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FELICITEERT
Toyota van Ekris
met het behalen
van het predicaat
Hofleverancier.

Uw zorgverzekering,
onze zorg!

Karwei Mijdrecht voor tweede keer beste van Nederland

Zie de poster in het hart
van deze krant

De Karwei bouwmarkt in Mijdrecht is voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot de beste Karwei van Nederland. Uit ruim 130 Karwei-vestigingen werden achttien finalisten genomineerd. De finalisten zijn de afgelopen maanden zo'n
acht keer bezocht door een mystery guest, die de winkels beoordeelde op klantvriendelijkheid, netheid, de juiste prijzen, de
juiste indeling etc. De vestigingen van Ter Apel, Mijdrecht en Steenbergen waren de laatste drie kanshebbers. Uiteindelijk
ging Mijdrecht er opnieuw met de prijs vandoor. Toen tijdens de feestelijke bekendmaking dinsdag jl. bleek dat Mijdrecht ook
nog de prijs voor de beste verfafdeling had gewonnen, kon de avond niet meer stuk!

Veel belangstelling voor woningbouwplannen
Blijdrechtterrein in Mijdrecht

Nu bij Auto
Berkelaar: 4 jaar
lang gegarandeerd,
voordelig
autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

www.autoberkelaar.nl

In juni van dit jaar schreef de
Gemeente De Ronde Venen een
prijsvraag uit om een plan te maken
voor het terrein van het voormalig
zwembad Blijdrecht in Mijdrecht.
Uiteindelijk is het plan van STUDIO110 architectuur en Vink Bouw
voor het realiseren van 20 nieuwe
woningen door de gemeente uitgekozen als het beste ontwerp. Het
plan gaat uit van het doorzetten van
de bestaande stedenbouwkundige
structuur en het handhaven van
huidige zichtlijnen. Het plangebied
wordt momenteel gekenmerkt door
veel groen, dit karakter wordt uiteraard gehandhaafd.
Dinsdag jl. hield de gemeente een
informatieavond in De Meijert in
Mijdrecht voor omwonenden en geïnteresseerden, waar Roland Borst
van STUDIO110 architectuur en

Rob de Kuiper van Vink Bouw een
toelichting gaven op de plannen. De
avond trok ruim 80 belangstellenden. Naast een aantal kritische opmerkingen over groen en parkeren
werd er goed meegedacht.

de mannen van
winterklaas

Het plan zal nu in samenwerking
met de gemeente de komende
maanden verder worden uitgewerkt.
artist impression studio 110

WEBSITES / WEBSHOPS / CMS / MOBIEL
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TWEED

online
menu
dinsdag 4 december
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sint winter brillen
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NIEUW IN VERKOOP!

laat je tijdens een broodmaaltijd
volledig updaten op online gebied
info en aanmelden:
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4 jaar lang gegarandeerd, voordelig autoplezier
Als u op zoek bent naar een nieuwe auto
dan mag u deze actie beslist niet missen.
Zo hebben wij onze actiemodellen extra
laag en all-in, rijklaar geprijsd. Daar komen
dus géén kosten meer bij. Bovendien
bieden wij 4 jaar lang fabrieksgarantie,
Mobiliteitsgarantie én 4 jaar lang gratis
VOS-onderhoud. Daarbovenop kunt u ook
nog eens proﬁteren van onze 50/50 actie.
Kom dus snel langs voor zo’n mooi aanbod.
Brandstofverbruik volgens de Euro
5-normen (CE) 715/2007 en 692/2008:
6,2-6,7 l/100km; 14,9-16,1 km/l;
CO2-uitstoot: 141-155 g/km.

De SX4 1.6 Expressive is gebaseerd
op de Exclusive en extra voorzien
van o.a.:
• Nieuwe stoelbekleding in honingraat
motief • Nieuwe 16” lichtmetalen velgen
• Zilvergrijze dakreling • Geïntegreerd
Bosch navigatiesysteem • Metaalkleur
standaard • Ook leverbaar als automaat
of met veiligheidsverhogende i-AWD
systeem (meerprijs)

Uw voordeel: € 1.350,-

De SX4 1.6 Executive: nu all-in rijklaar voor € 21.750,Inclusief: • 4 jaar fabrieksgarantie • 4 jaar mobiliteitsgarantie
• 4 jaar gratis VOS-onderhoud • 50/50 actie (vraag naar de mogelijkheden)

Bouwerij 75, 1185 XW Amstelveen, Tel. (020) 64 01 199 - Genieweg 50, 3641 RH Mijdrecht, Tel. (0297) 27 23 81
info@autoberkelaar.nl, www.autoberkelaar.nl
Afgebeeld is de SX4 1.6 Expressive. Geadviseerde verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten (adviesprijs van € 697,25). Wijzigingen voorbehouden.
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Droppie
Regelmatig krijg ik vragen die
te maken hebben met het onderwerp ‘verkeer’. Deze vragen
bespreek ik met wethouder Kees
Schouten en met medewerkers
van de gemeente. In deze rubriek
zal ik er vier beantwoorden.

Binnen de gemeente zijn lukraak
paaltjes geplaatst; vooral in Abcoude
en Baambrugge. Deze paaltjes veroorzaken ongelukken. Zijn fietspaden niet
beter voor de verkeersveiligheid?
Dat laatste is inderdaad het geval.
Toch zijn die paaltjes niet zomaar
neergezet. Ze zijn bijvoorbeeld een
middel om auto’s minder hard te
laten rijden. Of om te zorgen dat ze
elkaar op belangrijke plaatsen, bij de
entree van een nieuw gebied, of in
een bocht, niet rakelings passeren.
Op die plekken krijgt de fietser in
feite een aparte strook. Op plekken waar fietsers óf auto’s tegen
een paaltje opbotsen, wordt altijd
gekeken of de situatie moet worden
veranderd. Soms wordt een paaltje

dan verwijderd.

Is twee uur parkeren, de blauwe zone
Mijdrecht, voldoende voor mensen die
naar een begrafenis gaan?
De tijd is dan wel kort. In Mijdrecht heeft men bij de Rondweg de
beschikking over een parkeerplaats
waar langer geparkeerd kan worden. Begrafenisondernemers kunnen
voor mensen die onderdeel uitmaken
van de rouwstoet een parkeerontheffing krijgen.

Op sommige wegen wordt structureel
te hard gereden, bijvoorbeeld op de
Cliffordweg in Waverveen. Kan dat
niet, net als in Wilnis op de Oudhuijzerweg, onmogelijk worden gemaakt
door verkeersdrempels?
Verkeersdrempels zijn een goede
methode om te hard rijden tegen te
gaan. Toch (of juist daarom?) roepen
ze veel ergernis op. Daarnaast moet
rekening worden gehouden met
specifieke omstandigheden, zoals

bus- of vrachtverkeer. Draagvlak bij
de omwonenden vinden wij belangrijk. Voor de Cliffordweg gaat hier
nog een keer met betrokkenen naar
worden gekeken.

Wat kunt u eraan doen als verkeerslichten niet goed zijn afgesteld,
zoals het fietserslicht bij het Dr. Van
Doornplein in Abcoude?
Als er problemen gemeld worden bij
de gemeente, wordt hier achteraan
gegaan. Als het nodig is vindt er een
nieuwe afstelling van de rood- en
groentijden plaats. Soms is een
probleem heel hardnekkig. Dat kan
te maken hebben met storingen.
Dat lijkt hier het geval te zijn. Met
de leverancier wordt gekeken naar
definitieve oplossingen.

Ging het goed met de intochten van
Sinterklaas?
Vorig weekend waren er zowel
in Mijdrecht, Wilnis én Vinkeveen feestelijke intochten. Op de

Heeft u zelf vragen? Mail dan naar:
burgemeester@degroenevenen.nl

Contouren worden zichtbaar
In het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein in Mijdrecht heeft het college vorige week enkele
stappen gezet. Er is een Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor het bedrijventerrein en voor de
Stationslocatie. En er is een voorlopig ontwerp van de rotonde Rondweg/Stationsweg/Industrieweg.
De gemeenteraad zal de plannen binnenkort bespreken.

Voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein in
Mijdrecht wil de gemeente een
intentieovereenkomst sluiten met
de plaatselijke Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB),
met de Ontwikkelingsmaatschappij
Utrecht (OMU) en met de provincie. Gezamenlijk worden plannen
uitgewerkt om het bestaande
bedrijventerrein een nieuwe impuls
te geven. “We kiezen voor een

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 24 november
• Samen voor Duurzaam, 		
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Sinterklaasintochten,
Baambrugge, Abcoude en
De Hoef
• Toneelvoorstelling WIK, 		
Parochiehuis, Mijdrecht
• Concert Con Amore, De Boei,
Vinkeveen

Zondag 25 november
• Abcouder Harmonie, 		
PM Theater, Abcoude

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

brede aanpak,” zegt wethouder
Palm in een toelichting. “Al eerder
is besloten om het kruispunt bij de
brandweerkazerne om te bouwen
tot een rotonde. Daar is nu een
voorlopig ontwerp voor gemaakt. In
het verlengde daarvan worden dan
ook de Rondweg, het eerste deel
van de Industrieweg en de Nijverheidsweg opgeknapt. We gaan de
raad voorstellen voor de Stationslocatie een nota van uitgangspunten
vast te stellen. In een ontwerp nota
hebben wij aangegeven dat we op
het twee hectare grote terrein rond
het oude station vooral mikken op
kleinschalige bedrijven. We willen
hier ook ruimten creëren voor
startende ondernemers en ZZP-

U bent deze week één jaar burgemeester van De Ronde Venen. Wat is u
opgevallen?
Dat is teveel om hier te kunnen beantwoorden. Wel kan ik zeggen dat
één jaar te kort is om de gemeente
volledig te leren kennen. De gemeente is groot en de tijd is beperkt.
Zo lukt het helaas niet om overal
aanwezig te kunnen zijn waarvoor
ik word uitgenodigd. Gelukkig zijn
er in elk volgend jaar weer nieuwe
mogelijkheden.

Ontwikkeling bedrijventerrein Mijdrecht

door piet van buul

site 0297-online.nl staan mooie
fotoreportages. Van de Hoofdpiet
heb ik begrepen dat er in Mijdrecht
350 kg pepernoten en snoepgoed is
uitgedeeld; in Wilnis 84 kilo en in
Vinkeveen 150 kg. Komend weekend zijn de kinderen in Amstelhoek,
Baambrugge, Abcoude en De Hoef
aan de beurt.

ers. Vergeet niet dat we in onze
gemeente ongeveer 3.500 ZZP-ers
hebben, waarvan er een aantal
op zoek is naar een kleinschalige
bedrijfsruimte. Daarnaast denken
we ook aan horeca op dit terrein.
Het oude stationsgebouw heeft de
status van monument. Dat blijft
daar dus en we gaan op zoek naar
een passende bestemming voor het
gebouw.”
Bedrijvencarrousel
Als onderdeel van de toekomstige
ontwikkeling van het bedrijventerrein wil men ook huisvestingsproblemen van bestaande bedrijven
meenemen. Wethouder Palm: “Ons
beleid is er op gericht dat bedrijven

die kleiner zijn dan driehonderd
vierkanten meter in of nabij het
centrum worden gevestigd. Het
bedrijventerrein is er voor bedrijven
die een oppervlakte nodig hebben tussen de driehonderd en de
drieduizend vierkante meter. Er zijn
bedrijven die wel willen verhuizen.
Dat kan zijn omdat ze meer ruimte
nodig hebben. Maar er zijn er ook
die een kleinere huisvesting zoeken.
Door dat goed te inventariseren
hopen we een soort carrousel op
gang te brengen van verschuivingen
die er toe moet leiden dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt
ingevuld.”
De plannen met betrekking tot het
bedrijventerrein en in het bijzonder
de Stationslocatie zijn in lijn met de
afspraken met de provincie. Pieter
Palm: “Vandaar ook onze intentieovereenkomst, waarbij alle partijen
betrokken zijn. De ontwikkelingsmaatschappij OMU kan ons helpen
bij de investeringen en zorgen voor
de financiële smeerolie om het
project te doen slagen.”

Kijk ook op: WWW.DEGROENEVENEN.NL
Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
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www.degroenevenen.nl
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Het was nog in de guldentijd
dat we werden gevraagd op een
tweetal katten te passen. Op het
moment dat een van de twee aaibeesten blazend in een hoekje had
plaatsgenomen kregen we argwaan. Er moest iets aan de hand
zijn. Er restte ons niets anders
dan naar de dierendokter te gaan
die snel een diagnose had gesteld,
pootje gebroken. Een collega van
de arts zou middels een operatie
het pootje kunnen repareren; kosten meer dan 1.000 gulden. Het is
dat pure dierenliefde me het verbood, maar mijn eerste gedachte
was een verbandje er om heen en
maar kijken wat er van komt. Van
de jacht hoefde zij het niet meer
te hebben. Na mijn nadrukkelijke
nee werden mij blikken toegeworpen die er niet om logen. Zeker
toen een collega dierenarts het
euvel voor twee honderd piek had
verholpen, vond ik dat ik het gelijk
aan mijn zijde had gehad.
Ons hondenbeest ging op de tafel
voor een gebitsreiniging. Vlak voor
de reiniging werd nog even bloed
afgenomen, naar het lab opgestuurd. Problemen. Nog twee maal
togen wij de arts om bloed te laten
prikken dat opnieuw naar Utrecht
werd opgestuurd. Inmiddels stond
de teller op zevenhonderd gulden,
maar erger was het dat de diagnose nog niet kon worden gesteld.
Ik werd vriendelijk verzocht urine
van het trouwe dier op te vangen
en dit aan te bieden voor controle.
Met een soeplepel achter het dier
aan en op het moment dat ze door
de achterbenen gaat goed richten
en kip ik heb je. Het doel van deze
actie was vast te kunnen stellen
of het dier een ziekte onder de
leden had die qua verschijnselen
niet aannemelijk leek, maar toch
wel moest worden bekeken. Weer
een paar honderd gulden armer en
zou het dier aan deze ziekte lijden,
zou het reddeloos verloren zijn. U
snapt het al, nee dus, we hebben
nog jaren van onze viervoeter,
blakend van gezondheid, genoten.
Vorige week meldde zich een mevrouw bij haar dierenarts met een
poesje met een gebroken pootje.
De van dierenliefde overlopende
arts berekende dat dit 1.200 euro
(2.640 gulden dus) ging kosten,
waarna de niet al te kapitaalkrachtige mevrouw besloot het
diertje dan maar in te laten slapen.
Dat ging de van dierenliefde overlopende arts te ver, die weigerde
euthanasie en twitterde dat haar
beroepsethiek dit verbood. Een
flink aantal sukkels zorgde er voor
dat de 1.200 euro op tafel kwam
en het diertje kon worden gered.
Veel mensen zijn niet meer in
staat de dierenarts te betalen en
brengen hun dieren noodgedwongen naar het asiel. Anderen kiezen
voor een zak verzwaard met
stenen. Maar aan wie ligt dat nou?
Luistervink
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Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Mijdrecht

Ds. De Graaf in
De Wegwijzer
Zondag 25 november gaat ds.
H. de Graaf uit Urk voor in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Om 10 uur
is de schriftlezing uit Openbaring
12 : 14 en het thema: De twee
vleugels. Na de Hemelvaart van
Christus kan satan de gelovigen
niet meer aanklagen in de hemel.
Nu vervolgt hij de gemeente tot
op de Wederkomst van Christus.
Maar de gemeente krijgt twee
vleugels, geloof en gebed, om te
vliegen in de woestijn. Wel in,
maar niet van de wereld.
In de middagdienst van 16:30 uur
is de Schriftlezing Johannnes 4 :
25 – 42. De preek gaat over zondag 49 van de Catechismus, waar
het gaat over de derde bede in het
Onze Vader: Uw wil geschiede.
Wat wordt daarmee bedoeld?
Thuis live of achteraf de dienst
bekijken is mogelijk via
www.cgkmijdrecht.nl/
online+diensten

Mijdrecht

Praiseavond in
De Weg
Zondagavond 25 november
spreekt Mattheus van der Steen,
een jonge enthousiaste spreker
met een passie om het koninkrijk
van God in de wereld bekend te
maken. De band van Iwan en
Rebekka Sahertian (genomineerd
voor de zilveren duif award) zullen
op deze avond de muziek verzorgen. Aanvang 19 uur. Vanaf 18.30
staat koffie/thee en fris klaar.
Toegang gratis. Evangelische
gemeente De Weg, Industrieweg
38F, Mijdrecht (ingang links boven
Karwei). Voor info
www.deweg.net

Hein Peereboom, wethouder Kees Schouten, Cor Westerdijk, Harald Bos, Gijs Wieman, Co Plasmeijer, Ad Wortel, Theo van Nes, Adriaan de Jong en John Roeleveld.
Voor wie het nog niet mocht weten,
lijn 526 is de buurtbus die zich
dagelijks, m.u.v. de zondag, van
Uithoorn naar Breukelen spoedt
en uiteraard ook weer terug. Deze
inmiddels 32 jaar bestaande lijn
wordt geheel door 52 vrijwilligers gerund. De route die men
rijdt is landelijk. Dat is om er voor
te zorgen dat de gebieden die
onbereikbaar zijn voor de grote
bus toch over openbaar vervoer
kunnen beschikken. Daar is de lijn
destijds voor opgezet. De chauffeurs

en het bestuur vormen een hecht
team dat vaak jarenlang aan elkaar
verbonden blijft. Op de foto ziet u
de chauffeurs die inmiddels ruim
tien jaar aan de Hoefse bus verbonden zijn. Reden voor voorzitter
Piet Slingerland de mannen in de
bloemetjes te zetten en tevens een
fraaie oorkonde te overhandigen.
Wij wensen de mannen en vrouwen
van de buurtbus nog vele veilige
kilometers toe. Zeker nu de winter
in aantocht is.

Twee keer per schooljaar organiseert Jenaplanbasisschool Vlinderbos cultuurmiddagen om kinderen
breder in aanraking te brengen
met kunst en cultuur. De kinderen mogen naar eigen interesse
een workshop kiezen, die worden
gegeven door leerkrachten, ouders
en professionals van buitenaf.
Het mooie van deze middagen is
dat kinderen van verschillende
leeftijden samen aan de workshop
deelnemen en zo met en van elkaar
leren. Dit sluit prachtig aan bij de
Jenaplangedachte!
Ook dit schooljaar konden de kinderen weer uit een rijk aanbod kiezen.
Zo kwam een groepje kinderen
meer te weten over Suriname en
leerden zij het lied ‘Tuintje in mijn
hart’ zingen. Bij deze workshop
kwamen de kinderen ook nog
achter een leuk weetje: namelijk
dat je in het Surinaams nooit een

schrijffout kunt maken. Er werd
enthousiast gekozen voor de workshop keramiek, waarbij de kinderen
naast het maken van een eigen
beeldje met een zelfgeschilderd en
afgebakken kopje naar huis gingen.
Sommige kinderen zijn in de huid
gekropen van een t-shirtontwerper,
zij gingen een t-shirt bedrukken en
pimpen.
Bij de groepen 1 t/m 4 leerde een
groepje kinderen viool spelen. Alle
kinderen luisterden na afloop met
open mond naar de vioolspelende
kinderen die optraden. Er werden
heuse poppetjes gemaakt van
stenen en spinnen van hout.. Ook
voor de lekkerbekken viel er wat te
kiezen, zij gingen aan de slag met
koken.
We kunnen weer terugkijken op
geslaagde middagen waar de kinderen vol enthousiasme aan hebben
deelgenomen!

Fietsen voor de Voedselbank
Op initiatief van het Medisch
Trainings Centrum Mijdrecht hebben deze zomer ruim 50 fietsers
de Mont Ventoux beklommen.
Enerzijds om hun eigen grenzen te
verleggen en anderzijds om geld
op te halen voor de Voedselbank
De Ronde Venen. Zondag jl. is met
ca. 25 deelnemers een toertje van
55 kilometer gereden en werd
vervolgens in Café De Schans in
Vinkeveen de opbrengst van de
tocht overhandigd aan de voedselbank overhandigd. Initiatiefnemer

Peter Egbers (rechts) overhandigde
op symbolische wijze een bedrag
van 5750 aan Sandra en Bert Koen
van Voedselbank De Ronde Venen.
Zij vertelden het geld uiteraard erg
goed te kunnen gebruiken om de
gezinnen die nu moeten aankloppen
een extraatje te kunnen geven met
de kerst. De wielerploeg hoopt door
deze gift deze mensen een beetje
een hart onder de riem kunnen
steken met de feestdagen. Zo werd
het een mooie afsluiting van een
zeer geslaagd fietsevenement.

Abcoude

Taizéviering Cosmas
& Damianuskerk
In het kader van Trefpunt voor
Levenskunst organiseert de Geloofsgemeenschap HH Cosmas en
Damianus in Abcoude een Taizéviering op zaterdag 24 november in ’t
Trefpunt, Kerstraat 23 te Abcoude.
Aanvang 19 uur. Zingen en repeteren vanaf 18.45 uur onder
pianobegeleiding van
Stephan van de Wijgert.
Een Taizéviering komt voort uit
de oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé, waar
jaarlijks honderdduizenden, veelal
jongeren, neerstrijken voor een
meditatieve en bezinnende tijd. De
viering is dus per definitie oecumenisch, open en gastvrij van karakter.
Het thema is Hoop en Verwachting,
vooruit kijkend naar de Advent die
weldra begint.Ieder die kennis wil
maken met Taizé of al bekend is
met haar traditie is van harte welkom. Ook jonge(re) mensen hopen
wij van harte aan te spreken.

Cultuurmiddagen op Jenaplanbasisschool
Vlinderbos

GVM'79 introduceert jongensturnen
GVM'79 is gestart met een jongensgroep turnen. In navolging op de succesvolle olympische prestaties van Epke Zonderland is GVM '79 vanaf begin november gestart met een speciaal uur: jongensturnen (6-12 jaar). In
dit uur wordt speciaal getraind op de toestellen die bij het jongensturnen
voorkomen (sprong, brug
gelijk, vloer, voltige, ringen
en rekstok). Plezier en
motorische ontwikkelingen
zijn belangrijjke drijfveren van de training. De
trainingen vinden plaats
in sporthal de Brug, op de
zaterdag van 8.30 - 9.30
in sporthal onder leiding
van een ervaren trainer,
Menso van Sijll.

VVPverhuur zet Vinkeveen (weer) op de kaart
Dit jaar zal de Hengelsport &
Visbotenbeurs in de Jaarbeurs te
Utrecht plaatsvinden. VVPverhuur
uit Vinkeveen zal ook dit jaar onze
gemeente weer vertegenwoordigen.
Vrijkaarten (indien nog voorradig) of kortingsbonnen zijn na
telefonisch contact af te halen bij
VVPverhuur aan de Baambrugse
Zuwe 196 te Vinkeveen. Er zijn vier
leuke aanbiedingen waarvan er drie
betrekking hebben op de huur van
accommodatie in combinatie met
een boot. De andere aanbieding
–die nieuw is– betreft een kortingsbon op de huur van een motorboot.
Nieuwsgierig? Bezoek dan stand
156 van VVPverhuur op vrijdag 30

november, zaterdag 1 december en
zondag 2 december 2012 vanaf 10
tot 17 uur. Wie niet in de gelegenheid is om naar de beurs te komen
kan ook een bezoek brengen aan de
website.
Hier zijn alle aanbiedingen terug
te vinden op www.vvpverhuur.nl. Per
30 november 2012 is de website
geheel vernieuwd.
Voor vragen over of belangstelling
voor de huur van accommodaties of
boten, of visvergunningen (tegenwoordig ook de jaarvergunning)
kan men contact opnemen met
VVPverhuur, tel. 0294-293473 /
06-52025555.

DE GROENE VENEN 		

5

Leerlingen Ichthusschool sluiten Fit4Kids
sportief af

Talenten Sint Jozefschool te bewonderen in
Maria-Oord
De afgelopen weken vonden
verschillende rondes plaats van de
talentenjacht voor leerlingen van
de Sint Jozefschool te Vinkeveen.
In de sfeer van Holland’s Got Talent
werden de vele acts beoordeeld
door een jury, bestaande uit een
publieksjury van leerlingen en een
vakjury van leerkrachten en bewoners van Maria-Oord. De optredens
met de meeste punten gaan door
naar de ‘live-show’, gepresenteerd
door de leerlingen Sidney en Maud.
Wilt u ook genieten van zang, dans

De eerste van de vier deelnemende
basisscholen aan Fit4Kids heeft het
gezondheidsproject op sportieve wijze
afgesloten. Leerlingen uit de groepen
3 tot en met 8 van de Ichthusschool
uit Baambrugge deden dit afgelopen
woensdag in het Meerbad. De kinderen zonder diploma uit de groepen
1 tot en met 3 hadden vrijdag een
sportieve middag in dorpshuis De Vijf
Bogen. De Molenland, de Hofland
en de Fontein sluiten Fit4Kids de
komende weken af.
In het zwembad konden de kinderen
vrij zwemmen en allerlei spelletjes doen, zoals een vlottenrace en
duikkampioenschap. Siem kroonde
zich tot winnaar door in 25 seconden maar liefst 9 ringen van de
bodem van het zwembad te halen.
In het dorpshuis waren ook diverse
spelletjes te doen. Zo hing er een touwenbrug en stond er een klimmuur.
Natuurlijk kwam mascotte Sprinter
ook even een kijkje nemen.
Het project begon tien weken

geleden. Alle kinderen op de Fit4Kidsscholen kregen een Fit4Kidspaspoort, waarin stempels werden
verzameld door gezond te eten en
veel te bewegen. Ook door sportief
naar school te gaan, bijvoorbeeld op
de fiets, lopend of op de skeelers,
hebben de kinderen stempels verzameld. Kinderen met 60 stempels
mochten meedoen aan de afsluiting.
Aan het einde daarvan wachtte ook
nog een sportieve verrassing. In een
tasje van Duo Sports zaten een appel
en een pakje drinken van Albert
Heijn Leicester en een Fit4kids spel.
Hema Mijdrecht deed een jojo en een
medaille in het tasje.
Fit4Kids is een project waarin extra
aandacht wordt gegeven aan meer
bewegen en gezonde voeding bij
kinderen. Fit4Kids wordt in opdracht
van gemeente De Ronde Venen
uitgevoerd door Sport in De Ronde
Venen in samenwerking met verschillende sportverenigingen uit De Ronde
Venen en gezondheidsorganisaties
Careyn en Vialente.

Opbrengst meer dan 30.000 euro

of bijvoorbeeld een drumsolo?
Bent u óók zo benieuwd naar het
talent van Mees, Niels, Owen, Kyra,
Desiré, Julia, Elinn, Maria, Estelle,
Nynke, Zara, Mark, Marijn, Fenna,
Norah, Stan, Selina, Chiara, Jade,
Annelotte, Iris en Julie?
Kom dan kijken naar de liveshow
op 27 november in het restaurant
van Maria-Oord te Vinkeveen. Maar
liefst veertien optredens vinden
plaats van 14.00 tot ongeveer
15.30 uur. Iedereen is van harte
welkom en de toegang is gratis.

Familie Röling uit Mijdrecht wint Kia Picanto
bij Karwei
Karwei kaart-houders konden de
afgelopen maanden meedingen
naar één van de drie fraai gedecoreerde Kia Picanto's. Het betrof
een landelijke actie ter gelegenheid
van de vernieuwing van ZieZo, het
magazine van de Karwei Bouwmarkten. De actie leverde maar
liefst ruim 200.000 deelnemers op
die een persoonlijke code invoerden op de website. Eén van de drie

gelukkige winnaars was de familie
Röling uit Mijdrecht. Blij verrast
hebben zij zaterdag jl. de sleutels
van hun nieuwe Kia Picanto overhandigd gekregen in de vestiging in
Mijdrecht.
V.l.n.r. Marco Kruse (Karwei), Elly
en Marco Röling, Karin de Boer
(ZieZo Magazine) en Martijn
Schenk (Van Kouwen/KIA).
foto rob isaacs

Protestantse gemeentes sluiten Zuid Afrikaproject af
Drie jaar lang stonden drie projecten in Zuid-Afrika centraal in de drie
protestantse gemeentes van Wilnis, Abcoude en Mijdrecht. “Het ging om
drie heel verschillende projecten, een voor jongeren, een om contact te
houden theologische school daar, en een om PACSA, een organisatie die
plaatselijke projecten helpt met geld en steun,” ,vertelt Ali Heimgärtner.
Ali was als diaken nauw betrokken
bij PACSA, voluit Pietermaritzburg
Agency for Community Social Action.
“We hadden ook contact met de
vrouwen van de Sizongoba Youth
Group, ca. 30 vrouwen, die veel
betekenen voor hun omgeving. Ze
kochten bijvoorbeeld land en hielpen
de dorpsbewoners daar groente te
verbouwen. Daar konden 20 huishoudens van leven. En omdat mensen ver
moesten reizen naar een gezondheidskliniek, regelden ze, dat er een
kliniek in de buurt kwam.”
Het meeste geld werd ingezameld
met maandelijkse collectes in de
kerkdiensten. “De jongeren hadden
ook een Zwarte Pietenactie: ze
gingen bij gezinnen op bezoek en een

deel van de opbrengst was voor Zuid
Afrika.” Ali raakte er steeds meer bij
betrokken. “Je realiseert je dan echt,
hoe goed wij het hier hebben. Ook de
samenwerking met Wilnis en Abcoude was leuk. We hebben een keer een
gezamenlijke startdag georganiseerd,
waar in elke kerk het eigen project
gepresenteerd werd, en de gemeenteleden konden heerlijk van de ene
naar de andere kerk fietsen.”
Op de laatste bijeenkomst over het
Zuid Afrikaproject is het project afgesloten en werd de totale opbrengst
bekend gemaakt: 31.328 euro! Ali
en collegadiaken Christiaan Roodhart
laten het bedrag vol trots zien: “We
zijn heel blij met dit resultaat!”

Kort nieuws
Abcoude

Opbrengst Alzheimer
collecte
De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5 t/m 10 november heeft in Abcoude 1.602,20
euro opgebracht. Hartelijk dank
aan alle gevers en collectanten!

Vinkeveen

Spullen voor kerstmarkt gevraagd
Op zaterdag 8 december zal de
inmiddels bekende en zeer gezellige Kerstmarkt gehouden worden
op het plein voor R.K. Kerk aan de
Kerklaan in Vinkeveen. Wie thuis
nog kerst- of winterspullen over
heeft, die voor deze markt bruikbaar
zijn, zoals kandelaars, kerstverlichting, kunstkerstbomen, kerstballen,
schaatsen, enz. enz. kan deze inleveren bij de garage van de pastorie
aan de Kerklaan op de zaterdagen
24 november en 1 december van 10
tot 12 uur. Tevens kunt u uw spullen
afgeven aan de pastorie op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Wilt u Sinterklaas en
zijn pieten op
bezoek?
Het is alweer zover… Sinterklaas
en zijn pieten zijn weer in het land.
Tijd voor feest! Wilt u Sinterklaas
en zijn pieten thuis op bezoek? Of
misschien wel bij uw bedrijf? Bel
dan even naar de secretaresse van
Sinterklaas voor meer informatie.
Wij helpen u graag met het bezorgen van een onvergetelijke middag/
avond. Bel naar 0297-274030 of
06-50496067.

Wilnis

NME centrum in
december beperkt
geopend

Dorpskernen verwelkomen Sinterklaas
Voor alle kinderen in De Ronde Venen breken weer spannende weken aan.
Vanavond arriveert Sinterklaas in Amstelhoek (19 uur) en morgen, zaterdag
24 november, zetten de Goedheiligman en zijn Pieten weer voet aan wal in
Baambrugge (12.25 uur), Abcoude (14.25 uur), en De Hoef (14.30 uur).

De Sint arriveert morgen in De Hoef.

NME-centrum De Woudreus is in
december beperkt open. Woensdag 5, 19 december en tijdens de
kerstvakantie is er geen woensdagmiddag inloop. Maar voor de dieren
is het ook een feest maand want
ze mogen weer uit logeren. Cavia
Tommie, Muis Stip, Konijn Knier,
de wandelende takken en Konijnen
Carmen en Emiel zoeken een warm
onderkomen en lief gezelschap. De
logeer periode is van woensdag12
december tot woensdag 8 januari.
Laat het ons zo snel mogelijk weten
anders loop je een lief logeetje mis.
Vanaf woensdag 8 januari is de
inloop weer open, elke woensdag
van 13.30 – 16.30 uur voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. We
doen allerlei activiteiten, hebben
een moestuin, en verzorgen de dieren. U kunt ons mail en op nmederondevenen@odru.nl of bellen naar
0297-273692. Woensdag 30 januari
is de volgende themamiddag. Deze
wordt aangekondigd in de lokale
media. NME centrum de Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a, te Wilnis.
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Uw zorgverzekering,

onze zorg!

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

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Nieuw Avondlicht viert het 60-jarig jubileum. Dinsdag jl. was er een playback show voor de bewoners door medewerkers en vrijwilligers.
					
foto gerrit nap

CA
NV
AS

Toyota Van Ekris in Mijdrecht en Maarssen mag zich hofleverancier noemen! Burgemeester Divendal onthulde maandagavond jl. het bij dit predicaat behorende
schild aan de familie Van Ekris, die 100 jaar geleden in Breukelen startte met een
garagebedrijf. Inmiddels is dit uitgegroeid tot twee bloeiende autobedrijven in
Mijdrecht en Maarssen, waar ondertussen de vierde generatie Van Ekris carrière
maakt. Op de foto burgemeester Divendal temidden van v.l.n.r. Harry, Ferry, Ruud,
Gert en Stefan van Ekris. Zie ook de poster in het hart van deze krant.
						
foto rob isaacs

De samenwerking tussen Sinterklaas, zijn Pieten en Triviant was weer prima.

Maandagavond heeft de politie samen met de jeugd uit Vinkeveen
een zaalvoetbaltoernooi gespeeld in De Boei. Het politievoetbalteam heeft, net als de voorgaande jaren, wederom tegen
drie teams gevoetbald die worden gevormd door jongeren uit
Vinkeveen. Gemeente De Ronde Venen steunt het initiatief door
onder meer een wisselbeker beschikbaar te stellen. Het toernooi
had, naast uiteraard een sportieve ontmoeting, tot doel om de
contacten tussen jongeren en politie te verbeteren, door elkaar
in een geheel andere sfeer en omgeving te ontmoeten en te leren
kennen. Uit eerdere toernooien blijkt dat de plaatselijke jongeren
en politiemensen positief zijn over het initiatief.
Dit jaar wist de jeugd de wisselbeker mee naar huis te nemen
door de politie met 4-1 te verslaan in de finale. Er was veel
publiek op de match afgekomen en ook burgemeester Divendal
kwam naar het toernooi kijken.

Er viel voor liefhebbers van champagnes,
wijnen en port weer veel heerlijks te
proeven tijdens de traditionele najaarsproeverij van Prinselijk Proeven, die
zondagmiddag jl. plaatsvond in Restaurant Meesters in Mijdrecht. Vele tientallen
druivensoorten en herkomstlanden werden gepresenteerd en er werd door de
ca. honderd bezoekers driftig geproefd,
op zoek naar die ene (of misschien wel
meerdere) favoriete smaak.
René Koot van de Wijnokade en Mitchel
Schenderling van PUUR! legden de aanwezigen in de watten met heerlijke kazen
en verse hammen.
foto's rob isaacs

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

DE GROENE VENEN

Johannes Hospitium in Wilnis houdt Open Huis
Op zaterdag 1 december a.s. van 11 – 13
uur opent het Johannes Hospitium haar
deuren weer voor belangstellenden. In het
‘Buurhuis’, naast het Johannes Hospitium,
Vossestaart 2 in Wilnis, zijn medewerkers
en vrijwilligers aanwezig om informatie
te geven over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het
vrijwilligerswerk. Er is ook foldermateriaal
aanwezig. Indien gewenst is een rondleiding in het hospice mogelijk. Iedereen is

uitgenodigd om eens een kijkje te komen
nemen in dit Huis in het hart van De Ronde
Venen. Voor wie er al langer over denkt zich
aan te melden als vrijwilliger, dan is dit de
kans voor een vrijblijvende oriëntatie van de
mogelijkheden.
Kijk ook op www.johanneshospitium.nl voor
nadere informatie; e-mail naar: info@
johanneshospitium.nl of bel met tel. 0297230290.

Huisdier en vuurwerk

by deze fles zag, ook al was het hoog zomer,
sloeg de paniek weer toe. De champagne, de
knal en het vuurwerk waren kennelijk door
Scooby aan elkaar verbonden. Ze kroop
weg, begon te hijgen, te speekselen, te
smakken: allemaal tekenen van angst.
Tegenwoordig worden pups al vroeg getraind om harde geluiden te verdragen. Zo
is er een CD met vuurwerkgeluiden, zodat
ook oudere en al bange dieren geleidelijk
kunnen wennen aan vuurwerkknallen en
onweer. Behalve de vuurwerk CD zijn er
verschillende medicijnen, die de gevoelens
van angst kunnen verminderen. Het is van
belang ruim een maand van te voren te
beginnen met de CD-training en / of met de
medicatie. Voor advies over de vuurwerk CD
en over de juiste toepassing van de medicijnen, bent u dagelijks van harte welkom bij
Dierenartspraktijk Abcoude, Holendrecht
33, Abcoude, tel: 0294 281420.

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

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

Gezocht: Pennen gezocht voor school in Gambia
Wij gaan binnenkort naar Gambia en
zijn op zoek naar pennen die wij op een
basisschool in Gambia kunnen geven, heeft
u deze over of mogen wij er een aantal
ophalen? Laat het ons dan weten!
Via info@degroenevenen.nl.
Bedankt
Beer en Bloem

Workshop: Van hard werken naar werken met je hart!
Met hard werken en goed je best doen kun je
heel druk zijn. Zo druk dat je vergeet om naar
jezelf te luisteren. En als je niet uitkijkt loopt
je batterij ongemerkt leeg. Deze workshop
zet je aan het denken. Hoe hard werk jij? Wat
doet hard werken met jou? Hoeveel ruimte
is er voor passie in je werk? We willen je
motiveren om met andere ogen naar je eigen
inzet te kijken. En om werklust en talent eens

als uitgangspunt te nemen.
Omdat hard werken niet automatisch betekent
dat je met je hart werkt. We nemen je mee in
een verhaal over hard werken. Hoe hard werk
jij? Wat doet hard werken met jou? Hoeveel
ruimte is er voor passie in je werk? We willen
je motiveren om met andere ogen naar je eigen inzet te kijken. En om werklust en talent
eens als uitgangspunt te nemen. Omdat hard
werken niet automatisch betekent
dat je met je hart werkt.
Deze workshop wordt binnenkort
een aantal keer in Wilnis en Vinkeveen gegeven. Er zijn géén kosten
aan verbonden.
Data: 28 nov 9.30-12.00, Oudhuijzerweg 99, Wilnis; 29 nov 19.3022.00 Loopveltweg 47, Vinkeveen
en 30 nov 9.30-12.00 uur, Oudhuijzerweg 99, Wilnis. Aanmelden kan
bij Mieneke Vaas (0297-264668 of
mieneke@isjetalentalbekend.nl) of
Raymonde van Zijl (06-24267980
of raymonde@hartenwerk.nl)

Vuurwerk en onweer bezorgen onze huisdieren vaak angstige en moeilijke momenten.
Onze Scooby, kwam op tweejarige leeftijd
bij ons. Ze is bang geworden voor vuurwerk
na het afgaan van vuurwerk in een fietstunnel, terwijl ze door de tunnel liep. Later
kwam daar angst voor onweer bij. Het liefst
kroop Scooby onder de bank of onder het
bed, met haar kop diep tussen haar poten.
Het uitlaten was na de eerste knal al ver
voor oudjaar een lastige opgave voor Scooby
en ook voor ons. Een CD met vuurwerkgeluiden bestond toen nog niet, dus moesten
we het elk jaar maar samen doormaken. Op
twaalfjarige leeftijd werd Scooby plotseling
doof. Door de doofheid werd ze duidelijk
minder angstig met oudjaar. Ook onweer
ging voorbij zonder angst. De enige uitzondering was de fles champagne. Zodra Scoo-

www.dapabcoude.nl

Historische Kring Abcoude–Baambrugge

Najaarslezing op 28 november
Staat ons weer een goed schaatsseizoen te
wachten? Neemt de Historische Kring een
voorschot op de komende winter? Dat is niet
bekend. Wel wordt er, tijdens de najaarslezing, een boeiend verhaal verteld over de
winters in het verleden. Vaak een ramp voor
de mindere stand. Geen werk, armoede en
kou lijden. Eén bezigheid konden rijk en
arm delen. Het vermaak van het verblijf op
het ijs. Sociale contacten onderhouden, ongezeglijke jeugd, koek en zopie, wedstrijden
met prijzen in natura of geld. Weer een gelegenheid voor de mensen van het kopergeld
om een duitje bij te verdienen. Al was het
maar met baanvegen. Veel van deze kennis
is tot ons gekomen via onze kunstschilders,
die al eeuwen lang het ijsvermaak tot onderwerp van hun verbeelding maakten.
Nelly Moerman, lid van de Historische
Kring en wonende in Abcoude heeft een
uitgebreide studie van schaatsafbeeldingen
gemaakt. De bekendste schilder was Hendrick Avercamp. Maar hij was niet de eerste
die schaatsers vastlegde. De oudste afbeelding van het schaatsen in Nederland, stamt

uit het einde van de 15e eeuw. Het betreft
de val op het ijs van Lidwina van Schiedam,
een laatmiddeleeuwse heilige.
In haar lezing legt Nelly Moerman uit hoe
bepaalde elementen in schaatsafbeeldingen
in de loop der jaren steeds weer terugkomen. De titel van haar voordracht huidt: Van
schaatspret tot valpartij.
De najaarslezing vindt plaats in De Vijf
Bogen in Baambrugge op woensdagavond
28 november en begint om 20.30 uur. Leden
van de Kring hebben gratis toegang. Niet
leden betalen € 2,--

Aanmelden voor activiteiten Rode Kruis weer mogelijk
Het Rode Kruis in De Ronde Venen organiseert talrijke activiteiten voor ouderen,
alleenwonenden, chronisch zieken, etc.

Eén van de activiteiten vindt plaats in
Vinkeveen. Iedere tweede woensdag van de
maand (behalve juli en augustus ) is er een
gezellige middag / spelletjesmiddag. Onder het genot van koffie of
thee met wat lekkers erbij wordt er
geklaverjast of rummikub gespeeld,
of lekker gepraat.
Dit alles vindt plaats in het EHBO
gebouw van St.Lucas aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen. Nieuwe
aanmeldingen zijn vanaf heden
weer mogelijk bij : Map Strieper,
Pimpernel 29, Vinkeveen, tel.
0297-242232.

DE GROENE VENEN 		
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'Samen voor Duurzaam’ op Raadhuisplein in Mijdrecht
Op 24 november wordt op verschillende manieren op
het Raadhuisplein en in het gemeentehuis aandacht
besteed aan duurzaamheid. Op het Raadhuisplein
staat van 10 tot 16 uur een informatiemarkt met
kramen van bedrijven die duurzame producten en
diensten aanbieden.
Hierbij moet worden gedacht aan aanbieders van zonnepanelen, aannemers, installateurs en adviseurs op
energiegebied. Ook laten dealers van elektrische auto’s
en fietsen hun producten zien en geeft de afvalroadshow informatie over de wijze waarop afval het best
duurzame energiemarkt-biologische proeverij
gescheiden kan worden. In het Mijdrechtse koopcenZaterdag
trum haken de juweliers Raid en Swaab en bakker
24 november 2012
Westerbos in op het evenement met speciale duurzame
Raadhuisplein, Mijdrecht - van 10.00 tot 16.00 uur
aanbiedingen voor hun klanten. In het gemeentehuis
kan worden geproefd wat duurzaamheid voor de
smaakpapillen betekent. Kok David Hague zorgt daar voor een proeverij van duurzame producten uit het Groene Hart en duurzaam geproduceerde koffie. Ook is een tentoonstelling te
zien over de winning van energie in De Ronde Venen van nul tot heden.

Waar kun je terecht in De Ronde Venen?

Locaties voor biologische en duurzame producten
in kaart gebracht
stukje vlees. Géén wachtrijen, géén commerciële muziek, maar wel veel sociale contacten. Het suffe boodschappen doen wordt zo
een heel stuk aantrekkelijker!”

We gaan het deze week niet hebben over individuele boerderijen, maar over alle locaties
voor uw biologische producten in De Ronde
Venen. In samenwerking met de gemeente
heeft chef-kok David Hague, o.a. bekend van
de rubriek ‘Neus in de Boter’ in deze krant,
een kaart gemaakt van alle boerderijen en
winkels die biologische en duurzame producten verkopen in onze streek. Zijn idee
hierachter is om het iedereen makkelijker
te maken om milieuvriendelijke producten
te kopen. David Hague: “Met behulp van
deze kaart wordt De Ronde Venen één grote
supermarkt waar je met uw fiets, al calorieën
verbrandend, doorheen kunt cruisen. Van de
verse eieren naar de biologische melk en van
het versgebakken brood naar een heerlijk

Behalve deze kaart wil David mensen graag
nog op een andere manier in contact laten
komen met de lokale boeren en voedselproducenten. Tijdens het evenement ‘Samen
voor Duurzaam’ op het Raadhuisplein zullen
er lekkere biologische hapjes klaar worden
gemaakt in de keuken van het gemeentehuis.
“Ik hoop dat iedereen een bezoekje komt
brengen. Ik laat allerlei specialiteiten uit de
streek proeven, zodat men in één keer al het
lekkers kan zien en proeven wat er in De
Ronde Venen zoal te koop is.”

Gemeente de Ronde Venen - Biologische producenten in kaart

Koplopers
Samen voor Duurzaam vormt tevens het startsein voor het project Koplopers. Verschillende
inwoners in de gemeente zijn al ver gevorderd in het nemen van duurzame maatregelen.
Zij hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op hun woning staan of zelf hun energievoorziening
grotendeels gerealiseerd. Deze ‘koplopers’ geven tijdens het evenement presentaties over de
duurzame maatregelen die ze hebben getroffen aan en in hun woning. De presentaties van de
Koplopers vinden plaats aansluitend op de lezing van Helga van Leur.

De Lindenhoff

De Willigen

Boerderij
Vrouwenakker

Slagerij Heemskerk
Bloed Klein Fruit

RTL-weervrouw Helga van Leur geeft lezing tijdens
‘Samen voor Duurzaam’

Pluimveebedrijf
F.A. de Meer

Imkerij WoKo

Landwinkel
De Lindenhorst

Slagerij
Bob van der Spruijt

F.A. Ruizendaal
en zonen

De Kweektuin

Limousinboerderij
‘De Meierij’

Florentin BV
Poelier de Haan

Smit & Dorlas

De Vinkeveense
Groentehal

Kaas-, zuivelboerderij
van der Arend

Veenmolen

Het Fruitpaleis

Helga van Leur presenteert al bijna 15 jaar het weer bij
RTL en geeft veel lezingen over het weer, klimaat en duurzaamheid. Op 24 november gaat ze in op duurzaamheid in
zijn algemeenheid en wat je lokaal aan duurzaamheid kan
doen. Uiteraard speelt het weer daarbij een belangrijke
rol. Aanvang 11.00 uur, toegang gratis.

Milieutip: pak de fiets in plaats van de auto!

RTL-weervrouw Helga van Leur komt morgen, zaterdag
24 november, een lezing geven over duurzaamheid in het
gemeentehuis van De Ronde Venen. De populaire meteorologe is te gast in het kader van de manifestatie 'Samen
voor Duurzaam', die geheel in het teken staat van duurzame maatregelen en ontwikkelingen in en om de woning.

Landwinkel Jan Nieuwenhuizen
& Newhouse logies

Concept: David Hague www.davidhague.nl - Ontwerp: Sabrina Koning-Woud www.skwvormgeving.nl

Zonnig Abcoude
In navolging van het prachtige initiatief van Zonnig Baambrugge om zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen, willen wij dat ook voor Abcoude. Wie mee wil helpen om dit op te zetten
kan contact opnemen met Bibi van Bussel, tel.nr. 0294-281741 of mailen naar busbi@xs4all.nl

CO2 neutraal stoken met K-stove pelletkachels

Milieuvriendelijke houtkachels
Op zaterdag 24 november vindt op het Raadhuisplein in Mijdrecht de manifestatie ‘Samen voor Duurzaam’ plaats. Daar kan men ook kennismaken met speciale houtkachels,
die worden gestookt met ‘pellets’. Dat zijn houtkorrels van geperst afvalhout, spaanders
en zaagsel. De verbranding van deze pellets is CO2 neutraal. Stoken met pelletkachels is
dan ook bijzonder milieuvriendelijk.
door piet van buul

Het idee om de pelletkachels in Nederland
te promoten komt van Wim Koolhaas
van De Kweektuin in Mijdrecht.
Een aantal jaren geleden maakte
hij kennis met deze bijzondere
kachels tijdens een vakantie in
Italië. Hij was getroffen door de
milieuvriendelijke manier van stoken. Energiebesparing en duurzaamheid zitten hem in de genen.
Hij zocht dus naar mogelijkheden
om deze vorm van verwarming
ook in Nederland te introduceren. Voor het verbranden van
de pellets zijn speciale kachels
nodig. Wim ging op zoek naar een
fabrikant die deze kachels speciaal
voor de Nederlandse markt wilde maken. Die vond hij in China. “Vervolgens nam
ik contact op met Plomp in Waardenburg. Dat
zijn mensen die oorspronkelijk uit Vinkeveen
komen. Ze zijn ondermeer gespecialiseerd in
de verwerking van zaagsel en schaafsel uit de
houtindustrie. Dat verwerken ze bijvoorbeeld
tot kattenbakkorrels. Zij produceren inmiddels

tonnen pellets per jaar.”
Pellets lijken een beetje op honden of kattenvoer. De pellets worden in een reservoir
in de kachel gedaan. Vervolgens
worden ze door middel van
een wormschroef naar de
vuurkorf getransporteerd.
De ontsteking, de dosering,
de warmteregeling en de
gasafvoer zijn geheel te programmeren. Een rendement
van ruim negentig procent
is haalbaar. Er zijn inmiddels kachels in een vijftal
verschillende iutvoeringen
leverbaar.
Samen met Mijdrechtenaar
Ad v.d. Heijde heeft Wim
Koolhaas het bedrijf K-stove
opgestart. K-stove heeft inmiddels
in Nederland een vijftal dealerpunten.
Voor Noordwest Nederland is dat gevestigd bij
De Kweektuin in Mijdrecht.
Meer informatie is te vinden op
www.kstove.com. Zaterdag 24 november zijn
de kachels te bekijken op het Raadhuisplein in
Mijdrecht.

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet muziekliefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in
onze regio in de poppodia en in het theater te zien zijn. Deze week zangeres Janne Schra, voorheen zangeres van Room Eleven en Schradinova, die tot 21 december te zien is met haar theatertournee De nieuwe…
Janne Schra.

Zangeres Janne Schra

‘Ik vind de intiemere kant van muziek mooier’
Je (breekbare) muziek en stem komt
goed tot z’n recht in theater.
“Ik vind het fijn als het stil is. In
clubzalen is er vaak geroezemoes,
dan ben je tijdens het zingen meer
bezig met de aandacht vasthouden.
In theater is het automatische stil.
Het publiek ten tijde van Room Eleven kwam meer op de hype af, dan
dat ze echt naar de muziek kwamen
luisteren. Dat was vaak lastig.
Doordat ik, op het podium, meer
mezelf ben geworden dwing ik
voor mijn liedjes nu meer stilte en
respect af. Dat gevoel kwam na de
samenwerking, in het theater, met
de Amerikaanse singer-songwriter
M. Ward, in plaats van de ‘feestband’ die Room Eleven was. Ik vind
de intiemere kant mooier. Ik heb nu
ook de behoefte om als mezelf op
het podium te staan, zonder te veel
poespas erom heen.”

gen dan wat je in eerste instantie
denkt.”

Je hebt onlangs nummers, met de
Zweedse producer Tobias Fröberg
opgenomen in Gotland. Op een ‘Pippi
Langkous’ eiland, zoals je zelf zegt.
Op welke manier heeft deze plek je
muzikaal geïnspireerd?
“Het is daar wonderlijk mooi, dat
schemert zeker door in hoe ik de
liedjes zing. De sound klinkt door
Tobias wat rafelig, in plaats van
clean, daar hou ik niet van. Ik zou
graag in de toekomst weer liedjes
opnemen in Zweden, met veel mensen binnen de indiemuziekscene
in Stockholm deel ik een bepaalde
muzieksmaak. Ik heb de plaat van
Schradinova opgenomen met de
Zweedse producer Johan Lindström. Het is lastig om in Zweden
muzikaal voet aan de grond te
krijgen.”

Zit er een diepere laag in je liedjes?
“Ja, ogenschijnlijk klinkt het als
een vrolijk liedje, maar ik probeer
altijd in de teksten iets meer te zeg-

Ook Torre Florim van De Staat werkt
mee. Wat was zijn invloed?
“Hij heeft kleine nuances en details

Najaarsconcert Koninklijk Onderscheiden
Abcouder Harmonie
Op zondag 25 november 2012
organiseert de Koninklijk Onderscheiden Abcouder Harmonie weer
het traditionele najaar concert in
het ‘Abcouditorium’ van het Piet
Mondriaangebouw Broekzijdselaan
46 Abcoude.
Het Harmonie orkest speelt onder
leiding van Ria Kornet en de slagwerkgroep, die dit jaar het 60-jarige
jubileum viert, staat onder leiding van
Maarten Rongen. Het leerlingenorkest staat onder leiding van Vincent

van Kekerix. Met muzikale thema is:
‘Water’ dat beloofd extra ‘spetterend’
te worden. Aanvang concert 14 uur
(zaal open 13.30 uur). Entreegeld
aan de deur: Volw. € 7, kinderen € 3.
Toegangskaarten zijn ook verkrijgbaar via info@abcouderharmonie.nl
Op last van de brandweer mogen
helaas niet meer dan 200 personen
tegelijk een voorstelling (ook ons
concert) bijwonen. Het is aan te
raden om tijdig aanwezig te zijn om
teleurstellingen te voorkomen.

Concert Vinkeveense Accordeon Vereniging
Con Amore

Op zaterdag 24 november geeft de
Vinkeveense Accordeon Vereniging
Con Amore haar jaarlijks concert.
Onder leiding van Arnaud Rosdorff
brengt het A- en B-orkest en het
Ensemble uiteenlopende werken ten
gehore. Voor iedereen die muziek en
in het bijzonder accordeonmuziek,
een warm hart toedraagt, is dit een
avond die niet gemist mag worden.

Naast de mooie muziek is er ook dit
jaar weer een verloting. Traditiegetrouw gaat bijna iedereen weer met
een aantal prijzen naar huis.
Het concert vindt plaats in De Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen. De toegang bedraagt 5 euro. Aanvang 20
uur (zaal open: 19.30 uur).
Meer informatie over VAV Con
Amore op www.vavconamore.nl.

aangebracht, vanuit een soort regisseur/producer rol. Als je zelf in een
opnameproces zit zijn die details
vaak lastig te horen. Het is fijn dat
iemand die ik hoog heb zitten iets
kan toevoegen.”

Op 11 januari verschijnt je nieuwe cd.
Heb je ook je muziekkeuze veranderd?
“Room Eleven zat meer in de pop/
jazz kant. Ik heb de keuze gemaakt
voor de folk, met minder jazzinvloeden. Het liedje ‘Darklands’, de
themasong van de film The Domino
Effect (regisseur Paula van der
Oest, red.) staat niet op de cd. Dat
is een andere sound dan de liedjes
op de plaat.”

Tijdens deze theatertournee werk je
me drie violisten van het Red Limo Orchestra, die ook met Kyteman werkten.
“Ik heb al eerder met een strijkorkest gewerkt, dat klonk erg mooi.
Het geluid van strijkers en mijn
stem passen goed bij elkaar. Een
pianotoets klinkt afgebakend, maar
het geluid van strijkers zweeft een

beetje. Hierdoor
worden mijn stem
en het vioolgeluid
iets organisch. Mijn
liedjes waren al
af, daarna zijn de
strijkers toegevoegd.
Toen dat bleek te
kloppen was dat wel
magisch.”

‘Place to run from’, een
van je nummers wordt
gebruikt in een spot bij
van de televisiezender
HBO.
“Dat was zo onverwacht, maar te gek.
Ik ben niet dol op
reclames waarin mijn
liedjes worden gebruikt. Maar alle series die HBO uitzendt
vind ik geweldig.”

Janne Schra is te
zien op 8 december in Schouwburg
Amstelveen.

www.janneschra.nl

Laatste uitvoering op 24 november

Wassen, knippen en scheren bij WIK
WIK Theater heeft met KNIP een nieuwe
vorm van theater met allerlei nieuwe snufjes
qua decor, lichteffecten, geluid en enthousiaste actrices en acteurs voor het voetlicht
gebracht. Het publiek kreeg tijdens de voorstelling vorige week een ruime inkijk hoe
de organisatie achter de coulissen verloopt.
Toneelopbouw is tot in de puntjes geregeld.
De toeschouwers zagen de fotograferende
kapper Vincent (Joop Kentrop) op vrijersvoeten acteren met Charelle Quast (José
Verkerk) nadat hij de bons had gegeven aan
zijn liefje Gwendolyn van Goossen (Yvonne
Valentijn). Het publiek was getuige hoe de
stuurse Hendrika Kwast (Hennie Breewel)
een gevoelige vrouw blijkt te zijn. De gedaanteverandering van Fons (Theo Groeneveld) van zakenman in een heuse Papoea
op oorlogspad was fraai grimewerk. Als hij
later wordt gevloerd door Mevrouw Olink
(Wilma Kraan), weet hij niet waar hij het
zoeken moet. In dit stuk heeft WIK weer
een heuse debutante in de rol van Sjouk
(Shirley Heijne), die ziet hoe de freule door
Vincent wordt verknipt. Ze slaat hier sluw
een taartje uit.
De grime werd verzorgd door Sandra
Sondaar. Regie en souffleurwerk waren in
handen van Ton Rapp en Herman Kraan.
Wat opviel was het enthousiasme waarmee
amateurtoneel wordt gespeeld. Het dankbare publiek onthaalde de cast na afloop op
een welverdiend applaus. Dit alles maakt u
waarschijnlijk nieuwsgierig. Bij dezen nodigen de cast en de leden van de WIK u dan
ook uit om de laatste opvoering te komen
kijken op de vertrouwde locatie van WIK:
‘t Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven nr.
152 te Mijdrecht.
Kaarten voor de opvoering van zaterdag 24

november à € 7,50 zijn te bestellen bij Hennie Breewel 0297283979. De opvoering begint
om 20.15 uur en de zaal is open

vanaf 19.30 uur. Na afloop kan er
een dansje gewaagd worden.
Meer informatie:

www.wiktheater.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Panfluitspeelster Nienke Zaal brengt eerste DVD uit

“Heerlijke muziek voor bij de open haard”
Na de kerst-CD van 2006 is het nu tijd voor een echte DVD. Speciaal voor de opnames reisde de 29-jarige
panfluitspeelster Nienke Zaal uit Mijdrecht samen met organist Dirk Jan Warnaar en violiste Mirjam Vos
naar de Sint-Janskerk van Gouda. De DVD, waarvan de opbrengst naar Stichting Local Care gaat, is nog niet
helemaal af, maar Nienke is er stiekem al heel trots op. Nienke: “De locatie is geweldig en het geluid van het
orgel in die kerk is echt adembenemend. Het was fantastisch om daar in die sfeer panfluit te mogen spelen.”
Muziek voor bij de haard
Sinds kort woont de energieke Nienke in Haarlem. Daarvóór woonde ze
bij haar ouders in Mijdrecht, waar
haar voorliefde voor de panfluit al op
haar zevende begon. Nienke: “Ik had
de lessen voor algemene muzikale
vorming gevolgd en ging samen met
mijn moeder naar de open dag van
de muziekschool. Daar zag ik Jaap
Delver met de panfluit staan en ik
was direct verkocht. “Mam,” riep ik,
“dat wil ik doen”. En zo belandde
ik in de les van Jaap. Na een jaar
blokfluit te spelen, mocht ik met
de panfluit aan de slag. Het warme
geluid en het feit dat er maar weinig
muzikanten voor de panfluit kiezen,
maakte het voor mij direct speciaal.
Voor de luisteraar is het heerlijke
muziek voor een zondagmiddag bij
de open haard, maar ook voor mij
als muzikant werkt het heel ontspannend.”
Na de scholing van Jaap heeft
Nienke bij diverse professionele
panfluitspelers les gehad. Met haar
Vwo-diploma op zak, heeft ze er
zelfs nog even aan gedacht om van
panfluiten haar beroep te maken.
Maar door gebrek aan animo kreeg
de opleiding enkele jaren geen

vervolg en besloot Nienke toch geneeskunde te studeren. Zonder spijt,
want zelfs met zo’n pittige studie
blijkt de hobby prima te combineren.
Nienke: “Ik heb een periode de
handdoek in de ring gegooid omdat
ik dacht dat ik het te druk had. Dat
bleek achteraf gezien geen verstandige keuze, want daar waar ik
dacht dat het panfluiten mijn leven
nog drukker zou maken, werkte het
juist heel ontspannend. Na een tijdje
voelde ik dat ik dat stukje ontspanning miste en heb ik de panfluit weer
vastgepakt. Sindsdien heb ik hem
ook niet meer opzij gelegd. Nu komt
het voor dat ik na een dag in het
ziekenhuis snel mijn witte jas omruil
voor een feestelijke jurk om in op te
treden. Dat is soms hectisch, maar
zodra ik daar met mijn panfluit in de
handen in de kerk sta, ben ik dat alweer vergeten. Nee, ik zou absoluut
niet meer zonder panfluit kunnen en
willen.”
Bijzondere optredens
Naast de voorstellingen in kerken,
treedt Nienke ook op in kleinere
kringen bij speciale gelegenheden.
Nienke: “Vroeger droomde ik ervan
om in een orkest mee te spelen,
maar ik ben er nu wel achter dat

er voor een zacht instrument als de
panfluit in zo’n groot orkest geen
plaats is. Zelf vind ik het spelen
bij bijzondere gelegenheden als
een 25-jarig huwelijksfeest of een
begrafenis erg speciaal. De mooiste
herinneringen heb ik aan het huwelijk van twee vrienden. Ik was toen
ook ceremoniemeester en zij hebben
toen zelf aangegeven dat ze graag
wilden dat ik op hún dag zou spelen.
Dat kon ik natuurlijk niet weigeren.
Ook mooi was de uitnodiging om bij
de doop van de twee kinderen van
twee vriendinnen te spelen. Deze
werden in dezelfde sessie gedoopt
en dat is al bijzonder, dat ik daar
mocht spelen maakte het compleet.”
Eigen DVD
Wanneer Nienke meespeelt met koren als Immanuël uit Wilnis worden
er zo nu en dan opnames gemaakt.
Dat is een mooie aanwinst, maar nog
niets in vergelijking met een eigen
CD of DVD. In 2006 werd Nienkes
eerste CD opgenomen, een kerst-CD
‘Joy to the world’ met ontspannende
muziek voor de winterse dagen.
En nu, 6 jaar later, is er zelfs een
DVD op komst. Nienke: “Voor die
DVD zijn we naar de Sint-Janskerk
in Gouda gereden. Het is ontzet-

Donderdag 29 november van 19 tot 22 uur

Gezellige markt bij De Zwart dranken & delicatessen
De winkeliers van Wilnis Dorp zijn volop in beweging. Vooruitlopend op Sinterklaas en Kerst organiseren
een aantal middenstanders een flonkerende markt in de winkel van De Zwart dranken & delicatessen.
door paul bosman

- foto peter bakker

Terwijl het paard van Sinterklaas af
en toe al eens verkennende blikken
rondom de Rondeveense schoorstenen werpt zijn Wilnisser winkeliers
volop in beweging het de Sint makkelijk te maken. Juist in deze tijden
dat ook Sint de broekriem wel eens
moet aanhalen zijn de middenstanders van plan hem daar een beetje
bij te helpen. De Zwart kent u natuurlijk al langer dan vandaag. De
winkel bij uitstek voor een (alcoholische) versnapering of een lekker
hapje tussendoor. Juist in deze
maanden biedt de winkel een scala
van leuke presentjes, al dan niet in
cadeauverpakking, het enige wat u
nog rest is het maken van een leuk
gedicht. Maar er is veel meer te
beleven. Wouda zal laten zien hoe
je modieus de decembermaand in
kunt gaan. Rijdes Tuincentrum laat
u vast zien hoe je de kerstdagen
met fraaie stukjes extra glans kunt
geven. Nant Hartel, de bekende
juwelier, laat zien wat hij zoal voor
u in petto heeft om uw geliefde te
verrassen. Maar ook fietsenwinkel
De Haan zal er zijn. Waarom zou
een fietstas of misschien wel een

Nienke Zaal: “Ik vind het spelen bij bijzondere gelegenheden als een 25-jarig
huwelijksfeest of een begrafenis erg speciaal.”
tend gaaf dat we daar de opnames
mochten maken, want de sfeer is er
geweldig. Er staat een enorm orgel
waar Dirk-Jan Warnaar altijd al van
droomde om daar op te spelen. Om
vijf uur ’s middag sloot de kerk voor
publiek en toen zijn we snel met
onze spullen naar binnengegaan.
Toen de geluidsopnameapparatuur
aangesloten was, kroop Dirk Jan
achter de orgel. Ik pakte mijn panfluit en zo zijn we gaan spelen. Twee
dagen zijn we tot een uur of één ’s
nachts doorgegaan, toen stond alles
erop. Van de vijftien stukken, speelt
violiste Mirjam Vos er vier mee. De
interactie tussen de drie instrumenten levert prachtige muziek op. Geen
kerstliedjes dit keer, maar ontspannende muziek voor een momentje
voor jezelf. Het mooie aan de DVD
is dat de winst naar Stichting Local
Care gaat. Deze stichting van Dirk
Jan Warnaar en Marianne de Bruin
verleent kleinschalige en overzichtelijke hulp in diverse landen van OostEuropa. Het fijne van deze stichting

is dat ik weet dat er niets aan de
strijkstok blijft hangen. Het geld
wordt echt gebruikt om bijvoorbeeld
Pakistaanse boeren van koeien te
voorzien.”
Nu de geluidsopnames achter de rug
zijn, is het wachten op de beelden.
Nienke: “Op de DVD zie je onze
hoofden niet voorbij komen, dat zou
saai zijn. De kerk heeft prachtige
glas-in-lood ramen die gedurende de
DVD getoond worden. Hoewel ik al
precies weet hoe het klinkt, kan ik
haast niet wachten op het complete
eindresultaat. Want je eerste DVD,
dat is toch wel een mijlpaal.”
Kunt u ook niet wachten op de DVD?
Ga dan naar site

www.nienkezaal.nl.
Daar vindt u alles over Nienke en
haar panfluitspel, compleet met
audio- en videofragmenten. Het reserveren van de DVD kan al via het
e-mailadres info@nienkezaal.nl.

Musical in ‘De Morgenster’ in Vinkeveen
Op de Eerste Adventszondag
2 december vindt de musical ‘Het
Profetenkwartet’ plaats in de
gezinsviering in De Morgensterkerk aan de Herenweg 253 te
Vinkeveen. De musical speelt in een
buurtsupermarkt, waar de klanten
ijverig sparen voor een 'profetenkwartet'.
De voedselbank en aandacht voor
de naaste spelen hierin een belangrijke rol. De profeten Zacharia, Ma-

Vooraan v.l.n.r.: mw. De Haan (fietsenwinkel de Haan), Raquel Simon Sanchez en
Edwin de Zwart (De Zwart), Wouda Ultee (Wouda Fashion), Tineke Hartel (juwelier
Hartel), de heer Elgersma (Kadootjes met Hart), Bennie de Bruijn (De Zwart),
Esther Rijdes (Tuincentrum Rijdes) en Nant Hartel (juwelier Hartel).

hele nieuwe fiets geen deel uit kunnen maken van het heerlijk avondje.
U vindt er tevens cadeautjes met
hart, de naam zegt het al. Bij
Suus, nagelstyling en visagie zet u
wellicht op het goede spoor bij het
vinden van een cadeautje. Pedicure
Gea Bijl staat u met raad en daad
terzijde met uw eventuele voetproblemen.

Twee heuse Zwarte Pieten zullen
het geheel aankleden, een glaasje
Gluhwijn, koffie en thee hoort er
bij en u vindt dus heel veel leuke
presentjes voor in de zak. Het adres
Herenweg 35 Wilnis kent u natuurlijk al, maar we vertellen het er
voor de zekerheid toch maar even
bij. Iedereen is van harte welkom.

leachi, Sefanja en Micha vormen
de rode draad in de adventstijd. Zij
kondigen de komst van Jezus aan!
De musical wordt gespeeld door
de leiding kindernevendiensten en
de liedjes worden gezongen door
het jeugdkerkkoor o.l.v. Mary van
Dijke. Voorganger is ds. BramWillem Aarnoutse.
Iedereen is zeer van harte welkom
en de gezinsviering begint om
10.00 uur.
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erwijl het nieuwe gebouw van basisschool de Schakel in Vinkeveen
van binnen en buiten afgewerkt wordt, zijn de kinderen in het tijdelijke schoolgebouw in Mijdrecht met een eigen bouwproject bezig.
Op deze pagina vindt u een impressie van de activiteiten die de
leerlingen de afgelopen weken ondernomen hebben.

Leerlingen actief betrokken bij nieuwbouw Schakel Vinkeveen

Groep 1 en 2

Groep 5 en 6

De kinderen van groep 1 en 2 gingen als echte bouwvakkers palen heien
met een grote hamer.

Kinderen uit deze groepen verdiepten zich in het onderwerp architectuur en maakten een fotoreportage van gebouwen in de buurt.
Daarna maakten ze er een leerzame collage van.

Groep 3 en 4

Groep 6 en 7

Leerlingen van groep 3 en 4 maakten een moodboard. Hierop is te
zien hoe zij de sfeer in de nieuwe school graag zouden zien.

Dat er heel veel verschillende bouwmaterialen bestaan ontdekten de
leerlingen van groep 6 en 7 toen zij in Mijdrecht een grote bouwmarkt bezochten. Ze fotografeerden een ABC van bouwmaterialen
en maakten er een presentatie van voor hun klasgenoten.

Groep 8
Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw op: www.schakelnieuwbouw.nl

Het bijwonen van een bouwvergadering over de bouw van jouw nieuwe school is heel
bijzonder, zeker als je in groep 8 van de basisschool zit. Na afloop was er ook nog tijd
voor een interview met de baas van het bouwproject op de bouwlocatie aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen.
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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.

1
Titel: De Rattenlijn 		
Auteur: Matthias Rozemond
“Herkent u dit? Je leest in de
krant een recensie van een boek,
of je ziet een boek liggen in de
boekhandel dat je aanspreekt b.v.
door een mooie cover of een uitleg
op de achterkant.
Je neemt het boek mee naar huis
en uiteindelijk blijkt het niet aan
je verwachtingen te voldoen om
welke reden dan ook. Het overkomt mij zo af en toe.
Echter met het boek De Rattenlijn
heeft de auteur mij geboeid door
afwisseling en een beeldende
manier van vertellen.
1941. De Duitse Victoria brengt
een zoon ter wereld in een Lebensbornheim, een riant buitenverblijf waar het veredelde ras van
de Führer wordt verwezenlijkt. De
Nederlander Nicolaï belandt in het
concentratiekamp Neuengamme
en overleeft ternauwernood. 1946.
De rollen zijn omgedraaid. Victoria
verdient een schamel loon door
te werken als schoonmaakster,
terwijl Nicolaï diamanten smokkelt naar New York. Omdat het
verleden zwaar weegt gaan beiden
op zoek en zo kruisen hun wegen
elkaar. Met gevaar voor eigen
leven stuiten ze op een vluchtroute
van zowel vooraanstaande nazi’s,
als transporten van geld en jonge
vrouwen naar Argentinië: De Rattenlijn.
Ik ben van mening dat deze
historische roman over een stukje
vergeten Europese geschiedenis
de aandacht zeker verdient: een
aanrader!”
gelezen door lammy trommel

Special T or not?
Op mijn vrije avond wil ik nog wel
eens een filmpje kijken, en op de
commerciële zender betekent dit
een hele hoop reclame tussendoor.
Tijdens een reclameblok werd
mijn aandacht getrokken door een
cupjessysteem voor thee, Special
T genaamd. En jawel, van welke
fabrikant is dit afkomstig? Nestlé,
het bedrijf waar ook de Nespressocups vandaan komen.

De wake 			
Ronald Giphart
De wake
bevat drie
wonderbaarlijke
vertellingen, die
geheel op
zichzelf
staan,
maar
evengoed
met stevige scharnieren aan elkaar
gekoppeld zijn. Een hoogleraar
en zijn echtgenote maken een
bergwandeling in Zweden als het
noodlot toeslaat. Gedwongen door
de omstandigheden, besluit de
vriendenclub van de hoogleraar
een belofte gestand te doen. In
'Mooie mama's' zit een moeder
bij haar zoon in het ziekenhuis.
Het jongetje ligt in coma. Ook zijn
vader is er. En de minnaar van
de moeder. De bewoners van een
nabijgelegen studentenhuis zorgen
voor nog meer verwarring. De
hoofdpersoon in 'Hartstocht' - een
hart - vertelt over over de wonderbaarlijke transitie die het ondergaat, en over de kracht van passie.
Hoe sterk is de liefde als je hart
het begeeft?

2

Citadel 			
Kate Mosse
In Het
verloren
labyrint
leidde ze
ons langs
de eeuwenoude
muren
van Carcassonne;
in De
vergeten
tombe reisden we met haar mee
naar het mysterieuze Rennes
les Bains, en in september 2012

Het idee is hetzelfde, 25 soorten
theecups die je in een speciaal ontworpen machine moet doen en met
één druk op de knop komt daar de
meest fantastische kop thee uit die
u ooit geproefd heeft, althans dat
beweren de reclamemakers.
Als ik de site bezoek zie ik ook dat
er een grote variatie is aan thee:
groen, wit, zwart, rooibos en zelfs
de fameuze Oolong thee ontbreekt
niet.
De machine is zo ontwikkeld dat
het de temperatuur aanpast aan
de soort cup die je in de machine
plaatst. Dus groene thee wordt
bereid met water dat 80 graden is
en zwarte thee 92 graden.
Lijkt leuk zo’n nieuw concept,
maar hier komen natuurlijk mijn
kritische noten.
Het water in de machine is niet
gekookt, en het koken van water
is essentieel voor de smaak van
thee. Kook het nooit vaker dan

brengt Kate Mosse ons naar het
zuiden van Frankrijk, naar het
grensgebied met Spanje waar de
Tweede Wereldoorlog diepe littekens achterliet die nooit meer
helemaal zijn weggevaagd...

3

Link 			
Patricia Cornwell
Patholoog-anatoom Kay
Scarpetta
krijgt een
vreemd
filmpje in
haar inbox: een
opname
van een
boottochtje, tamelijk onschuldig op het
eerste gezicht, maar aan het eind van
de opname verschijnt een foto van
een afgesneden menselijk oor. Er lijkt
een link te zijn met de mysterieuze
verdwijning van een paleontologe in
Canada. Uiteindelijk leidt het spoor
naar een sluwe, wrede killer.

4

Verdieping X 		
Kim moelands
In een
Utrechtse discotheek
overlijden plotseling
twaalf
jongeren
na het
gebruik
van de
mysterieuze partydrug ELF. Tientallen
anderen raken in coma, en hun toestand verslechtert met het uur. In
het Academisch Medisch Centrum
Midden vecht hematoloog Floor
van Schaik voor hun levens. Hun
bloed wordt in allerijl geanalyseerd
door het commerciele bedrijfje
Future Medical Blood dat elders
in het gebouw is gevestigd. Floors
chef Victor de Kauw lijkt alle
vertrouwen in FMB te hebben, en

één keer want dan kook je de
mineralen stuk, met als gevolg
een stuk minder lekkere thee. Ik
ben ook benieuwd of het bekende
witte schuimlaagje op de thee
terecht komt. Nog iets is, dat je
weer gebonden bent aan bestellen
via het internet en minimaal moet
afnemen voordat het zonder kosten
wordt verstuurd en dan mijn grootste tegen: € 0,37 per kopje thee.
Plus dan nog de aanschaf voor een
machine… normaal zeg je ‘tel uit
je winst’, maar in dit geval, ‘tel uit
je verlies’.
Het allergrootste voordeel zal zijn,
gemak. Maar met alle gemakssystemen van tegenwoordig, en jullie
weten dat ik daar geen voorstander
van ben, zetten niet het gewenste
eindproduct dat je mag verwachten
voor de prijs die je betaalt. Ik heb
het nog niet geprobeerd maar zal
dit zodra ik de kans krijg wel doen.

des te minder in haar. Wanner De
Kauw probeert Floor op nonactief
te stellen, besluit ze ´s nachts in
het lab van de Utrechtse bloedbank
zelf wat proeven te nemen...
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Geen genade, Andy van der
Meijde 			
Thijs Slegers
Ondanks
een door
trauma's
gedomineerde
jeugd in
een Arnhemse
volkswijk
kon Andy
van der
Meijde
(1979)
bij Ajax uitgroeien tot de beste
rechtsbuiten van zijn generatie.
Met het bereiken van de Europese elite bij Internazionale in
Milaan begon tevens zijn reis langs
de toppen der waanzin. Hij ging
miljoenen verdienen én uitgeven.
Zijn naïeve inborst en hang naar
spektakel maakten van zijn leven
een symfonie met ontelbaar veel
mooie, treurige, valse en bizarre
noten. Op zijn dertigste raakte hij
als speler van Everton ook nog
verslaafd. Inmiddels is de zeventienvoudig international weer een
gewone burger. Hij is gelukkig en
heeft een bijzonder aangrijpend
verhaal te vertellen. Nooit was
een Nederlandse profvoetballer zo
openhartig.

Deze week op
RTV Ronde Venen
Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat alle gemakssystemen ons tot
nu toe hebben geleerd is dat veel
mensen, en ik zeg niet iedereen, er
toch op terugkomen en weer terug
keren naar het oude vertrouwde.
Lever niet in op kwaliteit en doe
een heel klein beetje moeite voor
je kop koffie of in dit geval thee.
Dus go back to basic met een theefiltertje of eitje en losse thee, dan
is succes gegarandeerd en houdt u
nog wat centjes over!

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

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

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

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

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

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

Door Piet van Buul

Dutch Computers Mijdrecht

Een computer moet onderhouden worden
Veel mensen hebben een onbegrensd vertrouwen in hun computer. Maar al te vaak gaat men er van uit dat
zo’n apparaat altijd werkt. ‘Het zijn over het algemeen ook heel betrouwbare apparaten,’ zegt Milo Sacher
van Dutch Computers uit Mijdrecht. Maar soms gaat het mis en dan is de dagelijkse gang van zaken danig
ontregeld. Een snelle en vakkundige reparatie is het handelsmerk van Dutch Computers.
Milo is specialist in reparatie en
onderhoud van computers. Hij
werkt voornamelijk voor particuliere klanten. Daarnaast wordt hij
ook regelmatig ingehuurd door
bedrijven, waar hij vaak een vaste
invalkracht is. “Ik vind dat heel
leuk om te doen en ik leer er ook
heel van,” zegt Milo. “Het zijn dan
vaak wel drukke tijden, want ik wil
ook mijn particuliere klanten een
optimale service bieden. Wanneer
er iets mis gaat, wil men ook snel
geholpen worden. De computer is
een dagelijks gebruiksvoorwerp
geworden. Die kun je dus niet al te
lang missen. Mijn kracht ligt dan
ook in snelle service. Mocht ik een
bepaald onderdeel niet op voorraad
hebben dan kan ik als Associated
Member van Intel zo’n onderdeel
heel snel geleverd krijgen. In mijn
praktijk loop ik vaak tegen problemen aan die voorkomen hadden
kunnen worden wanneer men het
apparaat goed onderhouden had.”
Onderhoud van de computer
Het belang van goed onderhoud
wordt nog al eens onderschat stelt
Milo vast..“Onderhoud betekent
onder meer dat je moet zorgen
dat het apparaat schoon en stofvrij
blijft. En dan bedoel ik niet dat
je er met een stofzuiger in moet
gaan raggen. De machine draait

vaak hele dagen, wordt warm en
de ventilator koelt, maar trekt ook
stof aan. Je kunt dus zorgen dat
hij zoveel mogelijk stofvrij staat.
En controleer van tijd tot tijd of
de koelvinnetjes niet dicht zitten. Wanneer er bij de computer
veel gerookt wordt levert dat ook
extra problemen op. Er vormt zich
dan een vettige nicotineaanslag
die extra vuil aantrekt. Naast het
onderhoud van het apparaat kun je
ook zelf het een en ander doen aan
de software. Je kunt regelmatig
defragmenteren en je schijfruimte
op orde houden. Ruim ook van tijd
tot tijd de schijf op door bestanden
elders op te bergen. Dat kan op
een CD-ROM, op een USB Stick of
op een externe schijf. En bestanden die je echt niet meer nodig
hebt, moet je gewoon verwijderen.
Kortom, voorkom allerlei overbodige ballast, die de procesgang
alleen maar vertragen. Wanneer je
een computer hebt van een jaar of
vijf oud en je werkt met software
van nu, dan moet je er ook rekening
mee houden dat je computer wat
langzamer wordt. Mensen beginnen enthousiast te werken met hun
nieuwe computer. Ze installeren in
de loop van de tijd allerlei nieuwe
software en veel software wordt in
de loop van de tijd ge-update. De
computer krijgt van lieverlede dus

steeds meer te doen. En op zeker
moment kan hij het dan allemaal
niet meer zo goed bijbenen.”
Back-ups maken
Een probleem waar Milo veelvuldig
mee geconfronteerd wordt, is het
feit dat mensen geen back-ups maken. “Wanneer de computer crasht
kunnen allerlei bestanden verloren
gaan. Dat zijn vaak waardevolle
gegevens van persoonlijke aard,
Milo Sacher: “De computer is een dagelijks gebruiksvoorwerp geworden. Die kun
zoals familiegegevens, bankgegeje dus niet al te lang missen. Mijn kracht ligt dan ook in snelle service.”
vens of waardevolle foto’s. Dat een
						
foto patrick hesse
goede back-up voor bedrijven onik zelf bouw.”
Een nieuwe computer
ontbeerlijk is lijkt wel voor de hand
Milo beperkt zich overigens niet
Men kan Milo ook te hulp roepen
te liggen. En ook hier is soms nog
alleen tot Microsoft. Hij is ook thuis
bij de aanschaf van een nieuwe
wel wat te verbeteren. Maar ook
in de wereld van de Apple compucomputer. Desgewenst bouwt hij
voor particulieren is, vanwege die
ters, iPods, e-books en dergelijke.
de PC volledig op
specifieke persoonHij vindt een goede relatie met zijn
maat.
“Ik
wil
altijd
lijke informatie,
“Een goede
klanten erg belangrijk. “Het is een
eerst weten waar
een goede back-up
back-up is voor
kwestie van vertrouwen. De commen de computer
belangrijk. Bij een
bedrijven èn
puters van mijn klanten bevatten
voor wil gebruiken.
back-up worden
veel vertrouwelijke informatie. Zij
Dat
bepaalt
voor
een
de gegevens die je
particulieren
groot deel de opbouw. moeten er dus op kunnen rekenen
wilt bewaren dus
onontbeerlijk.”
dat ik daar heel zorgvuldig mee om
Geen overbodige
buiten de computer
ga. Gelukkig heb ik in de loop der
ballast, die je toch
opgeslagen. Een
jaren een kring van vaste klanten
niet gebruikt en die de werking van
goede voorziening voor het maken
kunnen opbouwen die weten dat ze
de PC alleen maar vertraagt. En
van back-ups is het aansluiten van
met een snelle computer kun je ook bij mij aan het goede adres zijn.”
een extern geheugen. Die kun je zo
lang vooruit. Ik werk bij de opbouw
programmeren dat nieuwe bestanvan een computer alleen maar met
den automatisch op die schijf worDutch Computers is gevestigd aan de
A-componenten van Microsoft en
den geplaatst. Dan is het tenslotte
Constructieweg 23 in Mijdrecht.
zaak dat je zo’n extern geheugen op Intel. Daardoor kan ik ook drie jaar Telefoon 0297 254372 of 06-16010185.
garantie geven op de computers die
een veilige plek opbergt.”
www.dutchcomputers.nl.

Kringloopbedrijven De Sirkel en Kringkoop
gaan samen

Maatregelen tegen georganiseerde teelt

Henneppanden aan Productieweg gesloten
In opdracht van burgemeester Divendal zijn woensdag 21 november jl. de panden aan de Productieweg 20
en 22 in Mijdrecht voor een half jaar gesloten. In de panden zijn respectievelijk 690 en 511 hennepplanten
aangetroffen evenals goederen die met hennepteelt te maken hebben.
Uit onderzoek en de hoeveelheid aangetroffen hennepplanten blijkt dat de panden een rol vervullen in de
(georganiseerde) hennephandel. Ook bleek bij een controle van het pand dat de meterkast was uitgebrand,
waarschijnlijk ook een gevolg van de hennepteelt. Met de teelt was daarmee niet alleen de openbare orde
in het geding, maar ook de openbare veiligheid. Op basis van deze bevindingen heeft burgemeester Divendal
besloten de panden aan de Productieweg 20 en 22 voor zes maanden te sluiten. Dit is ingegaan per 21 november 2012.
Het is de tweede keer in korte tijd
dat de burgemeester over gaat tot
sluiting van panden nadat was geconstateerd dat daar grote hoeveelheden hennepplanten werden gekweekt en/of gedroogd. In augustus
zijn twee panden aan de Constructieweg voor zes maanden gesloten
nadat daar een flinke hoeveelheid
hennep was aangetroffen. Op basis
van artikel 13b van de Opiumwet
is de burgemeester gerechtigd een
pand voor een bepaalde periode te
sluiten als het voor, bijvoorbeeld,
hennephandel wordt gebruikt. De
sluiting van vier panden in een half
jaar tijd zijn voor de burgemeester
aanleiding geweest om specifieke
beleidsregels op te stellen. Daarin
wordt beschreven hoe en wanneer
hij van zijn bevoegdheid om de
henneppanden te sluiten gebruik zal
maken.

Georganiseerde hennepteelt
Het afgelopen jaar is men op het
bedrijventerrein in Mijdrecht regelmatig geconfronteerd met hennepplantages die in bedrijfspanden
aangetroffen worden. Gelet op de
hoeveelheden die zijn aangetroffen
(in één pand zelfs 98 kg henneptoppen, terwijl in 2011 in heel Utrecht
183 kg in beslag is genomen!), is
hier duidelijk sprake van georganiseerde hennepteelt.
Het sluiten van bedrijven voor de
periode van een half jaar is ook
een belangrijk signaal dat dit soort
praktijken niet getolereerd worden
en de gemeente meent hierbij een
bijdrage te leveren aan een veilig
en aantrekkelijk bedrijventerrein.
Ook te goeder trouwe ondernemers
worden geattendeerd om maatre-

gelen te nemen en zo te voorkomen
dat hun panden ongewild als hennepkwekerij of dergelijke gebruikt
wordt, doordat hun huurders dit
soort activiteiten ontplooien.
De bestuursrechter (zo blijkt uit
jurisprudentie) trekt zich niets aan
van het feit dat de eigenaar van een
pand van niets wist. De maatregel
(sluiting) betreft het object en is
gericht om ervoor te zorgen dat er
geen illegale activiteiten meer kunnen plaatsvinden.
Ondernemers wordt geadviseerd
om als eigenaar in uw huurcontract
op te nemen dat de verhuurder zich
ervan moet kunnen vergewissen
welke activiteiten in zijn pand verricht worden (dus behoud het recht
voor zo af en toe eens in het pand
te kunnen kijken). Daarmee kan
veel (financiële) schade en ellende
worden voorkomen.

De kringloopbedrijven De Sirkel (Maarssen) en Kringkoop (De Ronde
Venen) gaan vanaf 1 januari 2014 samen één kringlooporganisatie voor
de regio Vecht en Venen vormen.
De beide kringloopbedrijven
vormen een belangrijke schakel in
het hergebruik van goederen en
het terugdringen van de hoeveelheid afval. Naast deze milieuaspecten hebben Kringkoop en de
Sirkel ook een andere belangrijke
maatschappelijke functie: ze bieden
werkgelegenheid en ondersteuning
aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. In totaal zijn meer
dan 100 personen werkzaam bij
beide bedrijven. Een deel daarvan
is in loondienst, daarnaast zijn er
zo’n 50 personen op vrijwillige
basis werkzaam. Bovendien werken
er re-integratiekandidaten die een

leerwerktraject volgen.
De fusie biedt een stevige toekomst voor de nieuw te vormen
kringlooporganisatie. Samengaan
biedt kansen als het gaat om het
aanbieden van nieuwe diensten,
een efficiëntere bedrijfsvoering en
het verstevigen en verankeren van
de positie van de nieuwe kringlooporganisatie in de regio. Ook de
unieke mogelijkheid om expertise
en infrastructuur te delen pleit voor
samengaan, waardoor professionaliteit en dienstverlening verder zal
kunnen toenemen.

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.

Bij aankoop van een Breil Secretly
sieraad een Limited Edition make-up set
van Deborah Milano t.w.v. €16,50!
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De Club van…

Door Piet van Buul

Annie Hoogervorst, Bejaardenvereniging Sint Nicolaas

“Een fijne club gewone mensen”
De leden van Bejaardenvereniging Sint Nicolaas Vinkeveen/Waverveen komen elke dinsdagmiddag bij elkaar in
het EHBO gebouw in Vinkeveen. Dan komen de kaarten op tafel en wordt er geklaverjast. De wekelijkse kaartmiddag is voor veel leden een vast uitje, waar telkens weer naar wordt uitgekeken. ‘We zijn geen kaartvereniging met een uitgebreide competitie. Het gaat bij ons vooral om de gezelligheid,’ zegt Annie Hoogervorst.
Uit de naam van de vereniging is al
op te maken dat het om een oude
vereniging gaat.“Tegenwoordig
wordt het woord ‘bejaarden’ niet
meer zo vaak gebruikt,” stelt Annie
vast. “Om een of andere reden heeft
het een negatieve klank gekregen.
Volgens de moderne opvattingen
zou je het tegenwoordig over ouderen of senioren of zo iets moeten
hebben. Maar wij zijn 53 jaar geleden opgericht, de naam ligt statutair
vast en dekt nog steeds de lading.
Dus waarom zouden we die veranderen? De vereniging vindt zijn
oorsprong in de katholieke gemeenschap van Vinkeveen en Waverveen.
Maar tegenwoordig hebben we
leden uit alle gezindten. Of het nu
katholiek, protestants of joods is,
of men gelooft helemaal niks, dat
maakt ons niets uit. Kaarten heeft
niks met het geloof te maken. Wij
zijn gewoon een fijne club gewone
mensen.”

Wie kan er pandoeren?
Annie is secretaris van de vereniging. Zij vormt samen met voorzitster Rintje Kwadijk en penningmeester Theo Hogers het bestuur.
Annie: “We hebben nu ongeveer
vijfenveertig leden. Daar kunnen er
nog wel wat bij. Nieuwe leden zijn
dus van harte welkom. We gaan uit
van senioren vanaf vijfenvijftig jaar,
die het leuk vinden om elke week
met leeftijdgenoten een gezellige
middag te kaarten. Er wordt geklaverjast maar we zitten dringend om
een paar mensen verlegen die kunnen pandoeren. We hebben nu een
paar leden die dit oude spel nog in
ere houden en graag willen spelen.
Maar vaak ontbreekt er een vierde
speler. Dus als er mensen zijn in de
gemeente die kunnen pandoeren,
dan zijn ze van harte welkom.”
Naast het woord ‘bejaarden’ in de
naam van de vereniging komt ook
de gebiedsaanduiding Vinkeveen/
Waverveen uit het verre verleden.
“In de praktijk komen onze leden

ook vrijwel allemaal uit deze
dorpen, maar ook mensen uit de
rest van de gemeente zijn van harte
welkom,” zegt Annie.
Het Sint Nicolaas feest
Een van de tradities binnen de vereniging is de viering van de patroonheilige, Sint Nicolaas. Dit jaar is dat
op dinsdag 27 november. “Dat is elk
jaar wel een van de hoogtepunten
voor onze vereniging,” zegt Annie.
“Vanuit de traditie is het gebruik
gehandhaafd om de dag om negen
uur te beginnen met een Mis in de
parochiekerk van Vinkeveen. Tegen
tienen komen we dan bij elkaar in
het EHBO gebouw. Dan is er koffie
met iets lekkers en een borreltje.
Als lunch wordt er een warm en
koud buffet geserveerd dat verzorgd
wordt door de mensen van De Meijert. Gedurende de ochtend spelen
we bingo en in de middag wordt
er gekaart. Elk jaar zijn we druk
met het inzamelen van prijsjes voor
de bingo. Daarvoor doen we een

Winterse gedaanteverwisseling voor Mijdrechtse ijssalon Opera Ice

“Bij Soup Royal vind je de heerlijkste soepen”
Pascal van Eck, eigenaar van onder meer El Fuego in Mijdrecht, is een inventieve ondernemer. Opende hij
twee jaar geleden ijssalon Opera Ice naast zijn modezaak, nu tovert hij die vanaf vrijdag 30 november voor
de wintermaanden om tot soepbar ‘Soup Royal’.
door anja verbiest

Veertien jaar geleden opende Pascal
van Eck zijn modezaak El Fuego
aan de Dorpsstraat 63 in Mijdrecht.
Met veel passie en plezier, maar
met in zijn achterhoofd ook een
droom op een heel ander gebied.
“De horeca heeft me altijd getrokken. Een strandtent leek me wel een
leuk idee, maar daar is het nooit van
gekomen. Toch heb ik die droom een
beetje kunnen uitvoeren. Vorig jaar
heb ik een deel van de modewinkel
omgebouwd tot een ijssalon, Opera
Ice.” Afgelopen zomer besloot hij
een tweede vestiging in De Kaag te
openen. “Voor de wintermaanden
moest ik echter op zoek naar een
alternatief, ijs verkoop je dan immers
niet veel. Hoewel er natuurlijk altijd
liefhebbers zijn,” wijst hij naar een
paar jongens die tot hun duidelijk
grote spijt de deur van de ijssalon
gesloten vinden.
Soepbar
“Een paar maanden geleden ontmoette ik chef-kok Jan La Grand.
Tientallen jaren kookte hij op vele
plekken in de wereld, in ons land onder andere op verschillende ambassades. Zijn specialiteit is soep, hij heeft
zeker wel zeshonderd verschillende
soeprecepten! Met deze ontmoeting
had ik mijn alternatief gevonden:
de ijssalon in Mijdrecht wordt in de

foto peter bakker

beroep op de plaatselijke middenstand. En
soms zijn er ook wel
particulieren die ons
leuke dingen bezorgen,
die we als prijs kunnen
gebruiken.”
Uitstapje
De activiteiten van de
bejaardenvereniging
richten zich vooral op
de gezellige wekelijkse kaartmiddag.
Annie: “We kaarten
vrijwel elke dinsdagmiddag, behalve een
korte winterstop van
18 december tot 8
januari. Ook in de
zomer spelen we een
tijdje niet. Daarnaast
doen we elk jaar wel
een paar extra dingen.
We besteden aandacht
Annie Hoogervorst: “We hebben nu ongeveer
aan carnaval en met
vijfenveertig leden. Daar kunnen er nog wel wat bij.
de Vinkeveense kermis Nieuwe leden zijn dus van harte welkom. We gaan uit
doen we wat. En dan
van senioren vanaf vijfenvijftig jaar, die het leuk vinis er het jaarlijkse
den om elke week met leeftijdgenoten een gezellige
uitstapje. Daar is ook
middag te kaarten.”		
foto patrick hesse
altijd veel belangstelonze leden niet op te wachten. Men
ling voor. Dit jaar zijn
is lid bij ons voor de gezelligheid die
we een dag naar Texel geweest. We
men elke dinsdag met elkaar heeft
hadden een heel goeie gids, die ons
veel van Texel heeft laten zien, zoals en voor het kaarten.”
Wanneer er ouderen zijn die belanghet juttermuseum. Zo’n dag sluiten
stelling hebben om lid te worden
we dan af met een etentje.”
dan zijn ze van harte welkom. Men
kan contact opnemen met Annie
Lage drempel
Hoogervorst via telefoon 0297
“We kiezen er voor om de toegang
204014. “Maar ze kunnen ook op
tot onze vereniging zo laagdrempedinsdagmiddag eens komen kijken
lig mogelijk te houden,” zegt Annie.
“Mensen betalen maar zes euro per in het EHBO gebouw en de sfeer
proeven. We zijn daar vanaf half
maand contributie. We krijgen geen
twee tot half vijf. Ook is het mogesubsidie, dus de contributie is onze
lijk om een keer gratis mee te doen
belangrijkste bron van inkomsten
waarmee we de zaak draaiend moe- om te kijken of men het leuk vindt.
ten houden. Dat lukt nog steeds heel En het zou leuk zijn wanneer zich
een paar mensen melden die niet alaardig. En laten we wel wezen, we
leen kunnen klaverjassen maar ook
hoeven geen dure en spectaculaire
pandoeren,” besluit Annie.
dingen te organiseren. Daar zitten

Startersleningen zijn
vergeven

Michele en Pascal van Eck bij de nieuwe soepbar Soup Royal.
wintermaanden een soepbar, waar je
heerlijke luxe soepen voor een goede
prijs-kwaliteit-verhouding kunt eten
maar ook kunt afhalen. Jan maakt
ze en wij serveren ze met een goede
garnituur. Voor wie het prettiger vindt
om de soep mee te nemen, doen we
de warme soep in een stevige en goed
warm te houden beker. De koude
soepen verkopen we ook voorverpakt.
Elke week nieuwe soepen
Volgende week vrijdag, 30 november,
gaat ‘Soup Royal’ open, met een
eigen ingang aan de Kerkvaart. “Een
paar maanden geleden hebben we
El Fuego verbouwd en de ijssalon
naar achteren verplaatst. Aan de
Dorpsstraat is nu de ingang van de
modezaak en om de hoek, aan de
Kerkvaart, de ingang van de ijssalon

en dus ook van de soepbar. Maar je
kunt nog altijd van de ene zaak naar
de andere lopen. Dus als je even wilt
uitrusten van het uitzoeken van een
nieuwe garderobe kun je zo een lekkere bak soep eten.”
Bij de opening volgende week staan
er bij ‘Soup Royal’ vier soepen op
het menu: Finse zalmsoep, uiensoep,
erwtensoep en Toscaanse tomatensoep. “Dat worden er over een paar
weken waarschijnlijk zes. Elke week
zetten we twee nieuwe soepen op
de kaart, twee andere gaan er dan
af. En zo gaan we door tot maart,
als we de ijssalon weer openen. En
dan verkopen we in principe tot aan
oktober wederom heerlijk ijs. In elk
seizoen kun je bij ons dus terecht voor
iets lekkers!”

Op 17 september 2012 liet de
gemeente weten dat er weer geld
was voor vijf à zes startersleningen.
Ondertussen heeft de gemeente vier
startersleningen toegekend en zijn er
nog twee aanvragen in behandeling.
Als deze aanvragen ook worden toegekend, heeft de gemeente voorlopig
geen budget meer voor startersleningen. Wethouder David Moolenburgh

licht toe: “Het startersfonds is een
zogeheten revolving fund: nieuwe
leningen worden verstrekt met rente
en aflossingen uit lopende leningen.
We moeten dus wachten tot het fonds
weer aangevuld is, want extra financiële middelen heeft de gemeente nu
niet.”
De gemeente laat weten wanneer er
weer geld is voor startersleningen en
er weer aanvragen kunnen worden
ingediend.

De juiste mix
Dock 15 huisvest bedrijven
die elkaar versterken. De
synergie van de samenwerkende specialisten biedt
ondernemers de juiste mix
van kennis en technologie
om ideeën en plannen te
laten slagen.
Kijk snel op dock15.nl
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 38 52 52 • E: info@dock15.nl
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Nieuwe winkel aan Dorpsstraat in Mijdrecht een jaar geleden geopend

MEEbus in Mijdrecht

Tijd voor feest bij Swaab Juweliers
Op 25 november is het precies een jaar geleden dat Angelique Swaab, haar man Paul en
hun medewerkers het nieuwe pand van Swaab Juweliers aan de Dorpsstraat 6 in Mijdrecht in gebruik namen. Tijd voor een feestje dus!
door anja verbiest

Op dezelfde plek waar ruim 34 jaar
geleden haar vader begon met de
verkoop en reparatie van klokken
vertelt Angelique Swaab trots: “Op
deze oude, vertrouwde plek in een
nog altijd goedzittend nieuw jasje zijn
we helemaal klaar voor de feestdagen. Vandaag en morgen eerst
ons eigen feestje, met ballonnen die
we zowel vrijdag als zaterdag gaan
uitdelen in de Dorpsstraat en met een
leuke attentie voor iedereen die op
deze twee dagen iets bij ons koopt.
En daarna de feestdagen in december. Onze collectie is op en top, met
veel moois voor vrouwen én mannen.
Echt met voor ieder wat wils. Of men
nu een trendy of een klassiek sieraad
zoekt, iets kleins of iets groters.”
Op dit moment zijn onder meer fijne
dunne kettinkjes een gewild cadeau.
Angelique Swaab: “Die hebben
we in diverse uitvoeringen in onze

collectie. Net zoals trendy shambalaarmbanden, in allerlei kleuren en met
bijpassende oorbellen. Heel apart en
heel populair. En dat geldt ook voor
zogenoemde rosé-sieraden, met een
roodgouden glans, waaronder horloges maar ook armbanden en ringen.
“Sinds kort is Swaab Juweliers, als
enige in De Ronde Venen, dealer van
het bekende horloge- en sieradenmerk Breil. “Een prachtige verrijking
van ons toch al uitgebreide assortiment. Weer een merk waar we echt
trots op zijn!”
Angelique Swaab is zelf goudsmid,
haar man Paul horloge- en klokkenmaker en hun drie medewerksters
hebben vele jaren ervaring in het
juweliersvak. “In ons atelier voeren
we niet alleen alle voorkomende
reparaties aan sieraden zelf uit, maar
restaureert en repareert Paul ook
klokken. Dat is behoorlijk uniek, klokkenmaker is helaas een uitstervend
vak. Best bijzonder vind ik het dat hij

zo nu en dan
ook klokken die
mijn vader ooit
verkocht heeft
ter reparatie
krijgt aangeboden. In de
winkel hebben we geen klokken meer
hangen, maar we adviseren geïnteresseerden nog altijd graag over de
aankoop van een mooie klok.”
Een andere specialiteit van Swaab
Juweliers is de collectie ‘rouwsieraden’, die Angelique
zelf ontworpen heeft.
“Steeds meer mensen dragen graag
een aandenken
van een dierbare
overledene bij
zich. Dat kan nu
ook in een fraai
sieraad, waarin
bijvoorbeeld
de as op een subtiele manier wordt

verwerkt. Elk rouwsieraad bevat een
heel persoonlijke emotie voor degene
die het gaat dragen, dat maakt het
vervaardigen extra speciaal.”
Speciaal noemt Angelique Swaab ook
de trouwe schare oudere en nieuwe
klanten die door de jaren heen de
weg naar Swaab Juweliers hebben
gevonden. “We luisteren graag naar
hun wensen en denken mee. Adviseren over een kleine of grotere aankoop of ontwerpen en vervaardigen
het sieraad waar ze van dromen. Dat
mensen steeds weer bij ons terugkomen, doet ons goed.”

De MEEbus staat woensdag 5
december van 10.00 tot 12.00 bij
het Burgemeester Haitsmaplein
in Mijdrecht. Iedereen met een
beperking, handicap of chronische
ziekte kan in de MEEbus terecht
voor informatie en advies. Een gratis gesprek met een professionele
consulent van MEE, dicht bij u in de
buurt. U kunt in de bus terecht met
vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of
dagbesteding.

GoEdE PR is
GEEn toEvaL!
Goede PR is stelselmatig werken aan uw
reputatie. Klopt het
beeld dat men van uw
bedrijf heeft?
Kan het beter? Bel ons
voor een afspraak.
PRWORKS bv • INDUSTRIEWEG 15 • 3641 RK MIjDREchT
0297 250 530 • info@prworks.nl • www.prworks.nl

Meer informatie over Swaab Juweliers is te vinden op

www.swaabjuweliers.nl.

Limburgs Livarvarken bij Scharrelslager Zwetsloot

Pannenkoekenpiet bij vernieuwde Hoeve Landzicht

Smakelijk varkensvlees van het Limburgse Livarvarken is vanaf nu verkrijgbaar bij
Zwetsloot. De oorsprong van deze bontgekleurde varkens ligt op Abdij Lilbosch in het
Limburgse Echt. Daar kunnen de Livar varkens naar hartenlust in de kloostertuinen
wroeten en rollen in de modder. Op de abdij worden de varkens met liefde verzorgd door
de monniken. De maaltijd van deze bijzondere varkens bestaat uit vers geteelde Limburgse granen. En dat proef je!

Na een grote verbouwing heeft Hoeve Landzicht de deuren weer geopend. De boerderij,
die de afgelopen 30 jaar vooral bekend stond vanwege de vele feesten en partijen is
omgetoverd tot een pannenkoekenrestaurant met midgetgolfbaan en activiteiten voor
kinderen.

door paul bosman

Scharrelslagerij Zwetsloot zet zich al jaren in
voor een verantwoord stukje vlees. Zwetsloot
haalde de landelijke pers met zijn eigen huisvarkens die model stonden voor diervriendelijk fokken. Meerdere malen ging hij met zijn
dieren aan de wandel. Sinds kort heeft hij het
Livarvarken aan zijn assortiment toegevoegd.
“Een bewuste keuze, nog nooit had ik een
zo goed kwalitatief en diervriendelijk gefokt
vlees in mijn winkel,” vertelt Zwetsloot.
Over Livar
Eén van de unieke kenmerken die het
Livarvlees onderscheidt van ander vlees is
de bijzondere leefwijze van het Livarvarken.
Deze Limburgse varkens hebben het voorrecht rond te mogen scharrelen in de frisse
buitenlucht op een scharrelboerderij. Een
aantal varkens worden zelfs verzorgd door

monniken!
“Het Livarvlees is doorregen met vet. Vet is
de smaakdrager van vlees en geeft het Livarvlees een aangename en natuurlijke smaak.
Bovendien kent het bij de bereiding nauwelijks gewichtsverlies waardoor het vlees heel
mals en sappig blijft. De Livar varkens doen
zeer zeker niet onder voor de beste scharrelvarkens uit Spanje of Italië. Livarvlees is
authentiek, ambachtelijk en eerlijk.”
Ook de Dierenbescherming is positief over
Livar. De Livar varkens worden gehouden
in ruime stallen op stro en met uitloop naar
buiten. Livar werkt voortdurend aan het nog
diervriendelijker maken van haar boerderijen. Ook wat dierenwelzijn betreft getuigt
de keuze voor varkensvlees van Livar daarom
volgens de Dierenbescherming van goede
smaak.

“Met ons andere bedrijf AquaBubble
verzorgen wij activiteiten op ongeveer 300
evenementen per jaar door heel Nederland,
we zijn erg blij een locatie gevonden te hebben waar wij onze activiteiten aan particulieren kunnen aanbieden en daarbij ook richting
de horeca kunnen groeien,” aldus Monique
Nijman–Slikker van het bedrijf.
Tussen mei en september kunnen kinderen
diverse buiten activiteiten doen zoals het
lopen over water in een grote bal, een GPS
speurtocht volgen of gebruik maken van het
springkussen. In de winter kunnen ze terecht
in de grote speelhoek en organiseert het
restaurant verschillende thema kinderfeestjes. “Vorige week hebben wij een brief van
Sinterklaas ontvangen, waarin hij ons heeft
gevraagd of de pannenkoekenpiet bij ons mag
komen logeren. Hier konden wij natuurlijk
geen nee op zeggen, dus is de pannenkoekenpiet vanaf 20 november tot en met 5
december dagelijks bij ons in het restaurant

aanwezig!” Dat wordt smullen! Behalve voor
pannenkoeken kunt u bij Hoeve Landzicht
ook terecht voor een een panini, kipsaté of
hamburger.

Adres: Hoeve Landzicht, Oukoop 22, Nieuwer ter
Aa. Tel: 0294 234070. Openingstijden: dinsdag,
donderdag en vrijdag 16 - 20 uur; woensdag, zaterdag en zondag 12 – 20 uur. Maandag gesloten.
www.hoevelandzicht.nl
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Nieuwe showroom ‘A. Sluijter & Zn, matériel de cuisine’ aan Mijdrechtse Constructieweg

“Kwaliteit voor de professionele én hobbykok ”
De firma ‘A. Sluijter & Zn, matériel de cuisine’ is al sinds het eind van de jaren zeventig gevestigd in Mijdrecht. Onlangs verhuisde het bedrijf naar een nieuwe showroom aan de Constructieweg 96.
door anja verbiest

Stephan Sluijter, de huidige eigenaar van de in kokskleding en vakliteratuur gespecialiseerde onderneming, vertelt: “Mijn vader, Arnold
Sluijter, is in 1950 in Badhoevedorp
begonnen met de verkoop van kookboeken. Nadat hij aan het eind van
de jaren zeventig naar Mijdrecht

verhuisde, is ons assortiment langzaam maar zeker uitgebreid naar
het complete assortiment van keukenapparatuur en -benodigdheden
dat we nu aanbieden. Wie kwaliteit
vooropstelt, kan bij ons alles vinden
op keukengebied. Dat geldt voor de
professionele kok, maar zeker ook

Sinterklaasmiddag in wijkgebouw Present
paard’. Alle kinderen zaten geboeid
te kijken en deden enthousiast mee.
Voor en na de voorstelling werd er
druk gekleurd aan pietenmaskers
en schoenen. En natuurlijk konden
ze lekker snoepen van pepernoten
en schuimpjes.

foto gerrit nap

Afgelopen woensdag was de
jaarlijkse sinterklaasmiddag bij
wijkgebouw ‘Present’ in de wijk
Proostdijland.
Deze keer konden de kinderen
kijken naar een marionetten
poppentheater met de sinterklaasvoorstelling ‘Bibi en het verdwaalde

voor hobbykoks. Zij zijn eveneens
van harte welkom in onze nieuwe
showroom.”
De klanten van Sluijter zitten verspreid over het hele land. Stephan
Sluijter: “Van Groningen tot Maastricht en van Overveen tot Enschede
komen koks en eigenaren van gerenommeerde restaurant naar ons toe
om onze materialen te bekijken en
te bestellen. Dat varieert van glas
en porselein tot pannen en fornuizen en zo ongeveer alles daar tussenin. De ene keer verkoop ik een
enkel apparaat, een andere keer
gaat het om de volledige inrichting
van een keuken of een restaurant.
Kwaliteit staat voorop. In principe
kan ik alles leveren, voor redelijke
prijzen. In de showroom staat een
selectie van alle producten.
“Sluijter is begin januari een van
de deelnemers aan de beurs ‘Wine
Professional’, die elk jaar in Amsterdam gehouden wordt. “Op deze
beurs, maar ook op diverse andere
beurzen die jaarlijks gehouden
worden, presenteren we doorgaans
een echte noviteit. Inclusief een
demonstratie van de mogelijkheden.
Maar we laten ook allerlei nieuwe,
handige benodigdheden zien. En
natuurlijk de nieuwste kookboeken
van bekende namen.”

Stephan Sluijter: “Wie kwaliteit vooropstelt, kan bij ons alles vinden op keukengebied. Dat geldt voor de professionele kok, maar zeker ook voor hobbykoks.”
						
foto patrick hesse
In een keuken is men altijd bezig,
zegt Stephan Sluijter. “Bijvoorbeeld
met het experimenteren met een
succesvol recept van een andere
kok, om dat een eigen draai te
geven. Bevalt het resultaat, dan kan
het op de kaart. De klassieke keuken zal altijd blijven bestaan, het is
de basis van alles wat er op culinair
gebied gebeurt. Maar vernieuwingen, zoals die van de koks in het
vermaarde Catalaanse restaurant
El Bulli, horen er ook bij.”
In veel Nederlandse restaurantkeukens wordt tegenwoordig gewerkt
met een thermoblender. Stephan
Sluijter: “Deze keukenmachine is
erg populair. Volledig geautomatiseerd doet een themoblender alle

bewerkingen die nodig zijn om
voor-, hoofd-, na- en bijgerechten te
maken. Echt een geweldig apparaat.”
Professionele of hobbykoks die zelf
eens een kijkje willen nemen in de
showroom van Stephan Sluijter,
of op zoek zijn naar een specifiek
apparaat of een aparte accessoire,
kunnen het beste een afspraak
maken. “Ik ben regelmatig hier
in de showroom, ook op zaterdag.
Maar ik ben ook vaak op pad, naar
klanten of naar een beurs. Dus van
tevoren even bellen is wel verstandig.”
Meer informatie over ‘A. Sluijter &
Zn, matériel de cuisine’ is te vinden
op www.sluijter.nl.

Nu 1 maand
gratis
kinderopvang!*

1 maand gratis opvang, als u zich
vóór 30 december 2012 inschrijft bij
onze vestiging in Abcoude aan de
Leo Dongelmansstraat 13.
Op 22 oktober jl. hebben wij daar ons
nieuwe pand in gebruik genomen. Onze nieuwe,
schitterende en vooral ruime vestiging kent geen
wachtlijst.

* Kijk op onze website www.borus.nl voor de actievoorwaarden om in aanmerking te komen voor
1 maand gratis kinderopvang.

Meer weten, een rondleiding aanvragen,
of inschrijven?
Bel 0297 – 522 182 of e-mail naar: info@borus.nl.

www.borus.nl

uw kind, onze zorg
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Triumph Trophy SE ABS Launch

Lieve Sinterklaasje....
En de trofee voor de Motorfiets van het Jaar 2013 gaat naar... Dit zou zomaar waar kunnen worden, want
aan het eind van het jaar introduceert Triumph haar toergigant voor 2013. Niet alleen een schoonheid, maar
bovendien een briljante motor die op mij een verpletterende indruk achterlaat. Roké Motors heeft hem
staan en ik mag er mee op pad.
Zoals gebruikelijk is Triumph er
weer snel bij met een upgrade van
een van hun succesvolle modellen:
de Trophy. Net als met de Explorer begin dit jaar is De Engelse
motorbouwer niet over een nacht ijs
gegaan en kunnen we hier wederom
spreken van schitterend vernieuwd
model, waarbij de echte toerliefhebber het spreekwoordelijke
water bij in de mond zal lopen. Wàt
een schoonheid. Bij Roké, premium
dealer van Triumph, staat de hagelnieuwe Trophy al te glimmen in
voor mij de enige juiste kleur voor
dezer toermastodont: Pacific Blue.
Deze nieuwe motorfiets moet een
rechtstreekse concurrent worden
van de BMW K 1600GT en de
R1200 RT. De 1215 cc driecilinder
met cardan aangedreven Trophy
heeft hetzelfde motorblok gekregen
als de mega succesvolle Explorer
en geeft u mede door de 134 pk
bij 8900 toeren en een koppel van

120 NM ruimschoots voldoende
koppel, vermogen en geweldige
stuureigenschappen voor de ultieme
rijervaring.
De Trophy SE is werkelijk van
alle gemakken voorzien, waaronder elektronisch verstelbare
vering, ABS en een geweldig audio
systeem. Aad probeert mij in een
paar minuten alles uit te leggen,
maar eerlijk gezegd het duizelt me.
Zelden heb ik zoveel afstelmogelijkheden op een motorfiets gezien. Ik
knik begrijpend, maar denk tegelijkertijd ‘daar kom ik onderweg wel
achter’. Het is een beetje mistig en
guur (de Sint is tenslotte al weer
in het land). Dus begin ik maar de
zadelverwarming en de handvatverwarming aan te zetten. Een aantal
van mijn motormaten gaat me nu
voor mietje uitmaken, maar geloof
me dit is geweldig! Ook stel ik het
elektrisch bedienbare scherm zo
in dat ik volledig uit de wind zit,

ik kan u melden dit is bijzonder
heerlijk toeven zo, en moet ik even
slikken van al dit moois, wat een
feest. De triple gromt gedecideerd
in het vooronder en een serene
kalmte raakt zich van mij meester;
ik voel me een boeddhist die boven
op een berg aan het mediteren is.
Technologische hoogstandjes
Er zijn nog meer technologische
hoogstandjes, waarvan een zeer
groot deel tot de standaarduitrusting behoort. Het elektrisch
verstelbare scherm kan niet alleen
16,4 cm omhoog, maar heeft ook
een geheugenfunctie die zich na
het starten automatisch aanpast
naar de laatst ingestelde positie.
De zithoogte kan voor de berijder
bovendien worden ingesteld tussen
800 en 820mm. Ook een geweldig systeem is het TDLS oftewel:
Triumph Dynamic Luggage System,
dat zorgt voor continu behoud van
evenwicht in het frame door een
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Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook.....
Aprilia Off-road & Beta Dealer
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors
Touwslagers 12B
3449 HX Woerden
Tel: 0348-500224

ontkoppeling van de massa van
de koffers. Elke koffer heeft de
mogelijkheid maximaal 5 graden
te bewegen, waardoor de stabiliteit
van de motorfiets zelf geoptimaliseerd wordt. Natuurlijk is deze
toerreus uitgerust met een bijpassende kofferset; naast 31 liter
bergruimte per zijkoffer, kan extra
opslagruimte worden gecreëerd
met de optionele 55 liter ‘Plug and
Play’ topkoffer. De topkoffer beschikt over een 12V-aansluiting aan
de binnenkant, zodat je onderweg
makkelijk een camera, telefoon of
een ander 'device'.
Na een heerlijk maar veel te kort
ritje belooft Aad me dat ik binnenkort, wanneer de Trophy is
ingereden en de wachtlijst voor
een proefrit wat geslonken is, ik

de Truimph een hele dag mee mag
nemen om op mijn gemak het
veersysteem en het motormapping
systeem eens lekker uit te kunnen
dokteren. Ondertussen waag ik er
een brief aan; tenslotte is hij in ons
land en je weet het maar nooit:
“Lieve Sint... ”
De Triumph Trophy SE ABS Launch
is te bestellen bij Roké Motors en
heeft een prijs van: 21.640 euro.

Roké Motors Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl
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AUTO & MOTOR

Door
Michael Reuling

Nissan LEAF

Nieuw blad aan de boom
Bij De Groene Venen hebben we inmiddels al flink wat elektrische en hybride auto’s voorbij zien komen, waaronder de Renault Twizy, de Toyota Prius, de Mitsubishi i-MiEV, de
Tesla, Opel Ampera en Chevrolet Volt. En dus werd het tijd voor een andere belangrijke
speler op de markt, de Nissan LEAF.
In onze regio hebben we natuurlijk Auto Berkelaar in Mijdrecht die we kennen als Nissan
verkooppunt. Echter zit net buiten de regio
De Ronde Venen in Amsterdam Zuid-oost de
dealer Visscher Nissan. Zij waren de eerste in
Nederland die de LEAF mochten verkopen.
Zij zijn ook één van de twee dealers die in
Nederland de GT-R mogen verkopen. Zo blijf
je als dealer redelijk CO2 neutraal zullen we
maar zeggen. Inmiddels mogen steeds meer
dealers de Nissan LEAF verkopen. Nog een
reden om eens te kijken om wat voor auto
het hier gaat.
De Nissan LEAF is een volledig elektrisch
aangedreven auto. De LEAF ziet er aan de
buitenzijde uit als een redelijk normale auto.
Misschien iets meer futuristisch dan menig
andere auto, maar voor de rest vrij normaal.
De LEAF beschikt over vier deuren en dat
betekent: ruimte voor een achterbank. Met
deze Nissan kun je dan ook met gemak met
vier of vijf personen op pad.

De aandrijving wordt verzorgd door een
elektromotor. Het accupakket is weggewerkt
onder de bodem van de auto, zodat het
zwaartepunt zo laag mogelijk ligt. Volledig
opgeladen zou je in theorie een actieradius
van zo’n 150 kilometer kunnen halen. De
dag dat we de auto testten was het behoorlijk mistig en koud. Op het moment dat je de
achterruitverwarming activeert, de voorruit laat ontwasemen, de temperatuur wat
opschroeft en de airco en stereo ook nog
een hebt staan, zie je de actieradius vrij

rap dalen. Geen wonder, want al die snufjes
vreten energie. Gelukkig heeft de futuristisch
vormgegeven versnellingspook nog een troef
achter de hand: de Eco-stand. Hierin heb
je iets minder vermogen tot je beschikking,
maar wel ongeveer tien extra kilometers aan
actieradius. Het zou het verschil kunnen zijn
tussen de ‘pomp’ halen of stil aan de kant van
de weg staan. En in dat laatste geval kun je
niet een stukje wandelen voor een jerrycan
benzine, nee, in dat geval moet je echt de
pechdienst van Nissan bellen. Maar zoals in
alle verhalen over elektrisch rijden, komt het
ook in dit geval neer op: anticiperen. De auto
goed uit laten rollen, niet teveel energie verbruiken. Gelukkig biedt de LEAF voldoende
informatie over wat je verbruik en actieradius is. En kom je krap te zitten, dan kom je
met een druk op de knop achter de dichtstbijzijnde laadpalen. Het navigatiesysteem kun je
a la minute updaten, zodat je altijd te weten
komt of er nieuwe laadpalen in de buurt zijn.
Je ziet in dat overzicht ook duidelijk verschil
tussen een normale
laadpaal (paar uur
opladen), of een
snellader (in ongeveer twintig minuten
een volle accu).
In tegenstelling
tot de Ampera of
Volt, beschikt de
LEAF niet over een
benzinemotor. Wel
kun je voor € 300,een zonnepaneeltje
monteren op je dak,
waarmee je wat energie opwekt voor zaken
als de stereo en airco. Dat scheelt weer voor
je actieradius. Overigens is een elektrische
auto bij stadsverkeer veel interessanter dan
een benzineauto. Waar het verbruik van een
benzineauto in de stad omhoog schiet, is een
elektrische auto zuiniger. Daar waar een benzinemotor op snelwegritten redelijk zuinig
is, neemt de actieradius van een elektrisch
aangedreven auto vrij snel af. Als je dus veel
op de weg zit en lange afstanden aflegt, kan
ik me voorstellen dat je niet altijd even comfortabel achter het stuur zit. Natuurlijk hoef

Christmas Cooking Clinics
Het geheim van de chef èn handige tips
voor uw kerstmenu, met gebruik van
duurzame en biologische producten.

je je geen zorgen te maken als je tussentijds
bij je afspraak kunt bijladen. En ook langs de
snelwegen komen gelukkig steeds meer snelladers. Daarmee ben je binnen afzienbare tijd
weer onderweg. Wie echter dagelijks korte
afstanden rijdt hoeft zich nergens zorgen
over te maken. Met de 150 kilometer actieradius kun je makkelijk uit de voeten.
Hoe de LEAF trouwens rijdt? Vrij Amerikaans. De demping is vrij zacht, waardoor
diepe kuilen goed weggefilterd worden.
Strak door de bocht zul je niet gaan, maar
comfortabel van A naar B brengt de LEAF
je zeker. Het interieur wekt de indruk voor
de Amerikaanse markt ontworpen te zijn,
als we kijken naar de gebruikte materialen
en technieken. Prima, helemaal voor zoiets
bijzonders als een elektrische auto. Die koop
je namelijk voor een hele andere reden dan
dat je bijvoorbeeld een Duitse auto koopt. En
voor de petrolhead is deze auto simpelweg
niet bedoeld. Hoewel, zoals ik al eerder aankaartte bij andere tests, de elektrische auto
zorgt voor een andere beleving van autorijden. Geef je ‘gas’,
dan geeft de LEAF
meteen alle koppel. Dat is iets wat
bij alle elektrisch
aangedreven auto’s
speelt: doordat er
slechts één versnelling is en de elektromotor geen toeren
hoeft op te bouwen,
krijg je direct een
duw in de rug. Dit
geeft de indruk dat
de LEAF zeer rap
is. De acceleratie
neemt toch een volle
elf seconden in beslag en de top ligt op 140 km/u. Maar meer
heb je in Nederland ook zeker niet nodig. Het
mooiste van dit alles is dat de LEAF constant
een hele stille auto blijft. Daarom hebben
de techneuten ook een signaal ingebouwd,
vergelijkbaar met dat van een vrachtwagen,
zodat als je achteruit rijdt, de omstanders je
horen. Als je afgaat op geluid zul je namelijk
echt niet merken dat er een auto aan het
manoeuvreren is.

De Nissan LEAF is te krijgen vanaf
€ 35.590,-. Dat is een flink bedrag, maar
daar staan ook wat snufjes en voordelen
tegenover. Om te beginnen: geen wegenbelasting of bijtelling, en geen torenhoge
benzinekosten. Een volle tank kost je slechts
enkele euro’s. En wat betreft de uitrusting:
touchscreen navigatiescherm met achteruitrijdcamera, keyless entry en start, regensensor, lichtmetalen wielen, LED-verlichting en
diverse veiligheidssystemen. Als je die snufjes
op menig auto zet, neem een Golf, dan kom
je ook aan een dergelijk bedrag. En daarbij
is de LEAF ook nog vrij ruim. En als je even
wacht, er komt een update aan van de LEAF.
Deze is lichter dan de huidige auto, waardoor
de actieradius van 150 naar 230 kilometer
stijgt!

Visscher Nissan
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-6910201
Website: www.uwnissandealer.nl

Nissan Leaf

Gereden versie: Nissan LEAF
Vermogen: 109 pk
0-100: 11,9 s
Top: 144 km/u
Prijs gereden model: € 35.890,Alternatieven: Chevrolet Volt, Mitsubishi
i-MiEV, Opel Ampera, Renault Fluence,
Toyota Prius

Individueel of in groepsverband (max 30 personen).
Meer info en aanmeldingen op: info@davidhague.nl

YOUR PERSONAL COOK

Ouderen,
wat vindt ú van de
kabinetsplannen?

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)
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Zwemvereniging bereidt haar leden voor op het schaatsen

Wakzwemmen bij De Amstel
Amstel-leden weten als geen ander dat het
in ons waterrijke landje een must is om je in
het water te kunnen redden. ‘s Zomers is dat
redelijk van zelfsprekend, maar ’s winters is
het ijs wel ‘ns wat minder dik dat we denken.
De afdeling diplomazwemmen van Zwem- en
polovereniging De Amstel heeft daarom een
nieuw initiatief ontwikkeld. De afgelopen 2
maandagavonden hebben zij Wakzwemmen
georganiseerd. Volledig gekleed, ja echt volledig: compleet met een gebreide muts!
Ruim 20 diplomazwemmers hebben hier
heel enthousiast aan meegedaan. Eén en
ander werd begeleid door een professioneel
instructeur en ondersteund door het eigen
senior-kader.
De tweede avond werd afgesloten met warme
chocolademelk met speculaas en natuurlijk
gevolgd door de diploma-uitreiking. Een actie, die zeker voor herhaling vatbaar is, niet
alleen omdat het een gezellige onderbreking

Stichting omgaan met pesten blij met nieuwe collega’s
Afgelopen zaterdag ontvingen tien trainers hun diploma Trainer Omgaan met Pesten.
Docent Mirelle Valentijn uit Wilnis is blij met deze nieuwe collega’s erbij. De afgelopen
weken is er in de media veel aandacht voor pesten n.a.v. het overlijden van Tim Ribberink.
“Ook binnen onze stichting, maakte dit bericht veel los,” vertelt Mirelle Valentijn. “Dat
pesten levens kapot maakt, weten wij maar al te goed. Daar nu op deze manier mee geconfronteerd worden doet ons pijn. Wij hopen dat het een wake-up-call is voor iedereen!
Kom op voor jezelf en een ander i.p.v. mee te doen aan pesten.”

van het reguliere trainen is, maar ook omdat
het levensreddend kan zijn.
Voor meer informatie over de Amstel kun
je kijken op hun totaal vernieuwde website:
www.zpv-de-amstel.nl. Er is nog ruimte op de
opleidingen voor zwemvaardigheid en snorkelen, terwijl ook de waterpolo- en wedstrijdzwemteams nog mensen kunnen plaatsen.

De nieuwe collega’s staan in het land staan
klaar om beroepskrachten, ouders en kinderen te helpen bij het omgaan met pesten.
Helaas komt pesten erg veel voor. Veel
mensen denken dat de reden van het pesten
ligt in zaken als: slim zijn, rood haar of een
bril hebben, serieus zijn, bepaalde kleding
dragen, iemands seksuele geaardheid … Dat
klopt niet. Er zijn heel veel kinderen met
rood haar, die niet met de mode meedoen, die
homoseksueel zijn en die toch niet worden
gepest. Het is waarmee iemand wordt gepest
en niet waarom iemand wordt gepest.
Waarom dan wel? Dat is een vraag waarop
de deskundigen het nog niet eens zijn. Enkele
verklaringen: frustratie bij de pester (en
dan zoek je dus een zondebok), machtsuitoefening (meer macht voelt fijn), verveling
( en dan zoek je een spannend tijdverdrijf).
De laatste jaren is er steeds meer aandacht
voor het feit dat pesten een groepsprobleem
is, waarin iedereen een eigen rol speelt. De
pester neemt initiatief, de meeloper pest
vervolgens mee, de aanmoediger verzamelt
kijkers, het slachtoffer voelt zich niet bij
machte er iets tegen te doen, de buitenstaander onttrekt zich aan de groep zodra er wordt
gepest en de helper helpt het slachtoffer en
roept als deze sterk genoeg is het pesten een
halt toe. De omstanders zijn niet aanwezig bij
het pesten, maar horen wel min of meer bij
deze kinderen: ouders, leerkracht, directeur,
huisarts, etc.

Oplossingen
De oplossingen liggen dan ook op het vlak
van het hierboven genoemde: meer kennis
bij de omstanders over pesten en over hoe
te handelen; meer kennis over de ernstige
gevolgen en meer inlevingsvermogen bij de
pesters en meelopers; leren hoe effectief
om te gaan met frustratie bij alle kinderen;
trainen van slachtoffers en buitenstaanders
om te leren jezelf en anderen te helpen;
ondersteunen van slachtoffers zodat zij zich
weer goed gaan voelen.
Kortom: iedereen kan iets doen om het
pesten (van kinderen, jongeren, volwassenen
en ouderen) te verminderen! Doe je met ons
mee? Kom op voor jezelf en een ander i.p.v.
mee te doen aan pesten.

Op woensdag 28 november start Mirelle
Valentijn in samenwerking met Stichting De
Baat weer een nieuwe Sta Sterk trainingsgroep van 12 t/m 17 jarigen (groep 8 en
het voortgezet onderwijs) in Wilnis. Er zijn
in deze groep nog enkele plaatsen vrij. De
trainingen worden gedeeltelijk gesubsidieerd
door de gemeente De Ronde Venen.
Voor meer informatie over de trainingen en
aanmelden kunt u contact opnemen met:
Mirelle Valentijn 0297 – 27 46 05 praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl. Ook vind je
informatie over pesten en deze training op:
www.stichtingdebaat.nl, www.omgaanmetpesten.

nl, www.praktijkvoorlevensgeluk.nl
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Dependance ROC in Mijdrecht

De Springbok wordt gemoderniseerd

Kort Nieuws

Heb je nog geen MBO diploma? Maar heb je wel de capaciteiten om
een mbo-opleiding te doen en weet je nog niet precies wat je wilt? Ben
je ouder dan 16 jaar? Dan is een opleiding bij Stichting 2BE in samenwerking met ROCvA iets voor jou!

Vanaf half november heeft dorpshuis De Springbok in De Hoef voor
een aantal maanden zijn deuren gesloten in verband met een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Het oudste gedeelte van het gebouw
is ruim 35 jaar geleden neergezet als gymzaal, voornamelijk voor de
schooljeugd maar ook lokale kleinere sportclubs, zoals volleybal en
badminton, vonden er onderdak.

Mijdrecht

Samen bieden 2BE en het ROCvA
verschillende opleidingen aan. Je
kunt kiezen voor Kok, Gastheer/
Gastvrouw of Facilitair Medewerker in de richting Hospitality &
Events.
Bij 2BE oriënteer jij je in eerste instantie op de bovenstaande
beroepen. Als je in de horeca of
facilitaire dienstverlening werkt,
doe je uiterste best om het je gasten naar de zin te maken. Of je nu
werkt als kok, gastheer of –vrouw,
of facilitair medewerker bij een
evenementenorganisatie, het is jou
doel om gasten te laten genieten.
Je ontwikkelt een leerstijl die bij
het mbo past. En je leert het beroep
kennen door stage- en praktijkopdrachten. Maar wat past er nou het
beste bij jou? Je oriënteert je op de

bovenstaande beroepen. Een vast
team van docenten zal je begeleiden en coachen zodat je doorstroomt naar een niveau 2 opleiding
van jouw keuze.
Het doel van stichting 2BE is een
MBO leer‐ en werkproject voor
jongeren. Door de kleinschaligheid,
is er plaats voor extra steun en
begeleiding.
Maar 2BE is meer dan een MBO.
We willen dat het een ontmoetingsplaats wordt voor jong en oud,
een laagdrempelig eet en drink
Lokaal. Het pand wordt een multifunctionele ruimte, waar zowel
stichtingen als particulieren van
de ruimte gebruik kunnen maken.
Informeer naar onze tarieven.
info:marjaraats@planet.nl of tel.
06‐51400087.

14 Utrechtse ondernemingen bij snelst groeiende
bedrijven in NL

Eind jaren 90 vond er een uitbreiding plaats met een ruimte
voor vergaderingen, een bar en
toiletgroepen. Al geruime tijd is het
bestuur bezig geweest te bekijken
en te onderzoeken op welke wijze
het gebouw aangepast kon worden
aan de eisen van de huidige tijd.
Na een inventarisatie bleek dat er
wekelijks een 20-tal verenigingen
en sportclubs gebruik maken van
het gebouw. Bij een aantal grotere
clubs zoals bijvoorbeeld de biljartclub, damesclub De Springgeiten
en toneelvereniging de Opregte
Amateur moet men een ledenstop hanteren vanwege te weinig
beschikbare ruimte. Daarnaast
wordt De Springbok ook gebruikt
als stembureau en voor gezamenlijke activiteiten met Dorpscomité
De Hoef. Samen met deskundigen
heeft het bestuur gekeken naar de
mogelijkheden en haalbaarheid en
is er gekozen om tot een grondige
herindeling te komen van de huidige kleedkamers, doucheruimten
en entree van de gymzaal. Daardoor kan de kleine zaal beduidend
groter worden, krijgt het een hoger
plafond en wordt het voorzien van
ramen voor daglicht. Aan de gymzaal is nu een uitbreiding gepland
voor een vast podium waardoor het
op- en afbreken van een podium tot
het verleden behoort. Bovendien
ontstaat zo een extra ruimte voor
bijvoorbeeld vergaderingen en
kan de ruimte onder het podium

fungeren als opslag voor allerlei
goederen (stoelen, decors etc.)
Financiën
Omdat de stichting een dergelijke
verbouwing nooit zelf zou kunnen
bekostigen is er al geruime tijd
geleden begonnen met te onderzoeken welke organisaties financiële
steun zouden kunnen geven. Het
grootste gedeelte van de steun is
toegezegd door Europa, middels
de zogenaamde Leaderbijdrage
(Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling), de Provincie
Utrecht en Gemeente De Ronde
Venen. Daarnaast hebben het Oranjefonds, Rabo Dichtbijfonds, VSB
fonds, Skanfonds en kfHein fonds
ook flink bijgedragen, met bij elkaar
een totaalbedrag van bijna 500.000
euro. Omdat er altijd nog wel een
gat te dichten is, heeft een aantal
vaste huurders het bestuur gesteund
met renteloze leningen. Het bestuur
is uitermate verheugd dat zoveel
organisaties hebben ingezien in
welke mate De Springbok bijdraagt
aan de sociale samenhang van De
Hoef. Een aantal zaken zal middels
zelfwerkzaamheid door vrijwilligers worden opgelost. Aanmelden
hiervoor kan bij het bestuur. Niets
lijkt meer in de weg te staan van
deze verbouwing en de vernieuwde
Springbok zal zich over een aantal
maanden trots presenteren aan De
Hoef!

Week van de Mediawijsheid in de bieb
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (23-30 nov 2012) organiseert
de Bibliotheek Mijdrecht een Workshop ‘kennismaken met de iPad’en
een Spreekuur over Social Media.
De workshop ‘Kennismaken met
de iPad’ is bestemd voor degenen
die zelf (nog) geen iPad hebben
maar er weleens meer over zouden
willen weten of er een keer mee
willen oefenen. U krijgt uitleg over
de mogelijkheden van de iPad. De
workshop wordt gehouden op maandag 26 november van 9.30-11.00
uur in de Bibliotheek Mijdrecht.
Deelname kost € 5,- voor leden van
de Bibliotheek en € 7,50 voor niet
leden. Heeft u belangstelling en wilt
u meedoen met de Workshop? Meldt
u aan bij de Bibliotheek. Woensdagmiddag 28 november organiseert de
Bibliotheek Mijdrecht een inloopspreekuur over social media. U kunt
langskomen met vragen over ondermeer Twitter en Facebook. Voor ouders een gelegenheid om praktische
uitleg te krijgen hoe je kind op een
verantwoorde manier gebruik kan
maken van social media. Wilt u uw
kennis over social media testen? Doe
dan mee met onze speciale test. Het
Spreekuur is in de Bibliotheek op
woensdag 28 november van 14.3016.00 uur. Meer informatie over de
Ipad workshop en over het spreekuur
‘Social media wat kun je ermee’ is te
vinden op www.bibliotheekavv.nl.
De bibliotheek Mijdrecht is gevestigd
aan de Doctor van der Haarlaan 8.

Twee Mijdrechtse bedrijven genomineerd voor
High Growth Awards 2012

Abcoude

Voor de zesde keer organiseert het onafhankelijk ondernemersplatform
Port4Growth de jaarlijkse business competitie voor groeibedrijven, de
High Growth Awards. In totaal zijn er dit jaar veertien ondernemingen
uit Utrecht genomineerd, waaronder CRI-Service en LB Transport uit
Mijdrecht. Op woensdag 28 november vindt de prijsuitreiking van de
competitie plaats op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht.

Aanstaande zaterdag 24 november is de tweede werkdag voor dit
seizoen van de Landschapwerkgroep Abcoude. Deze dag wordt
georganiseerd in samenwerking
met Waternet en heeft als thema
meegekregen ‘Onderhoud van het
Gein na de dijkverbetering’. Deze
dag wordt er een aanvang genomen
met het onderhoud van de knotwilgen tussen de Wilhelminabrug en de
molen aan Gein Noord. Het is zoveel
werk dat er ruimte is voor 60 actieve
snoeiers die willen bijdragen aan het
in stand houden van dit mooie stukje
Abcoude. De Landschapwerkgroep
Abcoude zorgt voor een leuke werkdag op een leuke locatie, je moet
zelf zorgen voor warme, waterdichte
kleding. Voor de inwendige mens
wordt ook goed gezorgd met lekkere
snert, voldoende koffie en vruchtensap en aan het eind van de werkdag
een lekker frisje of een biertje. Er
wordt om 09.00 uur gestart met
een korte introductie door Waternet onder het genot van een kopje
koffie. Verzamelen bij de gebroeders
Wouters aan Gein Noord 36. De
dag eindigt omstreeks 15.00 uur of
zoveel eerder dat je wilt stoppen.
Voor meer informatie kijk op
www.lwab.nl of mail de locatiecoördinator Koos van der Weijde op
koos@lpretail.nl, tel. 06-54684793.

De High Growth Awards is de
verkiezing voor de best en snelst
groeiende bedrijven in Nederland.
Per regio wordt een winnaar
aangewezen die uit de regionale
genomineerden wordt gekozen. Tot
de genomineerden behoren bedrijven uit alle sectoren: van transport
tot software en productie. Uit de
regiowinnaars wordt 28 november
eveneens een landelijke winnaar
gekozen.
CRI Service is kennispartner op het
gebied van Unix, Linux, middleware
en applicatiebeheer en ondersteunt
bedrijven waar de hoogste eisen
worden gesteld aan de beschik-

baarheid, beveiliging en betrouwbaarheid van IT-infrastructuur en
-applicaties. Met ruim 65 ervaren
specialisten behoort CRI Service
tot de grootste onafhankelijke kennispartners in Nederland.
LB Transport B.V. is thuis in elke
sector van (inter)nationaal transport. Van een enkel pakket tot
tientallen pallets, en alles daar
tussenin kan op een correcte wijze
vervoerd worden naar elke gewenste bestemming. Het bedrijf biedt
o.m. koeriers- en expressdiensten,
hi-techvervoer, machinevervoer,
contractvervoer, speciale projecten
en zelfs medische zendingen.

Mag ik mijn schoentje bij u zetten?
In Rhana’s schoentje zit maar één wens.
Een rolstoel om naar school te gaan. Niketan
helpt gehandicapte kinderen in Bangladesh.
Mag zij haar schoentje bij u zetten?
Stopt u iets in Rhana’s schoentje?
Bankrekening: 51.99.27.877
www.ikzetmijnschoen.nl www.niketan.nl

Knotdag bij
Wilhelminabrug

Wie stelt de diagnose 'dementie'?

Alzheimercafé Abcoude 28 november a.s.
Iemand wordt niet zomaar van de ene op de andere dag dement verklaart. Er zijn zorgvuldige procedures om te kijken wat er precies met
iemand aan de hand is. Meestal is er een team van deskundigen mee
bezig, waarin een (huis)arts, een psycholoog, en vaak ook een neuroloog of geriater zitting hebben.
De reden dat meerdere deskundigen samenwerken is dat de diagnose dementie 'bij uitsluiting' wordt
bepaald (bijvoorbeeld door schildklierlijden, een vitamine-b tekort
of een ander lichamelijke oorzaak).
Ook kunnen aspecten als depressie
of eenzaamheid van invloed zijn.
Onderzoeken zoals een hersenfilm
worden uitgevoerd om andere
oorzaken uit te sluiten. Verder is
het nodig dat men gegevens verzamelt over een langere tijdsspanne,
waarbij altijd twee ‘meetmomenten’
nodig om te kunnen beoordelen of

er sprake is van achteruitgang.
Jos Konings, Specialist Ouderengeneeskunde Careyn, is gastspreker
tijdens het Alzheimercafé op 28 november a.s. Iedereen is welkom bij
Tympaan, Dorpszicht 22, Abcoude
van 14.00 tot 15.30 uur. Toegang
is gratis. Voor meer informatie of
vragen over vervoer kunt u bellen
met Steunpunt Mantelzorg,
tel. 06 – 45103660.
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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: Kapster worden?
Organisatie: Yvonne de Boer Hairtrends
Plaats: Amsterdam
Functie: Een senior salarisadministrateur
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Brandwachten
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: .NET programmeur
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Telefonisch Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Service coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Hairstyliste Keijzer Kappers Uithoorn
Organisatie: De Keijzer Kappers
Plaats: Uithoorn

Functie: VMWare Specialist
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: jr project controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Service coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Helpdeskmedewerker servicedesk
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: omgeving Aalsmeer, bedrijf gaat wel verhuizen

Functie: Teeltmanager
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 47

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

Zweeds raadsel week 47
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Oplossing puzzels week 46
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