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De Culinaire Venen

www.culinairevenen.nl

“Oant Moarn!” vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht
De populaire SBS6-weerman Piet Paulusma voorspelt een topweekend. Veel zon en lekker warm, ideaal voor de vele buitenactiviteiten die gepland staan zoals Monumentendag en de Culinaire Venen. Piet deed zijn voorspelling woensdagavond vanaf
het Raadhuisplein in Mijdrecht, in aanwezigheid van bestuursleden van de Stichting Culinaire Venen, deelnemende restaurants
en sponsors. Morgen weten we of Piets weersvoorspelling uitkwam, welk restaurant dit jaar de Culinaire Nol wint, hoe het
optreden van wethouder Moolenburghs band Brand New Oldtimers klonk, hebben we meegezongen met het Smartlappenkoor
van Inloophuis 't Anker en hebben alle bezoekers zich tegoed kunnen doen aan de vele gerechtjes en drankjes die worden
gepresenteerd. Met een Fries 'Oant Moarn!’ (tot morgen) bent u van harte uitgenodigd!
foto rob isaacs

Uitbreiding logistiek centrum Van Bergen Sports
Van Bergen Sports, groothandel
en producent van vrijetijdsartikelen op het gebied van kamperen,
outdoor, wintersport en gezondsheidsartikelen voor verre reizen,
heeft woensdagmiddag 5 september jl. de eerste paal geslagen voor
de uitbreiding van het logistieke
centrum aan de Nijverheidsweg in
Mijdrecht.

29 SEPTEMBER:
Open Huizen Dag!
Check bij ons je
financiële
mogelijkheden!
GA GOED VOORBEREID
OP PAD!!

Hofland 19
Mijdrecht, (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

De eer van het slaan van de eerste
paal kwam toe aan Ab van Bergen,
die 35 jaar geleden grondlegger was
van het familiebedrijf. “De veranderende marktomstandigheden, zowel
nationaal als internationaal, hebben
ons bewust gemaakt van het feit dat
in de toekomst de nadruk zal komen
te liggen op het logistieke proces en
de efficiëntie daarvan,” aldus Raymond van Bergen, die samen met Peter van Bergen het bedrijf leidt. “Wij
exporteren inmiddels naar 22 landen
en de werkdruk op het magazijn is

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen

V.l.n.r.: Raymond, Ab en Peter van Bergen.
tijdens het seizoen extreem hoog. Ook
zijn dealers veeleisender geworden.
Met deze uitbreiding beschikken wij
over een logistiek centrum van bijna
5.500 m2 en kunnen wij onze interne
goederenstroom beter beheersen om
zo beter aan de huidige wensen van
onze klanten te kunnen voldoen.”

foto dorine van bergen

•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Impressie van het nieuwe logistieke
centrum van Van Bergen Sports.

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Dé Garagedeur!

Op alle Novoferm garagedeuren met loopdeur

ACTIE!

�a�r
WIE JARIG IS

TRAKTEERT
19-23 SEPTEMBER
Vraag naar de actievoorwaarden, geldig van 1 september t/m 12 oktober 2012

Showroom Amstelveen
Di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zetterij 1, 1185 ZZ Amstelveen
(industrieterrein Bovenkerk)

LEEF! Je UIT! SPELSHOW, BBQ,
Fietspuzzeltocht, Simon & Zo

Voku

Showroom Mijdrecht
Ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur
Communicatieweg 4, 3641 SE Mijdrecht
(industrieterrein Mijdrecht)

Kindermiddag MET FILM, SCHMINK EN KNUTSELEN,

Telefoon
Fax
E-mail

0297-284970
0297-281892
info@voku.nl

THEATER VOOR JONG & OUD,
CONCERT DRAW THE PARADE
MEER INFO OP WAAROMLEEFJE.NL/25
PARTYCENTRUM DE MEIJERT
DR. VAN DER HAARLAAN 6 MIJDRECHT

EVANGELISCHE

GEMEENTE MIJDRECHT
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Multifunctioneel centrum voor jongeren

Gemeente verhuurt locatie De Fabriek aan stichting 2BE
Jongerencentrum De Fabriek wordt per 1 oktober verhuurd aan
stichting 2BE, die in het pand een leer-, werk- en trainingscentrum
met horecavoorziening voor jongeren wil vestigen. Het gebouw aan
de Rondweg in Mijdrecht wordt de komende maanden verbouwd en
heropent vanaf 1 januari 2013.
Het college ziet in de plannen
voor zo'n multifunctioneel centrum
veel aansluiting bij het bestaande
jongerenwerk. In de zoektocht naar
een alternatieve invulling van de
locatie, was een nadrukkelijke eis
de locatie beschikbaar te houden
voor jongerenwerk. Na overleg met
verschillende initiatiefnemers kreeg
het voorstel van stichting 2BE de
voorkeur van B en W.
Het initiatief van stichting 2BE
biedt leerwerkmogelijkheden voor
een re-integratietraject, maar ook
voor alle andere jongeren die een
extra steuntje kunnen gebruiken in
de vorm van coaching en begeleiding. Binnen dit concept krijgen jongeren een kans zich te ontwikkelen,
maar ook om te leren hoe ze hun
dag op een zinvolle manier kunnen
besteden in een reële economische
omgeving. Dit alles met als doel dat
de jongeren met hogere kansen de
arbeidsmarkt op kunnen gaan.
Wethouder Erika Spil: “Met de
nieuwe bestemming, kunnen ook
externe organisaties ruimtes huren
en is de locatie beschikbaar voor
verschillende (bestaande) activiteiten. Het plan van stichting 2BE
voldoet in meerdere opzichten aan
de gemeentelijke wensen en eisen.
De multifunctionele ruimte is een
kansrijk voorstel, wij zijn erg blij
met de plannen. Ondanks verschillende verzoeken zijn helaas geen
voorstellen van jongeren ontvangen
voor de invulling van De Fabriek.”
In het plan van stichting 2BE wordt
een ruimte ingericht die multifunctioneel inzetbaar en beschikbaar is
voor externe partijen als De Baat
en De Hint om een ruimte te huren.
Hiermee kent het initiatief aansluiting met de visie op jongerenwerk
door incidenteel De Fabriek te kunnen verhuren aan jongerenwerkers.
Ook eetcafé ’t Pruttelpotje kan haar
plek behouden binnen het initiatief.
Marja Raats, initiatiefnemer van
2BE, verklaarde tegenover deze
krant enorm blij te zijn met de
overeenkomst en voortvarend aan
de slag te gaan.

Ze zegt dat haar plannen nu
veel concreter zijn. “Doordat de
overeenkomst met de gemeente
nu een feit is, is het ook duidelijk
dat de jongeren in feite een vaste
avond (donderdag) in De Fabriek
houden. De Baat huurt de ruimte
voor die avond terug van 2BE, net
zoals ze dat doet op maandag voor
't Pruttelpotje en de eetgroep voor
55+ers, die nu tijdelijk onderdak

Zondag 9 september
• Open Monumentendag, zie p. 12-13.

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

Eetcafé ’t Pruttelpotje is een tweewekelijks sociaal samenzijn voor
mensen met een licht verstandelijke
beperking.

Fundamenten voor gemeentelijk beleid
De commissie Inwonerszaken/Samenleving verrichte afgelopen maandag de aftrap voor een nieuw vergaderseizoen van de gemeenteraad. In een marathonzitting van ruim vierenhalf uur werd een aantal raadsvoorstellen besproken, die moeten leiden tot verdere uitwerking van het gemeentelijke beleid.
door piet van buul

De vergaderorde van de commissievergaderingen bleek te zijn gewijzigd. In een eerste ronde proberen
de raadsleden door het stellen van
vragen aan eventuele insprekers en
de wethouder meer duidelijkheid te
krijgen over het betreffende voorstel. In een volgende ronde kunnen
de raadsleden dan de ‘politieke
arena’ betreden om hun opvattingen
kenbaar te maken en met elkaar
in debat te gaan. Kennelijk is deze
werkwijze een poging om daarmee
de plenaire raadsvergaderingen beter voor te bereiden. De raad moest
er nog aan wennen. De grens tussen
het stellen van technische vragen
en het uitspreken van politieke
opvattingen bleek vaak moeilijk te
trekken. De tijd zal leren of deze
aanpak ook daadwerkelijk een
verbetering is.
Beleidskaders
Op weg naar het vaststellen van
een helder gemeentelijk beleid op
een aantal beleidsterreinen, heeft
het college de raad gevraagd om
de kaders aan te geven waarop dat
beleid gefundeerd moet worden. Zo
was er de notitie met beleidskaders
voor een integraal accommodatiebeleid voor de clusters kunst &
cultuur, sport, onderwijs en welzijn.
Het college stuurt hierin aan op een
verschuiving van de verantwoordelijkheden naar de sector zelf.

Het beleid dient gericht te zijn op
passende accommodaties waarbij
het beheer en exploitatie wordt
uitbesteed. Van de verenigingen
en stichtingen in het veld wordt
verwacht dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen accommodatie. De raad had
nog vele vragen aan de wethouder.
Een aantal daarvan zal leiden tot
aanpassing van de nota. Wanneer
die eind deze maand door de raad
wordt vastgesteld gaat het college
de confrontatie met de verenigingen aan. Dat moet uiteindelijk leiden tot een breed gedragen beleid
dat eind van dit jaar moet worden
vastgesteld.
Eenzelfde aanpak is er ook voor
een integraal huisvestingsplan
onderwijsvoorzieningen. In de komende jaren heeft de gemeente te
maken met een terugloop van het
aantal leerlingen. Dat heeft consequenties voor de bezetting van de
schoolgebouwen. Ook hier wil men
in overleg met het onderwijsveld
komen tot een brede aanpak zodat
de noodzakelijke onderwijsvoorzieningen op een efficiënte wijze
worden benut.
Het sociale domein
De gemeente staat voor een ingrijpende herstructurering van het sociale domein. De landelijke overheid
draagt steeds meer taken over aan

de gemeenten. Dat leidt ondermeer
tot ingrijpende wijzigingen op het
gebied van de Jeugdzorg, de uitvoering Wet Werken naar Vermogen en
de uitvoering van de AWBZ. Probleem voor de gemeente is dat een
deel van deze maatregelen, door
mislukt Catshuisoverleg, Kunduzakkoord en verkiezingen, nog volop
ter discussie staat in Den Haag.
Het college probeert zo goed en zo
kwaad als het gaat voorbereidingen te treffen om als gemeente de
nieuwe regels straks uit te kunnen
voeren.
In de komende raadsvergadering
zullen de basistarieven huishoudelijke verzorging en het beleidsplan
schuldhulpverlening moeten worden
vastgesteld.
Kadernota Sport en Bewegen
In de nota ‘Samen sport en bewegen’ schetst het college de contouren van het gemeentelijk sport- en
beweegbeleid voor de periode
2013-2016. Het lijvige rapport
bevat interessante analyses van
de Rondeveense inspanningen op
het gebied van sport en bewegen.
In een opsomming van maar liefst
zestien ambitiedoelen wordt aangegeven hoe de gemeente bij wil
dragen in een gezonde ontwikkeling
van de inwoners. De raad zal op 20
september het licht op groen zetten
om dit beleid verder uit te werken.

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen:
• Najaarsmarkt Wilnis
• Open Monumentendag, div. locaties,
zie p. 12-13.
• Straatvolleybaltoernooi, Baambrugge
• Open Dag Brandweerpost Abcoude
• Open Huis, Weth. van Damlaan 21, Wilnis
• Culinaire Venen, Raadhuisplein, Mijdrecht

De horecavoorziening gaat dienen
als een soort werkschool. De totale
bezetting zal, onder begeleiding, in
handen komen van jongeren, van inkoop tot website, van administratie
tot bediening, van PR tot keuken.
Stichting 2BE gaat hiervoor samenwerken met lokaal betrokken bedrijven en het voorgezet onderwijs.
De gemeente wil daarnaast onderzoeken hoe er aansluiting gevonden
kan worden met het bestaande
jeugd- en jongerenwerk, maar ook
op het gebied van leerplicht.

Eetcafé ’t Pruttelpotje tijdelijk in
bedrijfsrestaurant gemeentehuis
Gedurende de verbouwing van
jongerencentrum De Fabriek, kan
eetcafé ’t Pruttelpotje haar activiteiten voortzetten in het voormalig
bedrijfsrestaurant van de gemeente
De Ronde Venen. Na de verbouwing, die plaatsvindt van oktober
tot december 2012, kan het eetcafé
haar activiteiten weer voortzetten
aan de Rondweg.

Gemeenteraad terug van zomerreces

Agenda Kort
Zaterdag 8 september

hebben gevonden bij De Morgenster
in Vinkeveen.”
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Luistervink
Schipper mag ik....
Over een week word ik geacht
mijn vlerk in de rode inkt te
dopen en een hokje in te kleuren.
Iedere keer is weer een vraag op
welke plek ik mijn vleugelpen zal
laten rusten. Al vliegend en fladderend hoor ik de partijen aan.
De een roept: “Niks de tering
naar de nering, iedereen een
uitkering.” Weer een ander roept:
“Uw zorg zal mij een zorg zijn,”
of: “Alle criminele buitenlanders
het land uit.” Zo ken ik er nog wel
een paar. Holle verkiezingsleuzen
die straks, als de onderhandelingen gaan beginnen, maar weer
eens moeten bewijzen wat ze
waard zijn.
Het heeft mij bijna doen besluiten een partij voor de zorg op te
richten. Een partij die de hand
eens zou weten te leggen op de
enorme misstanden die daar
heersen. Ik noem er een paar.
De huisartsenpost bedoeld als
remmend middel de huisarts bij
nacht en ontij lastig te vallen.
Inmiddels een instituut waar
iedereen met een jeukende teen
voor een speciaal duur avondtarief terecht kan. Taxivervoer; zelf
moest ik 40 keer naar Utrecht en
mocht daar een taxi voor bellen.
Dat liep soms over vier schijven.
Kosten 5.000 euro. Dat kostte
de behandeling nog niet eens.
Het betekende uren wachten
en irritatie van heb ik jou daar.
Ten tweede male, toen vrienden
en bekenden mij om toerbeurt
brachten, dat deden ze graag,
kostte het 1.200 euro. De administratieve afhandeling daarvan
heeft mij twee jaar gekost. Maar
de aanhouder wint. De thuiszorg
is een drama. De billenwassers
werken zich een slag in het rond.
Vijfenveertig seconden per bil.
Alles is immers gekwantificeerd.
Ze worden aangevoerd door een
groot aantal beleidsmakers, managers, bemiddelingbureautjes en
anderen die op verjaarspartijtjes
altijd trots zeggen “Ik doe iets in
de zorg,” met name (n) iets. Over
de rugzakjes wil ik het niet meer
hebben. Ik heb genoeg van gezinnen die onder het mom van “het
is zo goed voor de Downer om
met dolfijnen te zwemmen” naar
een ver oord gaan. Of families die
onder het mom van “het budget
moet op” met z’n allen uit eten
gaan. Vaak nog zonder de patiënt
ook.
Deze week brak m'n klomp toen
ik naar de pre-operatieve afdeling
van een ziekenhuis werd verwezen. Braaf vertelde ik dat ik drie
weken tevoren, met hetzelfde vragenformulier, ruim anderhalf uur
had gesproken met de arts en verpleegkundige die van de hoed en
de rand wisten. Het schaap keek
mij aan en blaatte dat dit niet
meer gold. Alles moest opnieuw,
dus weer naar het ziekenhuis, taxi
bellen, twee uur aan de praat.
Schipper, van mij mag je overvaren, je hebt het bij het goede eind.
		

Luistervink
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Kort nieuws
De Ronde Venen

PKN Kerkdienst
bij Horizon
Op zondag 9 september brengt
Horizon een kerkdienst in de
PKN Kerk De Rank te Mijdrecht
ten gehore. Daar is op 2 septemberde start van het nieuwe
seizoen in het kerkelijk leven
ingeluid met een kerkdienst,
geleid door Ds Laura Nagelkerke.
Het programma wordt gereed gemaakt voor uitzending door Wim
Hoogterp.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 op RTV Ronde Venen, op
de frequenties van het voormalige
Midpoint FM.

Vinkeveen/Waverveen

Actieweekend in
De Morgenster

Vrijdag 7 september en zaterdag
8 september staan bij de Protestantse gemeente De Morgenster
te Vinkeveen en Waverveen in het
teken van acties om het financiële
tekort weg te werken. Op vrijdagavond kunt u uw auto laten uitzuigen, broodjes hamburger eten en
een mooie film bekijken. Zaterdag
8 september start vanaf 10.00 uur
een wandeling van 10 kilometer
door de omgeving. Vanaf 12 uur
zijn er verschillende activiteiten
op het kerkplein, zoals een grote
boekenverkoop, rad van avontuur
en raadspelletjes. Daarnaast kan
men komen lunchen en gezellig koffie/thee met iets lekkers
drinken. Vanaf 15.30 uur start
de samenzang rondom het orgel,
waarna de dag met een barbecue
wordt afgesloten. Men is van
harte welkom bij alle activiteiten.

DE GROENE VENEN

Veenland gymnastiek start
nieuw seizoen

Basisschool de Fontein heeft een
nieuwe directrice

Bij Sportvereniging Veenland in
Wilnis is het nieuwe gymseizoen
weer begonnen. Na de successen
van Epke Zonderland en Celine van
Gerner op de Olympische Spelen
hoopt de club op een leuk en sportief seizoen in De Willisstee.
Bij Veenland kan je gymen van jong
tot oud. Bij ouder en peuter gym
kun je samen met papa, mama,
opa, oma lekker komen klimmen
en klauteren en natuurlijk dansen
op muziek. Daarna ga je naar de
kleuters, waar Marijke Nagtegaal
les geeft. Hier krijgen de jonge
turnsters een basis mee voor het
echte turnen. Het accent ligt op alle
vormen van bewegen. In deze lessen is nog plaats voor nieuwe leden.
Als je 5/6 jaar bent ga je door naar
het jongens- of meisjesuur en daar

Maandag jl. was het voor de kinderen van de basisschool De Fontein
een feestelijke dag, ze gingen op
schoolreis op deze mooie nazomerdag.
Ook de nieuwe directrice, Annemarie Lange, ging gezellig mee.
Zij heeft haar sporen verdiend in
het bedrijfsleven en heeft ervoor
gekozen zich te laten omscholen tot
directeur in het basisonderwijs, om
zo haar kwaliteiten optimaal in te
kunnen zetten voor het mooie werk
om het beste uit alle leerlingen
te halen. Haar betrokkenheid en
enthousiasme is voor de ouders en
leerlingen al duidelijk op merkbaar. Zo zei een van de leerlingen:
“Schrijf dat stukje maar in goudkleur, want welke burgemeester
van de school gaat er nou mee in de

turn je op de toestellen zoals de
brug, vloer, trampoline, ringen, balk.
Blijkt dat je talent hebt dan kan je
door naar de selectie. Kijk voor de
juiste tijden en andere informatie
op www.Veenland.nl. De eerste twee
lessen zijn gratis.

VVD-wethouder en raadsleden
doen mee aan duurloop Abcoude
Afgelopen dinsdag 28 augustus j.l.
vond de traditionele duurloop tijdens de feestweek in Abcoude weer
plaats. Naast tal van gemotiveerde
deelnemers betraden nu ook politici
het parcours. VVD wethouder Pieter Palm toonde zich van zijn meest
sportieve kant en ook raadslid Frans
Lugtmeijer en fractie-assistente
Yvonne Welter van de VVD toonden
een zeer sportieve inzet. Met hun
aanwezigheid vroeg het drietal
aandacht voor het feit dat beweging
en het beoefenen van sport, de
gezondheid van mensen ten goede
komt en dit als zodanig door de

St. Jozefschool gaat voor
Mad Science

VVD wordt uitgedragen. De wethouder liep de 5 km in 25 minuten
en het eveneens meelopende VVD
lid Alberta Schuurs liep de afstand
in 28 minuten. De 10 km werd
door Frans Lugtmeijer verslagen in
55 minuten en de pas met hardlopen aangevangen Yvonne Welter
vestigde haar eigen persoonlijk
record op de 5 km met 44 minuten.
Zaterdag 8 september a.s. stapt een
grote groep VVD’ers waaronder de
wethouder en alle raadsleden op de
fiets om een tocht langs alle kernen
in De Ronde Venen te maken.
In een klein uurtje werden de
leerlingen van de St. Jozefschool
meegenomen in een wereld vol
experimenten op wetenschappelijk en technisch gebied o.l.v.
een professionele instructeur. Het
thema van dit uur was “vuur en ijs”.
Deze les diende als voorproefje op
een lessenserie van de organisatie
Mad Science. De school biedt per
september de mogelijkheid om deel
te nemen aan een brede schoolac-

Mijdrecht

“Bijbel was zijn tijd
vooruit”
Bioloog Ben Hobrink spreekt
zondag 9 september in De Meijert
over Moderne Wetenschap in de
Bijbel. Het is tevens de titel van
het boek dat hij schreef. Veel
mensen denken dat de Bijbel
en de moderne wetenschap op
gespannen voet met elkaar staan.
Hobrink is overtuigd van het
tegendeel en betoogt in zijn boek
dat de Bijbel boordevol voorschriften staat waarvan wetenschappers pas sinds enkele decennia de
wijsheid zijn gaan inzien. Hobrink
is uitgenodigd door Leef! Evangelische Gemeente Mijdrecht. In
de dienst van zondag 9 september
verzorgt hij over bovenstaand
thema een spreekbeurt. Aanvang:
10 uur. Voor kinderen t/m 12 jaar
is er een apart programma, met
voor de allerkleinsten een crèche.
Nadere informatie:
www.waaromleefje.nl

botsauto’s? Die van ons!”
Dus van harte welkom op onze
school, Annemarie!

tiviteit op het gebied van Science.
Aan de enthousiaste reacties van de
kinderen te horen en te zien wordt
een behoorlijke toeloop verwacht!
De St. Jozefschool biedt dit schooljaar ook meerdere, andersoortige
activiteiten aan, op het gebied
van drama, handvaardigheid, dans
(zumba), sport (badminton, kanovaren, funfighting). Dit alles om het
aanbod van de school te verruimen.

ANWB Streetwise bij Antoniusschool De Hoef
Alzheimer Café op 12 september 2012
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 12 september in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen: aanvang vanaf 19:00 uur.
Het thema van deze avond is:‘Dementie, wat is er aan de hand’.
Jong of oud, iedereen vergeet wel
eens wat. Als we ouder worden,
gaat ons geheugen anders werken
waardoor het vaker gebeurt dat we
iets vergeten. Dat is heel gewoon.
Maar wanneer is dat niet het geval?
Wanneer kan het dementie zijn? De
gesprekleidster van het Café gaat in
gesprek met Cindy van Mooswijk, Gzpsychologe, werkzaam bij Altrecht en
neuro-psychologe van Zuwe Hofpoort
ziekenhuis.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt
u met ons van gedachten wisselen
dan bent u van harte welkom. Er is
muziek, koffie en gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Hebt u vervoer
nodig? U kunt dan telefonisch contact
opnemen met het Servicepunt De
Ronde Venen. Tel. 0297-587600,
zij zoeken met u naar een oplossing. Meer informatie: Esther Smit,
coördinator Steunpunt Mantelzorg,
0297-230280; e-mail: e.smit@stichtingdebaat.nl

Kinderen van de Antioniusschool
hebben deelgenomen aan ANWB
Streetwise, een spannend verkeersprogramma dat alle kinderen
van basisscholen leert beter om te
gaan met het huidige verkeer. De
Antoniusschool vindt het belangrijk
die ‘straatwijsheid’ mee te geven
en bood de kinderen graag het
programma aan. In
verschillende praktijklessen leerden
de kinderen over het
gebruik van gordels,
kinderzitjes, remweg
en reactiesnelheid.
Als afsluiting van de
leerzame dag kreeg
de school het Utrecht
Verkeers Label
uitgereikt, een label
voor scholen die goed

verkeersonderwijs verzorgen en
voldoende aandacht hebben voor
een veilige verkeerssituatie rondom
de school. Bij de Antioniusschool
zijn ze dan ook blij dat de gemeente
onlangs heeft besloten een duidelijke markering ‘schoolzone’ aan te
brengen en een extra verkeersbord
te plaatsen.
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Quad-rit door de regio

Het Meerbad in actie in Abcoude

A&A Van Iep uit Wilnis, het adres voor onder andere onderhoud van buggy's, quads, ATV's, scooters en elektrische fietsen, organiseerde de laatste
zondag van augustus een quadrit. Onder de negen deelnemers bevond zich
ook een kleine jongen; zijn vader heeft een hoge dwarslaesie en had het
uitje geregeld voor zijn zoon, die heeft een geweldige dag gehad.

Het Meerbad Actieteam was tijdens
de feestweek regelmatig te vinden
bij verschillende activiteiten op het
dorp. Donderdag had het team
een eigen kraam op het Kerkplein.
Met een geldinzamelingsactie wil
de stichting het college van B&W
en de raadsleden van De Ronde
Venen ertoe bewegen het Meerbad
open te houden. In oktober zullen zij een beslissing nemen over
de toekomst van het Meerbad.
Het geld dat wordt ingezameld,
is bedoeld om bij te dragen in de
kosten van het onderhoud. Veel
bewoners van Abcoude zijn blij met
dit initiatief van de stichting Het
Meerbad. Er zijn dan ook al veel
toezeggingen voor een financiële
bijdrage binnen.
De geldinzamelingsactie zal in september doorgaan. Iedereen wordt

van harte uitgenodigd mee te doen
aan deze actie! De bijdrage is in de
vorm van een toezegging en hoeft
alleen betaald te worden als de
gemeente besluit het contract met
Sportfondsen nog minimaal met 3
jaar te verlengen. In die 3 jaar tijd
kunnen er plannen gemaakt worden
over de verdere toekomst van het
Meerbad. Elk bedrag is natuurlijk
welkom, maar wie toezegt € 100,(of meer) te willen bijdragen, ontvangt een mooi Meerbad-badlaken.
Een uniek exemplaar dat speciaal
voor deze actie is gemaakt. Wilt
u ook een bijdrage doen, dan kan
dat door een mail te sturen naar
meerbad.open@gmail.com. Vermeld
hierin uw naam, adres en het
bedrag dat u wilt doneren. Ook kunt
u bij het Meerbad een formulier
invullen en/of inleveren.

Kort nieuws
Vinkeveen

Klaverjaskampioenschap in De Merel
Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2012 zal gehouden
worden op vrijdag 14 september in
Café de Merel, Arkenpark MUR no
43 te Vinkeveen. Het klaverjassen
start om 20 uur, zowel dames als heren welkom. Er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en dan
worden de punten bij elkaar opgeteld
en is de kampioen of kampioene
2012 bekend. De kampioen van verleden jaar Sonja v.d.Waa is dit jaar
de te kloppen vrouw. Er zijn fraaie
prijzen te winnen. Ook wordt er een
tombola gehouden met schitterende
prijzen. Café de Merel, tel. 0297263562. De data voor de nieuwe
prijsklaverjas competitie 2012/2013
zijn (onder voorbehoud) 14 en 28
september, 12 en 26 oktober, 9 en
23 november, 7 en 21 december.
Voor 2013, 4 en 18 januari, 1 en 15
februari, 1,15 en 29 maart, 12 en
26 april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni
en 5 juli.

De Ronde Venen

Bij Optisport stemmen alléén kinderen!
Na vertrek vanaf de Herenweg in
Wilnis werd via de Oosterlandweg
Mijdrecht ingereden. Daar kwamen
de eerste regendruppels al naar
beneden. Regenpak aan en verder
rijden naar de koffiestop in de
Meije bij café De Halve Maan. Het
weer zat de groep verder mee en de
rest van de dag bleef het droog. De
rit voerde door het mooie landschap
van het Groene Hart. In Breuke-

len werd geluncht op de Brink bij
Het Rechthuis. Na de lunch ging
het verder langs de Vecht naar
Abcoude en werd even gestopt bij
De Voetangel. Bij terugkomst stond
er nog een bakje koffie klaar en is
nagepraat over de gereden route.
Alle quad rijders vonden het een
mooie tocht. Zeker voor herhaling
vatbaar en dan hopelijk met de hele
route droog weer.

VrouwenWoensdag Onderneemt!
in Mijdrecht

Voor vrouwen die net gestart zijn
met hun eigen bedrijf en vragen
hebben als: ‘op wie moet ik me
richten met mijn product en/of
dienst?’ of ‘welke prijs kan ik rekenen?’, kunnen vanaf 12 september
naar VrouwenWoensdag Onderneemt! Intervisie voor (startende)
onderneemsters. Die vrouwen
krijgen drie aansluitende VrouwenWoensdagen (en op 10 oktober
en 14 november) tussen 19.00 tot
22.00 uur bij Rabobank Rijn- en
Veenstromen, locatie Mijdrecht
een specifiek ondernemersthema
voorgeschoteld én intervisie aan de

hand van een gestructureerd model.
Coach én onderneemster Els RoestDe Bekker begeleidt deze avonden
in opdracht van het landelijke
initiatief VrouwenWoensdag, dat
hiervoor nu voor het eerst samenwerkt met Rabobank. Tussentijds
is er e-mail-/telefonische coaching
ingebouwd. De afsluitende vierde
avond vindt plaats op 10 april 2013.
In het voorjaar is VrouwenWoensdag gestart met dit succesvolle
concept.
Meer info op:

www.vrouwenwoensdag.nl

Juf Rianne stapt in het
huwelijksbootje
Vrijdag 31 augustus jl. is juf Rianne
van De Pijlstaartschool in Vinkeveen in het huwelijksbootje gestapt
met haar Kaj. Alle kinderen uit
groep 4/5 hadden een uitnodiging
ontvangen om naar de kinderreceptie in De Strooppot in De Hoef
te komen. Ook al was groep 4 deze
dag vrij, groep 5 moest gewoon
naar school. Juf Rianne had niet
verwacht dat al ‘haar kinderen’ in
de Thamerkerk in Uithoorn aanwezig waren. In overleg met meester
Bert was er geregeld dat de kinderen juist wel getuigen waren van de
officiële huwelijksvoltrekking.
Om half vijf was het dan eindelijk
zo ver, de kinderen mochten juf
Rianne en Kaj nu echt feliciteren.
Het bruidspaar kreeg een mooi versierde vaas met daarin de bloemen
die ook in haar bruidsboeket waren
verwerkt.
Nadat er limonade gedronken

was en taart gegeten mochten de
kinderen met het bruidspaar op de
foto. Normaal gesproken kan een
fotograaf nog wel eens een beetje
vreemd zijn maar daar hadden de
kinderen nu geen last van. Laurette
Toonen (administratief medewerkster van De Pijlstaartschool) was
de officiële fotograaf. Het lachten
was dus totaal geen probleem.
Aan het eind van de kinderreceptie
kregen alle kinderen een lekkere
lolly. Rianne en Kaj werden nog
even naar buiten geroepen en
daar stond hun nog een verrassing
te wachten. Ze mochten door de
bellenblazende kinderen heenlopen
waarna het afscheid volgde.
Juf Rianne en Kaj gaan pas in
december op huwelijksreis naar
Australië dus er kan de komende
week nog volop gesproken worden
over deze mooie dag.

Bij het Veenweidebad in Mijdrecht doen ze het op woensdag 12
september helemaal anders; alléén
kinderen mogen stemmen. Deze dag
kunnen kinderen stemmen in één
van de 32 deelnemende zwembaden van Optisport. Er kan gestemd
worden op Wus, Zed of Sop. Deze
karakters begeleiden kinderen op
spelenderwijs tijdens de zwemlessen en kinderfeestjes. Met het stemmen op een karakter, kies je iets
lekkers voor na het zwemmen tegen
een voordelig tarief. De stempas
wordt aan alle zwemleskinderen
uitgereikt. Wanneer kinderen geen
zwemles volgen bij Optisport, halen
zij hun stempas op bij de receptie
van het zwembad. Bij Optisport De
Ronde Venen kun je op 12 september 2012 recreatief zwemmen van
09.00 tot 12.00 en van 13.3017.00 uur.

Wilnis

Kledingen goederenbeurs
Op 15 september wordt in De
Roeping Wilnis een kleding- en
goederenbeurs gehouden. Ook
boeken, spelletjes en ander speelgoed worden aangeboden. In gebouw De Roeping achter de Herv.
kerk te Wilnis van 10.00 uur tot
12.00 uur. Op vrijdag 14 september kan van 14.00 uur tot 17.00
uur goede en schone kleding,
speelgoed, boekjes e.d. worden
gebracht. Er zijn kledingrekken,
dus kleding kan op hangers worden aangeleverd. De kosten zijn
gering, ongeveer €2,- per tafeloppervlakte. Nadere informatie te
verkrijgen via tel. 0297-282022
of e-mail: vanrijssel@hetnet.nl
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DEALS DIE JE
NIET KUNT
MISSEN

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,3 – 7,9; km/l: 22,2 – 12,7; CO2: 99 – 183 gr/km

GELUKKIG KUN JE DE DEALS VAN PEUGEOT ONMOGELIJK MISSEN..
Want Peugeot betaalt t/m 8 september de btw van vrijwel alle modellen! Kom dus snel bij ons langs voor een proefrit en informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties van Peugeot Nederland of van Hans Lammers.

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V.
Aalsmeer Aalsmeerderweg 101 Tel.: (0297) 32 10 26
Mijdrecht Communicatieweg 25 Tel.: (0297) 27 21 11
www.hanslammers.nl

Woerden Kuipersweg 38 Tel.: (0348) 41 10 44
Alphen a/d Rijn Curieweg 1 Tel.: (0172) 47 72 77

Kraskaarten actie!
KRAS!
&WIN

25
ileum!

jarig jub

Nu ook betalen met MTC en
Travelcard in de wasstraat!

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Zaterdag 1 september vond de jaarlijkse opendag van hockey vereniging Mijdrecht plaats
(HVM). In de stralende zon hebben circa 50 kinderen van verschillende leeftijden enthousiast mee gedaan aan allerlei oefentrainingen op het veld. De ouders zijn ondertussen in het
clubhuis door de voorzitter en hoofd Technische Commissie van HVM geïnformeerd over de
club. De kinderen kregen na afloop een informatie tasje mee met onder andere een keycord en zweetband van Rabobank. Ter plekke zijn 20 kinderen zijn al direct lid geworden,
bijna evenveel jongens al meisjes. Volgende week kunnen de nieuwe leden starten deze
week al starten met de trainingen.

De gemeente heeft op 30 augustus jl. overeenkomsten gesloten met Vink+Veenman,
Van Schaik Bouw, GroenWest en Stichting Afbouwgroep Westerheul IV. Hiermee staat
voor hen het licht op groen om 270 woningen op Westerheul IV in Vinkeveen te realiseren. Uniek aan de nieuwbouwlocatie is dat alle woningen worden aangesloten op een
duurzame energievoorziening. Begin 2013 zal de verkoop van de woningen starten.

Met de fraai verlichte rode draak, getiteld ‘Helemaal los in
het Sprookjesbos’ wonnen Erik, Jaap en consorten de eerste
prijs voor het mooist verlichte vaartuig tijdens de jaarlijkse
Nacht van Neptunus op de Vinkeveense Plassen. De prijs
voor het origineelst verlichte vaartuig was voor Familie
Flodder van Bart Leeflang en consorten, die voor Actueelst
verlichte vaartuig naar de Jongens Kooijman voor de Ruimtevaart. De Aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar de Herro’s
van Cor van Schendel. 		
foto erik brouwer

Op zaterdag 1 september werd het jaarlijkse Outdoor Willis
weer gehouden, georganiseerd door LR&PC Willis en gehouden
op een nieuwe lokatie: een mooi terrein aan Molenland in
Wilnis, dankzij de familie Peek. Er werd deze dag in verschillende disciplines gestreden om mooie prijzen. Het werd een
zonnige en succesvolle dag dankzij de vele vrijwilligers en alle
deelnemers.

Op de foto v.l.n.r.: Marcel van Asselen (Stichting Afbouwgroep Westerheul IV), Lilian
Verheul (GroenWest), David Moolenburgh (wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente
De Ronde Venen), Nico van Schaik (Van Schaik Bouw), Allie Blijleven en Hans Veenman
(beiden Vink+Veenman).

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

DE GROENE VENEN

Najaarstrend en wereldproduct
De maand september staat bij de Wereldwinkel in het teken van de najaarsmode. Sjaals,
ringen, tassen, armbanden en oorhangers: laat je verrassen door het uitgebreide en actuele
assortiment dat de Wereldwinkel biedt. De sieraden en accessoires zijn gemaakt onder
eerlijke omstandigheden.

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

Modeaccessoires + fair trade ‘Maken je
dubbel zo Mooi’.
Een sieradentrend die je dit najaar in het
straatbeeld zal zien, is een krachtig solosieraad, waarmee je echt een statement
maakt. Het dragen van meer armbanden
tegelijkertijd was al een trend die zich ook
dit najaar voortzet. Verder zie je sieraden
met natuurlijke materialen als leer, zoetwaterparels en glas. En lange, fijne kettingen
met hangers van luxe natuurstenen. Qua
kleur valt er veel te kiezen: rood is helemaal hot - onder andere gecombineerd met
knalpaars - net als opvallend oranje. Verder
zie je in de modecollectie veel blauwtinten
zoals turquoise, indigo en petrol. Je zit ook
goed met allerlei bruin- en cameltinten. Net

als brique, okergeel en flessengroen.
Het wereldproduct voor september is een set
van drie onderzetters gemaakt van gerecycled papier bij Earth Bound, een bedrijfje
in Sri Lanka. Afvalpier van bedrijven en
kantoren wordt door dit bedrijf verwerkt tot
kaarten, passe-partouts of gewoon ‘nieuw’
papier. Door toevoeging van takjes of stroo
tjes wordt het papier steviger en krijgt het
een robuuste uitstraling. De onderzetters zijn
er in vier kleurstellingen en kosten € 8,50
per set.

Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, Abcoude
www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel de Ronde Venen, de Passage 14,
Mijdrecht, www.derondevenen.wereldwinkels.nl

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

Opa en oma kijken trots
naar benee
Kattenkwaad doen we
voortaan met z’n twee

Cursussen Mandala tekenen en weblog maken bij De Paraplu
Begin oktober starten bij de Stichting Paraplu in Wilnis enkele interessante cursussen,
waarvoor nog inschrijvingen mogelijk zijn, namelijk:
Mandala Tekenen
Mandala (in het Sanskriet betekent het magische cirkel) is een oervorm. De cirkel staat
voor heelheid, heeft geen begin en geen einde.
De cursus ‘Mandala Tekenen’ gaat woensdag 3
oktober aanstaande van start en verder op 20
daaropvolgende woensdagen van 13:30-15:30
uur. De eerste 10 lessen leer je hoe je mandala
kunt tekenen, de oervormen; cirkel, vierkant,
driehoek, spiraal en verschillende stervormen.
De tweede 10 lessen proberen we om bloemen,
dieren, de elementen, Keltische en mythologische symbolen in de mandala te verwerken.
Wie al ervaring heeft met de opbouw van
de mandala en bij de tweede 10 lessen wil
instromen, is dat mogelijk. Benodigd materiaal:
potlood HB, gum, liniaal en een schetsblok
A3, gradenboog (diameter 15 cm.), passer en
kleurpotloden. Kosten van de cursus: € 98,00
Een Weblog maken
Deze workshop vindt plaats op de maandagen
1 en 8 oktober van 19.30-21.30 uur. In deze
twee avonden maakt men een eigen weblog.
Dat is een website waarop men persoonlijke

verhalen en foto's kan delen met familie en/of
vrienden. Behalve leuk is webloggen ook erg
handig. Men kan vanaf elke plek ter wereld
inloggen en de eigen weblog bijwerken, mits
er natuurlijk een internet verbinding is. Dus
gaat men voor lange tijd op vakantie dan kan
men iedereen op de hoogte houden via de
bevindingen en foto's via de eigen weblog. Voor
deze workshop is een goede basiskennis van de
computer en het internet vereist. Deelnemers
verzinnen van te voren waar de blog over moet
gaan en nemen toepasselijke foto's mee op een
USB-stick. Kosten van de cursus: € 20,00.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt u vinden in het programmaboekje - af te halen bij de 'Paraplu' en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven of
een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis.

Gratis les kennismaken met de iPad
Op vrijdagmorgen 14 september van 10 tot 12
en maandagmiddag 17 september van 14 tot
16 uur organiseert SeniorWeb De Ronde Venen
in het leercentrum aan de Energieweg 107 te
Mijdrecht weer een gratis workshop kennismaken met de computer. Dit keer staan naast de
laptop vooral de zogeheten tablets in de schijnwerper, want of je wil of niet, bijna overal word
je er tegenwoordig mee geconfronteerd. De een

heeft het alsmaar over de iPad, een ander praat
over tablet terwijl de derde het bij de laptop
houdt. SeniorWeb gaat tijdens de workshop in
op de vraag: ‘Is zo’n tablet wat voor mij, wat kan
ik er mee, wat zijn de verschillen met de laptop,
wat zijn de mogelijkheden en zijn er ook cursussen?’ Iedereen is welkom, vooraf aanmelden
hoeft niet. Meer info vindt u op

www.seniorwebderondevenen.nl.

Welkom lief neefje Sil!
Dikke kus,
je grote nichtje Tara
Alle Dock 15
collega's
feliciteren
Peter en Aline
met de geboorte
van hun zoon
Sil.

Hoera,
Ans 20 jaar werkzaam
bij C1000
De Ronde Venen
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Dr. Beeker

De voors- en tegens van Paracetamol
Ik heb het me altijd afgevraagd: heeft het geven van paracetamol bij koorts wel zin? Het hoort zo tot het standaard advies, als een ouder
belt over een kind met koorts is het natuurlijk mechanisme dat je als arts of assistente gelijk zegt; “Heb je al paracetamol gegeven?”
Nu is het zo langzamerhand zo dat ouders koorts als een ziekte gaan zien, op de huisartsenpost zie ik in een weekend wel twintig ouders
van kinderen met koorts. Behandel ik de kinderen of de ouders?
Iedere keer maar weer probeer ik
uit te leggen dat koorts juist goed is;
de koorts 39 graden? O dat is mooi,
uw kind heeft een goede afweer! Ze
kijken je aan of je gek bent. Maar
hoe hoog mag de koorts zijn? U moet
het niet meten, dan heeft u er ook
geen last van.
Wij hebben thuis nooit een thermometer gehad, als het kind ziek is dan
zie je dat wel. Ik doe niet anders dan
adviseren om paracetamol te geven
als het kind niet wil drinken, niet kan
slapen of pijn heeft, maar komt het
aan? En belangrijker, is wat ik denk,
wel op wetenschap gestoeld?
In 2009 is er een studie gepubliceerd
in The Lancet, voorwaar geen slecht
blaadje. In deze studie kregen 459
gezonde kinderen de gebruikelijke
vaccinatie (Dktp en Hib). De helft
van deze kinderen kreeg gedurende
de eerste 24 uur na de vaccinatie
drie keer paracetamol via een zetpil.
We weten dat veel kinderen koorts

ontwikkelen als reactie op de vaccinatie. Je spuit in feite deeltjes van
de bacterie of het virus in, om een
afweerreactie op gang te brengen.
Als gevolg van deze reactie krijg
je uiteindelijk lang circulerende
antistoffen, waardoor je de echte
ziekte niet meer kunt doormaken. De
verwekker wordt door de antistoffen
weggevangen vooraleer hij in staat is
een ziekte te veroorzaken.
Om de afweerreactie snel en goed te
laten verlopen moet de temperatuur
omhoog, omdat de enzymsystemen
dan sneller werken. Het is net als
wassen in Biotex: dat gaat in handwarm water ook beter.
De andere helft kreeg helemaal geen
paracetamol. Eigenlijk is het een
soort van studie waarbij de ouders
die koorts als ziekte zien worden
vergeleken met de ouders die meer
‘laissez faire’ zijn.
Na de eerste dosis op de leeftijd van
9 tot 16 weken volgde een tweede

boosterdosis op de leeftijd van 12 tot
15 maanden. De booster is bedoeld
om het immuunsysteem nog een
keer wakker te schudden, was er
na de eerste keer niet een volledige
afweerreactie op gang gekomen,
dan kreeg het immuunsysteem bij
de tweede vaccinatie nog eens een
schop onder de kont.
In de paracetamolgroep ontwikkelden duidelijk minder kinderen
koorts. Dat is logisch want dat was
de bedoeling, 42% met paracetamol
tegen 66% zonder paracetamol.
En na de tweede vaccinatie was dat
36% tegen 58%.
Opmerkelijk is dat slechts twee
ouderparen het nodig vonden om de
huisarts te bezoeken naar aanleiding
van die koorts. Ik kan u zeggen dat
mijn ervaringen op de huisartsenpost
wel anders zijn, maar goed de studie
was in Tsjechië en misschien hebben
ze daar geen huisartsenpost, of misschien werden de ouders afdoende

Straatvolleybal
Zaterdag 8 september wordt rondom
en in het dorphuis De Vijf Bogen
weer het jaarlijkse BEO straatvolleybaltoernooi gehouden. De jeugd
start om 13.45 en vanaf 16.00 zijn
de velden binnen en buiten voor de
volwassen. De finale staat om 21.30
gepland.
Twaalf teams strijden om uitgeroepen te worden tot de beste volleybalstraat in Baambrugge. Na de zege
van de Rijkstraatwegvan vorig jaar,
zinnen vele teams op revanche.
Gastheer Frits Benacchio zorgt
ervoor dat de inwendige mens niets
tekort komt. De gelegenheid om
kennis te maken met de unieke sfeer
en betrokkenheid die Baambrugge
zo kenmerkt. Op speciaal verzoek
van de jeugd is er dit jaar weer een
toernooi voor de 10 - 13 jarigen. Zij
kunnen zich vanaf 13.45 aanmelden
bij De Vijf Bogen. Het belooft flink
druk te worden mede doordat ook
vanuit Abcoude en Mijdrecht een
groep enthousiaste volleyballers zich
hebben aangemeld. Zorg dus dat je
er op tijd bij bent. Nadere info:
Nico Bos: tel. 06-55735546.

De Ronde Venen

Collecteweek
spierziekten
Het Prinses Beatrix Spierfonds
vraagt uw steun voor mensen met
een spierziekte tijdens de jaarlijkse
collecteweek. Geef dus niet alleen
uw stem maar ook uw steun tijdens 9
t/m 15 september.
In Nederland lijden er ruim 200.000
mensen aan een spierziekte. En daar

Uiteindelijk werden de
arme kindertjes na afloop
onderzocht op de aanwezige hoeveelheid antistoffen
en bleek dat de paracetamol
groep duidelijk minder antistoffen had ontwikkeld. Dit verschil
met de niet-paracetamol
groep bleef aanwezig na de
booster vaccinatie en ook
ver daarna bleef er een
verschil in de hoeveelheid
circulerende antistoffen.
Het lijkt voor de hand te
liggen dat paracetamol (en mogelijk
andere koortsdempende stoffen)
een remmend effect hebben op de
ontwikkeling van een natuurlijke
afweer. In het verlengde van dit
onderzoek kan je je afvragen of het
geven van paracetamol bij ziekte wel

zo verstandig is.
Aan de andere kant
is uit het onderzoek
wel gebleken dat de
paracetamol groep
minder circulerende
antistoffen heeft maar
er is niet aangetoond dat
die kinderen daardoor
meer of vaker ziek zouden
zijn. Daarvoor is langer onderzoek nodig, ik vertrouw
het die Tsjechen wel toe dat
ze dat ook nog uitvlooien.
Mijn voorstel is vooralsnog om
het gebruik van paracetamol
bij ziekte te beperken tot die
gevallen waarbij de andere
vitale functies in het gedrang komen
door bijvoorbeeld uitdroging, slaapgebrek of pijn.

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

Beweegactiviteiten voor mensen met een
beperking, chronische aandoening en/of diabetes

Kort Nieuws
Baambrugge

voorgelicht en voelden
ze zich veilig binnen het
studieverband.

zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk
en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren. “Tijdens
de jaarlijkse collecteweek roepen we
alle Nederlanders op niet alleen hun
stem, maar ook hun steun te geven in
de vorm van een gift.”

De Ronde Venen

Zilveren Turfloop
komt er weer aan
Op 4 november 2012 organiseert de
Atletiekvereniging De Veenlopers
uit Mijdrecht voor de 22e keer De
Zilveren Turfloop. Een paar maanden
geleden is al gestart met de voorbereidingen.
Nabij sporthal De Phoenix in
Mijdrecht kan weer op verschillende
afstanden worden gestart. Voor de
jeugd is er de Rabo Kinderloop over
een afstand van 1 km waarvan het
parcours door het sportpark voert.
De deelname hieraan is gratis.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km
en 16,1 km. Dit zijn allen prestatielopen.
Tenslotte is er een Businessloop die
kan worden gelopen als 5 en 10 km.
De Businessloop is bedoeld voor
bedrijven en instellingen. Men loopt
in teamverband en de gezamenlijke
tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de
belangstelling voor deze Businessloop enorm.
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele

vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl.

Mijdrecht

Uit de buik,
aan de borst
Op 26 september en 2 oktober houdt
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
in Mijdrecht een serie informatiebijeenkomsten voor zwangeren.
De eerste avond gaat voornamelijk over het hoe en waarom van
borstvoeding: de werking van de
borst, de meest optimale manier van
aanleggen en wat je kunt verwachten tijdens de eerste uren, dagen
en weken. De tweede avond gaat
in op het combineren van werk en
borstvoeding, en het voorkómen van
problemen.
Partners van de zwangere dames
zijn ook van harte welkom.
De kosten bedragen in totaal 17 euro
per persoon of per stel (de partner
hoeft dus niet ook te betalen!) en
ongeacht of je een of twee avonden
komt. Het geld komt ten goede aan
de vereniging, hiervan wordt onder
andere het informatiepakket betaald
dat deelnemers meekrijgen en er zit
een vergoeding voor koffie/thee bij.
Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met Kira Verweij,
VBN-contactpersoon in Mijdrecht,
via e-mail: vbnmijdrecht@xs4all.nl.
Bellen en inspreken kan via (0297)
284 184. De VBN is te vinden op

www.borstvoedingnatuurlijk.nl.

Het project Gezond in Beweging bestaat uit meerdere startmomenten,
waarop 40-plussers en senioren kennis kunnen maken met het sportaanbod in De Ronde Venen. Het laatste startmoment is begin november. Deelnemers kunnen tijdens een cursus van zes lessen onder meer
kennismaken met judo, wandelen en yoga. De activiteiten tijdens dit
startmoment zijn speciaal afgestemd op mensen met een beperking,
chronische aandoening en/of diabetes. Andere geïnteresseerden zijn
echter ook van harte welkom als ze op hun eigen niveau willen bewegen. Opgeven is mogelijk via www.sportinderondevenen.nl.
Belang van
sporten
Voor mensen met een
beperking, chronische
aandoening en/of
diabetes is bewegen erg belangrijk.
Het houdt hen mobiel, gezond, sociaal
actief en mentaal sterk. Daarbij
verkleint het de kans dat klachten
toenemen. In sommige gevallen
nemen deze zelfs af. Mensen die twijfelen welke sportbeoefening binnen
hun mogelijkheden ligt, kunnen hulp
vragen via de banner ‘sportadvies’ op

www.sportinderondevenen.nl.
Diabetici
Diabetici zijn het meest gebaat bij
regelmatig sporten met een matige
intensiteit. Dit vergt enige voorbereiding, maar komt de sportbeleving ten
goede. Tijdens het sporten merken

diabetici meteen de
voordelen. Door bewegen wordt de suiker
makkelijker uit het
bloed gehaald en daalt
de bloedsuikerspiegel. Vetten worden
verbrand, wat leidt tot gewichtsbehoud of -verlies. Daarnaast is bewegen goed voor hart- en bloedvaten,
spieren en botten. De fitheid neemt
toe en de vermoeidheid af.
Meer informatie
Voor meer informatie over Gezond
in Beweging kan contact worden
opgenomen met coördinator leefstijlprojecten Leon van Fraeijenhove
van Sport in De Ronde Venen via
telefoon: 030-7513862 of e-mail:
leon.van.fraeijenhove@sportservicemiddennederland.nl.
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Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Kriebeldiertjes en entomologen
Miljoenpoten hebben geen miljoen pootjes en duizendpoten geen
duizend. Oorwormen zijn niet geïnteresseerd in je oren en pissebedden plassen niet in je bed! Ze bijten niet, steken niet en vallen mensen niet lastig. Het zijn kleine kriebeldiertjes die je vaak niet eens
ziet. Maar ze zijn er wel degelijk en ook nog eens in enorme aantallen maar bovenal; ze zijn enorm nuttig!
Een gemiddelde dag uit het leven
van een kriebeldiertje ziet er hetzelfde uit als bij ons. Ze slapen worden wakker, eten, drinken, poepen
en werken. Hun dagtaak is slopen,
afbreken en opruimen.
Er zijn zeker een miljoen soorten
insecten op onze aardbol dus er zijn
een miljoen manieren waarop er
geslapen wordt. Sommige soorten
zijn vooral overdag actief en rusten
uit als het donker is, andere zijn
juist 's nachts bezig. Maar in het
algemeen kun je zeggen dat de
meeste insecten periodes kennen
van sloomheid of nietsdoen. Dan
rusten ze. Niet echt slapen dus maar
een soort slapen. Ze bewegen dan
niet en ze reageren niet of nauwelijks op prikkels van buitenaf. Je kunt
ze soms zelfs oppakken zonder dat
ze wakker worden.
In de herfst vallen alle blaadjes van
de bomen die dan in dikke dekens op
de grond terechtkomen. Maar in het
voorjaar zijn al die blaadjes verdwenen. Hoe kan dat en waar zijn al die
bladeren gebleven? Welnu, een deel
van die bladeren wordt, afhankelijk
van waar ze liggen, opgeruimd door
de gemeente. Maar liggen die bladeren in parken, bermen of tuinen dan
blijven ze gewoon liggen.
Met het weghalen van bladeren uit
parken, bermen of tuinen worden
voedingsstoffen uit de kringloop
weggenomen. Het is daarom beter
om afgevallen bladeren te laten liggen. Bladeren fungeren als natuurlijke deken die de ondergrond dus
wortels van bomen en planten tegen
vorst beschermen. Na inwerking van
regen, sneeuw en vorst ontstaat een
compostlaag die een belangrijke voedingslaag vormt voor het volgende
jaar. Maar niet alleen regen, sneeuw
en vorst doen hun werk, een belangrijk deel van het werk wordt gedaan
door bodemdieren.
Heel veel insecten en bodemdieren
zijn afhankelijk van dode bladeren
zoals pissebedden, miljoenpoten,
steenspringers, oorwormen en mij-

ten. Ze vermalen het met hun kaken,
eten het op en verslepen het. Regenwormen nemen bijvoorbeeld grote
hoeveelheden blad mee de grond in
en dragen op deze manier bij aan
verbetering van de bodemstructuur.
Bladeren zijn dus een belangrijke
voedselbron voor bodemdieren en
planten en bomen. Onder al die
rottende bladeren is het ook vaak
vochtig en dat vocht gebruiken ze
dan weer om te ‘drinken’ en hun lijf
te beschermen tegen uitdroging. En
hun poep, want wat erin gaat moet
er ook weer uit, draagt vervolgens
weer bij aan extra voedselrijkheid
van de bodem.
Maar wat is en doet nu een
entomoloog? Een entomoloog is
iemand die de entomologie beoefent en entomologie is een tak
van de zoölogie. En zoölogie ofwel
dierkunde is een actieve tak binnen
de biologie die dieren bestudeert. De
meeste entomologen in Nederland
zijn verbonden aan universiteiten en
landbouwinstituten.
Matty Berg is entomoloog en ook
bodemecoloog en geïnteresseerd
in alles wat met bodem en beestjes
te maken heeft. Maar hij heeft zich
gespecialiseerd in de pissebed en de
springstaart. In de lezing die Matty
geeft tijdens de jeugdavond kun je
aan de hand van foto's en filmpjes
kennis maken met de wondere
wereld van allerlei verschillende
bodemdieren. Hij neemt ook levende
diertjes mee die je van dichtbij kunt
bekijken maar je mag ook je eigen
bodemdieren uit de tuin meenemen
zodat Matty daarover kan vertellen. Kijk eens onder hout, stenen
en bloempoten want daar zitten ze
namelijk graag.
De jeugdavond van De Groene Venen
vindt plaats op donderdag 20 september aanstaande om 19.00 uur in
het Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32,
te Vinkeveen. Na de lezing vindt de
uitreiking plaats van de prijzen voor
de geraniumwedstrijd. Alle kinderen
zijn welkom en de toegang is gratis.

www.degroenevenen.eu

BORUS opent kinderdagverblijf in Abcoude
Kinderopvangorganisatie BORUS bestaat deze maand 15 jaar. Het kinderopvangbedrijf startte in 1997 met
5 medewerkers aan het Zijdelveld in Uithoorn. Inmiddels vangt BORUS meer dan ruim duizend kinderen op
in zeven vestigingen in de regio Amsterdam. Volgende maand worden er opnieuw drie nieuwe vestigingen
geopend in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Abcoude. Daarnaast ontwikkelt BORUS twee grote kinderdagverblijven in Hoofddorp en Badhoevedorp die in 2014 de deuren zullen openen.
BORUS oprichter Stephan van den
Oetelaar, afgestudeerd ingenieur en
bedrijfseconoom, stapte in 1997,
zonder ervaring, in de kinderopvang.
Als ondernemer constateerde hij een
groeiende behoefte aan hoogwaardige en stabiele kinderopvang. Hij
heeft vervolgens zijn ervaring als
ondernemer in onder andere de
automatiseringsbranche toegepast
op het nieuwe kinderdagverblijf.
ISO-gecertificeerd
Zo was BORUS in 1999 één van de
eerste ISO-gecertificeerde kinderdagverblijven in Nederland. De
invoering van een kwaliteitssysteem
draagt bij aan een stabiel pedagogisch klimaat.
Huisvesting
Huisvesting is een integraal onderdeel van een kinderdagverblijf en
mede bepalend voor de kwaliteit van
de opvang. Hiervoor wenst BORUS
niet afhankelijk te zijn van een verhuurder. Bij voorkeur bouwt BORUS
haar eigen panden. Daarnaast heeft
BORUS eigen onderhoudsmedewerkers en schoonmakers in dienst.
Bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag
De groei van BORUS staat in schril
contrast met de huidige ontwikkelingen in de kinderopvangsector.
Directeur Stephan van den Oetelaar
zegt hierover: “Ondernemen in de

kinderopvang vereist een lange
termijn visie. Het vergt vele jaren
om een nieuw kinderdagverblijf te
bouwen en terug te verdienen. Onze
visie is dat Nederland vergrijst en
dat de beroepsbevolking krimpt en
dat er daarom in de toekomst een
steeds groter beroep op ouders
gedaan zal worden om meer te gaan
werken.”
Visie op kinderopvang
De rol van de kinderopvang is in
de Nederlandse samenleving in de
laatste 15 jaar steeds belangrijker
geworden. Werkende ouders maken
op steeds grotere schaal gebruik van
kinderopvang. Inmiddels vertrouwen
ruim 500.000 Nederlandse gezinnen
hun kinderen toe aan een kinderdagverblijf. En dat is niet alleen zodat
ouders met een gerust hart naar hun
werk kunnen gaan maar ook omdat
kinderopvang positief bijdraagt aan

de ontwikkeling van kinderen. Het is
evident dat de sociale vaardigheden
van kinderen worden ontwikkeld indien zij samen met andere kinderen
activiteiten doen, spelen en delen.
Het accent is de laatste jaren geleidelijk verschoven van ‘het oppassen
op kinderen’ naar ‘de ontwikkeling
van kinderen’. Zo verzorgt Borus in
haar kinderdagverblijven specifieke
activiteiten naar keuze. Er wordt b.v.
gewerkt volgens een taallijn en er is
actief 3+ beleid om kinderen voor
te bereiden op de basisschool. In de
naschoolse opvang wordt inmiddels
Engels les verzorgd. Ook kunnen de
kinderen middels workshops kennis
maken met sporten, aquarelleren,
yoga, knutselen en wordt de zwemles verzorgd.

BORUS Kinderopvang
www.borus.nl

Sanalijn breidt uit met aantrekkelijke webshop
Vanaf heden zijn de activiteiten van Sanalijn uitgebreid met een aantrekkelijke webshop. U kunt nu online
uw bestelling invoeren die, als u dat wenst, snel kan worden geleverd. U kunt overigens ook een keuze maken voor zelf afhalen, dezelfde dag nog. Bestellingen boven de vijftig euro worden gratis bezorgd.
door paul bosman

Nooit was afvallen zo gemakkelijk
als nu. Ook komt Monique Dieffenthaler de geledingen versterken.
Dit om tegemoet te komen aan de
wensen van de gewichtsverliezers
die steeds enthousiaster worden.
Dit komt onder andere door de
mond tot mond reclame die er voor
zorgt dat het steeds drukker wordt.
Monique is een (ex.) klant die de
opleiding gewichtsconsulent heeft
doorlopen. Vrijblijvend kennismaken
kan op de najaarsmarkt 8 september in Wilnis Dorp. Vanaf 10.00 tot
16.00 uur kunt u terecht voor info
en proeven.
Mirjam Berk: “Ons doel is gewicht
te verliezen maar we doen meer. De
na begeleiding is net zo belangrijk
om de cliënten bewust te maken
van een gezond leef en eetpatroon
om het gewicht te behouden. Daar
gaat het immers om. Het is overigens heel erg leuk de ervaringen
met de afvallers te delen. Ik weet
als voedingsdeskundige, een opleiding die ik heb gevolgd, maar al te
goed dat het dieet, mits consequent
aangehouden, goed werkt. Het is
een dieet dat is gebaseerd is maar
liefst 225 eitwitproducten. Een echte succesformule, dat is inmiddels

Mirjam Berk (rechts) en Monique Dieffenthaler. 		
wel gebleken. Je ziet de mensen als
het ware veranderen. Ruim twintig
kilo gewicht verliezen is geen uitzondering. Maar de mensen die vijf
of tien kilo kwijt willen zijn bij ons
eveneens aan het goede adres.
Mijn werk als gewichtsconsulent is
ingegeven door mijn eigen voedings- en leefpatroon. Ik durf te
zeggen dat ik het als geen ander
weet hoe moeilijk het kan zijn je
gewoontes te veranderen. Ook ik
was te dik en heb dit op een goede
manier kunnen veranderen. Mijn
success story wil ik dan ook graag
met anderen delen.

foto paul bosman

Mensen die met gewichtsproblemen
kampen daag ik uit een afspraak
te maken. Tijdens een vrijblijvend
gesprek vertel ik de mogelijkheden
die het dieet biedt. We bekijken samen eventuele gezondheidsrisico’s
waarna de definitieve stap door de
cliënt wordt genomen. Vanaf dat
moment gaan we er samen voor. U
draait als het ware de knop om, ik
help u het gestelde doel te bereiken.”

Mirjam Berk is als volgt bereikbaar:
Mijdrechtsedwarsweg 21, Wilnis
Tel: 06-38230334, info@sanalijn.nl,
www.sanalijn.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Anouk Pappot speelt schaak:

“Schaken is niet alleen leuk voor jongens”
Op de basisschool kreeg ze als lid van de plusgroep al extra taken vanwege haar hoge niveau en sinds begin september volgt ze het gymnasium op het Minkema College in Woerden. Het is duidelijk: de 12-jarige Anouk Pappot
uit Mijdrecht heeft een goed stel hersens en dat toont ze niet alleen op school. Anouk is namelijk ook fanatiek
schaakster en daarbij zijn haar slimheid en goede inzet belangrijke eigenschappen. Helaas wordt het bordspel al
snel geassocieerd met zogenaamde ‘nerds’, onterecht vindt Anouk. Ze legt uit:“Zeker niet elke schaker is suf. Er
zitten ook genoeg sociale en gezellige mensen op de schaakclub. Helaas zijn het vooral jongens die deze hobby
uitvoeren, daarom vind ik het leuk om te laten zien dat meiden ook goed kunnen schaken.”
Van D naar B
Toen op de basisschool een proefles
schaken werd gegeven, was Anouk
meteen onder de indruk. In 2009
sloot ze zich samen met een klasgenote aan bij Schaakvereniging Denk
en Zet in De Boei in Vinkeveen en dat
jaar begon haar eerste schaakseizoen.
Anouk: “De groepen liepen toen van
A tot en met E, waarbij A het hoogst
is. Je wordt ingedeeld in een bepaalde
groep op basis van je leeftijd en speelniveau. Mijn vriendin en ik werden in
groep D ingedeeld. Zeker in het begin
leer je in korte tijd veel, zowel theorie
als praktijk. Elke les begint met een
half uurtje theorie waarbij we een
stappenboekje volgen, daarna komt
het meest interessante gedeelte: de
partij. Inmiddels ben ik begonnen aan
het vierde speelseizoen en ik merk
dat ik al echt gegroeid ben. Vorig jaar
werd ik al in groep B ingedeeld, een
vrij hoge groep voor mijn leeftijd.
Het jaar ervoor zat ik nog in D, dus
ik heb één groep over geslagen. Een
bevestiging dat ik snel vooruit gegaan
ben en dat is leuk.”

Wedstrijden
Dat Anouk een grote vooruitgang
boekt, heeft Anouk deels te danken
aan haar fanatisme. Elke vrijdag
gaat ze trouw naar de les en zelfs
als haar ouders een gezellig weekendje weg geboekt hebben, is het
lastig de schaakles daarvoor op te
geven. Anouk: “Naast de lessen doe
ik ook graag mee aan wedstrijden.
Bij elke uit- en thuiswedstrijd kun je
punten verdienen. Die zijn belangrijk
voor de toernooien, maar ook voor
je persoonlijke score. De club geeft
de uitslagen namelijk door aan de
landelijke Schaakbond en die bepaalt
je positie op de ranglijst. Wie goed is
en veel ervaring heeft, staat hoog op
de ranglijst en is daarmee veel punten
waard. Als je van zo’n persoon wint,
krijg je zelf direct een groot aantal
punten erbij en zo verhoog je je eigen
positie op de lijst.”Trots: “Op welke
positie ik op de landelijke lijst sta, dat
weet ik niet, maar bij de jeugd op de
club zit ik bij de beste tien.”
Om haar positie hoog te houden doet
Anouk mee aan verschillende toernooien. Anouk: “Bij de club hebben
we jaarlijks een kampioenschap. Daar

doe ik elk jaar aan mee. Dit jaar ging
het erg goed, want ik werd tweede in
mijn groep. Dat had ik nooit verwacht,
want toen ik de resultaten van vóór
het toernooi bekeek, schatte ik in dat
ik vierde zou worden. In het toernooi
bleek ik toch sterker en uiteindelijk
ging maar één jongen mij voorbij.
Daarnaast doe ik elk jaar mee aan
het toernooi in Uithoorn en dat bij de
schaakvereniging in Loenen, waarmee de schaakclub van Vinkeveen een
samenwerking heeft. Afgelopen seizoen heb ik voor het eerst meegedaan
aan de externe competitie. Hieraan
kun je met een team van minimaal
vier personen meedoen. Ik zat in een
groepje van vijf schakers die allemaal
in het jaar 2000 geboren zijn. Elke
wedstrijd speelden er vier teamleden
actief, de vijfde was reserve. Het
leuke aan zo’n externe competitie
is dat je ook in andere plaatsen met
nieuwe tegenstanders komt. De ene
keer speelden we thuis in Vinkeveen,
de andere keer uit in een andere
plaats binnen de regio Utrecht. In
totaal hebben we zeven wedstrijden
gespeeld en daarbij hebben we de
derde plaats behaald, een mooie score
voor zo’n eerste extern toernooi.”

De twaalfjarige Anouk Pappot laat graag zien dat niet alle schakers 'nerds' zijn en
dat ook meiden goed kunnen schaken.			
foto patrick hesse
Dame aan de top
Naast dat Anouk het leuk vindt om
een partij te spelen, vindt ze het ook
wel eens spannend. Anouk: “Zeker
als ik al eerder van die tegenstander
verloren heb. Aan de andere kant is
het fijn om tegen een sterkere schaker te spelen, want daar leer je van.
Je leert nieuwe technieken en trucs,
al moet je wel opletten of de andere
kant deze niet doorheeft. Zelf gebruik
ik wel eens de Herdersmat waarmee
je de tegenpartij al vroeg in de partij
mat kunt zetten. Als je al eens zo’n
Herdermat tegengekomen bent, zie
je de techniek al sneller aankomen
en steek je er een stokje voor. Dat is
ook het leuke aan schaken: je moet de
hele partij alert zijn en goed nadenken. Hoe meer je schaakt, hoe sneller
je een doordachte zet kunt maken.
Een tijdje geleden speelde ik voor de
tweede keer tegen de voorzitter van

de zwemvereniging waar ik op zit. Hij
heeft les gehad van een grootmeester
en twee jaar geleden had ik duidelijk
van hem verloren. Een paar maanden
geleden speelden we weer en toen
had ik hem bijna schaakmat gezet.
Uiteindelijk heb ik dus toch weer
verloren, maar ik had het hem wel
moeilijker gemaakt. Zoiets gebeurde
ook bij mijn neef. Ook van hem had
ik eerder verloren, maar vorig jaar
heb ik hem toch in kunnen maken.
Dat zijn de mooiste potjes: als je
wint van iemand waar je al eerder
dik van verloren hebt. En hoewel het
vooral jongens zijn die hoog spelen,
weet ik mij als meisje ook goed te
presenteren. Ik denk niet dat ik ooit
grootmeester wordt, maar misschien
kom ik wel hoog in de A-groep van de
club. Want schaken is niet alleen voor
sulletjes en al helemaal niet alleen
voor jongens.”

Voorzitter nieuwe omroep heeft goed gevoel bij feestelijke lancering

“Mooie start voor RTV Ronde Venen!”
RTV Ronde Venen is officieel in de lucht. 'Op afstand' verzorgde burgemeester Maarten Divendal zaterdag
1 september rond de middag de lancering, waarna iedereen op het Raadhuisplein in Mijdrecht kon zien en
horen hoe leuk het maken van radio en televisie is. Later die dag kon ook Abcoude kennismaken met de
nieuwe radiozender van De Ronde Venen, tijdens live-uitzendingen vanaf de Feestweek Abcoude.
door anja verbiest

Manja van Buul is onlangs benoemd
tot voorzitter van de nieuwe lokale
omroep, waarin Rosa FM/TV en
Midpoint FM & TV zijn opgegaan.
“De fusie is niet zonder slag of
stoot tot stand gekomen, dat is
bekend. Het is een moeilijk proces
geweest, maar de lancering afgelopen zaterdag was een feest! Ik heb
genoten van het enthousiasme en
de passie waarmee iedereen radio
en televisie aan het maken was. Elk
kwartier stond er een nieuw koppel,
van beide voormalige omroepen,
achter de knoppen. Het was prachtig om te zien met hoeveel plezier
er werd samengewerkt, dat gaf me
een goed gevoel. ”
Met hart en ziel
Manja van Buul is blij met het
fundament dat er, na vele besprekingen, ligt voor de nieuwe omroep.
“Midpoint en Rosa waren ieder op
zich heel mooie omroepen, maar
wel met een volstrekt verschillende

– foto rob isaacs

cultuur en ontstaansgeschiedenis.
Wat ze gemeen hadden, was het
grote aantal zeer gedreven vrijwilligers. Al die mensen hebben jarenlang met hart en ziel gewerkt voor
hun eigen omroep, ik begrijp dat zij
zich afvroegen of hun eigen geluid
nog wel naar voren zou komen na
het samengaan van de twee zenders. Er is, van beide kanten, fors
geïnvesteerd om uiteindelijk een
positieve stap voorwaarts te kunnen
zetten. Men bleek zowel bij Rosa
als bij Midpoint bereid om water
bij de wijn te doen, omdat men het
belangrijk vindt om met elkaar
mooie radio- en tv-uitzendingen te
maken voor deze regio. Daar heb ik
veel waardering voor.”
Nog veel te doen
Ook al ziet Manja van Buul de toekomst van RTV Ronde Venen met
vertrouwen tegemoet, er is nog heel
wat werk te doen. “Bijvoorbeeld
op het financiële vlak. Mede omdat

De nieuwe voorzitter van RTV Ronde Venen Manja van Buul wordt geïnterviewd
door Wilco Jager van RTV Ronde Venen.

het voor de gemeente belangrijk is
om te beschikken over een onafhankelijke omroep die de kernen bij
elkaar brengt, krijgen we subsidie.
Dat is fijn, maar om extra mooie
programma’s te kunnen maken hebben we een extra steuntje in de rug
nodig. Dat zou van het lokale bedrijfsleven kunnen komen, maar we
realiseren ons dat die ondernemers
het ook niet makkelijk hebben. We
zullen dus creatief moeten zijn in
het aanboren van nieuwe bronnen.
Niet alleen binnen ons al behoorlijk
uitgebreide netwerk, maar ook
daarbuiten.”
Twee locaties
Voorlopig blijft RTV Ronde Venen

gevestigd op twee locaties: in Abcoude en in Mijdrecht. Manja van
Buul: “Een gezamenlijke locatie is
eventueel pas op langere termijn
aan de orde. Omdat er op dit
moment nog diverse verplichtingen
zijn, zoals huurcontracten, maar ook
omdat we het menselijke en creatieve proces voorrang geven. Na
de officiële bestuursoverdracht op
12 september ga ik graag, samen
met mijn medebestuursleden, het
gesprek aan met de medewerkers
van RTV Ronde Venen. Ik vind het
belangrijk om zelf te horen hoe zij
de toekomst van de omroep zien,
maar ook hoe ze denken over hun
eigen rol. Daarnaast zijn we nog
op zoek naar een hoofdredacteur
en diverse eindredacteuren. Het
allerbelangrijkste is gedaan: de

organisatiestructuur staat op de
rit, het uitzendschema is klaar en
we zijn officieel in de lucht. Nu
wordt het tijd om concreet met de
nieuwe omroep aan de slag te gaan
en onze ideeën met elkaar uit te
werken. Als nieuw bestuur hebben
wij daarin ook vooral een stimulerende rol, de medewerkers moeten
alle ideeën in de dagelijkse praktijk
handen en voeten geven. Dat levert
ongetwijfeld nog heel veel mooie
programma’s op, houd RTV Ronde
Venen maar goed in de gaten!”
Meer informatie over RTV Ronde
Venen is te vinden op

www.rtvrondevenen.nl.
De omroep is ook te volgen op
Facebook en Twitter.
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Soos de Cirkel viert jubileum in
nieuw onderkomen
Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat een aantal vrijwilligers de
koppen bij elkaar stak om wekelijks een gezellig ‘avondje uit’ te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio
De Ronde Venen. ‘Soos De Cirkel’ was geboren. Dat de zogenoemde
Soosavonden in een behoefte voorzien, heeft de tijd wel geleerd. In die
25 jaar tijd is het aantal deelnemers gegroeid van 20 tot ca. 70 enthousiaste deelnemers.

Dinsdagavond vond de eerste soosavond van het seizoen plaats op de
nieuwe locatie: gebouw Immitsj aan
de Windmolen in Mijdrecht. Het
bestuur van AJOC, eigenaar van het
pand, verleende alle medewerking
om de deelnemers en vrijwilligers
een avond in de week onderdak te
bieden. Zo'n jubileum en een nieuw
onderkomen vragen natuurlijk om
een feestje. Daarom vaardigde
'buurman' VIOS hun dweilorkest
Dorst af om een beetje leven in de
brouwerij te brengen. Dat lukte
prima en er werd gehost, gedanst
en zelfs polonaise gelopen bij de
aanstekelijke klanken van het
blaasorkest.

Daarna was het tijd voor de 'gewone' activiteitenavond, die onder
andere bestaat uit creativiteit,
muziek, darten, yoga. Nieuw dit
jaar is een cursus Engels en in januari wordt gestart met een EHBOcursus. Volgend jaar maart vindt
in De Meijert weer de jaarlijkse
playbackshow plaats, die vanege het
jubileum extra feestelijk wordt.
Meer weten over Soos de Cirkel,
deelnemer of vrijwilliger worden?
Kijk op
www.soosdecirkel.nl of bel met coördinator Angela van Adrichem, tel.
06-23 937815.
foto rob isaacs

OPEN MON
Beklim de Watertoren!

Janskerk toont voortgang
restauratie op Monumentendag
De Janskerk aan de Kerkstraat in Mijdrecht is een van de weinige
Rijksmonumenten in Mijdrecht. Sinds begin dit jaar wordt de
Janskerk gerestaureerd. De restauratie betreft het exterieur en het
interieur en was begroot op ongeveer 1 miljoen euro. Doordat er
nogal wat tegenvallers tevoorschijn kwamen in met name de constructie van de kap, zullen de totale kosten bijna 1,2 miljoen euro
gaan belopen. Op zaterdag 8 september is er de mogelijkheid om de
voortgang van het werk te bekijken. De steigers binnen worden op
het moment afgebroken, zodat er heel duidelijk te zien zal zijn wat
de restauratie voor zichtbare verandering heeft gegeven.

Kies op 12 september voor de Bibliotheek
Op 12 september worden gestemd in de Bibliotheek Mijdrecht. De Bibliotheek is de hele dag geopend, van ’s ochtends half acht tot ’s avonds negen
uur. U kunt stemmen, maar ook een boek lenen, de krant komen lezen of
rustig rondkijken in de Bibliotheek. Neem dus én uw stempas en uw bibliotheekpas mee. Bent u nog geen lid? Dan is dit een mooi moment om lid te
worden. Op 12 september krijgt u voor de prijs van een klein abonnement
een standaardabonnement. Dat scheelt u 20 euro! Dat is makkelijke kiezen
voor de Bibliotheek! Meer informatie over lid worden en tarieven vindt u
op www.bibliotheekavv.nl.

Tonny, bedankt!
Een vol gepakt Fort aan de Drecht
mocht afgelopen zaterdag getuige
zijn van het laatste concert van Vocal
Power in hun originele bezetting. Als
een warme liefdevolle deken was het
publiek getuige van het laatste gezamenlijke optreden van Tonny, Sandra
en Annet. Voor Tonny was het extra
zwaar want helaas moet zij afscheid
nemen van haar 2 grote vriendinnen.
Voor de laatste keer schitterden de
dames in een perfect uitgebalanceerd
programma in een uitermate sfeervolle Galerie
Fort aan de Drecht. Goed
uitgelicht en een verrassend goede akoestiek.
Uiteraard liepen tegen het
einde van het programma
de emoties wat op, maar
misschien wel juist daarom
klonk het als nooit te
voren. Ook de After Party
stond bol van lovende

woorden, emoties en vele steunen in
de rug. Een zee aan bloemen, kado’s
en wat al niet meer ondersteunde de
gevoelens van al die trouwe fans.
Een mooier afscheid had de Mijdrechtse Tonny niet kunnen hebben.
Na 8 jaar is Vocal Power niet meer
het befaamde trio, maar gaat door als
een nieuw talentvol duo. Tonny bedankt voor al die prachtige muzikale
jaren en Sandra en Annet veel succes
met jullie “nieuwe”Vocal Power.

Er is de afgelopen maanden hard
gewerkt. Zo is het buitenpleisterwerk verwijderd. Dit wordt
weer opnieuw aangebracht in de
oorspronkelijke stijl. De slechte
delen van de kapconstructie zijn
vervangen; nieuwe dakgoten zijn
geplaatst en alle ankerwerk is
verwijderd en opnieuw geconserveerd. Binnen is ook het pleisterwerk verwijderd. Bij het opnieuw
aanbrengen wordt teruggegrepen
op de situatie van voor de restauratie van 1967. De kap is aan de
binnenzijde weer gepleisterd; alle
daarvoor in aanmerking komende
delen van de constructie zijn weer
gemarmerd. De gewassen grind
vloer is verwijderd en wordt weer
voorzien van natuursteen.
Ook is veel veranderd aan de
technische installaties: zo is een
nieuwe professionele geluidsinstallatie aangebracht, evenals een

professionele beamer, kwam er
vloerverwarming en een nieuwe
elektrische installatie. Het balkon
en liturgisch centrum werden
vorig jaar al vernieuwd.
De restauratie zal volgens planning gereed zijn voor de Kerst
2012.
Na de restauratie zal de kerk
technisch weer in zeer goede
staat zijn. In het algemeen wordt
met restauraties beoogd weer 50
jaar zonder belangrijk onderhoud te kunnen, en dat is ook
hier het geval. Bij de restauratie
is rekening gehouden met een
optimaal gebruik als plaats van
samenkomst van de kerkelijke
gemeente, maar is vooral ook gekeken naar betere mogelijkheden
voor ander gebruik voor culturele
evenementen.

Op zaterdag 8 september tijdens
Monumentendag is in Mijdrecht
de Watertoren te bezichtigen. Kom
langs en beklim de toren voordat
u gaat proeven op de Culinaire
Venen.
Op de begane grond worden maquettes getoond, foto’s van toen en nu, en
de door welstand en monumentencommissie goedgekeurde plannen
voor de verbouwing.
De Zwart Dranken & Delicatessen
uit Wilnis heeft voor de klimmers
een beloning klaar staan op 25
meter hoogte en er is een exclusieve
waterproeverij! Daarnaast heeft
u de mogelijkheid om uw eigen
maquette van de watertoren aan te
schaffen! Een unieke kans!
De watertoren is geopend van 10:00
tot 17:00 uur. Entree is gratis en er
zijn gidsen aanwezig.
Bezoekers voor de watertoren kunnen parkeren op het parkeerterrein
van Van Walraven.
75 jaar
Dit jaar viert de Kompastoren haar
75ste verjaardag en we staan we op
het punt vergunning te krijgen om de
toren een bruisend tweede leven te
geven. In de toekomst van de toren
staat ontmoeten, werken en vergaderen centraal. Indien u op zoek
bent naar een inspirerende werkplek
en/of vergaderruimte kunt u zich ter
plaatse inschrijven of anders via de
website www.kompastoren.nl.

8 september Open
Monumentendag
Programma Wilnis
In Wilnis is veel te doen op 8
september, van 10 tot 16 uur zijn de
volgende monumenten geopend:
R.K. Kerk Johannes de Doper, Driehuisplein (onder andere rondleidingen
en bespelen van het orgel);
Ontmoetingskerk, Dorpsstraat (maquette Wilnis dorp in de jaren 1950,
tentoonstelling 100 jaar doopjurken,
tentoonstelling 30 jaar kerkcontact
Oost-Duitsland);
Nederlands Hervormde Kerk, Julianastraat (geschiedenis van de kerk,
diapresentatie restauratie, diverse
kinderspelen, speurtocht);
Veenmolen, Oudhuyzerweg (rondleidingen, pannenkoekjes bakken, enz.).
De najaarsmarkt met zo’n 80 kramen
staat op de Herenweg en Dorpsstraat,
van de P. Joostenlaan tot de Raadhuisstraat. Tijdens de markt worden
er allerlei activiteiten georganiseerd
zoals: vanaf 11 uur loopt muziekvereniging Triviant een ronde door
het dorp. Om 14 uur treedt muziekvereniging Viribus Unitis op bij Nap
Woninginrichting. Kruiwagenhangkampioenschap op het terrein van
garage Bouthoorn, Kinderspelen
en tractor met huifkar rijdt door het
dorpscentrum.
Zorg dat je erbij bent, want in Wilnis
gebeurt het!
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NUMENTENDAG
Op Monumentendag kraait de Vinkeveense haan victorie

Molen in Wilnis
zaterdag open

Wie kent het aansprekende silhouet van Vinkeveen nou niet. Als je vanaf de A2 komt imponeert de fraaie kerk en bij neergaande zon zie je de contouren
van de kerk terug in het water van de plassen. De toren heeft het afgelopen jaar een restauratie ondergaan. Voor een bedrag van maar liefst 1,3 miljoen
euro is de toren opgeknapt en in oude luister hersteld. Maar wat is een toren zonder haan? Geen gezicht, maar daar komt morgen verandering in.

Aanstaande zaterdag is de
Wilnisser Veenmolen geopend.

Vanaf zaterdag 8 september toont Vinkeveen weer haar ware gezicht

door paul bosman

Twee generaties Van Asselen hebben
zich de afgelopen tijd over de haan
ontfermd. Onder toeziend oog van de
oude garde Joop en Leen heeft de
jonge garde bestaand uit Herman en
Jos de haan onder handen genomen.
De haan, van origine gemaakt van
rood koper, is voorzien van 6 laklagen.
Waterdun, bijna doorschijnend maar
door de lagen, zoals het een vakman
betaamt, aan te brengen op het juiste
moment, maar zeker ook in de juiste
samenstelling wordt voorkomen dat
de haan zich binnen de korte keren
rood kleurt. Geen gezicht vinden
de restaurateurs die de sof van een
verkleurende haan niet voor hun
rekening wensen te nemen. Vanaf
Duitsland werd speciaal bladgoud,
23,5 karaats echt goud, ingevlogen
die de haan inmiddels op de juiste
kleur hebben gebracht. “Nog even een
poetsbeurt en hij kan er op,” vertelt
Joop. Het schildersbedrijf deed al
eerder veel werk voor de kerk. Tijdens
de restauratie van het orgel namen

Ter gelegenheid van Open
Monumentendag kan de molen
worden bezocht tussen 10 en
17 uur. De molenaars verzorgen
rondleidingen. Er zijn pannenkoekjes en kruidkoek, versgebakken van meel uit de molen.
Voor kinderen is er limonade,
voor volwassenen koffie en thee.
De toegang en de versnaperingen zijn gratis. Het winkeltje
in de molen is geopend voor
meel en streekproducten. Als er
genoeg wind is, draait de molen
de hele dag.

ze het houtwerk al eens flink onder
handen, maar ook de figuren die het
orgel sieren werden weer als nieuw
gemaakt. “Het is onze bijdrage voor
de kerk die we een warm hart toedragen,” aldus Leen. “Daar bijgeteld dat
we van ons vak houden en graag dit
soort speciale werkzaamheden uitvoeren, is de optelsom snel gemaakt. We
vinden het gewoon leuk om op zo’n
manier een bijdrage te leveren.”
Zaterdag is het een beetje feest op
het Kerkplein. Er wordt teruggeblikt
op een jaar restauratie. Dat mag want
er is veel en goed werkt verricht.
Circa half elf zal een speciale kraan
van Van Schie een bakje omhoog
hijsen met daarin vier mannen en
een haan. Na wat sleutelwerk zal
de Vinkeveense haan weer victorie
kraaien en vanaf zijn hoge positie het
wel en wee van Vinkeveen gadeslaan.
Mocht het echt te hard waaien wordt
de plaatsing uitgesteld en zal de haan
nog even in de kluis verblijven. Dit om
te voorkomen dat het gewilde object
in verkeerde handen valt.

De Wilnisser Veenmolen is een
korenmolen uit 1823, waarin
nog steeds ambachtelijk meel
wordt gemalen. Langs de molen
lopen verscheidene fietsroutes,
maar ook met de auto is hij uitstekend bereikbaar. Op zondag 9
september is de molen gesloten.
De molen staat aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis.

Wat is een toren nou zonder haan? V.l.n.r.: Joop, Leen en Herman van Asselen en
Con Huybregts.					
foto paul bosman
Het Fort Abcoude kan tijdens
de Open Monumentendagen op
zaterdag 8 en zondag 9 september
2012 worden bezocht. Het aan de
Molenweg 19 te Abcoude gelegen
fort is op beide dagen open voor
bezoekers vanaf 10.00 uur tot
17.00 uur. De laatste rondleiding is
om 16.00 uur.
De Saluutbatterij Amsterdam is op
beide dagen aanwezig en zal tijdens
de rondleidingen elk heel uur een
demonstratie met het kanon van de
batterij geven.
Tijdens de rondleiding worden
onder andere het kanon, de kruitmagazijnen, de expositieruimte en
het gerenoveerde oostelijk oreillon

Monumentendagen op Fort Abcoude

Ontdek Museum De Ronde Venen GRATIS op 8 en 9 september!

Demonstratie van de Veensteekmachine
Op een unieke locatie aan de Vinkeveense Plassen ligt Museum De

Ronde Venen. Speciaal voor Open
Monumentendag opent het museum

aanstaande zaterdag 8 en zondag
9 september tussen 10-17 uur haar
deuren geheel GRATIS voor publiek.
En alsof dat nog niet genoeg is,
wordt op zaterdagmiddag vanaf
14.00 uur ook een demonstratie
gegeven met de laatste Veensteekmachine van Nederland. Het starten
van de Bronsmotor van deze enorme
baggermachine gaat gepaard met
veel motorlawaai en rook. Een heus
spektakel dat u niet mag missen!
Open Monumentendag staat dit jaar
in het teken van ‘Groen van Toen’.
Museum De Ronde Venen geeft
vanuit dit thema speciaal aandacht
aan de Groene geschiedenis van het
Utrechtse veenlandschap. Zo ontdekt

bezocht. De rondleiders besteden
tijdens de rondleidingen ook aandacht aan de op het fort aanwezige
bijzondere fauna en flora.
Tevens wordt bezocht tijdens de
rondleiding een uitkijkplatform,
waarmee men het inundatiegebied
van het Fort Abcoude ten oosten
van Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kan overzien.
Voorts is op het buitenfort het in
de genieloods gevestigd paviljoen
van het viscentrum open voor de
bezoekers van het fort.
Het fort is dezde maand ook geopend voor bezoekers op zondag 23
september 2012 (Fortendag) vanaf
10.00 uur tot 17.00 uur.

u het verhaal van de bijzondere
ontginning van het Groene Hart, de
veenarbeiders van de Groenlandsekade en de Groene Energie die
benodigd was voor het droogmalen
van de polders en droogmakerijen.
Ook de Vinkeveense Groen(te)- en
Fruitveiling , de kleinste veiling van
Nederland, is nieuw leven ingeblazen
in een tijdelijke tentoonstelling die u
gezien móet hebben.
Demonstatie Veensteekmachine
Op zaterdagmiddag 8 september
wordt vanaf 14.00 uur de Veensteekmachine gestart voor publiek.
De machine is het topstuk van het
museum en industrieel icoon voor de
brandstofvoorziening in Nederland.
Tussen 1896 en 1976 werd de Veensteekmachine op de Vinkeveense
Plassen gebruikt voor het baggeren
van het laagveen voor de productie

van turf. De machine was niet fraai,
maar wel functioneel. De aankoop
leidde tot een enorme verhoging van
de arbeidsproductiviteit. Per dag
produceerde de Veensteekmachine
net zoveel als één handbaggeraar in
een heel seizoen. De Vinkeveense
Plassen herinneren ons nog dagelijks
aan de enorme invloed die de machine op het landschap heeft gehad.
Want waar de machine kwam, daar
bleef water over.

Zaterdag 8 en zondag 9 september
Museum geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Zaterdag 8 september 14.00 tot
17.00: demonstratie Veensteekmachine.
Gratis toegang.
Museum De Ronde Venen
Herenweg 240 – Vinkeveen
T 0297 262 223
www.museumderondevenen.nl
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Robin Snoek beste Rondevener

Eerste Skateathlon in De Ronde Venen is veelbelovend evenement
Zondag 2 september jl. werd in De Ronde Venen de eerste officiële Skateathlon georganiseerd: een trial van 5 km hardlopen, 18 km wielrennen en 20 km skeeleren. Voor de junioren
t/m 15 jaar gold een verkort parcours. In diverse categorieën
gingen deelnemers enthousiast van start vanuit Wilnis. Kwamen
de deelnemers uit het gehele land, het publiek moest nog even
wennen aan het nieuwe evenement. Gezien de enthousiaste organisatie en de sponsors die deze eerste editie omarmden, heeft
De Ronde Venen er een leuk sportevenement bij. RTV Ronde
Venen deed een live verslag en wethouder
sportzaken David
Moolenburgh
reikte na afloop de
prijzen uit aan de
winnaars.

felicitaties
Rondevener en krijgt
nburgh.
van wethouder Moole

ste
Robin Snoek was de be

V.l.n.r. Inge Mostert (2e
), Sanne de Neeling (1e
) en
Denise van der Meer (3e
).

foto's
rob
isaacs

Baas (2e),
Jong (3e).
V.l.n.r. Johan
(1e) en Nico de
er
hi
sc
Pe
s
Han

V.l.n.r.: Mark Ho
fwegen (2e), Je
lle
van Klink (1e) en
Bastijn Boele (3
e).

V.l.n.r. Lisa v.d. Geest (2e), Mariska Huisman (1e)
en Yvonne Spigt (3e)

WERVEN • SELECTEREN • DETACHEREN
Door Pim in te schakelen als u een nieuwe medewerker
zoekt, bespaart u uzelf veel tijd. Voor u is werving en
selectie vaak geen core business. Daarom neemt Pim dit
arbeidsintensieve traject graag en deskundig van u over.
Pim is een professionele dienstverlener in werving, selectie en detachering in het Groene Hart. Pim werkt vanuit
de visie dat voor elk bedrijf de ideale werknemer bestaat.

Kijk voor meer informatie op de website:
www.pimvindt.nl of op onze twitter en/of
facebook. Een e-mail sturen kan natuurlijk
ook, mail naar: info@pimvindt.nl

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

V.l.n.r. Mart Bruggink
)2e), Erik Jan Spijkerm
an (1e)
en Bart v.d. Vlugt (3e
).
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Uitvaartcentrum De Venen

Op gepaste wijze afscheid nemen
De meeste mensen schuiven de gedachte aan overlijden en de daaropvolgende uitvaart het liefst zo lang mogelijk voor zich uit. “Maar overlijden is de enige zekerheid die je hebt,” stelt Jolanda Dirksen vast. Ze
vindt het wel belangrijk dat de wijze waarop afscheid wordt genomen
ook past bij de overledene en de familie. “Je moet in het afscheid de
overledene kunnen herkennen.”
Het is deze maand precies acht jaar
geleden dat Jolanda en haar man
hun zelfstandige uitvaartonderneming begonnen. “Het was eigenlijk
nooit een vooropgezet plan of een
langgekoesterde wens,” zegt Jolanda. “Ik ben er min of meer vanzelf ingerold. Ik was koster in de
kerk en had in die functie vaak met
uitvaartplechtigheden te maken. Als
koster kun je er ook toe bijdragen
dat de afscheidsdienst in de kerk
goed verloopt zodat de nabestaanden er een goed gevoel bij hebben.
Omdat je als koster geen vol bezette werkweek hebt, had ik ook wel
tijd om de begrafenisondernemer
te assisteren. Van lieverlede begon
me dat steeds meer te boeien totdat
ik besloot er mijn werk van te gaan
maken. Ik ben toen opleidingen
gaan volgen die nu verzorgd worden
door de landelijke brancheorganisatie Docendo. Je kunt daar de
opleiding uitvaartverzorging volgen.
Er zijn ook tal van deelopleidingen
zoals de verzorging van de overledene, make-up en restauratietechnieken en ook de begeleiding bij de
afscheidsplechtigheid tot en met het
verzorgen van de catering. Er zitten
namelijk nogal wat facetten aan
zo’n uitvaart.” Na het behalen van
haar diploma’s werd het voor Jolanda snel duidelijk dat ze het beste
een eigen bedrijf kon beginnen. “Ik

heb zo mijn eigen opvattingen over
de dienende en adviserende rol van
de uitvaartverzorger. En ik ben wel
een type dat graag de ruimte heeft
om die rol optimaal in te vullen.
Wellicht heeft dat er ook mee te
maken dat ik bewust gekozen heb
voor vrouwelijke medewerksters.
Mijn naaste medewerkers zijn
Wilma Bader en Paola Mulders.”
Een overlijden grijpt diep in
Wanneer een familie met een
overlijden geconfronteerd wordt is
dat een diep ingrijpende gebeurtenis. Jolanda: “Het is alsof de wereld
stil staat. Soms is er sprake van een
langdurige ziekte, waarbij je het
einde aan hebt zien komen. In zo’n
geval hebben de nabestaanden een
dubbel gevoel. Enerzijds is er het
verdriet van het afscheid. Anderzijds is er soms ook een gevoel
van opluchting dat er een einde is
gekomen aan een slopende ziekte
met veel lijden. Maar wanneer
er sprake is van een volkomen
onverwacht overlijden komt de klap
heel hard aan. En dat geldt zeker
wanneer er een kind gestorven is.
Hoe dan ook: we komen altijd in
een verdrietige situatie bij mensen
thuis. Wanneer ik een melding krijg
ga ik direct kennismaken met de
familie. Samen praten we dan over
de wijze waarop de uitvaart moet

gaan verlopen. Elke familie is uniek
en in elke familie heeft men wel
ideeën over de uitvaart, waarbij
de wensen van de overledene ook
een rol spelen. Het is mijn taak om
te proberen die wensen zo goed
mogelijk te vervullen. Ik heb daarin
een dienende en adviserende rol,
waarbij ik me heel flexibel opstel.
Maar het is uiteindelijk de familie
die beslist. De eerste beslissing is
vaak of het cremeren of begraven
wordt. En wat betreft de uitvoering
is tegenwoordig heel veel mogelijk. Kies je voor een rouwauto of
voor een rijtuig met een twee- of
vierspan paarden ervoor. Wil je een
klassieke kist of kies je voor een
afwijkend model. Voor mij ligt de
uitdaging er in om te proberen ook

de niet alledaagse of bijzondere
wensen te vervullen. Ik vind het
belangrijk dat je in het afscheid de
overledene herkent. Hoe verdrietig
ook, je moet aan dat afscheid een
goed gevoel overhouden.”

Belastingheffing
over spaargeld
onrechtvaardig?

de Hoge Raad, een oordeel moeten
geven over het geschil. Meestal gaan
dergelijke geschillen over de uitleg
van een wetsartikel. Onlangs zijn er
twee rechterlijke uitspraken verschenen waarbij het niet zo zeer ging om
de uitleg van de wet maar om de
vraag of de wetgeving wel rechtvaardig is. In beide geschillen kwam de
rechter tot de conclusie dat dit niet
het geval is. In het eerst geschil ging
het om een belastingplichtige die na
het overlijden van zijn vader privévermogen erfde en hierover erfbelasting
moest betalen. Deze belastingplichtige was van mening dat dit niet
eerlijk was omdat in de situatie dat er
sprake zou zijn geweest van ondernemingsvermogen er geen erfbelasting
verschuldigd zou zijn geweest door de
werking van een hoge vrijstelling. De
rechter oordeelde dat het onderscheid
tussen erven van overig vermogen en
ondernemingsvermogen discriminatie
is. Particulieren moeten volgens de
rechter dezelfde vrijstelling genieten
als ondernemers. Volgens de rechter
kon deze belastingplichtige daarom
een beroep doen op de hoge vrijstelling.
Het tweede geschil ging om een aanslag kansspelbelasting. Als gevolg van
een wetswijziging zijn exploitanten

van kansspelautomaten met ingang
van 2008 verplicht om kansspelbelasting af te dragen. Door deze wetswijziging is een flink aantal exploitanten
in een verliessituatie terechtgekomen.
Op het moment van invoering van
deze wetgeving was de overheid op de
hoogte van deze mogelijke problemen. Door de wetswijziging toch door
te voeren heeft de overheid volgens de
rechter bewust een risico aanvaard.
De rechter heeft besloten dat het
heffen van kansspelbelasting in strijd
is met Europese regelgeving omdat
dit bij de exploitanten heeft geleid tot
een ernstige inbreuk op het eigendomsgrondrecht. Volgens de rechter
dienen de exploitanten voor dit nadeel
te worden gecompenseerd.
In beide gevallen werd de belastingwetgeving derhalve als onrechtvaardig
bestempeld. Omdat beide uitspraken
van de rechter door de belastingdienst worden bestreden is het thans
onduidelijk wat de gevolgen voor
de overheid en belastingplichtigen
zullen zijn. Uiteindelijk zal de Hoge
Raad, ons hoogste rechtsorgaan, hier
duidelijkheid over geven. Indien u een
vergelijkbare cases heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot een aanslag
erfbelasting, adviseer ik u om tijdig
bezwaar te maken tegen de aanslag in

afwachting van de lopende procedure.
Naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraken vraag ik me af
welke fiscale wetgeving nog meer als
onrechtvaardig zou kunnen worden
bestempeld. Je zou je bijvoorbeeld
kunnen afvragen of de belastingheffing over spaargeld thans wel op
een eerlijke manier plaatsvindt. De
wetgeving gaat er bij het berekenen
van de verschuldigde inkomstenbelasting over spaargeld namelijk vanuit
dat er een rendement wordt behaald
van 4%, terwijl de gemiddelde
rentevergoeding de afgelopen 10 jaar
in veel gevallen nauwelijks boven de
2% is uitgekomen. Wellicht dat een
rechter een dergelijk belastingheffing
bestempelt als een ernstige inbreuk
op de eigendom en dat hij/zij van oordeel is dat de wetgeving anders moet
worden uitgelegd. Misschien dat deze
vraag ook een keer aan de rechter zal
worden voorgelegd.

In het geval dat u van mening bent dat
de belastingdienst een te hoge aanslag
heeft opgelegd kunt u tegen deze
aanslag bezwaar maken. Indien de
belastingdienst niet aan uw bezwaar
tegemoet komt kunt u vervolgens een
beroep doen op de rechterlijke macht.
In het uiterste geval zal het hoogste
rechterlijke orgaan in Nederland,

Jolanda Dirksen temidden van haar collega's Wilma Bader en Paola Mulders.

foto patrick hesse

Uitvaartcentrum
Acht jaar geleden startte Jolanda
met een kantoor aan huis. Voor de
verzorging en het opbaren van de
overledene huurde ze ruimte in bij
collega’s. Op 18 november 2011
werd het uitvaartcentrum De Venen
in gebruik genomen. “We zijn hier
erg blij mee. In dit pand beschikken
we over een ruime accommodatie.
We hebben drie verschillende ruimten waar de overledene opgebaard
kan worden, die in grootte ver-

Mr. Frank H. de Jong
Belastingadviseur
f.dejong@edo.nl

www.edo.nl

schillend zijn afhankelijk van het
te verwachten aantal bezoekers.
Daarnaast hebben we een aparte
‘vierentwintig-uurs kamer’. Dat is
een ruimte waarin de overledene is
opgebaard en waarvan de familie
de sleutel krijgt zodat ze dag en
nacht aanwezig kunnen zijn. De
ruimte is voorzien van alle comfort
zoals toilet, koelkast en keuken.
Families die dat willen kunnen
hier in volledige privacy de laatste
dagen met de overledene doorbrengen en er ook gasten ontvangen die
afscheid willen nemen. We hebben
in ons centrum ook de mogelijkheid om de afscheidsplechtigheid te
houden. Daarbij bieden we tevens
de mogelijkheid om na afloop nog
samen te zijn. En uiteraard zijn er
de gebruikelijke ruimten voor de
verzorging van de overledene. Er
zijn ook een aantal kisten op voorraad.”
Jolanda is duidelijk ingenomen met
het uitvaartcentrum, dat geheel is
ingericht naar hun wensen. “We
kunnen hier de mensen optimale
begeleiding en verzorging bieden
zodat ze in alle rust en op gepaste
wijze afscheid van hun dierbare
kunnen nemen. En dat is waar het
in ons vak om gaat. Die uitdaging is
ook datgene wat voor mij dit werk
zo boeiend maakt.”

Uitvaartcentrum De Venen is gevestigd
aan de Energieweg 136 in Mijdrecht.
Tel. 0297 230 410, of 06-26242126.
www.uitvaartcentrumdevenen.nl.

Hoe
vertelt u het uw
doelgroep?
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De keuze van...

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

Deze week op
RTV Ronde Venen

1

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 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
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

Titel: Het spoor van de liefde
Auteur: Irma Joubert
'Nadat ik op zondagmorgen het
laatste deel van 'Vijftig Tinten'
had uitgelezen, wilde ik even
heel iets anders.
Gelukkig heb ik altijd voor al
mijn stemmingen diverse boeken
in huis. Mijn keus viel op 'Het
spoor van de liefde'.
En ja hoor, ik word niet teleurgesteld! Direct zit ik midden in
het verhaal. Het zijn de jaren 30
in Zuid-Afrika. Een jong meisje
die haar afstudeerproject wil voltooien, waarvoor zij de armblanken wil gaan interviewen.
Ouders tegen, vriendje tegen,
maar ze zet door.
Evenals 'Het meisje uit de trein'
weer een prachtige Afrikaanse
roman !'
gelezen door nelie groenendijk

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
Timemachine
Middag Venen
Wicked Wednesday
On Music
Nacht van De Ronde Venen

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

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
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 - 16:00
16:00 - 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
Andy & Kiki
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

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

Hobbyisten gezocht
In de rubriek De Hobby Van... is
weer ruimte voor mensen met een
bijzondere hobby. Bent u of kent u zo
iemand, tip dan onze redactie via een
e-mail naar: info@degroenevenen.nl.
Vergeet niet naam en telefoonnummer te vermelden, zodat we contact
kunnen opnemen.

De gevangene van de hemel
Carlos Ruiz Zafon
Barcelona, 1957.
Daniel
sempere,
de jonge
held uit 'De
schaduw van
de wind', is
inmiddels
volwassen
en werkt in
de boekwinkel van zijn vader. Hij
is getrouwd met zijn grote liefde
Bea en samen hebben ze zoontje,
Julian. Zijn goede vriend Fermin
Romero de Torres, voormalig spion,
legendarische hartenbreker en
een man wiens verleden een goed
bewaard geheim is, is verloofd.
Het leven lacht hun schuchter toe.
Maar waneer op en dag een sinistere figuur met een porseleinen
hand opduikt in de winkel, komt
alles op losse schroeven te staan
en moeten Daniel en Fermin de
grootste uitdaging van hun leven
het hoofd bieden.
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De miljardair 		
Dean Koontz
Odd Thomas
is te gast op
het landgoed Roseland, het
exclusieve
buitenverblijf van een
eenzame
miljardair.
Op het
eerste gezicht lijkt het de ideale
plek om tot rust te komen, maar al
snel ontdekt Odd dat de villa grote
geheimen herbergt.
Odd kan de doden zien, begrijpen
en helpen hun laatste doel te bereiken. Maar hij weet dat elke gave
een prijs heeft.

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

Boeken tip 5...

Wine and Dine
Koken is de ultieme manier van
ontspanning voor mij. Het is dan ook
niet gek dat ieder weekend het huis
vol zit. We hebben nogal de ‘zoete
inval’-instelling en als ik kook is het
toch nooit voor z’n tweetjes!
Voor hele grote groepen koken
ben ik niet weggelegd, althans dat
denk ik. Maar grote groepen in de
watten leggen, daar ben ik wel voor
te porren! Dus wat krijg je dan?
Ik verzorg de wijn en een chef-kok
goed eten!

Afgelopen dinsdagavond was het
weer zo’n avond waarbij manlief en
ik samen met de chef-kok van restaurant Le Virage een diner hadden
samengesteld met passende wijnen spijscombinaties. Dit keer was
Française Anni Rossi (nee, niet van
de dokter dames) van het wijnhuis
Château Paul Mas in Nederland en
wij waren er natuurlijk als de kippen bij om Anni vast te leggen voor
een leuke wijn/spijs ervaring voor
onze gasten.
De mensen die al sinds het begin
bij ons komen denken misschien, hé
een Frans wijnhuis? Jaja, Jochem
en ik zijn om! Nog steeds staan
we bij ons besluit niet de dertien
in dozijn wijnen uit Frankrijk te
verkopen, maar dit wijnhuis is
weer zo bijzonder, daar móeten we
mee werken! En dat wilden we
onze gasten graag laten proeven
in combinatie met typische Franse
gerechten.

3

Gifdochters 			
Els Kerkhoven
Rosalie
ontdekt
een angstaanjagend
geheim:
er zitten
moordenaars
in haar
familie,
allemaal
vrouw,
allemaal erfelijk belast met een
onbedwingbare drang tot doden.
Haar doodgewone leventje verandert van de ene op de andere dag...
Is ook zij drager van dat gen?
Gifdochters is een totaal verrassend, uiterst origineel en bloedstollend debuut.

4

Wild 			
Cheryl Strayed
Op haar zesentwintigste bevindt
Cheryl
Strayed
zich in
een diep
dal: haar
moeder is
overleden
en ze ligt in
scheiding.
Ze neemt haar meest impulsieve beslissing ooit en begint aan een voettocht van 1700 kilometer - langs de
Pacific Crest Trail in het westen van
Amerika. Helemaal alleen, zonder
ervaring en met een veel te zware
rugzak. Drie maanden lang doorstaat
ze intense hitte en meters sneeuw,
wordt ze geconfronteerd met beren
en ratelslangen, en ervaart ze de
schoonheid, maar ook de verschrikkelijke eenzaamheid van de tocht.
Met spanning, warmte en humor en
in een meeslepende en sprankelende
stijl vertelt Cheryl Strayed haar
verhaal. Wild is het levendige verslag
van de intense angst maar ook het
enorme plezier die ze beleefde tijdens de reis die haar leven voorgoed
zou veranderen.

De geschiedenis van Domaines Paul
Mas begint ruim een eeuw geleden,
toen Auguste Mas 9 hectare wijngaard bewerkte in de Midi. In 1934
kocht zijn zoon Raymond Mas het
Domaine de Montredon aan en in
de jaren daarna werd het domein
door diens zoons Paul en Maxime
uitgebreid tot ruim 120 hectare.
Tegenwoordig wordt het Domaine
bestuurd door de zoon van Paul:
Jean Claude Mas. Deze Jean
Claude heeft het domein uitgebreid
met het huis Domaine Astruc in het
kleinere wijngebied de Limoux.
Wat zo leuk is aan deze meneer
Mas is dat hij lak heeft aan wat de
Franse tradities voorschrijven. Een
voorbeeldje, een wijncombinatie
van Syrah (rood) en Viognier (wit)
is niet gebruikelijk maar o zo heerlijk! Of in een witte wijn Italiaanse
druifrassen als Vermentino gebruiken wat in Frankrijk natuurlijk een

5

Brazilie 			
Michael Palin
Het
verhaal
van het
huidige
Brazilië
is een
succesverhaal:
het land
maakt
een zeer
snelle
economische ontwikkeling door en
heeft al jaren een stabiel democratisch regime. Het is rijk aan
natuurlijke hulpbronnen en het is
een van de grootste exporteurs van
koffie, suiker en sinaasappelen.
Toch kampt Brazilië ook met problemen: de ongeremde economische groei bedreigt de natuurlijke
rijkdom van het regenwoud. Er is
ondanks de toenemende welvaart
nog steeds veel armoede. Geweld,
prostitutie en mensenhandel zijn
aan de orde van de dag. En de
politiek worstelt met corruptie. In
Brazilië neemt Michael Palin ons
mee op reis door dit gigantische
land. Hij bezoekt de Yanomamiindianen en beschrijft hun strijd
met de goudzoekers. Hij volgt
Teddy Roosevelts desastreus verlopen expeditie uit 1914. Hij reist
over de rivier door het stroomgebied van de Xingu, vliegt over de
uitgestrekte bosgebieden en rijdt
over de Transamazonica. Onderweg
ontmoet hij tal van mensen: de
inheemse jagers-verzamelaars in
het binnenland, afstammelingen
van Afrikaanse slaven met hun rituelen en festivals en een gemeenschap van Duitsers die jaarlijks het
grootste bierfeest buiten München
organiseren.

beetje vloeken in de kerk is. Jean
Claude is daar gelukkig niet mee
bezig en maakt wijn waar hij achter
staat en weet dat wij als consument
dat alleen maar kunnen waarderen.
En dat onze gasten het die avond
konden waarderen was duidelijk!
Een avond met veel drukte, plezier
en uiteindelijk ook ontspanning.
Daar word ik gelukkig van!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Pizzatest.nl beoordeelt houtovenpizza's

Il Pappagallo, dè houtovenpizzeria van de regio!
De èchte pizzaliefhebbers weten het: pizza's van een houtoven smaken beter dan die uit een elektrische
oven en zelfs die van een steenoven. Waarom? In dit artikel leggen we het uit. We gaan op stap met Emiel
Hoogendijk, die zo verzot is op dit type pizza, dat hij de website pizzatest.nl samenstelde met louter houtovenpizzeria's. Deze week werd de eerste Pizzatest.nl Recommended-sticker uitgereikt aan Il Pappagallo in
Uithoorn, (tot nu toe) de enige houtovenpizzeria in onze regio. De Groene Venen was er bij.
Wilnisser Emiel Hoogendijk kennen
we van zijn gemeenteraadswerk voor
het CDA. In het dagelijks leven is hij
promovendus Huisartsgeneeskunde/
Ouderengeneeskunde aan het VU
Medisch Centrum en pizza's testen is
een hobby van hem. “Het leuke aan
deze hobby is, dat je het samen met
andere mensen kunt doen, je hebt
een doel om een bepaalde plaats in
Nederland te bezoeken. De pizzeria`s
waarderen het ook zeer dat we ons
in houtovens verdiepen en er op de
website reclame voor maken.”

vanaf januari 2010 zijn we online.”
Inmiddels is het aantal houtoven
pizzeria`s in Nederland behoorlijk gestegen, alleen in Amsterdam zijn er al
zo’n 25 zaken. En ook in andere steden en langs de kust komen er steeds
meer. “Ook het aantal bezoekers van
de site groeit gestaag. We begonnen
in 2010 met 500 unieke bezoekers
per maand. Inmiddels zitten we op
gemiddeld 2.000 unieke bezoekers
per maand. In de zomermaanden
piekt het soms op 250 bezoekers
per dag. Dat is voor zo`n specifieke

voor op de ramen van de bezochte
pizzeria's.”
Il Pappagallo in Uithoorn is de eerste
houtovenpizzeria die waar de Pizzatest.nl Recommended sticker op de
deur is geplakt, in het bijzijn van de
trotse eigenaren Giorgio en Miranda
Bechis. “Il Pappagallo is een van
mijn favoriete zaken en staat in onze
Pizzatest top 10,” aldus Emiel, die
deze week met zijn sportieve zus
Anouk en Peter Bakker het 'testteam'
vormde. “Anouk maakt normaal geen
deel uit van onze pizzatesters, maar
ze weet een goede pizza zeker te
waarderen!”
Wat pizzatest.nl natuurlijk beoogt,
is dat u zelf gaat proeven. En dat is
precies wat u moet doen!

Houtoven vs. Steenoven
Wat is nu het verschil tussen een steenoven en een houtoven? Het
antwoord is simpel: een houtoven is altijd een steenoven, maar een
steenoven is niet altijd een houtoven! Je kunt in elke oven een stenen
bodem hebben, maar uiteindelijk gaat het om de hittebron. In een
houtoven is dat, zoals de naam al zegt, een vuur gestookt met hout.

Il Pappagallo Pizzeria-Ristorante
Koningin Julianalaan 24, Uithoorn
tel. 0297 534837
www.ilpappagallo.nl
geopend van woensdag t/m zondag van
17 tot 21 uur.
ook afhalen mogelijk; telefonisch
bestellen aanbevolen.
foto's peter bakker

Anouk en Emiel Hoogendijk
Maar hoe komt iemand er op om
houtovenpizza's te gaan testen?
Emiel: “Ik was altijd een groot fan
van De Pizzeria (Mario) in Mijdrecht,
waar ze een echte houtoven hadden.
Toen deze pizzeria in 2007 stopte,
ging ik op zoek naar een echte goede
pizzeria in de regio. En toen kwam ik
erachter, dat er eigenlijk maar heel
weinig houtovenpizzeria's in Nederland waren. Op mijn persoonlijke
website ben ik toen informatie gaan
verzamelen over houtovenpizzeria's.
In Amsterdam waren er destijds maar
3. Sinds 2008 neemt het aantal snel
toe, en ik besloot om een website te
starten, specifiek gericht op houtovenpizzeria's. Eind 2009 heb ik
Pizzatest.nl vastgelegd. Een vriend
van mij heeft toen de site gebouwd en

hobbysite best goed. Maar vergeleken
bij echte professionele sites stelt het
natuurlijk weinig voor. Het is een
hobby, en dat moet het voorlopig ook
blijven,” vindt Emiel.
Het concept is nu als volgt: met een
aantal vrienden test hij regelmatig
een pizzeria; altijd een Margherita,
maakt een foto en publiceert een
recensie + foto op Pizzatest.nl. “We
reizen er half Nederland voor af,
maar voor het gemak testen we ook
vaak in de regio Amsterdam-Utrecht.
Het doel van onze website is om
mensen enthousiast te maken voor
houtoven pizzeria`s en informatie te
geven. Onlangs hebben we ons logo
vernieuwd, nieuwe visitekaartjes laten drukken, en stickers laten maken

Miranda Bechis en Emiel Hoogendijk

Haarwensen

bestaat 5 jaar!
Gefeliciteerd namens Dock 15
op naar 5
nieuwe
goede jar
en!

en pruiken

Wij schenk

ren

aan kinde

Wat maakt pizza uit de houtoven zo goed?
• De temperatuur van de oven: tot
zo’n 1.000 graden (in vergelijking
met een elektrische oven die tot
ruim 400 graden gaat). Daardoor
is de pizza in 1 tot 2 minuten
klaar;
• De smaak van pizza uit de houtoven: door de hoge temperatuur
en de warmte van de stenen oven
zijn alle ingrediënten goed gesmolten, en is de bodem gelijkmatig gaar geworden. Bij elektrische
ovens karameliseert de kaas vaak,
terwijl de bodem nog niet gaar is.

• De ambachtelijke bereiding
van de pizza in houtovens kent
een lange historie. Een goede
houtovenpizza maken luistert vrij
nauw, de gebruikte producten, de
deegsamenstelling, de wijze van
kneden, alles is van belang. Er
zijn organisaties die strenge eisen
stellen aan het maken van pizza,
zoals de Associazione Verace Pizza Napoletana. Wie wil voldoen
aan hun keurmerk, zal moeten
voldoen aan eisen m.b.t. grootte
van de pizza, wijze van bereiding
in een houtoven, authenticiteit van
de gebruikte producten.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week cabaretier Sander van Opzeeland die dit seizoen te zien is met zijn nieuwe programma ‘I’m Back’.

Sander van Opzeeland

“Ik heb nu een duidelijker beeld wat ik wel en niet wil op toneel”
De titel is passend, je vorige soloprogramma ‘1H27’ was in 2007. Waarom
heeft het zo lang geduurd voordat je
een nieuw programma wilde maken?
“Het eerste programma was spannend om te doen, maar ik zag de
nadelen van het reizen en heel vaak
hetzelfde materiaal te spelen. Ik
had toen het gevoel dat ik er niet
100% geschikt voor was. Ik ben
inmiddels wat ouder en kijk anders
tegen dingen aan. Inmiddels mis ik
het maken van een eigen programma, dat toch bijzonder is.”

Ben je een laatbloeier op cabaretgebied?
“Ja, toen ik 27 jaar was ben ik
bij Comedy Train gekomen (1998,
red.). In de afgelopen jaren heb
ik veel voor anderen geschreven

(Spijkers met Koppen, Kopspijkers,
Koefnoen, red.). Ik heb nu een
duidelijker beeld wat ik wel en
niet wil op toneel. Ik wil nu, met
mijn specifieke gevoel voor humor,
mijn eigen projecten doen. Ik wil
niet meer in discussie met anderen
over smaak en grappen, maar de
enige zijn die bepaalt wat in mijn
programma komt. Met het werken
op de achtergrond en het schrijven
voor andermans programma’s ben
ik wel klaar, behalve ‘Dit was het
nieuws’, dat zou ik moeilijk vinden
om daarmee te stoppen.”

Kun je jouw specifieke gevoel voor
humor uitleggen?
“Ik kan niet uitleggen wat nu mijn
humor is, dat zou je moeten zien.
Vroeger was ik cynisch en sarcas-

tisch, daar probeer ik nu van af te
komen. ‘I’m back’ heeft een wat
vrolijker opzet. Omdat ik nu ouder
ben, ben ik zeker wat milder en
liever geworden. Vroeger kon ik in
alle felheid wel een grap maken,
met als basis dat ik wel wist hoe
alles zat. Nu zie ik veel meer
nuances. Met deze mildheid heb
ik nu een beter gevoel om weer
een cabaretprogramma te willen
maken. Vroeger was ik vooral bezig
met succes en aandacht, toen stond
ik vaak iets te doen waar ik niet
100% achterstond. Ik ben genezen
van de illusie dat door bekend zijn
het leven in orde is. Ik ben natuurlijk wel dezelfde persoon gebleven,
maar doordat ik via een andere
bril kijk, maak ik een ander soort
woordgrappen. Als columnist (krant

Cultura-dio vanaf 9 september weer te beluisteren
Theaterliefhebber Roy Spraakman
laat vanaf 9 september op RTV
Ronde Venen elke zondagmiddag
weer horen wat het theateraanbod
in de regio is. De eerste uitzending staat in het teken van 10 jaar
Cultura De Ronde Venen en daarom
is bestuurslid en programmeur
Rob de Graaff te gast om over het
aanbod van Cultura te praten. Uiteraard ontvangt Roy ook Wiet van
der Velden van AB-ART, want net
zoals Cultura heeft ook AB-ART dit
seizoen veel mooie voorstellingen op
het programma staan.
Cultura-dio is een vrolijk, luchtig en
informatief agendaprogramma boordevol culturele tips. Met heel veel
moois en leuks uit het theater, maar
ook uit de wereld van nederpop,
jazz/soul, wereldmuziek en de hitlijsten. Als je meer te weten wilt komen
over de artiesten die de komende

maanden bij Cultura De Ronde
Venen of bij AB-ART optreden, doe
je er goed aan om naar Cultura-dio
te luisteren. Veel cabaretiers en
artiesten zijn de afgelopen twee
jaar in Cultura-dio te gast geweest
om te vertellen over hun voorstellingen. Natuurlijk is er ook dit derde
seizoen daarnaast weer ruimte voor
culturele tips en het theateraanbod
in de regio.Heb je zelf een tip over
een voorstelling van jouw toneelvereniging, zangkoor of band? Mail dan
naar: radio@cultura-drv.nl.

DAG en radioprogramma Spijkers
met Koppen, red.) begon ik mijzelf
na vier jaar te herhalen. Ik vond
het moeilijk om geforceerd ergens
een mening over te hebben, op het
laatst werd ik een meningmachine.
Helaas heb ik een haat-liefde
verhouding met humor, waardoor
ik na een tijdje uitgekeken raak
op dingen. Het is geen angstbeeld,
maar een uitdaging om, net als
cabaretcollega’s, straks een vijfde
soloprogramma te maken.”

Sander van Opzeeland is 13 september
te zien in Het Oude Raadhuis (Theater
De Meerse) in Hoofddorp en 20 t/m
22 september in De Kleine Komedie in
Amsterdam.
www.sandervanopzeeland.nl

Foto-expositie in Willisstee
Tot en met 30 november is in Café
Stee-Inn, in dorpshuis De Willisstee
in Wilnis een foto-expositie te zien
van Cees de Moel en Frans Plomp.
De expositie omvat in totaal elf
foto’s: drie prachtige natuurfoto’s
gemaakt door Cees de Moel en acht
sprekende portretfoto’s gemaakt
met een telezoomlens door Frans
Plomp.
Cees en Frans zijn beide vrijwilligers bij Stichting Maria-oord in
Vinkeveen. Het idee om samen een
fotoclub op te richten werd geboren
tijdens een vrijwilligersavond in
november 2009, tijdens een inspi-

Cultura-dio is elk weekend te beluisteren op zondagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur op RTV Ronde Venen
via de ether op 105,6 FM en 107,6
FM, op de kabel via 101.9 FM en
103,3 FM of via de website
www.rtvrondevenen.nl. Voor meer
informatie kun je ook terecht op de
Facebook-pagina van Cultura-dio.

foto martin oudshoorn

rerende foto-workshop van Hans
Brongers.
In september 2010 is de fotoclub
van start gegaan, die inmiddels uit
elf leden bestaat.
Frans is werkzaam in de grafische
wereld en Cees was werkzaam in
de techniek. Beiden zijn er samen
veel op uit gegaan en hebben als
diverse opnames gemaakt van de
nacht, mist, landschappen, de lucht,
lichtinvallen en diverse lijnenspellen.
De expositie is te bewonderen tijdens de openingstijden van het café.

Fotowedstrijd: Arm en Rijk in De Ronde Venen
Op 6 oktober organiseert de Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’
een Dag van de Geschiedenis in De
Boei te Vinkeveen. Het thema voor
die dag is Arm en Rijk; dit is ook het
thema van de landelijke Maand van
de Geschiedenis. Ter gelegenheid
hiervan schrijft De Proosdijlanden
een fotowedstrijd uit met als thema:
‘Arm en Rijk in De Ronde Venen ’
Iedereen kan aan deze wedstrijd deelnemen door een foto
te maken over dit onderwerp,
gesitueerd in onze gemeente en
in te zenden
Foto’s kunnen onbeperkt worden
aangeleverd tot uiterlijk 1 oktober 2012 op onderstaande wijze:

landen, Postbus 65, 3648ZH Wilnis
• Een digitaal bestand in het formaat
.jpg van minimaal 2400 x 3600
pixels en een grootte van minimaal
3MB, de verhouding lengte/ breedte
moet 2:3 zijn en de foto moet afgedrukt kunnen worden op 40 x 60 cm.
Mailen naar: fotowedstrijdarmenrijk@gmail.com

De winnaar wordt bekend gemaakt
op de Dag van de Geschiedenis 6
oktober aanstaande om 15.00 uur in
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
te Vinkeveen. De jurering gebeurt
door Fotoworkshop De Ronde Venen.
In de grote zaal van het Dorpshuis is
op 6 oktober tevens een tentoonstelling van de beste foto’s te zien, met
daarin uiteraard het winnende
exemplaar. Een deskundige jury
beoordeelt alle ingezonden foto’s
en kiest hieruit het winnende
exemplaar. De winnaar van
deze fotowedstrijd verdient als
prijs een interessante ‘workshop
fotografie’.
n.b. copyright op de aangeleverde

• Een afdruk op A4 formaat
opsturen naar: HV De Proosdij-

foto’s valt toe aan de historische
vereniging ‘de proosdijlanden’.

Dansles in Baambrugge
Op dinsdag 25 september a.s. wordt in Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge weer gestart met Ballroom en Latin danslessen voor beginners en gevorderden. Door de centrale ligging is dit een prima bereikbare locatie vanuit
Abcoude, Loenen, Mijdrecht, Nederhorst, Vinkeveen en Vreeland.
Daphne & Harry geven al vele jaren op zeer plezierige wijze les. De Engelse wals, quickstep, tango , cha cha cha, rumba, samba, etc. zullen vast wel
weer aan bod komen. Ook kun je tijdens de vrije dansavonden het geleerde
in praktijk brengen. De cursus bestaat uit 25 lessen; aan beginners kunnen
desgewenst een blok van 13 lessen boeken met de mogelijkheid in 2013 door
te gaan. Heb je belangstelling kom dan gerust eens kijken en een keer (vrijblijvend) meedoen mag ook. Kennismaking en inschrijving op 25 september
vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10, waarna
gestart gaat wordt met de eerste les voor alle groepen.
Voor informatie kunt je contact opnemen met Annelies Bakker, 0297-264105
of per e mail: p.m.cbakker@freeler.nl. Zie ook www.devijfbogen.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Frans Trautwein en Astrid Wintershoven, Badminton Abcoude

Een spel van snelheid
en behendigheid
Voor veel mensen is het een leuk vakantievermaak. Ze slaan met een racket een shuttle naar elkaar en noemen het badminton. Bij Badminton Abcoude noemen ze dat liever ‘campington’. Het is een leuk voor aan het
strand of op de camping, maar het heeft niet zo heel veel met het echte badminton te maken, stellen Frans
Trautwein en Astrid Wintershoven.
Badminton Abcoude is opgericht in
1979. “Het is jarenlang een goed
draaiende vereniging geweest,”
stelt Frans, die al ongeveer twintig
jaar lid is. De laatste acht jaar is hij
voorzitter. “Zo’n jaar of tien geleden
zakte het een beetje in elkaar. We
hadden toen nog maar acht leden en
de club was bijna ter ziele. Samen
met enkele anderen heb ik toen het
initiatief genomen om de vereniging weer nieuw leven in te blazen.
En dat is aardig gelukt. We zitten
inmiddels op een ledental van om
en nabij de veertig leden.” “En we
zijn bijzonder trots op het feit dat
we sinds een paar jaar weer een
bloeiende jeugdafdeling hebben,”
vult Astrid aan. Zij is als bestuurslid belast met jeugdzaken. “De
belangstelling is zelfs zo groot dat
we een wachtlijst hebben moeten
instellen. We zijn een relatief kleine
vereniging en we kunnen in de Kees
Bonzaal in Abcoude, waar we onze
thuisbasis hebben, beschikken over
vier speelvelden. Dat betekent wel
dat we in onze groeimogelijkheden
beperkt zijn. Vandaar dus nu even
een wachtlijst bij de jeugd. Dat is

wel jammer want de toeloop van de
jeugd is natuurlijk heel belangrijk
voor de continuïteit van de vereniging. We spannen ons daarom nogal
in om de badmintonsport onder de
aandacht van de jeugd te brengen.”
Kinderen kunnen al vanaf de leeftijd
van negen jaar bij Badminton
Abcoude terecht. Ze worden dan
ingedeeld bij de junioren. “We rekenen de jongsten tot de junioren. Dan
is er een tussengroep van vijftien tot
twintig jaar, die ik meestal aanduidt
als de groep ‘medioren’. Dat is de
groep ‘oudere jongeren’ tussen de
junioren en de senioren.”
Badminton is een veelzijdige
sport
Frans en Astrid zijn enthousiaste
badmintonspelers. Astrid: “Badminton is een échte sport. Het spel heeft
veel technische aspecten en voor een
wedstrijd speelt ook de tactiek een
belangrijke rol. Het is ook een heel
snelle sport. Je moet het heel geconcentreerd spelen en is daardoor
ook heel intensief. Je hebt snelle
reflexen en een goede conditie nodig. Zo’n shuttle kan een flinke vaart

Zangeres opent jubileumseizoen Cultura op 21 september

Première nieuwe show Mathilde
Santing in De Meijert
Mathilde Santing slaat het
komende theaterseizoen met het
programma ‘Recital’ een nieuwe
weg in. En Mijdrecht krijgt de
primeur!
Begeleid door pianist Marcus
Olgers begint de zangeres vrijdag
21 september in De Meijert aan
haar nieuwe avontuur, dat ze op
haar website omschrijft als ‘een
uitdagend artistiek project’. De
songs zijn speciaal voor deze voorstelling geschreven door Mathilde
Santing zelf, samen met gitarist
Ward Veenstra.
Santing speelde al tijdens haar
middelbare schooltijd in verschillende bandjes en kreeg in 1981
landelijke bekendheid door haar
optredens in het tv-programma
‘Sonja Op Maandag’. In 1986 won
ze, als eerste artiest, de BV Popprijs. In 2006 kreeg haar zangcarrière een wending, toen ze de rol
van Glinda speelde in de musical
The Wiz. Vorig jaar vierde Mathilde Santing haar 30-jarige carrière
als zangeres met de jubileumtour
'Given'. Dit seizoen pakt ze in
‘Recital’ uit met prachtige nieuwe,
zelfgeschreven liedjes. Een show
die je niet mag missen!

hebben. De wereldtoppers slaan
soms zo hard dat de shuttle met wel
driehonderd kilometer over het net
vliegt. Dat niveau halen wij natuurlijk lang niet. Maar ook bij ons zijn
de partijtjes behoorlijk intensief.”
Badminton Abcoude besteedt ook
veel aandacht aan de opleiding. Dat
begint bij de jeugd. De lessen worden verzorgd door jeugdtrainer Kenneth van Leeuwaarde. Hij heeft veel
ervaring in het lesgeven van verschillende racketsporten. “We werken bij
onze vereniging ook met certificaten
tijdens de opleiding,”vertelt Astrid.
“Een of twee keer per jaar kunnen
de leerlingen laten zien of ze bepaalde vaardigheden en technieken
voldoende beheersen en dan krijgen
ze daarvoor een certificaat.”
Elke vrijdag lekker spelen
Bij Badminton Abcoude wordt geen
competitie gespeeld. Frans: “De
vrijdagavond is onze vaste badmintonavond. Van half acht tot kwart
voor negen speelt de jeugd. Er wordt
getraind onder leiding van Kenneth
en daarna worden er meestal nog
een paar partijtjes gespeeld. Ook de
groep oudere jeugd krijgt training
van Kenneth. Vanaf kwart voor
negen spelen de senioren. Die spelen

Frans Trautwein: “Hoewel we geen competitie spelen, organiseren we wel interne
toernooien en toernooien met andere verenigingen. Zo speel je ook tegen anderen dan je clubgenoten.” 				
foto patrick hesse
meestal in dubbelspel. Daarbij wordt
de samenstelling van de teams om
de 20 à 25 minuten gewisseld, rekening houdend met de speelsterkte
van de individuele spelers.”
Hoewel er geen competitie wordt
gespeeld zijn er wel van tijd tot ontmoetingen met spelers van andere
verenigingen. Frans: “Wij organiseren interne toernooien en ook
toernooien met andere verenigingen
uit de regio. En die verenigingen
hebben op hun beurt ook weer
toernooien waar onze spelers aan
deelnemen. Zo komen we bijvoorbeeld in Vinkeveen, in Ouderkerk,
Weesp of Gaasperdam. In Almere is
een heel grote badmintonclub met
een paar honderd leden en zestien
speelvelden. Daar organiseert men
jaarlijks een groot toernooi, verspreid over drie of vier dagen. Daar
nemen ook spelers van ons aan deel.
Het leuke van die toernooien is dat
je ook tegen andere badmintonners
speelt dan je eigen clubgenoten. En
je leert er altijd heel veel van.”

Meedoen
Mensen die het leuk lijkt om ook
badminton te gaan spelen zijn
van harte welkom bij Badminton
Abcoude. Frans: “Ons seizoen begint
vandaag, 7 september. Het eerste
semester loopt tot eind januari.
Daarna spelen we het tweede
semester tot eind juni, waarna de
vakanties beginnen.”
Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Dat kan via de site
www.badmintonabcoude.nl, waar men
ook voor meer informatie over de
vereniging terecht kan. Senioren
kunnen een mailtje sturen naar
trautwein-f@hetnet.nl. De jeugd kan
terecht bij astrid.wintershoven@
hetnet.nl. “Maar men kan ook
gewoon op vrijdagavond naar de
Kees Bonzaal komen,”zegt Frans.
“Voor de jeugd is dat dus van 19.30
tot 20.45 en voor de senioren van
20.45 tot 23.00 uur. Men kan altijd
een of twee keer komen proefspelen
vooraleer te beslissen of men lid wil
worden.”

Troupe A’dour brengt Buitenplaats Doornburgh tot leven
Het muziek- en theatergezelschap
Troupe A’dour uit Wilnis is één
van de acht theatergezelschappen
die buitenplaatsen in de provincie
Utrecht tot leven brengen in dit
Jaar van de Historische Buitenplaatsen. Een unieke gelegenheid
om acht buitenplaatsen te bezoeken en te proeven van de geschiedenis van dit bijzondere cultureel
erfgoed. De voorstellingen worden
gespeeld in de periode 1 - 22 september aanstaande.

Kaarten voor het concert van
Mathilde Santing in De Meijert,
dat om 20.30 uur begint, kosten 15
euro per stuk en zijn te reserveren
via www.cultura-drv.nl. Scholieren
en studenten betalen, op vertoon
van een school- of studiepas, 5
euro per kaart. De korting is alleen
te verkrijgen via de website of aan
de kassa voor de voorstelling.
In de losse verkoop zijn kaarten te
verkrijgen bij boekhandel Mondria
en De Meijert in Mijdrecht en bij
drogisterij De Bree te Vinkeveen.
Aan de deur van de zaal zijn, indien nog voorradig, vanaf een half
uur voor aanvang van de voorstelling eveneens kaarten te koop.

Alle voorstellingen hebben als
thema huwelijk en liefde op de
buitenplaats. ‘Liefde op het Lusthof’
van Troupe A’dour is een mini
opera van ca. 30 minuten en wordt
uitgevoerd door de amateurzangers
Maura Breur (sopraan) en Martin
Verrips (barion). Zij worden begeleid door Suzanne Arends (viool) en
Irina Parfenova (piano). De regie is
in handen van Pieter Scholten.
De mini opera ‘Liefde op het
Lusthof’ wordt gespeeld op zondag
9 september aanstaande in Park
Doornburgh, aan de Diependaalsedijk 17 in Maarssen, aanvang:
14.00, 15.00 en 16.00 uur. Deze
zondag wordt mede gehouden in het
kader van de landelijke manifesta-

tie Open Monumentendag.
Naast de mini opera van Troupe
A’dour worden op 9 september in
Park Doornburgh meer activiteiten
aangeboden, zoals filmvoorstellingen door de Vrienden van de
Priorei Emmaus en begeleide
wandelingen door het Vechtmuseum
Maarssen.

Het project wordt mogelijk
gemaakt door het programma
cultuurparticipatie van de provincie
Utrecht.
Voor meer informatie over het
project Liefde op het Lusthof:

www.kunsthuisutrecht.nl.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Yamaha 650 Dragstar

De gulden middenweg, deel 2
Na vorige week met zoveel plezier te hebben gereden, besluit ik deze week nog maar eens een motorfiets uit
het gulden middensegment te rijden, ditmaal een cruiser. Bij Floor Verbrugge Motoren in De Hoef vind ik
een keurige Yamaha Dragstar, een model dat sinds 1997 op de markt is en ongelofelijk populair.
Zonder iemand te “dissen” kan ik met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat de meeste mensen
die een Japanse cruiser kopen, altijd
hebben gedroomd van een Harley
Davidson. Maar als dit financieel niet
toelaatbaar is of deze Yanken gewoon
te zwaar zijn, bieden de Japanners
behoorlijk wat alternatieven. Vaak
met een knipoog naar het origineel. In
mijn ogen meestal slecht gekopieerd,
maar soms springt er een model uit
dat toch een heel eigen gezicht heeft
(bijvoorbeeld de Honda Super Magna), of gewoon buitengewoon goed
geslaagd is, zoals de Honda Shadow
750 American Ace Classic Edition.
Maar ook deze Yamaha Dragster, klein
van stuk, doch net als het origineel een
luchtgekoeld V-twin blok met 650cc
en 40 pk.
Het is een motorfiets van het bouwjaar 2004 met een belachelijk lage
kilometerstand van 10.441. Het blok
is een aangepaste Yamaha Vigaro 535
de krachtbron van een motorfiets die
zeker bij de dames eind jaren 80 en

medio jaren 90 buitengewoon populair
was en kom ik ze nog regelmatig
tegen. Uitgevoerd met een origineel
windscherm, floorboards met hak/
teen schakeling en een origineel leren
tassenset. Kortom, een zeer complete
fiets die er ondanks zijn leeftijd bijzonder puik uitziet. De eigenaar moet een
echte poetser zijn geweest!
Dit is een ideale fiets voor dames of
heren die niet heel groot zijn. Ook de
mooie kleurencombinatie bordeaux
rood /zwart vind ik hem uitstekend
staan, sjiek zelfs. Dennis, de tweede
man bij Verbrugge Motoren rijdt
gedecideerd de Dragstar naar buiten
en vraagt of een van de monteurs
een kleine controle wil uitvoeren
voordat ik de weg opgestuurd wordt.
En dus worden olie & brandstof en
de bandenspanning gecontroleerd en
wordt er een klein proefrondje gereden. Na een vriendelijke glimlach en
een kort “Oké” kan ik met een gerust
hart de Yamaha bestijgen en een lekker toertje gaan maken.

Met een lekkere dikke roffel plof ik
de weg op met deze kleine, maar dappere Dragstar. Ondanks de lage zit en
het prima gewicht voelt hij bijzonder
robuust aan en het brede stuur in
combinatie met het uitstekende
scherm geven je het gevoel met een
veel “dikkere” fiets op pad te zijn. Ook
het aantrekkelijke uitlaatgeluid is daar
debet aan. De koppelingskabel voelt
iets slap, maar dat is een kwestie van
afstellen. De hak/teen schakeling voelt
erg des Harley’s, dus voor mijn zeer
vertrouwd (bij dit systeem gebeurt
het opschakelen met de hak en het
terugschakelen met de tenen. Dit is
een noodzaak bij motorfietsen met
treeplanken in plaats van voetsteunen,
omdat men dan de voet moeilijker
onder het schakelpedaal kan brengen).
Na een klein uurtje te hebben gecruised ben ik weer terug in De Hoef
en lever de Dragstar weer netjes in bij
Dennis. Wederom blijkt dat je niet erg
in de buidel hoeft te tasten om plezier
te hebben, want voor slechts 4.650
euro (incl. afleveringsbeurt, kentekenkosten, volle tank en drie maanden

Bovag garantie) bent u de trotse
eigenaar van deze Dragstar bij Floor
Verbrugge Motoren.

Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7, De Hoef
Tel. 0297 593348
www.floorverbrugge.nl

...boodschappenmaatje kletsmaatje
wandelmaatje luistermaatje
regelmaatje koffiemaatje...

Wat voor maatje zoekt u?
Bent u op zoek naar een maatje omdat de
dagen te lang zijn, of omdat er te weinig
mensen om u heen beschikbaar zijn voor een
praatje, een uitstapje of een goed gesprek?
Wat voor maatje bent u?
Wilt u een maatje worden omdat u het fijn vindt
om betekenisvol te zijn voor mantelzorgers,
oudere mensen of voor mensen met een
handicap of chronische ziekte en heeft u een
paar uurtjes beschikbaar?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Carolien Harbers:
Telefoon:
0297-230280
Email:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

Foto Joost van Velsen

Heeft
u een
maatje
nodig?
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Segway Personal Transporter

Omvallen kan niet, opvallen wel
Zo af en toe kom je nog wel eens een bijzonder voertuig tegen. Zo had Patrick pas geleden een trike mee met een stuurwiel van
een auto, reden we eerder op een Piaggio MP3 (een motor met drie wielen dat officieel weer geen motor is) en nu hebben we
een voertuig dat op twee wielen rond rijdt, maar geen fiets is. Maak kennis met de Segway.
Velen kennen de Segway waarschijnlijk al uit de film, uit de verhalen in de
kranten van enkele jaren geleden, of
van de patrouilles in diverse Europese steden (onder meer Rotterdam
en Amsterdam) en luchthavens
(bijvoorbeeld Schiphol) waar de
ordehandhavers de Segway maar al
te graag inzetten. Voor de lezers die
nog niet bekend zijn met dit futuristische apparaat; dit is dus een Segway
Personal Transporter (PT). De PT
heeft twee grote wielen die worden
aangedreven door twee elektromotoren, gevoed door oplaadbare
batterijen (lithium ion). De motoren
kunnen de wielen onafhankelijk van
elkaar laten draaien.
En hoe werkt dit dan? Met knopjes
op het stuur? Nee. Hiermee hebben

we meteen het lastigste onderdeel
te pakken als je de Segway nog niet
kent. Het opstappen. De Segway
bestuur je namelijk met je gewicht.
De PT monitort constant de stand
van het apparaat met een MEMSgyroscoop (micro-elektromechanisch
systeem). Hierbij meet de gyro de
stand van de bodem van de Segway
ten opzichte van de wielen. Door als
persoon je balans te bewaren bij het
opstappen, blijf je rechtop staan en
dus stilstaan.
Door je lichaamsgewicht naar voren
te bewegen zal de gyro merken dat
de bodem ten opzichte van de wielen
verkeerd staat. De elektromotor
drijven vervolgens de wielen aan en
zorgt daarmee dat de bodem weer
vlak komt te staan. Als je naar achte-

ren leunt zal de Segway afremmen,
net zo lang totdat je weer vlak staat
en het evenwicht vindt, of dat je blijft
leunen en daardoor naar achteren
rijdt. Het systeem zoekt dus constant
de balans op, die vind je pas als je
echt rechtop staat. Mooi, dat is vooren achteruit. En nu wil ik sturen?
Door je handgreep naar links of
rechts te verplaatsen, draait de Segway naar links of rechts. Het heeft
in de verte iets weg van skiën. Je
kunt met de PT 360 graden om je as
draaien. Het voelt allemaal heel intuïtief aan. Heb je de Segway eenmaal
door, dan is dit een uiterst wendbaar
voertuig. Je mag er dan ook mee het
fietspad op (een brommercertificaat
is vereist, met een autorijbewijs mag
je er dus ook de weg mee op). Een
Segway behaalt snelheden van zo’n
20 a 25 km/u en kan zo’n vier uur
lang op vol vermogen rijden. Dat zijn
serieuze cijfers!
Overigens, als je met je volle gewicht
naar voren leunt, ‘vangt’ de PT je op
door te accelereren. Omvallen kan
dus niet!
De Segway is een idee van de Amerikaan Dean Kamen, bedoeld om de
verstopte steden te ontlasten van het
autoverkeer. “Je moet de Segway dan
ook zien als een serieus vervoersmiddel, hoewel het nu vooral een hebbeding is,” aldus Joep Jacobs van Lot
66. De Segway waar wij mee reden
is eigendom van Lot 66, de nieuwe

Cross-spektakel voor jong en oud

Maandagavond 17 september vindt
er weer een presentatie plaats
over social media bij Dock 15 in
Mijdrecht. Social media is een
veelgehoorde term, maar wat houdt
social media in, wat kan ik ermee
als persoon of bedrijf, moet ik er
iets mee doen, welke kanalen zijn
er en welke zet ik dan in? Linkedin,
Twitter, Facebook, Google+, Yelp,
Pinterest – het rijtje social media
wordt steeds langer. Tijdens de
avond geven medewerkers van Aside media een uitgebreide presentatie over social media. Gedurende
de presentatie vliegen er veel do's

vanaf 16 jaar is een felle strijd te
verwachten tussen de verschillende
coureurs die elkaar geen millimeter
ruimte gunnen wat tot prachtige
sportieve duels kan leiden.
Ook is er zowel zaterdag als zondag
ruimte voor ontspanning. Tussen al
het motorisch geweld van het weekend door wordt er in de tent voor
een feestelijk muzikaal programma

Lot 66 Mijdrecht
Industrieweg 29
3641 RK Mijdrecht
Telefoon: 0900-BELLOT66
(0900-23556866)
E-mail: mijdrecht@lot66.nl
Website: www.lot66.nl

Er is nog plek!

In het weekend van 15 en 16 september is Zevenhoven weer twee
dagen in de greep van allerlei soorten crossauto’s, motoren en quads.
De organisatoren met hun vele vrijwilligers uit dat kleine maar gezellige dorp op de grens van Utrecht
en Zuid-Holland zijn er ook dit jaar
weer in geslaagd om een, weliswaar
in vergelijking met andere jaren
iets kleiner, afwisselend programma
samen te stellen. Op zaterdag wordt
er aan de Achterweg gestart met de
Autocross.

Zondag is de dag van de Motoren.
Eerst kan de jeugd vanaf vijf jaar
hun kunnen tonen op de motor
of Quads. Daarna strijden in de
verschillende leeftijdsgroepen de
overige coureurs om de winst.
Vooral in de senioren MX klasse

De Segway is een absolute eyecatcher en aanleiding voor heel veel
open monden en gestaar, talloze
gesprekken en enthousiaste mensen.

Maar bovenal is dit nu echt een funding. Iedereen vindt dit mooi, jong en
oud en het mooie is dat jong en oud
er zo op weg rijdt. Er zijn diverse uitvoeringen van de PT te krijgen, zelfs
met koffer of mand voorop, beugel
voor de golfclubs (echt waar) en er is
zelfs een uitvoering met terreinbanden, waarmee je kunt offroaden. Wil
je eens rijden op een Segway, kijk
dan eens op de website van Lot66.

Social Media Workshop bij Dock 15

Zevenhoven on Wheels

Als eerste gaan van start de razend
populaire standaardklassen gevolgd
door de Stockcar, Kevers, de Rodeo
met als afsluiting de altijd spectaculaire afvalrace. De liefhebbers
van afwisselend Autocross geweld
worden deze middag op hun wenken bediend.

eigenaar van de
kartbaan in Mijdrecht. Ze hebben
daar naast de kartbaan nog diverse
andere activiteiten
ontplooid, waaronder tourritten
met Segways.
Ontzettend gaaf
om een keer mee
te maken kan ik
je melden. Het is
jammer dat het
prijskaartje van
zo’n Segway vrij
pittig is. Zo’n €
8.000,- per stuk.
En daar komt je
verzekering en onderhoud nog bij
uiteraard, het opladen even buiten
beschouwing gelaten. Al met al best
wat geld om dit speeltje ernaast
te hebben, hoewel ik me wel kan
voorstellen dat je ’s morgens in plaats
van met de auto met de Segway naar
je werk gaat (er vanuitgaande dat je
in de buurt werkt). In de stad is dit
voertuig natuurlijk ideaal. Voor de
goede orde, je hoeft een Segway niet
op kenteken te zetten, alleen als je de
openbare weg op gaat is een verzekeringsplaatje vereist (minimaal WA).

gezorgd waarbij zowel de meeste
deelnemers als toeschouwers op
hun favoriete muziek volop uit
hun dak kunnen gaan. Zaterdag is
RAMPSCENARIO & DJ ASHLEY
te gast. Op zondag een afwisselend
programma met: Surfing Allowed,
The Red17 en DJ Ashley. Toegangsprijzen: 5 euro; jeugd tot 12 jaar
gratis. Zie ook:

www.zevenhovenonweels.com

& don'ts, tips en antwoorden door
de zaal, aangevuld met interessante
voorbeelden en cases. Uiteraard
komen de belangrijkste platforms,
Facebook, Linkedin en Twitter,
uitgebreid aan bod.
De presentatie is bedoeld voor
beginners en gevorderden die nog
niet weten wat ze met social media
moeten doen. Deelname kost €
150,- (excl. BTW) per persoon, inclusief borrel en hapjes. Aanmelden
kan door een e-mail te sturen naar
receptie@dock15.nl.
patrick hesse
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Trots op medewerkers

Van Schie: 50 jaar in beweging
De Van Schie Groep bestaat dit jaar 50 jaar. Met de opvallende geel/groene huisstijlkleuren kan het haast
niet anders dan dat inwoners van De Ronde Venen op de een of andere manier met de transportmiddelen
en machines van Van Schie zijn geconfronteerd. Maar of iedereen ook precies weet waar dit interessante
bedrijf allemaal voor staat, is wellicht een ander verhaal. Vooruitlopend op het Open Huis van 22 en 23 september spraken we met directeur/mede-eigenaar Gerard van Schie.
Praten met Gerard van Schie over
de halve eeuw geschiedenis van zijn
bedrijf is een duik in het verleden
nemen, met de blik op de toekomst
gericht. Er is zoveel te vertellen dat
er wel drie edities van De Groene
Venen voor nodig zouden zijn om
alles kwijt te kunnen. We hebben
ons noodgedwongen dus wat moeten beperken. Maar een interessant
verhaal blijft het.
Ontstaan
“De grondlegger van het bedrijf is
mijn broer Jan geweest,” zo begint
het relaas van Gerard. “Jan groeide
op in ons boerengezin aan de Geerkade, waar hard gewerkt moest
worden om brood op de plank te
krijgen. Hij stond z’n mannetje op
de boerderij en werkte samen met
onze vader Wim van Schie aan het
uitbouwen van de werkzaamheden.
Jan was een voorvechter van mechanisatie. In 1960 werd daarom
het paard ingeruild voor de tractor.
Die ommezwaai bood Jan de mogelijkheid om ook voor boeren in de
omgeving te gaan werken.
Geleidelijk aan werden er meer
tractoren aangeschaft, waaronder
eentje met verlichting zodat er ook
’s avonds kon worden gewerkt. Het
machinepark breidde zich gestaag
uit. In 1962 kon je spreken van een

echt loonbedrijf, waarbij Jan geen
uitdaging uit de weg ging en zelfs
de meest onmogelijke opdrachten aannam. Die mentaliteit is
overigens ook in 2012 nog steeds
bepalend voor de kracht en de groei
van ons bedrijf,” vertelt Gerard.
Zelfstandig loonbedrijf
Gerard: “Jan was ambitieus en
wilde groeien. In 1962 werd het
loonbedrijf losgemaakt van de
boerderij en kwam een paar jaar
later de eerste kraan aan boord.
Zelf kwam ik in dat jaar ook bij het
bedrijf van Jan te werken. En op
1 januari 1969 werd de firma Jan
van Schie BV opgericht. De eerste
mijlpaal. In de loop van de jaren
groeide de onderneming gestaag.
We werkten ongelooflijk hard en
hadden een scherp oog voor kleine
en grote projecten waar we zo
heel langzamerhand onze naam
mee vestigden. Grondverzet, riolen
aanleggen, het afvlakken van de
vuilnisbelt in Montfoort, we bleven
bezig. Er kwamen dumpers bij
en diepladers, kranen en haalden
ook machines in huis voor hei- en
boorwerken. Vanaf 1979 werden
we actief in milieutechniek, dat
toen nog min of meer in de kinderschoenen stond. Al met al werd het
langzamerhand een echt bedrijf.”

LEEF! bestaat 25 jaar
De evangelische gemeente LEEF! bestaat 25 jaar en dat gaat gevierd
worden, samen met jullie. Daarom zullen er in de week van 19 - 23 september diverse activiteiten plaatsvinden waar je zo bij aan kunt schuiven en dus mee kunt vieren. Via de website www.waaromleefje.nl
wordt men geïnformeerd en uitgenodigd.
LEEF! Evangelische Gemeente
Mijdrecht is misschien beter bekend
als de CAMA Parousia Gemeente
De Ronde Venen. Ruim een jaar
werd de naam LEEF! aangenomen.
Hiermee wil men aangeven een levende gemeente te willen zijn, met
een Levende boodschap en dat men
Leven in de brouwerij wil brengen! Iedere zondag komt de gemeenschap bij elkaar in De Meijert
in Mijdrecht om elkaar en God te
ontmoeten. Hij wordt geeerd door
de hele dienst heen; in de muziek,
door het Woord, in de kinderdiensten, maar ook bij de ontmoeting bij
de koffie na de dienst.
Ben jij er bij tijdens de
LEEF!FEEST! week? Nogmaals,
wees welkom! Voor vragen kun je
mailen naar feestweek@waaromleefje.nl. Alle activiteiten zijn
gratis, alleen voor het concert willen we een kleine bijdrage vragen
van 5 euro.
Tot ziens!
LEEF!
evangelische gemeente mijdrecht.

WOENSDAGMIDDAG 19 SEPTEMBER (14:00 - 17:00)

Voor de kinderen van 4 tot 12 is er een
groot feest op woensdag 19 september
tussen 14.00 en 17.00. De kinderen zijn
de hele middag welkom, maar mogen
ook een deel van de middag komen.
(als ze bijvoorbeeld naar sport of muziek moeten). Er zijn spelletjes, je kunt
een film kijken, je laten schminken,
knutselen enz... Alle kinderen
die normaal op zondag naar
de samenkomst komen krijgen veel uitnodigingen mee
om de hele klas en buurt
uit te nodigen. Heb je geen
uitnodiging ontvangen, meld je
dan aan via de website.
Locatie: Partycentrum De
Meijert: Doctor J van der
Haarlaan 6, in Mijdrecht.
Toegang: gratis (er is een
collectebus voor een
project in Roemenië)
Aanmelden: via een klasgenoot op school, of via de
website.
WOENSDAGAVOND 19
SEPTEMBER (19:30 22:00)
LEEF! je uit! spelshow

's Avonds vanaf 19:30 is er een onwijs
gave spelshow voor jong en oud. De

Naar de Constructieweg
Van Schie groeide aan de Geerkade
uit haar jasje. Besloten werd te kijken naar een andere locatie waar
verdere groei mogelijk was. Het
oog viel op het MOB-complex in
Mijdrecht, een terrein van defensie
waar gebouwen, loodsen en bos op
stonden. De aankoop heeft nog heel
wat voeten in aarde gehad, maar in
2003 kon worden gestart met de
bebouwing van de nieuwe locatie.
Gerard over de periode die volgde:
“In de loop van de jaren hadden
we diverse bedrijven aan onze
groep toegevoegd. Janson Bridging
bijvoorbeeld, dat bruggen, pontons
en roro’s voor permanent en tijdelijk gebruik levert. En Mowi, een
gerenommeerde naam in geluidsschermen zoals je die vaak langs
snelwegen aantreft. Verder HP
Staal uit Wilnis, dat zich bezighoudt
met de inkoop, verkoop en verhuur
van nieuw en vooral gebruikt staal.
Samen met Van Schie Kraanverhuur en Van Schie GWW, vormen
deze bedrijven de Van Schie
Groep.”
Op 24 september 2005 werd het
nieuwe pand officieel geopend. Het
is een omvangrijk terrein met een
eigen grondbank voor de inname
en uitgifte van grond en puin. Het

avond is gebaseerd op het bekende
tv-programma: "Ik hou van Holland".
Compleet met 2 groepen publiek en
een presentator. Uiteraard hebben we
een pauze om even gezellig te kletsen
en wat te drinken. Consumpties zijn
gratis, wij zorgen voor een lekker hapje
bij de borrel. Wil je er een avondje
lekker tussenuit, dan is dit echt iets
voor jou.
Locatie: Partycentrum De Meijert: Doctor J van der Haarlaan 6, in Mijdrecht.
Toegang: gratis
Consumpties: gratis
Aanmelden: niet nodig; plek zat
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
(14:00 - 16:00)

bedrijf werkt door heel Nederland
en daarbuiten en is een speler van
formaat geworden. “Dit hadden we
nooit kunnen bereiken zonder de tomeloze, deskundige en enthousiaste
inzet van onze medewerkers. Dat
wil ik wel benadrukt hebben,” aldus
Gerard van Schie. “De nuchtere
inslag en de handen-uit-de-mouwen
mentaliteit van Jan van Schie zit
in het DNA van ons bedrijf. Dat zie
je terug in onze medewerkers op
alle niveaus van het bedrijf. Daar
zit onze kracht. Om het nog maar
eens te benadrukken: ik ben heel
erg trots op ze! We besteden veel
aandacht aan onder meer het werkklimaat en de ontplooiingsmogelijkheden. De Van Schie Groep wil
een aantrekkelijke en eigentijdse
werkgever zijn. Daar doen we ons
best voor.”

op in. “Het is een mijlpaal die we
graag samen met de inwoners van
De Ronde Venen willen vieren. Op
zaterdag 22 september ontvangen
we onze relaties. En op zondag 23
september houden we Open Huis.
Op die middag is iedereen tussen
12 en 17 uur van harte welkom om
een kijkje te komen nemen en alles
te zien en aan te raken dat we in
huis hebben. Uiteraard met heerlijke hapjes en drankjes. Ik nodig
alle inwoners van onze gemeente
en daarbuiten graag uit voor een
bezoek. Het wordt de afsluiting
van een halve eeuw bedrijvigheid
en meteen ook de opstap naar de
komende 50 jaar. Want we zijn
en blijven bij de Van Schie Groep
voortdurend in beweging,” besluit
Gerard van Schie met zichtbare
trots zijn verhaal.

Van Schie viert 50 jaar met Open
Huis
Een halve eeuw Van Schie, dat is
niet niks. Gerard haakt er direct

We wensen Gerard van Schie en alle
medewerkers van het bedrijf een geweldig feest op 22 en 23 september en
vooral ook een gezonde toekomst toe!

Fietspuzzeltocht vanaf het Honk

chillen, kletsen en natuurlijk om een
dansje te wagen.
Het concert is in het gebouw van AJOC,
Immitsj. Dit zit achter de velden van
Argon en naast het scoutinggebouw;
kun je niet missen!
De entree kost 5,- en daarvoor krijg
je 2 kaartjes en 2 muntjes. Zo kun je
dus je vrienden meenemen en meteen
trakteren!* Wel even je ID meenemen,
anders kunnen we je niet binnenlaten...
Wees erbij en feest mee! Tot zaterdag!

Zaterdag 22 september hebben wij
een fietspuzzeltocht van ongeveer 20
kilometer. De puzzeltocht begint en
eindigt bij ons Honk, ook wel bekend
als de buurtkamer aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. Tijdens
de tocht zijn er een aantal opdrachten en onderweg, ongeveer op helft,
zorgen wij voor een gratis drankje. Ook
kun je onderweg een ijsje kopen voor
het goede doel. De opbrengst hiervan
gaat voor 100% naar een project in
Roemenië.
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
(16:00 - 20:00)
BBQ

Na afloop kun je genieten van
een gezellige BBQ met een
drankje. Deze zal plaatsvinden op het grasveld achter
het Honk. Uiteraard willen
we graag weten, in verband
met de inkopen, hoeveel
mensen er ongeveer komen.
Aanmelden kan via de website.
Locatie: Gosewijn van Aemstelstraat 5, Mijdrecht.
Toegang: gratis.
Consumpties: gratis.
Aanmelden: via de website.
ZATERDAG AVOND 22 SEPTEMBER (20:30 - 0:00)
Band "draw the parade"

25 jaar LEEF!, dat moet gevierd worden! Daar hoort muziek bij!
De band 'Draw the Parade' zal een
concert geven en zal zeker zorgen
voor een feestje, dat wil je niet missen! Verder is er uitgebreid tijd om te

* Het 2e kaartje dat je krijgt en weg
mag geven mag alleen gegeven worden
aan een niet LEEF-genoot.
Nog even op een rijtje hoe en wat:
Waar: Immitsj Zaal open: 20.30
Meenemen: ID-kaart en wat cash / iig 5
euro voor de entree
Voorverkoop: Geef je alvast op via de
website en je kaartje ligt klaar!
ZONDAG 23 SEPTEMBER
(10:00)
Samenkomst

Op zondag hebben wij een super
coole samenkomst in de Meijert. We
noemen dit een ‘Rode Loper Dienst’
omdat iedereen meer dan welkom is.
Die loper ligt er voor u/jou! Er komt
een theater voor jong en oud verzorgd
door Simon en Zo. We zingen een paar
mooie liedjes, en na afloop is er koffie
met gebak. Ook is er champagne om de
week feestelijk af te sluiten.
Locatie: Partycentrum De Meijert: Doctor J van der Haarlaan 6, in Mijdrecht.
Toegang: Gratis.
Aanmelden: niet nodig.
Consumpties: Gratis.
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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: Part-time verkoopster Keurslagerij Bader
Mijdrecht
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Financiële Administratie
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: VMWare Specialist
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider kleinschalig wonen
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen

Functie: SAP Consultant
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht Pedagogisch Medewerker De
Klimboom KDV / BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving

Functie: Facturist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Grafisch project manager
Organisatie: 4Life
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Marketingassistent (m/v)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Diverse uitdagende functies voor ambitieuze
professionals
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Ervaren ICT ServiceDesk Medewerker
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Accountmanager Data - IP
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Bediening
Organisatie: De Loogman Groep / Brasserie 10
Plaats: Amstelveen

Functie: .NET Software Engineer
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Oproepkrachten voor overdag
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker/Adviseur salarisadministratie M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoopmedewerker Algemeen icm BBL opleiding
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Teeltmanager
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht
Functie: Accountmanager binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Calculator / werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Part-time verkoopster Keurslagerij Bader
Vinkeveen
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen

Functie: Medewerker Operations (m/v) Fulltime (38 uur)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken B.V.
Plaats: Uithoorn

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

Functie: Pedagogisch Medewerker De Klimboom diverse
BSO locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: regio Breukelen

Functie: Part-time verkoopster / vakantiekracht Keurslagerij Bader Vinkeveen
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen

Functie: .NET ontwikkelaar
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Barman / Barvrouw
Organisatie: De Loogman Groep / Brasserie 10
Plaats: Amstelveen

Functie: Teamleider kliniek somatiek
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen

Functie: Pedagogisch Medewerker De Klimboom BSO Nes
aan de Amstel (vrij in de schoolvakantieweken)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving

Functie: (Aankomend) Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: PHP programmeur met ervaring
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur ArCo Catentering De Ronde Venen
Organisatie: ArCo Catentering
Plaats: Mijdrecht

Functie: Senior Java/Websphere Developer
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur ArCo Catentering Amstelveen
Organisatie: ArCo Catentering
Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker op OPROEPBASIS
Organisatie: Impliva B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Lijnrijder / standplaats Noord Amerika
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch medewerker
Organisatie: Kinderopvang Snoopy
Plaats: Leimuiden

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

Kruiswoordpuzzel week 36
1

2

3

4

5

6

10
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17

18
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26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

48

39

40

45
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51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
1

35

62

© Puzzelland

9

43

53

20

26

23

61

HORIZONTAAL:
1. Modeontwerp; 5. ondersteuning (Eng.);
10. kleine hoeveelheid donzige stof; 11.
mager; 12. stekelige plant; 14. achteruit; 16.
bloei; 18. stuwende kracht; 20. schaamte;
22. loot; 23. clown; 24. insect; 25. bewijsstuk; 27. accepteren; 29. cassettebandje;
30. flauwekul; 32. niets; 34. herkauwer; 35.
wilde haver; 37. interest; 39. populier; 42.
rad; 44. wintervoertuig; 46. god van de
vernietiging; 48. bouwland; 49. scheepstouw; 50. visje; 51. bedaard; 53. naar beneden; 55. grappig; 56. inwendig orgaan; 58.
ooievaar; 60. Europeaan; 61. vod; 62. zonder onderbreking; 63. uitrusten.
VERTICAAL:
1. Kasteel (fr.); 2. bloedvat; 3. voorzetsel; 4.
punt van een lijst; 6. melkklier; 7. door; 8.
bout; 9. schatten; 12. handelsterm; 13. de
moeite waard zijn; 14. hoog bouwwerk; 15.
nummer; 17. deel van een fuik; 19. gedwee;
21. wolpluisje; 26. alleen; 27. niemendal;
28. versteende moeder; 29. naam; 31. hemellichaam; 33. op welke wijze; 36. druk
praten; 37. deugniet; 38. aalvork; 39. afscheidsgroet; 40. lang tapijt; 41. walkman
met cd‘s; 43. dochter van Cadmus; 45. gelofte; 47. lage temperatuur; 52. koppelriem; 53. wrede Romeinse keizer; 54.
cultusgebruik; 55. geliefde van Zeus; 57.
dik; 59. gevuld.

Sudoku week 36
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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1 2
7
6
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4
6
8
9
9
5 8
4 2
1 8
6
3 4
1
9 4 5

5
3
7
7 3
6 1

Oplossing puzzels week 35
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