lige producten,
weten precies
waar alles ligt.
“Kijk eens in onze webshop, op allerlei
gebieden. Daar
Er zijn meerdere
www.edwardstomorrow.nl” zitten regelcontainers met
matig leuke
handel onderweg, daarvoor moet alleen nog even verrassingen bij. Het is dus ook een
slim idee om onze webshop goed in
ruimte gemaakt worden.”
de gaten te houden!”
Wie de showroom aan de Rendementsweg binnenloopt of de
webshop bezoekt, treft daar ook
artikelen aan die men niet meteen
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Rob Creemers TechnoTrends

'Van goedkope arbeid naar geen arbeid'
Trendwatcher en marktanalist Rob Creemers uit Mijdrecht heeft er zijn beroep van gemaakt om de ontwikkelingen op het gebied van ICT, energie, klimaatproblemen, globalisering, bevolkingsgroei en vergrijzing nauwlettend
in de gaten te houden. Hij leest kranten en tijdschriften, volgt het nieuws in de elektronische media en slaat alles
op in een database. Op basis van al die ontwikkelingen en trends vormt hij zich een oordeel over de wereld waarin
we leven en hoe die zich ontwikkelt. Hij reist de hele wereld rond om lezingen te geven waarbij hij zijn toehoorders wakker wil schudden.“Het heeft geen zin om een vak te leren dat over een paar jaar niet meer bestaat.”
Na een loopbaan in de ICT sector
bij bedrijven als Siemens en Olivetti
richtte Rob twintig jaar geleden zijn
bedrijf TechnoTrends op. “Dat is inmiddels zo’n 2.500 lezingen geleden.
Er waren jaren bij waar ik meer
dan tweehonderd lezingen gaf. En
ik doe dat met veel plezier want we
leven in een buitengewoon interessante tijd. De veranderingen volgen
elkaar heel snel op. Kijk maar hoe
snel internet onmisbaar is geworden.
En de invloed van de sociale media
wordt steeds groter. De kracht van de
technologie verdubbelt in een hoog
tempo. Wie hield het een paar jaar
geleden voor mogelijk dat we met
3D printers botten van kunststof met
kraakbeen zouden kunnen printen.
Tot voor kort brachten bedrijven
hun productie over naar lage lonen
landen. Mooi voorbeeld is Philips die
de productie van scheerapparaten
van Drachten naar China overbracht.
Ik was recent in Drachten en zag dat
daar weer scheerapparaten worden
gemaakt. Maar nu staat de hal vol
met robots die de apparaten in elkaar

zetten. Daar komt geen mens meer
aan te pas. Van goedkope arbeid naar
geen arbeid dus. Wanneer je het over
de nieuwste trends hebt dan kun je
zeggen dat we op weg zijn naar een
wereld waarin de technologie de
mens op veel terreinen overbodig
maakt. Vooral routinewerk wordt
geautomatiseerd.”

Beroepskeuze en opleiding
Rob legt uit dat uit deze ontwikkeling consequenties getrokken moeten
worden voor de opleidingen en de
beroepskeuze van onze jeugd. “We
leiden de meeste jongeren op voor
de middenbanen. Maar die gaan het
snelst verdwijnen. In de toekomst
blijven er nog maar twee groeisectoren over. Dat zijn de topcreatieve
banen en de banen waar de computer
moeite mee heeft, zoals het schoonmaken van gebouwen. Er zal ook in
de toekomst vooral veel vraag blijven
naar het vakwerk van de loodgieter
en de timmerman. Je kunt een computer geen kraantje aan laten sluiten

of een spijker in de muur slaan om
een schilderij op te hangen. En de
automatische stofzuiger zuigt wel
het stof op, maar heeft geen idee hoe
een vlek verwijderd moet worden.
Het probleem in Nederland is, dat we
onze kinderen een zo hoog mogelijke
opleiding willen laten volgen zodat
ze later een mooie baan kunnen verwerven. Maar we vragen ons niet af
of die baan er straks nog wel is. Zelfs
een baan als radioloog wordt straks
door de computer overgenomen. We
kijken neer op de opleidingen waar
jongelui een vak leren. Die staan
hier niet in hoog aanzien en worden
doorgaans slecht betaald. Er zal dus
een cultuuromslag moeten komen in
ons denken over arbeid.”
Rob legt uit dat er in Nederland in
2016 al een tekort is van 170.000
technici zoals dakdekkers, storingsmonteurs en bankwerkers. Rob:
“Maar we sturen onze kinderen
liever naar het atheneum of het
gymnasium dan dat we ze een vak
laten leren. Die vaklieden halen we
uit Polen en richten vervolgens een

Breed assortiment bij woninginrichting Ronald van Eijk
Ronald van Eijk onderhoud- en woninginrichting is alom bekend als de enige duizendpoot in De Ronde Venen. Minder bekend is echter dat hij ook beschikt ook over een gezellige en sfeervolle showroom, waar men terecht kan voor
de totale woninginrichting. Ronald is een bekende verschijning met zijn grote bedrijfsbussen die je kris-kras door
De Ronde Venen ziet rijden. Alle werkzaamheden en klussen, zowel in als om het huis, kunnen door hem verzorgd en
uitgevoerd worden met eigen personeel. U kunt echter ook bij hem terecht voor uw totale woninginrichting.
Vanwege de kleinschaligheid van de
knusse showroom kan Ronald van
Eijk vaak prijstechnisch erg voordelig
zijn en zeer concurrerend. Samen
met het alom bekende ouderwetse
vakmanschap, is dit een mooie combinatie.
Er worden vele bekende merken gevoerd, zoals Luxaflex, Velux, Balterio
laminaatvloeren; tapijten
van
onder andere Desso en
Parade; vinylvloeren van
onder andere Forbo;
gordijn- en vitragestoffen, en verschillende
soorten raamdecoraties. Uiteraard kan
men hier ook terecht
voor de B-merken
die zeker ook kwalitatief
erg goed zijn. Momenteel is net een
nieuwe collectie houten jaloezieën
binnengekomen, maar voor degene
die het iets voordeliger wil, is er ook
een alternatief in prachtig kunststof.
Ronald en zijn vrouw Karin adviseren
hun klanten graag in de showroom,
waar zij alle tijd aan de klant kunnen
besteden. Men kan namelijk een
aparte afspraak maken op elk gewenst moment dat de klant uitkomt.
Maar men kan uiteraard ook zonder
afspraak terecht op de speciale ope-

Karin en Ronald van Eijk met een deel van hun collectie.
foto peter bakker

ningstijden
op dinsdag
van 09.30
uur tot 14.00
uur,
donderdag
van 09.30 uur tot 17.00 uur en op
zaterdagochtend van 09.30 uur tot
13.00 uur.
Heeft u een totale inrichting nodig,
dan adviseren Ronald en Karin u hier
graag in. Ook komen zij eventueel bij
u langs om samen met u de inrichting
te bepalen. Uiteraard kunnen zij bij
een totaalpakket ook een speciale
prijs aanbieden. Klanten die bijvoorbeeld een totale inrichting van hun
(nieuwe) woning willen, ontvangen

een speciale korting van 15% op de
totale order.
Wie dus eerdaags iets nodig heeft
met betrekking tot woninginrichting,
schroom dan niet en kom zeker eens
bij de showroom van Ronald van Eijk
langs en laat u verrassen door de vele
mogelijkheden. Uiteraard staat de
koffie of thee klaar!
Voor degene die niet weet waar de
Vermogenweg is, deze is gelegen
achter het nieuw gebouwde Veenweidebad, tegenover transportbedrijf
Brouwer.
Tel: 0297 - 253800

www.ronaldvaneijk.nl

Rob Creemers: “We moeten onze kinderen veel meer stimuleren in hun beroepskeuze. Grote kans dat ze daar gelukkiger van worden en ook de nationale economie wordt er gelukkig van.			
foto patrick hesse
meldpunt op om over hen te klagen.
We moeten onze kinderen dus veel
meer stimuleren in hun beroepskeuze. Grote kans dat ze daar veel gelukkiger worden en ook de nationale
economie wordt er gelukkig van. Kijk
naar Duitsland, daar is een vakman
trots op zijn of haar vak en wordt ook
gewaardeerd.”
Slimme oplossingen bedenken
We krijgen in Nederland te maken
met een sterke verandering in de samenstelling van de bevolking. We zijn
aan het vergrijzen en ontgroenen. Er
worden steeds minder kinderen geboren. Rob: “Alleen al in 2011 zijn er
een kwart miljoen mensen vijfenzestig geworden. We staan voor de taak
om een half miljoen demente mensen
op te vangen, terwijl er steeds minder
mensen beschikbaar zijn om dat te
doen. We zullen dus slimme oplossingen moeten bedenken, waarbij
onherroepelijk ook meer technologie
zal moeten worden ingezet.”
Internationale ontwikkelingen
Rob maakt zich zorgen over de plaats
die Europa inneemt op het wereldtoneel. “De wereld is sterk aan het
veranderen,” stelt hij vast. “Kijk naar
wat er in Azië en Amerika gebeurt.
Kijk naar China, India en Indonesië
en vergeet Brazilië niet. Dat is een
van de snelst groeiende economieën
ter wereld. In 2050 heeft Afrika
al twee miljard inwoners, waarvan
zeventig procent geen formele baan
heeft. In het Midden Oosten en Zuid
Azië is het niet veel anders. Een deel
van hen zal proberen Europa binnen
te komen. Kijk eens naar Griekenland
waar bijna zestig procent van de

illegale immigranten uit Afghanistan
of Pakistan komt. Europa heeft geen
antwoord op deze ontwikkelingen.
Europa wordt steeds irrelevanter
en is aan het verschrompelen. Het
Europese aandeel in de wereldeconomie zakt van zeventien procent naar
negen procent in 2060. De dames
en heren politici zijn zich nauwelijks
bewust van deze trends en denken
uitsluitend ‘nationaal’. Ze zijn zo
gehecht aan het pluche dat ze bereid
zijn de achterban steeds weer naar
de mond te praten. Alle zevenentwintig landen hebben elk het vetorecht.
Zo kom je natuurlijk nooit tot goede
besluitvorming. We lenen geld uit aan
Griekenland en maken de bevolking
wijs dat de Grieken ons later keurig
terug zullen betalen. Dat gelooft buiten het parlement natuurlijk niemand
en ieder weldenkend mens weet dat
we er niet aan ontkomen om een
flink deel van die schulden kwijt te
schelden. En dan zie je vervolgens
ook nog allerlei gebieden zoals
Vlaanderen, Catalonië, Schotland en
dergelijke die naar onafhankelijkheid streven. Interessant is dat die
kleinere eenheden wel behoefte aan
de EU hebben. Wie weet wordt het
straks een EU met honderd kleine
lidstaatjes en zijn de oude Europese
natiestaten verdwenen.”
Samen met collega trendwatcher
Adjiedj Bakas schreef Rob Creemers
het boek ‘Leven zonder olie’, met
daarin een drietal toekomstscenario’s voor energiegebruik, natuur
en vervoer. Veel meer informatie
over het werk en de ideeën van Rob
Creemers op

www.technotrends.nl.

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

Het is weer
wild in de polder!
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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Uitgelicht...

1

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

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

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

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

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

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

Titel: Het leven van een loser,
geen paniek
Auteur: Jeffrey Kinney
'Robin kwam niets vermoedend
met zijn moeder en zusje de
boekhandel binnenlopen. Een
brede glimlach verscheen op
zijn gezicht, hij zag een nieuw
deel in de serie 'Het leven van
een loser'. Robin vertelde dat
hij een paar weken geleden al
was wezen kijken of het boek
al verschenen was. Nu is hij
superblij en kan niet wachten tot
Sinterklaas. Hij kocht het van
zijn eigen geld!'
gekocht door robin troost,

11 jaar

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

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

Het
keukenhuis
Kathleen
Grissom
In 1791
vertrekt de
zevenjarige Lavinia
samen met
haar familie
vanuit
Ierland per boot naar Amerika, hopend op een beter leven.
Wanneer alleen Lavinia de reis
overleeft, wordt ze als wees door
kapitein James Pyke meegenomen naar zijn tabaksplantage
Tall Oaks in Virginia. Daar draagt

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

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

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

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

De tweede koning is wat delicater,
ruikt prettig naar kersen en kruiden
en heeft die ruimte ook nodig, maar
laat zichzelf sneller zien en de derde koning… tja, wat moet ik daar
over zeggen. Een allemansvriend?
Dat is misschien té, maar zijn volwassenheid en vriendelijke karakter
zorgen ervoor dat er veel mensen
zijn die erg van hem houden!

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

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

Nu ook te zien
in Abcoude en
Baambrugge op
UPC Kanaal
S14+

Vergeef ons 		
A.M. Homes
Harold
Silver kijkt
al zijn hele
leven op
tegen zijn
jongere
broer George. George
is langer,
slimmer en
succesvoller. Hij
heeft een begeerlijke vrouw, twee
kinderen en een schitterend huis in
een buitenwijk. Maar de historicus
en Nixon-kenner Harry weet ook
dat George een vreselijk opvliegend karakter heeft. Wanneer
George een keer echt de controle
verliest, heeft dat zulke verstrekkende gevolgen dat de levens van
beide broers een volstrekt andere
kant op worden gestuwd. De gebeurtenis zorgt ervoor dat Harold
plotseling verantwoordelijk is voor
de twee kinderen van zijn broer en
dat hij ineens aan het hoofd staat
van een eenentwintigste-eeuws
gezin.

2

Woensdag

De koning en de prins
Er waren eens drie koningen in
Italië. Zij hadden de mooie namen
Barolo, Brunello di Montalcino
en Amarone meegekregen. Eén
koning komt uit het noorden, de
ander komt uit het adembenemende
Toscane en de laatste komt uit het
prachtige Veneto. De eerste koning
is een beetje moeilijk in de omgang.
Hij kan af en toe wat complex zijn
en stevig, heeft wat ruimte nodig
om zichzelf te kunnen laten zien.

DE GROENE VENEN

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

Deze week op
RTV Ronde Venen
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00
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Ik heb het over de Amarone, de
koning van Veneto! Deze klassieke
wijn wordt op een heel bijzondere
manier gemaakt. De druiven van
deze wijnen zijn namelijk druiven
die gedroogd zijn. Ik zal in het kort
proberen uit te leggen hoe deze
wijn gemaakt wordt. De druiven
voor deze wijn worden begin oktober geplukt, ten minste als het weer
het toelaat. Nadat ze geplukt zijn
worden ze eerst gedroogd op matten, dit proces wordt appassimento
genoemd. Het is de bedoeling dat
de druiven tot een bepaald level zijn

hij de zorg over aan Belle, zijn
onwettige en halfblanke dochter.
Liefdevol groeit Lavinia op bij de
slavenfamilie in het keukenhuis,
maar door haar blanke huid raakt
ze ook betrokken bij de familie in
het Grote Huis, waar ze een steeds
grotere rol toebedeeld krijgt; een
rol die de hiërarchie op de plantage verstoort. Tegen beter weten
in probeert Lavinia zich staande
te houden in beide werelden, die
van de slavernij en die van de vrijheid. Wanneer Lavinia trouwt met
Marshall, de getroubleerde zoon
des huizes, en daarmee de vrouw
des huizes wordt, wordt Lavinia's loyaliteit zwaar op de proef
gesteld.

3

Bet-

ty 		
Juliette
Berkhout
Ben ik
wel aardig
genoeg
voor mijn
moeder?
Mogen
pijnboompitten nog van de culipolitie? Mag
ik geld verdienen met iets waar ik
eigenlijk tegen ben? Hoe lang moet
ik nog alimentatie betalen aan mijn
lamlendige ex? Moet ik twitteren?
Waarom heeft degene die voor me
staat in de supermarkt altijd vies
eten in z'n karretje? En wie is toch
die man met het communistenjasje?
Wekelijks volgen duizenden lezers
in spanning het Vrij Nederland-feuilleton 'Betty', waarin fortysomething
Betty tastend en doortastend haar
weg zoekt door een woud van grootsteedse moderne dilemma's. Betty
heeft graag dat de dingen ouderwets
blijven zoals ze waren. Ze is vooral
een toeschouwer, een einzelgänger
die de wereld beschouwt vanuit haar
veilige zolderkamer en door de bril
van haar fantasie, die waar nodig
een pact aangaat met de genadeloze werkelijkheid. Maar wanneer
er dingen gebeuren waardoor haar
alledaagse leven plotseling niet meer

ingedroogd totdat het wijnproces
begint. De commerciële wijnhuizen
gebruiken helaas geen matten meer
maar kratten en controleren het
droogproces in speciale geautomatiseerde droogruimtes. De traditionele huizen gebruiken de matten
nog wel en laten het drogen over
aan hoe de natuur dat beslist.
Nu begrijp je denk ik ook waarom
deze koningen ook Koninklijke
prijzen hanteren, en dat is logisch.
De hoeveelheid werk die samengaat
met het maken van deze wijn is
nogal wat. Ook mag een Amarone
zich niet zomaar een Amarone
noemen. Het moet volgens bepaalde
traditionele regels gemaakt worden
voordat het het predicaat Amarone
krijgt opgeplakt. Ik wacht nu op een
lading wijn die niet volgens de officiële regels gemaakt is en daarom
geen Amarone genoemd mag
worden. Er is namelijk wijn geblend
uit verschillende jaargangen. Zijn

zo alledaags is, zal ze in actie moeten
komen.

4

Advocaat van kwade zaken
C.J. Sansom
Herfst 1541. Advocaat Matthew
Shardlake is in York, samen met
zijn assistent Jack Barak. Hij heeft
opdracht gekregen een gevaarlijke gevangene voor verhoor naar
Londen te begeleiden. De moord
op een plaatselijke glaszetter zorgt
ervoor dat Shardlake verwikkeld
raakt in een zaak die niet alleen
verband houdt met deze gevangene, maar ook met de familie van
koning Hendrik VIII. Dat de belangen groot zijn blijkt als Shardlake
ternauwernood een moordaanslag
overleeft.

5

Black-out 			
Marc Elsberg
Op een koude dag in februari
vallen de lichten uit in Italië. En
niet alleen daar. Ook in Zweden.
Daarna in Frankrijk, Zwitserland,
België en Nederland. Al snel wordt
een heel continent geteisterd door
duisternis - en is de chaos compleet. De Italiaanse informaticus
Piero Manzano vermoedt dat er
een hacker achter de black-out
zit. Het Franse hoofd van Europol, François Bollard, is als enige
bereid zijn verhaal aan te horen.
Als er echter dubieuze e-mails op
zijn pc worden aangetroffen, staat
Manzano ineens zelf onder verdenking. Terwijl hij probeert Interpol
te ontglippen, beseft Manzano dat
hij nog maar één zekerheid heeft:
de man achter deze terreurdaad is
even geraffineerd als genadeloos.
Ondertussen breekt in heel Europa
paniek uit. De temperaturen in een
aantal kerncentrales lopen in rap
tempo op en de bevolking vecht
om te overleven. De man achter
de black-out moet onmiddellijk
worden gevonden. Want morgen is
het te laat.

de druiven ingedroogd? Ja! Heeft
het de karakteristieke smaak? In
zekere zin wel, al ken ik ze nog
beter. Heeft het dezelfde prijs?
Nee! En dat is weer een leuke
bijkomstigheid! Een volle wijn, licht
kruidig met een heel karakteristiek
krentje in de smaak.
Laten we dit dus geen koning noemen, want we houden de tradities
in stand. We noemen dit een Prins.
Hoe toepasselijk is dat...

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Jokelien de Groot, CPJ Gein & Vecht

Een ontmoetingsplek voor jongeren
De vereniging Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ) is een landelijke jongerenorganisatie voor jongeren
tussen de vijftien en de vijfendertig jaar. In het hele land zijn afdelingen actief. Enkele jaren geleden werden
de afdelingen Abcoude/Baambrugge en Weesp samengevoegd en ontstond CPJ Gein & Vecht. ‘We zijn actief
in het gebied van de Gein en de Vecht met plaatsen als Abcoude, Baambrugge, Weesp, Nigtevecht en
Muiden,’ vertelt afdelingsvoorzitter Jokelien de Groot.
Zoals de naam al doet vermoeden is
de CPJ van oorsprong een vereniging
van christelijke jongeren, waarvan er
velen uit de agrarische sector kwamen. “De toelatingscriteria zijn in
de loop van de jaren wel verruimd,”
stelt Jokelien vast. “Het is al lang
niet meer zo dat we alleen maar voor
boerenzoons of dochters organiseren.
En ook het christelijk geloof is geen
voorwaarde. We staan open voor
jongeren, die het leuk vinden om samen dingen te doen. We organiseren
een breed scala van ontspannende
activiteiten. We vinden het ook belangrijk om naast pure ontspanning,
aandacht te besteden aan hoe we
met elkaar en met de wereld om ons
heen omgaan. Dat zie je dan terug in
activiteiten als een themabijeenkomst
of een discussieavond. Uiteraard is
het christelijk geloof onze inspiratiebron.” De afdeling Gein & Vecht
bestaat uit ongeveer twintig leden die
in hoge mate samen bepalen wat er
binnen de vereniging gebeurt. Jokelien: “We hebben een bestuur van vijf
mensen. Ik ben momenteel voorzitter.
Wij zijn zo’n beetje de trekkers in de
vereniging. Maar het is niet zo dat wij
als bestuur een strak en uitgebreid
programma van activiteiten opstellen. De leden bepalen met elkaar wat

we gaan doen. En dat kan echt van
alles zijn, want we zijn toch vooral
een gezelligheidsvereniging en een
ontmoetingsplek voor jongeren die
samen dingen willen ondernemen.”
Activiteiten
CPJ Gein & Vecht heeft geen
eigen clubgebouw of thuishaven.
“We houden de kosten laag”, zegt
Jokelien, “want we willen de drempel
zo laag mogelijk houden. We komen,
afhankelijk van het soort activiteit
op wisselende locaties bij elkaar.
Zo kan het zijn dat er een barbecue
georganiseerd wordt bij een van de
leden thuis. Ook onze bestuursvergaderingen houden we veelal bij de
bestuursleden thuis. En voor een
discussie of thema-avond hoef je ook
niet altijd een zaal te huren. We organiseren dingen die we leuk vinden
om te doen. Het kan dus zijn dat we
uit eten gaan of dat we met een stel
naar de film gaan. Of we gaan een
avondje poolen of bowlen en er wordt
af en toe gevoetbald. Er zijn hier in
de regio nog twee CPJ afdelingen.
Eén in Loenen aan de Vecht en één
in Kockengen. Met hen hebben we
goede contacten en we doen ook
vaak dingen samen, zoals sportactiviteiten. Traditioneel zijn de jaarfeesten

Zen-beauty
Een frisse en stralende huid, dat is wat ik graag wil. Vaak krijgen
wij deze ‘wens’ als er iemand in ons instituut komt. Met de juiste
producten en ondersteunende behandelingen, kunnen we al heel veel
bereiken. Maar voor een nog mooier resultaat is meer nodig.
Over het effect van gezonde voeding, aangevuld met natuurzuivere
voedingssupplementen, wordt steeds meer bekend. Het effect van
schoonheid van inzicht, de zogenaamde zen-beauty, wordt echter
nog wel eens onderschat.
Schoonheid van inzicht wilt eigenlijk zeggen: leer positief denken,
je leven zinvol in te richten en de
dingen te doen die jou gelukkig
maken. Het klinkt heel logisch,
maar het komt helaas maar al te
vaak voor dat hierin nog veel winst
te behalen is. Een voorbeeld van
schoonheid van inzicht is sporten.
Essentieel is natuurlijk wel, dat je
een sport beoefent die bij jou past.
Zowel de manier als de frequentie
van het uitoefenen van de sport, is
mede bepalend voor een positief
gevoel.

te beginnen en doelstellingen
te bepalen, komen deze doelen
steeds meer onder handbereik te
liggen. Een personal trainer kan
je daar prima bij helpen. Hij of zij
zorgt ervoor dat de doelen realiseerbaar zijn, omdat deze worden
aangepast aan jouw persoonlijke
invulling. Een mooier, strakker en
gezonder lichaam is met sporten
voor een (groot) deel te bereiken.
Bovendien zal door sporten je
zelfvertrouwen groeien en je uitstraling positief veranderen. Door
te sporten zullen de afvalstoffen
die in je lichaam aanwezig zijn en
veroorzaker zijn van veel kwalen,
vele malen efficiënter verdwijnen.

ook altijd een hoogtepunt. Voor zo’n
jaarfeest wordt dan een toneelstukje
ingestudeerd dat door een jury wordt
beoordeeld. Wij organiseren zelf
geen jaarfeest meer, maar zijn vaak
te gast in Kockengen of Loenen, waar
ze dat nog wel doen. Wij leveren dan
altijd wel een jurylid. Met deze twee
afdelingen hebben we ook een keer
of vier per jaar een overlegvergadering. We wisselen dan ervaringen uit
en bespreken welke activiteiten we
samen zouden kunnen doen.”
Het ledenbestand
De afdeling Gein & Vecht maakt
deel uit van CPJ Utrecht, dat weer
onderdeel is van de landelijke organisatie NCPJ. Afdelingsvoorzitter
Jokelien bespeurt een licht dalende
tendens in de aanwas van nieuwe
leden. “Veel van onze leden komen
uit Weesp. Daarom organiseren we
regelmatig activiteiten in het BIOS
gebouw in Weesp. Dat is een gebouw
van de protestantse kerk in Weesp
die in gebruik is voor het jeugdwerk.
Verder hebben we leden uit Abcoude
en Baambrugge. Maar jongeren uit
de rest van de gemeente de Ronde
Venen zijn natuurlijk ook van harte
welkom. Officieel mikken we op
jongeren tussen de vijftien en de

Kortom:
- Sporten zorgt voor een betere
doorbloeding waardoor je huid,
ons grootste orgaan, er beter
uit zal gaan zien en je haar
meer zal gaan glanzen
- Sporten geeft je lichaam mooiere contouren
- Door te sporten zal je zelfvertrouwen toenemen en je
uitstraling positief veranderen
- Sporten geeft je meer energie
Na intensieve lichaamsbeweging
is een lichaamsmassage een heerlijke afwisseling. Door de massage blijft de huid soepel, worden
afvalstoffen sneller afgevoerd
en krijgt de huid de verzorging
die het verdient. Een hele mooie
combinatie dus. Sinds enige tijd
werken wij dan ook samen met
een personal trainer. Zij adviseert
en maakt mensen bewust van hun
lichaamsbeweging en wij zorgen
voor een goede balans tussen inen ontspanning. Het gevolg is…
een stralend persoon.

BEAUTY
Ieder persoon heeft zijn of haar
eigen schoonheidsideaal en doelen
in het leven. Door stap voor stap
aan een nieuw en gezonder leven

Périne

Instituut Périne Mijdrecht
info@perine.nl
www.perine.nl

Jokelien de Groot: “We organiseren dingen die we leuk vinden om te doen. Het kan
dus zijn dat we uit eten gaan of dat we met een stel naar de film gaan. Of we gaan een
avondje poolen of bowlen en er wordt af en toe gevoetbald.” foto patrick hesse
vijfendertig jaar. Maar in de praktijk
begint het zo rond de twintig. Met
vijftienjarigen erbij gaat het leeftijdverschil natuurlijk wel een rol spelen.
Verder merken we wel dat het lastig
is om jongeren te bereiken. Veel
jongeren hebben het druk met werk
of studie en hebben ook vaak niet
veel zin of tijd voor vaste verplichtingen. Een vaste clubavond schikt vaak
niet. Maar ik denk dat wij juist aan
de jongeren en jongvolwassenen een
ontmoetingsplek kunnen bieden, die
veel vrijheid geeft voor wat betreft
de invulling. We bedenken met elkaar
wat we leuk vinden om samen te
doen en plannen ook wanneer we dat
doen. Nauwelijks vaste verplichtingen
dus. En het geld kan ook nauwelijks een probleem zijn. Het eerste

lidmaatschapsjaar is gratis en daarna
bedraagt de contributie twintig euro
per jaar.”

Meer informatie is te vinden op
www.cpjgeinenvecht.nl.
Contact opnemen kan ook via het email
adres geinenvecht@hotmail.com.
Oeps!
In deze rubriek was vorige week
Annie Hoogervorst van Bejaardenvereniging Sint Nicolaas
aan het woord. Helaas is in de
tekst een verkeerd telefoonnummer terechtgekomen. Het juiste
telefoonnummer had moeten zijn:
0297-264614.
Onze excuses! – De Redactie.

Speeddaten met ondernemers op het VLC

Havo leerlingen uit Vinkeveen en
Mijdrecht werken voor een goed
doel. Ieder groepje leerlingen heeft
hiervoor een eigen onderneming
opgericht (die pro forma werd
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel) en een bedrijfsplan
gemaakt. Ondernemers hebben vervolgens de bedrijfsplannen beoordeeld. De ondernemers kwamen uit
verschillende sectoren: accountancy,
advies op gebied van drijvend wonen, een architectenbureau, bank,
fysiotherapie, handel in natuursteen,
makelaardij en organisatie advies.
Leerlingen beantwoordden vragen
over de keuze van hun goede doel.
Ze legden uit op welke manier ze
de goededoelenorganisatie gaan
helpen, bijvoorbeeld door het verdienen van geld of het organiseren

van een activiteit. De leerlingen
legden hun plannen voor en vertelden over de taakverdeling. Het
maken van reclame en de financiering van hun bedrijf kwamen ook
aan de orde.
Belangrijk was te horen of de ondernemers vertrouwen hadden in de
levensvatbaarheid van het bedrijf.
De ondernemers waren onder de
indruk van een aantal bedrijfsplannen. Di worden de komende weken
uitgevoerd. De echt ondernemende
leerling kan daarna solliciteren
naar de Entreefase van het Entreprenasium. Op het Entreprenasium
worden ze gecoacht in het verder
ontwikkelen van hun ondernemend
gedrag en worden ondernemersvaardigheden aangeboden.
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Nils te Beest, verkeersouder van de Sint Jozefschool

“Sint Jozefschool verkeersveilig, maar gemeente reageert te traag”
Onlangs is het Verkeersveiligheidslabel van de Sint Jozefschool te Vinkeveen verlengd. Een mooie aanleiding
voor een interview met Nils te Beest, actieve verkeerscoördinator van verkeersactiviteiten op en rond de Sint
Jozefschool. Vol vuur vertelt hij over de betekenis van het verkeerslabel voor de school en haar omgeving.
door claudia verhagen

DE GROENE VENEN

KerstInn De Ronde Venen op eerste kerstdag in
Het Lokaal in Mijdrecht

“Voor iedereen die op een andere manier
Kerst wil vieren”
Dit jaar is er in Mijdrecht een leuk initiatief om eerste kerstdag eens
op een andere manier door te brengen: KerstInn De Ronde Venen, een
idee van vijf Rondeveners.

Gefeliciteerd met deze hercertificering! Wat is jouw betrokkenheid hierbij?

door anja verbiest

“Ik ben ouder van een kind op de
Sint Jozefschool. Twee jaar geleden
ben ik door de school gevraagd deel
uit te maken van de verkeerscommissie. Als mountainbike-instructeur
ken ik de gevaren in het verkeer. Ik
werk dan ook graag met leerkracht
en verkeerscoördinator Barbara
Blom aan het vergroten van de
verkeersveiligheid en het verkeersbewustzijn.”

“Het idee is geboren tijdens de
kerstborrel vorig jaar van Vereniging ZZP De Ronde Venen,”
vertelt Adriana Kegley, die samen
met Roos Smit, Ivonne Marees,
Mieneke Vaas en Peter ter Beek
het initiatief voor de KerstInn heeft
genomen. “We raakten in gesprek
over de wijze waarop iedereen
Kerst vierde en toen bleek algauw
dat we er allemaal wel voor voelden een alternatief te zoeken voor
de gebruikelijke manier om deze
dagen door te brengen.”

Wat houdt verlenging van het Verkeersveiligheidslabel in?
“Het Utrechts Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat je als
basisschool kunt verdienen door aan
bepaalde eisen te voldoen. Het gaat
bijvoorbeeld om verkeersonderwijs,
activiteiten gericht op het praktische verkeersgedrag van kinderen,
de infrastructuur rondom de school
en de school-thuisroutes. Wil je het
label behouden, dan moet je aantonen dat je aan de eisen voldoet,
want het label is maar twee jaar
geldig. Onlangs is het label van de
Sint Jozefschool verlengd; dus we
doen het goed.”

Wat heeft de Sint Jozefschool daarvoor
moeten doen?
“Verkeersonderwijs is een vast onderdeel in het lespakket. Daarnaast
organiseren we praktijkoefeningen waarbij kinderen leren zich
veilig in het verkeer te begeven. Zo
leren kleuters op hun fiets bochten
maken, remmen en op- en afstappen. Met de hogere groepen kijken
we naar het fietsen met iemand
achterop of naar het gevaar van
fietsen met boekentassen aan het
stuur. We leren de hoogste klassen te sleutelen aan de fiets, zoals
zadel vastzetten en de ketting erop
leggen. Het hele jaar door hebben
we activiteiten conform een zelf
opgesteld draaiboek.”

Wat was de laatste activiteit?
“Rond deze tijd houden we zichtbaarheidscontroles. De fietsen worden gecontroleerd op verlichting en
reflectie. De kinderen krijgen tips
ten aanzien van hun eigen zichtbaarheid, bijvoorbeeld ten aanzien
van de kleur van hun jas. De opmerkingen worden op een formulier
meegegeven voor thuis.”

Hoe ervaren de kinderen dat?
“De meesten vinden het leuk en
spannend. Laatst kwam een kind
spontaan naar mij toe, vol trots dat
zijn fietslamp was gemaakt. Zoiets
motiveert!”

Je hebt veel werk verzet!
“Ik krijg veel hulp van ouders bij de
verschillende activiteiten. Oudere
schoolkinderen en ouders helpen
bijvoorbeeld als verkeersbrigadier
bij het oversteken van de Kerklaan.
Ik zou willen dat meer ouders hun
kinderen met de fiets naar school
brengen. Niet iedereen houdt zich
aan de spelregels van de Kiss &
ride-strook. Het is vervelend om
mensen daar steeds op te moeten
aanspreken.”

Met het verkeerslabel op zak, verdient
de Sint Jozefschool de titel ‘verkeers-

veilig’. Hoe zit het met de schoolthuisroutes?
‘Omwille van doorstroming van
het verkeer zou de Kiss & ridestrook beter gesitueerd zijn aan de
Kerklaan. Dit is de drukste straat
van Vinkeveen. Naast het woonwerkverkeer moeten daar hordes
schoolkinderen overheen. Waarom
niet de Bonkestekersweg doorsteken naar de N201? Waarom haalt
men de parkeerplaatsen tegenover
de ingang van de Albert Heijn niet
weg? Fietsers die daar de bocht
nemen, moeten onnodig gevaarlijk uitwijken. Ik heb regelmatig
contact met de gemeente, maar
het duurt lang voordat je antwoord
krijgt. Ik zou willen dat men meer
naar de dagelijkse gebruikers
luistert als het gaat om verkeersveiligheid. Veel situaties worden
bedacht vanachter de tekentafel en
beoordeeld vanuit het perspectief
van de automobilist. Dat staat soms
haaks op de belangen van de meer
kwetsbare verkeersdeelnemers.”
Er is dus nog werk te verzetten.
Gelukkig blijft Nils te Beest zich vol
passie inzetten voor de verkeersveiligheid van de schooljeugd in
Vinkeveen.

Unieke trouwlocatie: Twistvliedschool
In Mijdrecht is tijdelijk een nieuwe
trouwlocatie ingericht: de speelzaal van de Twistvliedschool. De
leerkrachten en kinderen van de
Twistvliedschool stonden afgelopen

woensdag verbaasd te kijken toen
ze op school kwamen. De hele
school was versierd met hartjes
en de speelzaal was ingericht als
trouwlocatie: er stond een prach-

Roos Smit: “We willen een
alternatief bieden voor het ‘opzitten en pootjes geven’- gevoel, dat
veel mensen zullen herkennen. En
het lijkt erop dat we dat hebben
gevonden: een feestelijk en gezellig samenzijn met gelijkgestemden.” Adriana Kegley: “Ons grote
voorbeeld is het Open Huis van de
Dominicuskerk in Amsterdam. Op
eerste kerstdag is daar elk jaar
van alles en nog wat te doen en te
beleven.”
In maart van dit jaar hadden de vijf
initiatiefnemers het eerste overleg
en inmiddels is er al veel geregeld. Mieneke Vaas: “De KerstInn
is tussen 17.00 en 22.00 uur in
‘eet&drink Lokaal’, voorheen
De Fabriek, aan de Rondweg in
Mijdrecht. Voor ons een perfecte
locatie. Niet alleen omdat er, na de
verbouwing door Stichting 2BE,
een prima keuken is waar de kok en
zijn team goed uit de voeten kunnen
voor een driegangen-verrassingsdiner. Maar vooral ook omdat er alle
ruimte is voor een diner voor maximaal 75 mensen én we er een open
podium kunnen houden, tussen de
gangen van het diner door. Iedereen
kan daar spontaan aan meedoen.
Met een goocheltruc, het voorlezen
van een gedicht of heel iets anders.
We laten ons graag verrassen. In
ieder geval zullen we met z’n allen
ook kerstliedjes gaan zingen!”
Diverse organisaties binnen De
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Ronde Venen, waaronder Stichting
De Baat, 2BE, Servicepunt De
Ronde Venen en de Voedselbank
ondersteunen de KerstInn. Ze verlenen waar mogelijk hun medewerking, ook om mensen enthousiast te
maken voor deelname. De initiatiefnemers kunnen desondanks nog
meer hulp, en donaties, gebruiken.
Ivonne Marees: “Er zijn nog heel
wat taken te verdelen. We hebben bijvoorbeeld helpende handen
nodig bij de voorbereidingen in de
keuken, vrijwilligers om mensen
met de auto op te halen en weer
thuis te brengen of om ons op een
andere manier bij te staan. Dat kan
in de dagen vooraf aan de KerstInn
of op de dag zelf een paar uurtjes,
maar natuurlijk ook gedurende het
hele feest, inclusief diner. Er is heel
veel nodig en mogelijk.”
Deelname aan de KerstInn De
Ronde Venen is niet gratis. Adriana Kegley: “Er wordt een eigen
bijdrage aan de deelnemers gevraagd, maar omdat we iedereen de
gelegenheid willen bieden om mee
te doen, ook degenen met een smallere beurs, zal per aanmelding naar
de mogelijkheden worden gekeken.
Dus dat hoeft geen reden te zijn om
je niet op te geven! Stap over de
drempel en kom ook naar de KerstInn! Kom alleen, met een vriend
of vriendin, met de buren of met je
gezin. Het wordt echt ongelooflijk
gezellig!”
Wie ook mee wil doen aan KerstInn De Ronde Venen kan zich
direct aanmelden via het Servicepunt De Ronde Venen, telefonisch
te bereiken op 0297-58 76 00.
Vrijwilligers en donateurs kunnen
via kerstinndrv@gmail.com contact
opnemen. Op diverse plekken in De
Ronde Venen liggen de komende
weken flyers. Meer informatie is
ook te vinden op Facebook, op de
pagina

www.facebook.com/kerstinndrv.

tige trouwjurk, een huwelijksboog
en allerlei andere trouwattributen.
Toch wist iedereen het bijna zeker,
geen van de juffen of meesters
heeft trouwplannen!
Nadat juf Monique met bruidsmodezaak Giovanna had gebeld, werd
het mysterie een klein beetje duidelijk. Een meneer P.V. had opdracht
gegeven alle bruidsartikelen naar
de Twistvliedschool te brengen. De
kinderen kwamen er al snel achter
dat deze meneer natuurlijk Pietje
Verliefd moet zijn. Als dank voor de
goede hulp, hadden de pieten voor
alle kinderen een klein cadeautje
achtergelaten.
Natuurlijk kunt u deze unieke
trouwlocatie komen bezoeken tot
en met 5 december.

Zittend van links naar rechts: Peter ter Beek, Ivonne Marees, Roos Smit
Staand van links naar rechts: Marja Raats, Mieneke Vaas, Adriana Kegley.
foto patrick hesse
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AUTO & MOTOR

Door
Michael Reuling

HTC Van Rijn Mijdrecht BV

foto's patrick hesse

Er is veel meer mogelijk met je BE rijbewijs
Autobedrijf Van Rijn, aan de Rendementsweg in Mijdrecht, is al jaren specialist op het
gebied van Iveco bedrijfsauto’s en op maat gebouwde opleggers. Naast het leveren en onderhouden van deze trekkers, trailers en combinaties biedt het bedrijf ook de mogelijkheid aan om te huren via www.be-verhuur.com. Met je BE-rijbewijs op pad tot wel 10.000
kilo massa. Daar willen we meer van weten.
Zoals de meesten geleerd hebben, mag je
met je B-rijbewijs in een personenauto tot
3.500 kilo rijden en eventueel een lichte
aanhangwagen meenemen, waarbij de gehele
combinatie niet groter mag zijn dan 3.500
kilo. Hierbij mag de aanhangwagen, inclusief
het laadvermogen niet meer wegen dan 750
kilo. In bepaalde gevallen is het toegestaan
een aanhangwagen van meer dan 750 kilo te
trekken met alleen het B-rijbewijs. De aanhangwagen inclusief laadvermogen mag dan
niet meer zijn dan de ledige massa van het
trekkende motorvoertuig en de toegestane
maximum massa van de totale combinatie
mag niet meer dan 3.500 kilo zijn.
Wil je toch meer gewicht meenemen, waarbij
de trailer bijvoorbeeld zwaarder is dan het
trekkende voertuig, dan zul je moeten gaan
voor je E-rijbewijs (‘E achter B’), waarbij
je ook een zwaardere aanhangwagen mag
meenemen. Het mooie aan de BE-voertuigen
is dat je met een normale auto (in dit geval
de Iveco) rijdt, terwijl je veel meer gewicht
meeneemt, van 7.500 tot wel 10.000 kilo
bruto. Met het BE-rijbewijs ben je namelijk
niet beperkt in het gewicht van de aanhang-

wagen die je mag trekken. Echter mag het
trekkende voertuig, in dit geval een ‘lichte
bedrijfsauto’, nooit meer dan 3.500 kilo
wegen. Daarbij is het ook weer zo dat men
moet opletten op het maximale trekgewicht
van het trekkende voertuig.
Albert van Rijn, eigenaar van het bedrijf,
legt uit hoe je met een BE-rijbewijs optimaal
gebruik kunt maken van de BE-combinatie:
“Wanneer de chauffeur in het bezit is van E
achter B, dan mag een oplegger getrokken
worden met het volgende bruto laadvermogen: het trekgewicht van de trekker plus de
schoteldruk van de trekker.” Het gaat dus om
het gewicht dat drukt op de schotel van de
trekker. We gaan het nu even complex maken:
bij het berekenen van het bruto laadvermogen van de oplegger moet rekening gehouden
worden met de gebruikseis dat de maximale
schoteldruk gemiddeld ongeveer 1.500 kilo
is en dit tevens 20% is van het totaal bruto
trekvermogen van het trekkende voertuig.
“Het heeft dus allemaal te maken met
gewichtsverdeling en type goedkeuring. Dit
zorgt ervoor dat iemand zonder chauffeursrijbewijs een BE-combinatie mag trekken.”

Uiteraard wordt er, omdat het een zakelijk
voertuig is en er goederen vervoerd worden,
wel gewerkt met een (vaak digitale) tachograaf. Maar doordat de chauffeur uit de
voeten kan met een BE-rijbewijs en de BEcombinatie goedkoper is dan een vrachtautorijbewijs, is deze optie vaak veel interessanter voor bedrijven.
De oplegger kan helemaal op maat gemaakt
worden door Van Rijn. “We hebben al diverse
combinaties gemaakt. Bijvoorbeeld eentje
waarbij speciale sportauto’s vervoerd konden
worden die een zeer lage bodemvrijheid
hebben. De trailers kunnen we voorzien van
diverse afwerkingen en inrichtingen. Ieder
bedrijf heeft zijn eigen wensen. Niets is te
gek. We werken de wensen van de klant uit
op papier en produceren dan de trailer in
eigen huis. Ook het onderhoud kunnen wij
verzorgen. Uiteraard hebben we ook diverse
standaard combinaties staan die men kan
aanschaffen of huren.” Er zijn combinaties

mogelijk tot wel 12 meter en langer voor wat
wettelijk is toegestaan. “Hiermee kun je dus
goederen vervoeren waarvoor je normaliter
een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt. Daarbij
kun je met deze Iveco’s ook nog gemakkelijk
op plekken in de stad komen die voor ‘echte’
vrachtwagens verboden zijn,” legt Albert uit.
Voor de bedrijven die meer willen weten over
deze BE-combinaties is er meer informatie
te vinden op de website van Autobedrijf Van
Rijn op www.be-verhuur.com. Uiteraard
geeft Albert graag meer informatie over de
mogelijkheden voor verhuur of verkoop via
0297-288711.

HTC Van Rijn
Rendementsweg 20a
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-288711
Website: www.be-verhuur.com

'Money Back' actie groot succes

Klant Profile Tyrecenter Hogendoorn krijgt geld terug
Floortje van der Neut uit Uithoorn ontving
op woensdag jl. de felbegeerde Money Back
maandprijs van Profile Tyrecenter Hogendoorn. Uit handen van directeur Daan Hogendoorn van de banden-, velgen- en autoservice
kreeg ze haar complete factuurbedrag van
liefst 209 euro terug. Ook deze maand
schreven duizenden klanten zich in bij
de vestigingen in Mijdrecht en Uithoorn
om kans te maken op restitutie van hun
factuurbedrag. De succesvolle Money
Back actie loopt nog tot het einde van
dit jaar. Elke maand trekt de notaris
twee winnaars: één particuliere rijder
en één leaserijder.
Volgens Directeur Daan Hogendoorn
van Profile Tyrecenter Hogendoorn
reageren de klanten enthousiast op de

actie. “De kaarten liggen al klaar op de balie
bij ons, zo kun je de actie nooit missen.
Money Back is een blijk van waardering
en dank naar onze klanten voor het in ons
gestelde vertrouwen.” Zie ook

www.profile.nl/moneyback
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Eindejaarsactie De Groene Venen
Op vrijdag 21 december geeft De Groene Venen een eindejaarsspecial uit, met extra artikelen en de mogelijkheid voor bedrijven, clubs en verenigingen hun relaties, leden en medewerkers fijne feestdagen te wensen. Hiervoor is een standaardafmeting van 103 mm breed
x 63 mm hoog, of 50 mm breed en 127 mm hoog beschikbaar voor een eenmalig bedrag
van 45 euro (incl. BTW). U kunt uw boodschap online indienen op www.degroenevenen.nl/actie. U kunt ook een hoge resolutiefoto of logo aanleveren. U kunt uw bijdragen tot uiterlijk
14 december 2012 inzenden.
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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: Verzorgenden en verpleegkundigen - kleinschalig
wonen
Organisatie: Careyn
Plaats: Kamerik

Functie: Schoonmaakmedewerker m/v
Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten
Plaats: Mijdrecht
Functie: Promotiemedewerkers
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Brandwachten
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager (m/v)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht
Functie: Oproep distributiechauffeurs
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Inpakker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker part-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Technisch applicatiebeheerder
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Helpdeskmedewerker servicedesk
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Door Pim in te schakelen als u een nieuwe medewerker
zoekt, bespaart u uzelf veel tijd. Voor u is werving en
selectie vaak geen core business. Daarom neemt Pim dit

Functie: .NET programmeur
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

arbeidsintensieve traject graag en deskundig van u over.

Functie: Enthousiaste (leerling)- monteur
Organisatie: ICAM BV
Plaats: Mijdrecht

Pim is een professionele dienstverlener in werving, selectie en detachering in het Groene Hart. Pim werkt vanuit

Functie: Cisco Netwerkspecialist / Beheerder 2e lijn
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

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

WERVEN • SELECTEREN • DETACHEREN

de visie dat voor elk bedrijf de ideale werknemer bestaat.

Functie: VMWare Specialist
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Kijk voor meer informatie op de website:

Functie: Kapster worden?
Organisatie: Yvonne de Boer Hairtrends
Plaats: Amsterdam

www.pimvindt.nl of op onze twitter en/of

Functie: Een senior salarisadministrateur
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

ook, mail naar: info@pimvindt.nl

facebook. Een e-mail sturen kan natuurlijk

Functie: Medewerkster bediening Restaurant de
Voetangel
Organisatie: Restaurant de Voetangel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 74 50 70

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.

Kruiswoordpuzzel week 48
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Normbesef; 5. koop die tegenvalt; 10.
tod; 11. tweetal; 12. stuwende kracht; 14.
strijkinstrument; 16. muziekstuk voor twee
stemmen; 18. geneeskrachtige plant; 20.
deel van de hals; 22. oppervlaktemaat; 23.
schaakterm; 24. mannelijk dier; 25. in het
jaar (Lat.); 27. mannelijke hennep; 29.
plaats; 30. sein; 32. godsdienstig gebruik;
34. op welke wijze; 35. inhoudsmaat; 37.
opbrengst; 39. pakket; 42. behoeftige; 44.
laten zien; 46. Ierland; 48. kooppoging; 49.
een weinig; 50. spinsel; 51. muziekgenre;
53. doopmoeder; 55. deel van een schip;
56. zangstem; 58. korting; 60. mager; 61.
voorzetsel; 62. getuigschrift; 63. lapzwans.
VERTICAAL:
1. Tot het leenstelsel behorend; 2. burcht;
3. wilde haver; 4. god van de liefde; 6.
denkbeeld; 7. domkop; 8. maalstroom; 9.
muzikale inleiding; 12. gemeenschappelijke
weide; 13. begroten; 14. snaarinstrument;
15. bizon; 17. grafvaas; 19. jong dier; 21. lof;
26. ooruil; 27. festijn; 28. zeebocht; 29.
oude vrouw of man; 31. vaartuig; 33. begerig; 36. toga; 37. aangezien; 38. bekend gebouw in Londen; 39. doopvader; 40. deel
van een ei; 41. met blokjes versierd; 43.
strafwerktuig; 45. vochtig; 47. hertachtig
dier; 52. metalen bak; 53. houtstof; 54.
grassoort; 55. uitgelezen mogelijkheid; 57.
nieuw; 59. gevangenis.

Sudoku week 48
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 47
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