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Hard oefenen voor gratis slotoptreden in De Boei
Na dagen van improviseren verzorgen diverse muzikanten uit De Ronde Venen en omgeving op zaterdagavond 29 september met
elkaar in De Boei in Vinkeveen een spetterend optreden. Het concert vormt de afsluiter van het YouPlay Workshop & Improvisatiefestival dat deze week plaatsvond in Mijdrecht, Vinkeveen en Uithoorn. Het festival richt zich op voornamelijk jonge amateurmuzikanten en wordt georganiseerd door Stichting SWING in samenwerking met De Hint. Het Marc Scholten Sextet, dat onder
andere deel uitmaakt van het Metropole Orkest, zal die avond meespelen met het YouPlay Orkest en de avond afsluiten met een
exclusief optreden. Het sextet werkt vooraf ook mee aan de improvisatieworkshops en aan de repetities van het YouPlay Orkest.
Het concert in De Boei begint om 20 uur en de entree is gratis. Zie ook pagina 10. 			
foto rob isaacs

College presenteert sluitende begroting 2013
15:02

Pieter Palm: “Fundament gezonde gemeentelijke financiën is gelegd”
De gemeenteraad heeft het college van B&W een sluitende begroting voor 2013 gepresenteerd. Daarmee is
een belangrijke stap gezet in het weer gezond maken van de gemeentelijke financiën. Eerder dan verwacht
is het gelukt de gemeentelijke inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. De begroting
2013 wordt op 8 november in de gemeenteraad behandeld.

Teneinde de gemeentelijke financiën op orde te krijgen, heeft de
gemeenteraad besloten de komende
jaren ruim 4,5 miljoen euro te
bezuinigen en de eigen inkomsten
te verhogen. Afgesproken is deze
maatregelen geleidelijk door te
voeren om een schokgolf te voorkomen, maar ondanks deze voorstellen leek het niet te lukken om de
begroting 2013 sluitend te krijgen.
Dit is nu wel gelukt.
In juni van dit jaar werd in de
Voorjaarsnota, waarin een beeld
wordt geschetst van de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën,
nog uitgegaan van een tekort van
1,8 miljoen euro op de begroting
voor 2013.

Dit tekort blijkt nu, door 850.000
euro extra inkomsten aan overheidsbijdragen, mee te vallen.
Het resterende gat van 1 miljoen
dat overblijft wordt in de thans
gepresenteerde begroting 2013
weggewerkt, door aanvullende
bezuinigingen op een aantal
terreinen van het gemeentelijk
beleid. Uiteindelijk leiden deze
maatregelen tot een overschot
van een kleine vier ton op de
begroting van 2013.
Wethouder Pieter Palm
(Financiën) is verheugd:
“Hiermee hebben we een fundament gelegd onder één van onze belangrijkste doelen: het weer gezond

maken van
de gemeentelijke
financiën.’’ Lees verder op pagina 3.

onder één dak
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

M’n ouwe opa
Heeft u nog actief meegedaan aan de
Nationale Burendag?

Zijn de verkiezingen in De Ronde
Venen goed verlopen?

Wethouder Kees Schouten heeft
afgelopen zaterdag verschillende
van de 17 activiteiten bezocht. Daar
zat ‘onze eigen activiteit’ niet bij.
Nationale Burendag was voor ons
een mooie gelegenheid om aan het
eind van de middag al onze buren
uit te nodigen voor een nadere kennismaking met onze nieuwe buurt.
Ik heb gemerkt en gehoord dat het
heel gezellig en nuttig was. Precies
waarvoor Nationale Burendag is
bedoeld en waarom het Oranjefonds
hier zich sterk voor maakt. Buurten
worden leuker en socialer als je
elkaar beter leert kennen (en je ook
inzet voor de buurt).

Jazeker. In de aanloop zaten een
paar foutjes, maar die zijn bijtijds
gecorrigeerd. De organisatie liep
goed en de stembureauleden hadden zich prima voorbereid. Inmiddels lijkt ook bijna iedereen eraan
gewend te zijn dat alleen de stempas
niet voldoende is, je moet je ook
legitimeren als je gaat stemmen.
Slechts een paar mensen zijn door
het stembureau weggestuurd. De
uitslag in De Ronde Venen was ruim
voor middernacht binnen en er was
een hele hoge opkomst.

Vervolg van voorpagina.

Bent u net als het rijk ook bezig met
de begroting voor het nieuwe jaar, en
wat heeft de begroting voor ons in
petto?

zitting hebben gehad. Het college
is de deelnemers in deze groepen
dankbaar voor de inzet en de bijdrage die zij hebben geleverd in het
gezond maken van de gemeentelijke
financiën.

Met de presentatie van de begroting van 2013 geeft het college het
belang aan om nu door te pakken
en financieel orde op zaken te
stellen.
Wethouder Palm waarschuwt
De afgelopen jaren is de financiële
echter voor teveel optimisme: “Het
druk op de gemeente toegenomen
feit dat we de
als gevolg van
Wethouder Palm: “Het feit gemeenteraad
andere regelsluitende
geving en het
dat we de gemeenteraad een een
begroting kunoverhevelen van
sluitende begroting kunnen nen aanbieden
taken van rijk
goed nieuws,
naar gemeente.
aanbieden is goed nieuws, ismaar
het beteDaarnaast
maar het betekent niet dat kent niet dat we
houden de
er al zijn. We
economische
we er al zijn.”
gaan een paar
ontwikkelingen
financieel magere jaren tegemoet.
en de financiële gevolgen daarvan
De bezuinigingsvoorstellen moeten
overheden al enige tijd in haar
nog verder worden uitgewerkt en
greep.
uitgevoerd. Dat zal op sommige
punten pijn gaan doen. Daarnaast
De bezuinigingsvoorstellen die nu
moeten we rekening houden met
in de begroting zijn verwerkt zijn
het feit dat ook het nieuwe kabinet
deels afkomstig van de speciaal
fors zal moeten bezuinigen om de
in het leven geroepen expertfinanciën op orde te krijgen. Dit zal
en participatiegroepen waarin
waarschijnlijk zijn weerslag krijgen
inwoners en vertegenwoordigers
op het bedrag dat de gemeente
van maatschappelijke organisaties
jaarlijks van het rijk ontvangt.’’

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 29 september
• Open Huizendag, div. makelaars
De Ronde Venen
• Opening nieuw clubgebouw
Scouting Abcoude
• Skin & Lifestyle Event,
Instituut Périne, Mijdrecht
• Woonmarkt, Karwei, Mijdrecht
• Verzamelaarsmarkt De Meijert
• Vertrek Turfrace, WVA, Vinkeveen
• Sample Sale, Toplicht, Vinkeveen
• Trend Show de Passage, Mijdrecht
• Live muziek bij Restaurant Corfu
• Bingo-avond, Buurthuis Ons
Streven, Amstelhoek
• Optreden YouPlay orkest, De Boei,
Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Op 30 oktober wordt de begroting
2013 in een gezamenlijke commissievergadering besproken. De
gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 8 november. De
vergadering begint om 16 uur.

Het college heeft de afgelopen
weken intensief vergaderd over
de begroting. Dat komt omdat we
aan de raad willen voorstellen
extra stappen te zetten om al in
2013 financieel ‘op orde’ te zijn.
Oorspronkelijk wilden we daar een
paar jaar de tijd voor nemen. Dat
betekent overigens dat besluiten die
nu worden genomen, natuurlijk de
komende jaren wel hun effect zullen
hebben. U leest daar elders meer
over. Onder leiding van de wethouder
financiën Pieter Palm is er door de
organisatie hard aan gewerkt. Ook
de overige wethouders zijn er nauw
bij betrokken. Evenals betrokken
organisatie en personen die ons via
zogenoemde participatiegroepen
hebben geadvi-seerd. Wij zijn hen
zeer dankbaar voor hun meeden-

ken bij het weer financieel gezond
maken van de gemeente.

Vindt u het leuk om op bezoek te gaan
bij 60 jarige huwelijksfeesten?
Het is één van de bijzondere kanten
van het burgermeesterschap. Eerlijk
gezegd vind ik het een voorrecht om
bij mensen, die ik nog niet ken, thuis
te mogen komen, om hun levensverhaal en hun passies te horen.
Elke keer blijkt dat iedereen zijn of
haar eigen boeiende geschiedenis
heeft, die mij vaak ook zicht geeft
op zaken die binnen de gemeente
spelen. Soms krijg ik mooie tips. Het
geheim van een 65-jarig huwelijkspaar: “Wij hebben elkaar altijd als
gelijkwaardig beschouwd, in alle
omstandigheden, en altijd alles met
elkaar gedeeld.”

Help mee uw buurt veiliger te maken
en geef u op voor Burgernet
Wilt u meehelpen om verdachten van misdrijven op te sporen en vermiste personen terug te vinden? En bent u 16 jaar of ouder? Geef u dan
op voor Burgernet. Met Burgernet werken inwoners, gemeente en politie
samen om uw buurt of werkomgeving veiliger te maken. Dat gebeurt via
een telefonisch netwerk van bewoners en medewerkers van bedrijven.
De Ronde Venen was in 2008 een van de eerste gemeenten in Nederland waar
Burgernet werd ingevoerd. En met succes. Dankzij de inzet van Burgernet in
De Ronde Venen zijn onder andere verdachten van een overval aangehouden
en vermiste personen gevonden. Inmiddels zijn er in onze gemeente ruim
3.400 Burgernet-deelnemers, maar: hoe meer, hoe beter. Daarom doet De
Ronde Venen, samen met alle andere Utrechtse gemeenten, mee aan een actie
om meer deelnemers te werven.
Hoe werkt Burgernet?
Deelnemers aan Burgernet krijgen een bericht via hun (vaste of mobiele)
telefoon als de politie op zoek is naar een verdachte van een misdrijf of een
vermist persoon. Ziet u iemand die aan het doorgegeven signalement voldoet?
Dan belt u het gratis Burgernettelefoonnummer, dat direct uitkomt in de meldkamer van de politie. Agenten die op dat moment met het incident bezig zijn,
kunnen dan nog gerichter hun actie vervolgen. Op www.burgernet.nl staat een
filmpje over de werking van Burgernet.
Extra ogen en oren op straat
Veel mensen willen én kunnen een steentje bijdragen aan de veiligheid en
leefbaarheid van hun eigen wijk of de plaats waar zij werken. Met de informatie vanuit Burgernet (naar wie is de politie op zoek?) kunnen zij een directe
bijdrage leveren en zijn/vormen zij de extra ogen en oren op straat. Dankzij
de inzet van Burgernet zijn al diverse verdachten op heterdaad door de politie
aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie verstrekt.
Deelname aan Burgernet is gratis. Opgeven kan via www.burgernet.nl of door
contact op te nemen met de gemeente De Ronde Venen, tel.0297 291835.
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Opa worden is iets dat eigenlijk
met geen pen valt te beschrijven.
Je kinderen komen je vertellen
dat het er aan zit te komen. Dan
volgt het lange wachten. Het is
mij tot nu toe twee maal ten deel
gevallen. Ieder die hetzelfde
geluk is overkomen zal beamen
dat het bijzondere gebeurtenissen zijn. Dat alles schept een
band die de nazaten van je
kinderen als waardevol de rest
van hun leven mogen meenemen.
Misschien zegt hij later nog wel
eens vol trots dat zijn opa de
Luistervink schreef, die door veel
mensen werd gelezen.
Er was ook een aanstaande opa,
die in een auto met gestolen
kenteken (en zelfs al dertig
jaar zonder rijbewijs) richting
Amsterdam trok, om daar uitbundig te vieren dat zijn dochter
zwanger is. En passant wordt
nog even getankt zonder te
betalen. De week daarvoor was
de politie al langs geweest om de
bedragen te incasseren van de
vorige vier keer die hij zonder te
betalen had getankt. Logisch dat
hij ook dit keer geen geld had
om de rekening te voldoen. Wie
snapt dit nou niet? Die maffe
politie die hem was gevolgd, was
de oorzaak dat hij het nodig vond
zeven politieauto’s te rammen.
Hadden ze maar niet achter hem
aan moeten komen, toch? Die
mafkezen die een file creëerden
om hem tot stoppen te dwingen
hadden even dieper na moeten
denken. Hoe kon hij nou met één
oog zien dat er matrix borden
oplichtten die de nadering van
een file aangaven? Zo zag hij
ook niet dat hij kon uitwijken
op de baan die bewust was vrij
gehouden om eventueel ruimte
te geven. Volkomen terecht dat
de agenten die de fuik hadden
bedacht voor de rechter worden gesleept, zo redeneert hij.
Wie z’n kont brandt moet op de
blaren zitten! Dat strafblad van
twintig velletjes papier? Allemaal kleine lulligheden die niks
voorstellen. Nee, ik ben zelf ook
slachtoffer, vertelde de man de
rechter. Om dat te onderstrepen
zat hij in een rolstoel. Niet dat
daar ook maar enige medische
indicatie of noodzaak voor is. De
advocaat die meneer verdedigt
is aanstaande dinsdag ziek. Het
proces dat al een eis van tien
jaar onvoorwaardelijk opleverde,
wordt gelukkig vertraagd. Eindelijk gerechtigheid.
Ik zal er trots op zijn als m'n
kleinzonen het liedje ‘M'n ouwe
opa’ van Leen Jongewaard zullen gaan zingen. Leuk. Ik heb
op voorhand al te doen met het
eerder aangehaalde nog niet
geboren kleinkind dat de regels
van dit vers niet over de lippen
zal kunnen krijgen.
Luistervink
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Kort nieuws
De Ronde Venen

De Stem van de
Roepende in Horizon
Op zondag 30 september verzorgt
Horizon de zevende uitzending in
een reeks van acht met als onderwerp “De stem van de Roepende”;
de inspirerende herinnering
aan Jezus, de bijbelse bronnen
van het geloof. Aan de discussie
nemen deel: Harry Dijkstra (PKN
Mijdrecht – De Rank); Anton van
Hilten (pastoraal medewerker
PKN Uithoorn); Drs Coen Stoll
(theoloog PKN Wilnis De Ontmoeting) en Pastoor Wim Vernooij
(RK Vinkeveen). Gespreksleider is
Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren van 9 tot
10 uur op RTV Ronde Venen.

Mijdrecht

Luisteren èn kijken
naar Psalmen
De Protestantse Gemeente van
Mijdrecht houdt in De Rank aan
de Prins Bernhardlaan 2 iedere
zondagochtend twee erediensten,
eerst om 9.30 en daarna om 11
uur. In die laatste dienst gebeurt
steeds iets bijzonders. Komende
zondag 30 september staat het
thema Psalmen, de aloude geloofsliederen van Israël en van de
kerk, centraal, en in het bijzonder de verschillende manieren
waarop Psalmen gezongen kunnen
worden. Er is veel muziek en zang
om met de oren van te genieten,
maar het oog wil ook wat! Voor
alle kerkgangers is er daarom een
mooi vormgegeven boekje met
fraaie afbeeldingen bij enkele
Psalmteksten. En voor de kinderen is er een prachtige knutselplaat. Info: tel. 0297- 281464.

DE GROENE VENEN

Kangoeroetraining bij korfbalvereniging
De Vinken
Aankomende zaterdag 29 september
kunnen kinderen uit
groep 1, 2 en 3 weer
komen meetrainen
bij de Kangoeroes
van korfbalvereniging
De Vinken. Er is een
springkussen, we doen
allerlei spelletjes en
de kinderen krijgen
achteraf een leuk
aandenken mee. Lijkt het jou en
je vriendjes en vriendinnetjes ook
leuk om een keer met ons mee te
trainen? Kom dan zaterdag in sportieve kleiding van 10.00 tot 11.00

uur met ons meedoen! Voor meer
informatie kijk op www.de-vinken.nl.
Tot zaterdag! Groetjes, Roos en
Maaike

Scouting Vinkeveen bezoekt Alpaca Farm
Afgelopen zaterdag hebben 15
meiden en hun leidsters een bezoek
gebracht aan de Alpaca Farm van
Anita Huls in Wilnis. Het was voor
Anita de eerste keer dat er zo’n
officieel bezoek op haar boerderij
verwelkomd werd. Er werden wat
versnaperingen ingeslagen en de
vaste zaterdaghulp Kirsten was al
vroeg in de weer om alles er netjes
uit te laten zien. High Meadow
Farm, de naam die Anita aan haar
(hobby) boerderij heeft gegeven,
draait pas sinds maart vorig jaar en
heeft sindsdien al heel wat veranderingen doorgemaakt.
De komst van een paard, een echte
quator-horse; de geboorte van drie
veulens in de zomer van 2011; de
komst van twee echte dekheng-

sten, waarvan één vanuit NieuwZeeland! En de geboorte van haar
eerste eigen fok!
Vol enthousiasme liepen de meiden
tussen alle Alpaca’s, terwijl er
vanalles werd uitgelegd over de
Alpaca. Een emmer met brokjes
deed ze uiteraard nog dichterbij
komen, al vonden sommige dames
toch het paard interessanter. Ook
de vier honden (Newfoundlanders)
konden rekenen op vele knuffels. Er
was uiteraard een zak met Alpacawol om te voelen hoe zacht en fijn
deze wol is. Met een mooie folder
en een bedankje voor Anita en Kirsten werd het bijzonder plezierige
bezoek afgesloten.
Op de site www.anitahuls.nl kunt u
terecht voor meer informatie.

Leer schaatsen bij de Abcouder IJsclub
Wat is leuker in het geval van natuurijs tegen je vriend(innet)jes te
roepen: “Kom op, we gaan naar de
Fortgracht gezellig schaatsen”. En
op de Fortgracht wordt het pas echt
leuk als je kunt schaatsen en dat
kunt leren. Al vele jaren gaat de Abcouder IJsclub naar de Jaap Edenbaan Amsterdam om jou en al die
andere kinderen te leren schaatsen
op een leuke en vooral sportieve
wijze. Door die schaatstraining leer
je schaatsen, je lichaamsbalans
en houding sterk te verbeteren, je
conditie te vergroten en je spieren
te versterken. Dat alles wordt je
geleerd door gecertificeerde jeugdtrainers, die een opleiding hebben
gehad van de schaatsbond KNSB.
Als je tussen de 6 en 12 jaar bent
kun je meedoen.
Je krijgt les van oktober t/m maart,
elke zaterdagochtend. Er wordt
vertrokken per bus om 08.45 uur
vanaf het Dr.v. Doornplein en daar
word je om 11.00 uur weer afgezet.

Je krijgt hulp bij het onderbinden
van de schaatsen en al die andere
dingen die nodig zijn voor de les.
Terwijl jij schaatst kunnen je ouders
een lekkere luie ochtend hebben
met ontbijt en krant, hoewel ze
natuurlijk ook mee mogen met de
bus en kunnen kijken hoe goed je al
bent. Ook kunnen ze op de schaatsbaan in het schaatsrestaurant thee/
koffie drinken. Leuker, gezelliger en
leerzamer kunnen we niet maken.
En in de zomermaanden kun je leren skeeleren, zodat je in de winter
nog beter schaatst. Daarnaast wordt
gezorgd voor conditietraining,
(race-)fietsen, hardlopen. Schaatsen
is net als fietsen, als je het eenmaal
door hebt, vergeet je het nooit meer
enneh, bovendien jong geleerd is
oud gedaan. Aanmelden kan per
e-mail: info@abcouderijsclub.nl,
geef je naam, adres, geboortedatum
en telefoonnummer en de Abcouder
IJsclub zorgt voor de rest. Meer
informatie is te vinden op:
www.abcouderijsclub.nl.

Mijdrecht

Ds. Brandsma in
De Wegwijzer
Zondag 30 september gaat ds. H.P.
Brandsma voor in beide diensten
in de Christelijke Gereformeerde
Kerk De Wegwijzer, Koningin
Julianalaan 22, in Mijdrecht. Hij is
emeritus predikant, al 81 jaar oud
en woont in Hoorn. Zijn laatste
gemeente was Den Helder.
De morgendienst begint om 10
uur en de middagdienst om 17 uur.
In de middagdienst zal er vanuit
de catechismus gepreekt worden,
zondag 44 is aan de beurt voor
behandeling. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom. Meer over
De Wegwijzer is te vinden op
www.CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht

Bingo avond bij OKK

Dinsdagavond 2 oktober vindt
de tweede bingo avond van het
seizoen plaats bij toneelvereniging
OKK. Ook dit keer zijn er weer
vele mooie prijzen te winnen,
waaronder een tablet als hoofdprijs. Locatie: De Meijert te
Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Prijzen zijn 0.50 eurocent per lot.

Woonmarkt bij Karwei Mijdrecht
Aanstaande zaterdag 29 september vindt bij Karwei Mijdrecht de jaarlijkse woonmarkt plaats. Naast allerlei nieuws op het gebied van meubels
en decoratieve artikelen zijn er spectaculaire aanbiedingen, er is een
demonstratie van de Kärcher Window Vac en u kunt de kramen bezoeken
van Lingerie Bonne Nuit en van delicatessenwinkel ‘Puur’. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd met leuke prijzen, en voor iedere
bezoeker is er een gratis pannenkoek.

TTC De Merel organiseert Herfsttoer
Op zondag 7 oktober a.s. organiseert TTC de Merel de Herfsttoer; de laatste groepstocht voor
racefietsers van dit fietsseizoen.
Deze rit wordt gefietst achter voorrijders. Ook nu zijn er weer ervaren
toerleiders waarachter in de luwte
prima gereden kan worden Er
wordt gefietst in twee groepen.
De eerste groep legt een afstand
af van 115 km. Deze groep zal
maximaal met een snelheid van 30
km per uur fietsen. De rit gaat via
Ouderkerk en het Amsterdamse Bos
naar IJmuiden. In Zandvoort is de
koffiepauze waarna door de duinen
en via Lisse en Leijmuiden weer
terug richting Vinkeveen wordt
gefietst.
De tweede groep fietst 95 km met

een maximale snelheid van 27 km
per uur. Ook deze groep gaat via
Ouderkerk en het Amsterdamse Bos
maar buigt voor Haarlem richting
Cruquius alwaar de koffiepauze zal
zijn. Bij Lisse wordt de route van
de 115 km rit weer opgepakt naar
Vinkeveen. Voor beide ritten zijn de
deelnamekosten voor niet Merelleden 3 euro. Leden van de NTFU
betalen een euro minder.
Op zondag 7 oktober wordt er vanaf
8.00 uur verzameld in Eetcafé de
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. Om
8.30 uur is het vertrek.
Veiligheid staat bij De Merel hoog
in het vaandel. Het dragen van een
helm is dus verplicht!
Kijk voor meer info op
www.ttcdemerel.nl.
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VLC-leerlingen aan de slag met maatschappelijke stage
De leerlingen van klas A2b van
het VLC in Mijdrecht hebben
geholpen bij de organisatie van het
Cruijff Court toernooi op het Argon
complex. Naast het uitzetten van
velden hielpen de kinderen mee
met scheidsrechteren, uitslagen
noteren en het begeleiden van extra
onderdelen.
Hiermee is het de eerste tweede
klas dit schooljaar die de maatschappelijke stage doet. Met veel
inzet en plezier werd het toernooi
begeleid.
’s Ochtends werd de klas ontvangen
op het gemeentehuis om uitleg te
krijgen over de werking van de
gemeente De Ronde Venen, er werd
onder andere een quiz gespeeld,
de leerlingen werden ingedeeld in
groepen voor de middag, er kwam
een heuse scheidsrechter om uitleg
te geven over de taken van een
spelleider, daarna ging het naar de

velden. Op het kunstgras werden
drie velden uitgezet, de wedstrijdschema’s en veldnummers opgehangen en om 13.30 uur begon het
toernooi.
Naast de wedstrijden begeleidden
de leerlingen extra activiteiten
zoals penalty’s schieten, bal hooghouden en schieten in een schiettoren. Vooral dit onderdeel was erg

populair. Ook was er een tweetal
actief met foto’s maken en een
persbericht schrijven.
Nadat de finale wedstrijd was
gespeeld werden de spullen
opgeruimd en sprak Bas Bokkes,
sportmedewerker van de gemeente
De Ronde Venen, de groep nog toe.
Duidelijk bleek dat hij zeer tevreden was over de inzet van klas A2b.

Vrijdag 21 september jl. trakteerde de Lions Club Vinkeveen en Waverveen
bewoners van Maria-Oord en Zuiderhof op een uitje in Amsterdam met de
tram genaamd ‘Red Crosser’. Geen gewone tram, maar één die speciaal is
ingericht op het vervoer van minder validen. De tram is een idee van het Rode
Kruis (vandaar ook de naam ‘Red Crosser’) waarbij ook plek wordt geboden
voor een aantal meerijdende vrijwilligers om de passagiers de helpende hand
te reiken. Een unieke gelegenheid voor de ouderen onder ons, die slecht ter
been zijn of in een rolstoel zitten, om onze hoofdstad toch nog eens te kunnen
bezoeken. De aangepaste touringcar bracht de groep van in totaal 32 personen (incl. begeleiders) naar de hoofdstad waar kris-kras door de stad werd
ge‘crossed’. Onderweg werden vele enthousiaste herinneringen gedeeld. Tegen
het einde van de middag werd de groep weer in de touringcar naar Vinkeveen
gebracht. Aan de stralende gezichten te zien en te horen aan de vele bedankjes, had iedereen het erg naar zijn zin gehad, uiteraard ook met dank aan de
meereizende vrijwilligers van Maria Oord, Zuiderhof, Red Crosser en de Lions.

Onder een onverwacht bleek najaarszonnetje werd op donderdag 20
september de jaarlijkse Veteranendag gespeeld bij Tennisvereniging
Mijdrecht. De weersvoorspellingen
gaven niet veel goeds aan, maar dat
viel allemaal reuze mee, een enkel
klein buitje viel, maar de deelnemers
konden gewoon doorspelen.
De koppels met de meeste punten
waren: DD: Lenny van Diemen en
Hanneke Oort; HD.a: Jaap Lodder en
Pieter van Diemen; HD.b: Koos de
Bruin en Paul Strucks en GD:
Nel Leeuwerik en Hans Leeuwerik.

Deze herfst nog een cursus volgen?
In de maand oktober zijn nog plaatsen vrij bij de workshop Familieopstellingen en bij de lezing De Stijl.
Ook kunt u nog etsen bij Grafiek
droge naald of een vaas maken met
Raku stoken. Keus genoeg.
Inschrijven kan via de Rabobank of
via internet op www.cursusproject.nl
Wie meer wil weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan
bellen 0297 261849, of mailen:
auwert@casema.nl. Nieuws vindt u
ook bij http://cursusproject.hyves.nl
of volg ons op Twitter;
@Cursusproject.

Abcoude

Op zaterdag 6 oktober a.s. is er van
9.30-12.00 uur een tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs
in het Piet Mondriaan Gebouw te
Abcoude. Er worden tweedehands
(merk)kinderkleding, speelgoed en
sportartikelen verkocht. Op donderdagavond 4 oktober van 19-21
uur en op vrijdagochtend 5 oktober
van 9-11 uur kunnen artikelen en
kleding worden ingeleverd in het
Piet Mondriaan Gebouw. De grote
zaal boven is met de lift en trap
bereikbaar. Aangenomen wordt
speelgoed (geen knuffels) en schone
(merk)kleding voor herfst en winter,
uiteraard zonder vlekken of gaten, in
de maten 92 t/m 176. Kleding graag
inleveren in dozen of vuilniszakken
voorzien van een sticker met uw
naam, adres, telefoonnummer en het
totaal aantal ingeleverde dozen of
zakken. De beursorganisatie voorziet
de kleding van een prijssticker.
Speelgoed en sportartikelen kunt u
thuis zelf prijzen. Het klantnummer
dat u hiervoor nodig hebt, is aan te
vragen op via de mail: voor.elkaar@
hotmail.com of tel: 06-38290004
na 18.00 uur. Ook voor allerhande
informatie en voorwaarden over de
beurs kunt u hier terecht.
Niet-verkochte kleding en speelgoed
wordt na afloop opgehaald door het
Roemenië-comité. De inbrenger van
de artikelen ontvangt de helft van de
verkoopopbrengst retour. De andere
helft doneert de beursorganisatie
aan een goed doel voor jongeren/
kinderen in Abcoude/Baambrugge.
Aanmeldingen hiervoor kunt u
doorgeven op: 06-38290004 of voor.
elkaar@hotmail.com.

Op zaterdag 6 oktober wordt in de
Dorpskerk van Abcoude van 10 tot
15 uur een tweedehands kledingbeurs gehouden. De opbrengst is
bestemd voor het onderhoud van het
monumentale kerkgebouw op het
Kerkplein.
De organisatie is op zoek naar: alle
soorten kleding, sieraden, lakens,
dekbedhoezen, tafelkleden, tassen en
schoenen. Alles wat u inbrengt moet
wel schoon en heel zijn.
Waar en wanneer kunt u uw spullen
brengen?
* in de consistoriekamer van de
dorpskerk (ingang aan de achterzijde
van de kerk)
* vrijdag 28 september van 13.00
tot 15.30 uur en
zaterdag 29 september van 10.00
tot 12.00 uur
Alles wat niet verkocht wordt gaat
via de Stichting Reikt elkaar de hand
naar de Oekraïne.
Nadere info bij Annie Pijlman, tel.
0294-284163 en Janneke Tumpane,
tel.0294-284835.

Vinkeveen

Speelgoed- en
kinderkledingbeurs

Na afloop werd het Veteraantje (ontworpen en gemaakt door Hanneke
Oort) onder luid gejuich uitgereikt
aan een zeer verraste Corrie Hoogeveen (foto), onder meer voor haar
verdiensten met betrekking tot de
groenvoorziening op het tennispark.

Cursusproject DRV
in oktober

Abcoude

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs

Lions Vinkeveen verzorgt uitstapje Amsterdam

‘Veteraantje’ voor
Corrie Hoogeveen bij
TV Mijdrecht

Kort nieuws

Lions fundraisingdiner levert mooi bedrag op
voor Emma Kinderziekenhuis
Het op 12 mei jl. jaarlijkse fundraisingdiner van de Lions Abcoude-Baambrugge heeft dit jaar 5225 euro opgebracht voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. Vorige week is op symbolische wijze de cheque overhandigd aan
vertegenwoordigers van het ‘Emma’, waarmee een substantiële bijdrage is
geleverd aan sport- en revalidatie-apparatuur op de afdeling oncologie van het
vernieuwde Emma Kinderziekenhuis in het AMC.
Het Fundraising diner vond plaats in de bijzondere ambiance van de culinaire
Boerderij Lindenhoff te Baambrugge en was mede mogelijk gemaakt dankzij
de enthousiaste bijdrage van chef-kok Luc Kusters van restaurant Bolenius
uit Amsterdam en vele andere vrijwilligers en sponsoren. De 80 deelnemende
gasten waren bereid stevig in de buidel te tasten voor een onvergetelijke
avond, met hoog kwalitatieve producten en overheerlijke wijnen uit de
Lindenhoff-selectie.

Peuterspeelzalen Duimelot uit Wilnis
en De Duikelaar uit Vinkeveen organiseren op zaterdag 13 oktober een
speelgoed- en kinderkledingbeurs
bij peuterspeelzaal de Duikelaar,
Tuinderslaantje 5 in Vinkeveen. De
verkoop vindt plaats tussen 10.00 en
11.30 uur.
Men kan er terecht voor (winter)
kinderkleding vanaf maat 86
en speelgoed. De niet verkochte
artikelen kunnen, indien men dat
wenst, worden geschonken aan een
goed doel. Dit is Stichting Roki die
zich inzet voor Roemeense wees en
-zigeuner kinderen.
Zestig procent van de opbrengst is
voor de verkoper en veertig procent
van de opbrengst is voor de peuterspeelzalen.
Voor een klantnummer of informatie
kunt u (vóór donderdag 11 oktober)
contact opnemen met Angelique
Corcione 06-46068088 of Mirjam
Heijman 0297-27x1908 of mailen
naar duikelaar.duimelot.beurs@live.
nl. Info en spelregels staan op:
www.123website.nl/duikelaarduimelot-beurs.

Tweedehands kledingbeurs in Dorpskerk

Mijdrecht

Kinderkledingbeurs
Twistvliedschool
De Twistvliedschool in Mijdrecht organiseert ook dit jaar een kinderkleding- en speelgoedbeurs, en wel op
zaterdag 6 oktober. Van 9 tot 11.30
uur staan de deuren van de school
wijd open voor iedereen die op zoek
is naar tweedehands kinderkleding in
maat 92 t/m 176 en speelgoed. Dus
liggen je kasten vol met kleding die
niet meer wordt gedragen en speelgoed dat niet meer wordt gebruikt?
Bied het te koop aan! Voor elk item
dat verkocht wordt ontvang je 60%
van de door jou zelf bepaalde prijs
(40% van de opbrengst is voor
de school). Verkopen kan met een
verkoopnummer. Voor het aanvragen
van een verkoopnummer (dit kan tot
uiterlijk 3 oktober) of voor meer informatie mail je naar kledingbeurs@
twistvliedschool.nl of bel naar Erika
Posdijk, tel. 0297-581180

Amstelhoek

Bingo op
29 september
Het nieuwe bingo seizoen is ook
in de Amstelhoek weer begonnen.
Zaterdag 29 september kan men
weer gezellig komen bingospelen.
De avond begint om 20 uur (zaal
open ca. 19 uur). Er worden weer
tien ronden gespeeld met vele
mooie prijzen. De entree en het
eerste kopje koffie zijn gratis. Er
wordt weer gerekend op een grote
opkomst. Adres: Engellaan 3a
Amstelhoek.
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Ot & Sien heeft 22 augustus een
tweede locatie geopend in Vinkeveen

Ontvang op vertoon van deze advertentie een

Prénatal cadeaubon van € 50,per plaatsingsdag
Bij het afsluiten van een contract voor plaatsing in het kinderdagverblijf
(kinderen van 0 t/m 4 jaar) ontvangt u eenmalig 1 cadeaubon per plaatingsdag.
Deze actie is geldig van 1 oktober tot 1 januari 2013.

Ot & Sien is opgericht
in 2002 en is een kleinschalig, huislijke kinderopvang. Ot & Sien biedt
professionele opvang aan
kinderen in de leeftijd van
tien weken tot dertien jaar.

Herenweg 61
3645 DR Vinkeveen
T: 0297 - 262343
E: info@kinderopvangotensien.nl
W: kinderopvanotensien.nl

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Golfclub Veldzijde organiseerde
in het weekend van 15 en 16
september de clubkampioenschappen strokeplay op Golfpark Wilnis.
In totaal streden 34 heren en 13
dames om de beker. Na drie rondes
spelen werden Kim Versleijen
en Tim de Kraker Clubkampioen
Strokeplay 2012.
Op de foto: staand Berend ’t Hoen
– Joke Schiphorst – Guus van Acker
– Kim Versleijen en zittend Andrea
van Dort – Tim de Kraker. 		

Donderdag 20 september is de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis
met 61 deelnemers op stap geweest naar het Dolfinarium te Harderwijk.
De dolfijnenshow heette Droomwens en het gezelschap werd meegenomen naar de dolfijnenwereld. Iedereen heeft erg van de show genoten
en toen op naar de voortreffelijke lunch. Daarna kon men zelf het park in
om de dieren te bekijken. De tijd ging te snel, want de bussen stonden al
te wachten. De dag was mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbij
Fonds en vele vrijwilligers. Dankzij C1000 ging iedereen met wat lekkers
naar huis. Een leuke dag!

foto marika romeijn

In de vroege ochtend
van woensdag jl. zijn drie
automobilisten betrokken
geraakt bij een aanrijding
op de A2. Een automobilist uit Best reed op
de A2 in de richting van
Utrecht. Bij Abcoude
was hij verdiept in zijn
navigatiesyteem en
lette daardoor kort niet
op het overige verkeer.
Daardoor merkte hij een voor hem rijdende automobilist uit Amsterdam te laat op. Een botsing was
het gevolg, waardoor het rechterachterwiel van de voorste auto afbrak. De veroorzaker botste na de
aanrijding tegen de rechter vangrail, andere auto kwam op de linkervluchtstrook tot stilstand. Een
derde automobilist kon op het afgebroken achterwiel niet ontwijken en kwam eveneens op de linker
vluchtstrook tot stilstand. De drie bestuurders moesten een blaastest afleggen. Daarbij scoorde de
man uit Best bij de ademanalyse 430 ug/l, bijna twee keer het wettelijke maximum van 220 ug/l.
Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
			
foto peter bakker

De brandweer in de regio heeft maandag jl. veel meldingen
van stormschades te verwerken gekregen. In Mijdrecht kwam
een melding binnen van een afgebroken tak op de Dr. J. vd.
Haarlaan. In Vinkeveen viel een boom op de Heulweg om
(foto). Omstanders en de brandweer hebben de boom klein
gezaagd. Ook in Aalsmeer en Uithoorn kreeg de brandweer
meldingen van omgewaaide bomen.
foto peter bakker

Vorige week vrijdag hebben de meisjes van de MC2 van HVM bij De Kweektuin in Mijdrecht genoten van een gezellig en creatief teamuitje.
David Hague, biologische kok en cateraar, had een aantal grote borden laten maken door een bevriend kunstenaar voor de aankleding van
De Kweektuin. Deze borden hadden alleen nog een kleurtje nodig. Zo ontstond het idee voor de samenwerking met dit leuke team.
De meiden hebben met elkaar deze kunstwerken nog mooier gemaakt dan ze al waren en David zorgde voor een lekkere maaltijd.
Het was erg gezellig en alle betrokkenen waren op deze manier zeer tevreden met het resultaat, want dat mag er zijn!
Meer weten over David en De Kweektuin? www.davidhague.nl en www.dekweektuin.nl. Wil je ook leuk en gezellig hockeyen: kijk dan op
www.hvmijdrecht.nl.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

Nieuw verkooppunt Toet
CliniClownsknuffel Toet is vanaf nu te koop bij Jacques
en Ineke Spruit, Meerkoet 14 te Mijdrecht. Tel. 0297
287573. Met de verkoop van deze knuffels steunt u
CliniClowns bij het bieden van afleiding en plezier aan
zieke en gehandicapte kinderen.
Toet kost 5 euro. Hiervan is 2 euro bestemd voor productie en transport, 3 euro gaat rechtstreeks naar CliniClowns.
Toet is verkrijgbaar in het wit, lichtgrijs en donkergrijs.
Stichting CliniClowns Nederland heeft de ambitie alle zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier te bieden. Zeker deze groep ontbreekt het vaak aan onbezorgde momenten.
De kinderen worden veelal in een volwassen wereld geplaatst en worden omringd door volwassen. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving is lachen zeer belangrijk.
Afleiding en plezier vergroot onder andere de veerkracht en ontstrest. Help CliniClowns
deze ambitie waar te maken en koop deze knuffel.

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

Dag van de Ouderen/Dag van de Mantelzorg
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

De Baat start met budgetbegeleidingsmaatje
Momenteel is het economisch gezien geen
gemakkelijke tijd. Er zijn veel mensen die
niet aan hun maandelijkse betalingen kunnen
voldoen.
Dit kan ons allen overkomen door bijvoorbeeld
een echtscheiding, verlies van baan of andere
oorzaak.
Als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening start Stichting De Baat daarom
in samenwerking met diverse organisaties in
de gemeente met het concept: 'Budgetbegeleidingsmaatje'. Hierbij worden zogeheten
budgetbegeleidingsmaatjes gekoppeld aan
mensen die te maken hebben met schulden of
die gebaat zijn bij schuldpreventie. De inzet
van een budgetbegeleidingsmaatje wordt gezien als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening waarbij deze vrijwilliger meer
aandacht en tijd heeft voor een goed gesprek.
Daarnaast kan wellicht worden voorkomen dat
bij mensen met een schuldenproblematiek de
schulden groter gaan worden.

Wie momenteel in een schuldhulpverleningstraject zit, beginnende schulden heeft
of dreigt weer terug te vallen, kan voor
meer informatie of voor het maken van een
afspraak terecht bij coördinator Nel Verhoek.
Zij bespreekt met u uw hulpvraag of vragen
en of u in aanmerking komt voor een budgetbegeleidingsmaatje. Indien uw vraag aan de
voorwaarden voldoet, gaat zij op zoek naar
een geschikt maatje.
Kunt u iemand administratieve ondersteuning geven zoals het helpen met ordenen
van geldzaken, het betalen van rekeningen
en iemand leren om te gaan met geld? Word
dan budgetbegeleidingsmaatje. U krijgt een
officiële training en persoonlijke begeleiding
van de coördinator.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u
contact opnemen met coördinator Nel Verhoek van Stichting De Baat.
U kunt mailen naar: bbmaatje@stichtingdebaat.nl of bellen naar: (0297) 230 280. Zie
ook: www.stichtingdebaat.nl.

U komt toch ook op maandag 1 oktober
Maandag 1 oktober kunnen alle ouderen en mantelzorgers uit De Ronde Venen deelnemen aan een ontspannen middag in De Meijert. Op deze dag besteedt Stichting De
Baat aandacht aan zowel de Dag van de Ouderen als aan de Dag van de Mantelzorg.
Bijzonder dit jaar is dat beide dagen gecombineerd worden en er een theatervoorstelling is voor een extra feestelijk tintje.
De Dag van de Mantelzorg is evenals de
Dag van de Ouderen een jaarlijks terugkerend evenement. Mieke Telder, directeur
van welzijnsorganisatie Stichting De Baat,
zal deze feestelijke middag openen. Daarna
kunnen bezoekers de theatervoorstelling
'Over de Kopzorg’ bijwonen. Een voorstelling waarbij twee vrouwen uit een totaal
verschillend milieu elkaar op latere leeftijd
onverwacht weer tegenkomen. Een voorstelling vol met levenservaringen, dromen
die niet uitgekomen zijn en hilarische situaties. Kortom een voorstelling waar heerlijk
om gelachen kan worden en waar u voelt
dat u er echt even tussenuit bent!
Naast deze voorstelling zijn er volop andere
activiteiten, zoals een bewegingsactiviteit
begeleid door Stichting Spel en Sport, een
creatieve workshop verzorgd door Hobby

Dee, een kramenmarkt, een fotohoek, een
sjoelcompetitie, een koffiehoek, live muziek
en nog veel meer. De diverse activiteiten
zijn doorlopend te bezoeken. Net als ieder
jaar bij de Dag van de Ouderen zijn ook
dit jaar de ANBO, de PCOB en SeniorWeb
aanwezig. Ook Decibel is weer van de partij.
Al met al belooft het weer een veelzijdige,
gezellige middag te worden met voor elk
wat wils.
Het programma start om 14 uur en eindigt
om 17 uur en vindt plaats in Partycentrum
De Meijert, dr. J. van der Haarlaan 6 te
Mijdrecht. Toegang gratis en u ontvangt 2
consumptiebonnen. Deze dag wordt mede
mogelijk gemaakt door de HEMA, Gerberakwekerij van der Wilt, MK computershop en
De Huifkar.

Poes zoekt nieuw baasje
Welke (oudere) dame is bereid om
deze lieve, elfjarige, gezonde poes een
nieuw tehuis te geven? Met wat geduld om te wennen zult u veel plezier
aan haar beleven. Haar baasje moest
worden opgenomen in het verpleeghuis. Inlichtingen: tel. 0297-283291.

Van harte namens
Jara, Danny
en Natalie

Van harte met je
21ste namens
mama en Edwin

DE GROENE VENEN 		

9

Mannen èn vrouwen welkom op gratis informatieavond

Geen Boeiplein bij De Boei

Inloophuis 't Anker houdt themabijeenkomst Raad steunt verkoop Veenbad
over prostaatkanker
Inloophuis 't Anker houdt op dinsdagavond 2
oktober een gratis informatieavond over prostaatkanker. Met jaarlijks zo'n 11.000 nieuwe
gevallen is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen.
Hoewel ruim 70% van hen 65 jaar of ouder
is, worden steeds vaker mannen vanaf 40-45
jaar met de ziekte geconfronteerd. Gastspreker is uroloog prof. dr. Frans Debruyne en na
de pauze vertelt theatermaakster Nicoline
van de Beek in een monoloog op indringende
en herkenbare wijze over hoe een vrouw
omgaat met de prostaatkanker van haar man.
En hoewel prostaatkanker als een typisch
'mannenprobleem' geldt, is de bijeenkomst
daarmee nadrukkelijk ook geschikt voor
vrouwen.
Pieter Koopmans, huisarts in ruste en
bestuurslid van Stichting Inloophuis 't Anker,
opent de avond en zal prof. dr. Debruyne
introduceren.
Debruyne is oprichter en directeur van de
Andros Mannenklinieken, die zijn gespecialiseerd in de behandeling van plasklachten,
erectieproblemen en prostaatkanker. Patiënten komen bij hem terecht na verwijzing door
de huisarts. "We hebben meer tijd voor een
patiënt; een check-up duurt gemiddeld een
uur. Bovendien wordt al het benodigde onderzoek binnen één
dagdeel
uitgevoerd
en er
zijn geen
wachtlijsten.
Daarnaast

werken we
goed samen met
specialisten uit
de regio, naar
wie we kunnen
doorverwijzen voor een
operatie als dat
nodig is. Maar
verreweg de
meeste problemen lossen we zelf op.” Tijdens
de themabijeenkomst zal hij vooral ingaan op
de diagnose en de diverse behandelmethoden.
Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor
het stellen van vragen.
Na de pauze vertelt Nicoline van de Beek
met veel humor, mededogen en inlevingsvermogen, de moeizame weg die zij en haar man
Wim moesten afleggen. Als hij prostaatkanker blijkt te hebben zit ze vol grote en kleine
vragen. Lotgenoten, mannen en vrouwen
vertelle haar wat doorgaans verzwegen blijft.
Eenmaal ingewijd in de wereld van moeheid,
angst voor de dood, incontinentiemateriaal
en veranderende verhoudingen, realiseert ze
zich dat haar relatie er niet zonder kleerscheuren doorheen zal komen.
Van de Beek schreef de voorstelling in
opdracht van het Toon Hermans inloophuis in
Maastricht en oogst sindsdien veel lof bij zowel professionals in de zorg, als bij patiënten
en hun dierbaren.
De themabijeenkomst vindt plaats op 2 oktober bij het Inloophuis 't Anker, kantine SV
Argon, Hoofdweg 85B, Mijdrecht.
Tijd: 19.30 tot ca. 21.30 uur. Toegang: gratis.

Na de opening van het Veenweidebad in Mijdrecht besloot het gemeentebestuur het Veenbad in Vinkeveen te koop te zetten. Dat zou ongeveer zes ton op kunnen leveren. Er bleek
ruime belangstelling en de verkoop is inmiddels in de afrondende fase. Enkele weken geleden kwamen enkele inwoners van Vinkeveen met het idee om het bad niet te verkopen,
maar te slopen zodat daar een groot multifunctioneel plein ontstaat. De raad zag wel wat in
het idee van een multifunctioneel centraal plein in het dorp, maar niet op die plek.
door piet van buul

Bij monde van Anco Goldhoorn diende de
fractie van Ronde Venen Belang, gesteund door
Lijst8, tijdens de raadsvergadering van 20 september een motie in, waarbij het college werd
opgeroepen de verkoop van het Veenbad op te
schorten. De indieners van de motie willen dat
er eerst met de initiatiefnemers van het Boeiplein-plan overlegd wordt over een dergelijk
centraal evenementenplein. In zijn presentatie
legde Goldhoorn sterk de nadruk op het feit dat
het hier om een initiatief vanuit de inwoners
gaat, dat in het kader van het kernenbeleid de
volle aandacht verdient. “Het vertrouwen van
de inwoners in het gemeentebestuur staat op
het spel. De mensen geloven niet dat het de
gemeente ernst is met de bewonersparticipatie
en zien weinig heil in het kernenbeleid. Dit is
de kans om het vertrouwen terug te winnen.
Belofte maakt schuld,” aldus Goldhoorn in een
poging de raad met de rug tegen de muur te
zetten.
Afspraken
In een reactie op de motie verklaarde wethouder Pieter Palm dat hij het idee van een
evenementenplein in Vinkeveen van harte
ondersteunt. “We zijn dan ook blij met het initiatief en we hebben inmiddels al een afspraak
gemaakt met de initiatiefnemers om samen
met hen te bekijken op welke wijze een derge-

lijk plein in of nabij het centrum van Vinkeveen
gerealiseerd zou kunnen worden. We nemen de
bewonersparticipatie dus wel degelijk serieus.
Maar wij vinden dat je eerst het concept voor
zo’n plein moet uitwerken en dan naar een geschikte locatie moet zoeken,” aldus de wethouder. Hij wees op het feit dat de verkoop van het
Veenbad al een lang traject heeft doorlopen en
nu in een eindfase zit. “Het ordentelijk afronden van deze besprekingen hoort ook bij goed
en betrouwbaar bestuur. Bovendien hebben we
de opbrengst van de verkoop heel hard nodig.”
Veenbad verkopen
De leden van de raad steunden in overgrote
meerderheid het betoog van de wethouder. Alle
raadsfracties prezen de initiatiefnemers met
hun plan, maar drongen aan op goed overleg
om een geschikte locatie te vinden. Gezien de
financiële positie van de gemeente hechtten
de meeste fracties aan verkoop van het bad en
gaven het college groen licht om de besprekingen af te ronden. Het gebrek aan steun ontlokte
Goldhoorn de verzuchting dat de gemeente
dus inderdaad niet bereid blijkt de inbreng van
inwoners serieus te nemen. Dat werd door de
overige fracties sterk bestreden. Er gaat overleg komen, maar bewonersparticipatie betekent
niet dat elk voorstel blindelings moet worden
overgenomen, aldus de raad die de motie van
RVB en Lijst8 met ruime meerderheid afwees.

Flonkerende show op 29 september

Voel jezelf goed in de Mijdrechtse Passage
Op zaterdag 29 september zetten de winkeliers
in de Mijdrechtse Passage hun beste beentje
voor. Uitgangspunt is het gevoel over te brengen
van ‘Jezelf goed voelen’. De grote variëteit
van winkels in de Pasage maakt het mogelijk
een breed overzicht te geven van het warme
najaarsgevoel. Alle winkeliers van de Passage
doen mee om een flonkerende show te verzorgen. De modellen die de najaarsmode showen
zijn actief bij Dansschool Nicole en geven ook
een eigentijdse dansdemonstratie. Dat belooft
veel goeds dus. Hans van Veen presenteert het
geheel.
De shows vinden plaats om 10.30, 11.30
(Showballet Nicole), 12.30, 13.30 14.30 en
tenslotte om 15.30 uur.

Op het gebied van kleding wordt meegewerkt
door HEMA, Scapino, Wuite Vrijetijdsmode
en Blues Basic. Schoeisel komt van Walk Inn
Trendy Mode, Footwear en Scapino. Pearl toont
haar collectie monturen, Expert komt met
fraaie gadgets, (koptelefoons, tablets, etc.) de
Trendshop toont mooie hebbedingetjes en de
Wereldwinkel staat met een kraampje buiten
op het plein. Las Flores fleurt de show op met
mooie boeketten. Versteeg, Keurslager Bader,
Gall en Gall, Bakker de Kruyf, Poelier van
Egmond en Albert Heijn zorgen voor een smakelijk hapje of drankje. Jack’ s Hairdesign en
Kapper Buddies zullen de modellen van fraaie
kapsels voorzien. Kortom: voel je goed op 29
september in de Mijdrechtse Passage.

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

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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Feestelijk jubileumconcert op 6 oktober

Workshop- en Improvisatiefestival boordevol muziek!

Charles de Vree 40 jaar koordirigent in
De Ronde Venen

YouPlay sluit af met gratis optreden in De Boei
Na dagen van improviseren verzorgen muzikanten uit De Ronde Venen
en Uithoorn zaterdagavond 29 september met elkaar in De Boei in
Vinkeveen een spetterend optreden. Dit als afsluiter van het YouPlay
Workshop & Improvisatiefestival dat deze week van 26 tot en met 29
september in Mijdrecht, Vinkeveen en Uithoorn.

Lesley Williams brengt
'Ode aan André Hazes'
in De Meijert

Het festival richt zich op, voornamelijk jonge, amateurmuzikanten en
wordt georganiseerd door Stichting
SWING in samenwerking met De
Hint.
Het festival bestaat uit YouPlay4kids, een instaporkest voor jonge
beginnende muzikanten onder leiding van Leon van Mil, docent van
Kunstencentrum De Hint. Verder het
YouPlay Rhythm voor muzikanten
die slagwerk spelen, onder leiding
van muzikant/dirigent Jaime Rodriguez en het YouPlay Orkest voor alle
andere muzikanten onder leiding
van de trombonist / componist Ilja
Reijngoud.

Voor deze orkesten worden passende arrangementen geschreven met
muziekimprovisatie als uitgangspunt.
Op 29 september zullen zij deze in
De Boei, na dagen van workshops
volgen, ten gehore brengen.
Het Marc Scholten Sextet (foto boven), dat onder andere deel uitmaakt
van het Metropole Orkest, speelt
mee met het YouPlay Orkest en sluit
de avond af met een exclusief optreden. Het sextet werkte vooraf ook
mee aan de improvisatieworkshops
en aan de repetities van het YouPlay
Orkest.
Het concert in De Boei begint om
20.00 uur en de entree is gratis.

Op zaterdag 13 oktober 2012 geeft
André Hazes vertolker Lesley Williams een uniek tribute-concert in
Partycentrum De Meijert in Mijdrecht, onder de titel ‘Ode aan André
Hazes’. Samen met zijn eigen fantastische tributeband brengt Lesley
Williams de bezoekers terug naar
een onvergetelijke periode in de
Nederlandse muziekgeschiedenis.
Sluit uw ogen en luister naar Lesley
Williams en kom tot de conclusie
dat u zich ruim een decennium
terugwaant, toen André Hazes zijn
grote successen vierde. Maar zelfs
als u uw ogen opent, lijkt daar op
het podium de gelijkenis van de
grootste volkszanger te staan die
Nederland ooit rijk was. Alle hits,
en dat waren er heel veel, trekken
in een bonte muzikale rij aan u
voorbij. Een ‘suprise’ bijprogramma
en een afterparty met DJ maken
dit spektakel tot een niet te missen
evenement.
Locatie: Partycentrum De Meijert
te Mijdrecht; Zaal open 20:00 uur;
Kaartverkoop: Paylogic.nl en alle
winkels van Primera.

In januari 1972 richtte Charles de
Vree in Vinkeveen het kinderkoor De
Tureluren op. Dit kinderkoor ontwikkelde zich tot het Interkerkelijk
Jeugdkoor en tenslotte tot gospelkoor
De Rovenians in 1983. In die tijd
werden o.l.v. Charles de Vree twee
langspeelplaten opgenomen en De
Rovenians waren meerdere malen op
tv te horen en te zien. Inmiddels is
De Vree ook al 25 jaar dirigent van
Kerkkoor Baambrugge.
Zowel Het Kerkkoor als De Rovenians zijn te beluisteren op het
feestelijk jubileumconcert op zaterdagavond 6 oktober in de Dorpskerk
te Baambrugge. Ook het Dignakoor
uit Amstelveen, waar De Vree 10 jaar
dirigent van is, treedt deze avond op.
De pianobegeleiding is in handen van

Letta van Maanen en Arjan Verrips.
Beiden waren 35 jaar geleden al van
de partij! Het Dignakoor wordt begeleid door Harry Lichtendahl. Wilco
Gijzen bespeelt het orgel.
Aanvang 20 uur (zaal open 19.30
uur). Toegang is vrij.

6 oktober: 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 ’
Tot uiterlijk 1 oktober kan men nog deelnemen door een foto over dit
onderwerp te maken, gesitueerd in onze gemeente en in te zenden naar:
fotowedstrijdarmenrijk@gmail.com
De winnaar wordt bekend gemaakt op de Dag van de Geschiedenis 6 oktober a.s. om 15 uur in Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan te Vinkeveen.
In de grote zaal van het Dorpshuis is die dag tevens een tentoonstelling
van de beste foto’s te zien, met daarin uiteraard het winnende exemplaar.
De winnaar van deze fotowedstrijd verdient als prijs een interessante
‘workshop fotografie’.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Peter van den Berg legt een Japanse tuin aan:

“Een Japanse tuin is meer dan een verzameling
bamboe, Boeddha’s en lantaarns”
Nog niet zo lang geleden had Peter van den Berg uit Vinkeveen een uitgesproken mening over zijn tuin: een
laagje asfalt erop, hier en daar een kunstplantje, misschien nog een paar groene schildervlakjes en klaar ben je.
Totdat hij in de ban van de Japanse tuin raakte. Inmiddels legt Peter zijn eigen Japanse tuin met theehuis aan,
één van de meest arbeidsintensieve tuinen die er bestaan. Peter: “Elk vrije uurtje steek ik nu in de tuin.”
Drie jaar geleden kochten Peter en
zijn vrouw naast hun vaste verblijfplaats in Amsterdam een recreatiewoning aan de Vinkeveense plassen.
Het huis werd in een prachtige
Oosterse stijl ingericht, met veel oog
voor detail. Peter: "Als je zo grondig
te werk gaat, kun je de tuin niet
laten voor wat het is. Die moest ook
aangepakt worden. Mijn vrouw en
ik hebben afzonderlijk van elkaar
iets met Japan. We zijn er allebei
geweest en dat was een bijzondere
ervaring, maar waar het gevoel
precies vandaan komt, dat weten we
niet. Toen we besloten de tuin op te
knappen, was wel direct duidelijk dat
het een Japanse tuin moest worden.
Ruim een jaar geleden ben ik met
het project begonnen en heb ik de
chaotische berg met onkruid die we
toen onze tuin moesten noemen, omgeploegd. Door veel over de tuinen te
lezen en verschillende Japanse tuinen
in Nederland en België te bezoeken,

had ik een idee van hoe zo'n tuin eruit hoort te zien. Het plan zat in mijn
hoofd en toen ben ik het gaan uitvoeren. Samen met mijn buurman heb ik
vele tonnen aan grond, stenen, houten
planken en planten met de auto naar
onze recreatiewoning versleept. Toen
kon het echte werk beginnen."
Water en stenen
Peter heeft verschillende elementen
van de typische Japanse tuin in zijn
stekje geïmplementeerd. Peter: “Ik
vind dat je als je aan zoiets begint, je
jezelf moet inlezen en zo goed mogelijk aan de regels en voorschriften
moet houden. Zo las ik bijvoorbeeld
dat in een Japanse tuin het water
altijd naar de grotere waterbron
stroomt. Daarom groef ik een vijver
waaruit een stroompje water in de
richting van de plas kabbelt. Dat ziet
er grappig uit, maar het is nog niet af.
Veel leuker dan zo'n stroompje water
is namelijk een waterval. Daarom

ben ik nu voorin de tuin een watertrap van halve bamboeschorsen aan
het maken. Met een pomp wordt het
water dan naar het begin van die trap
gebracht, vervolgens stroomt het via
de bamboeschorsen naar beneden,
onder het toekomstige theehuisje
door, via de vijver naar de plas. Andere belangrijke eigenschappen van
een Japanse tuin zijn het reliëf, het
grind, de bruggetjes, de paadjes en
de vele stenen. Nederlandse tuinen
zijn vaak vlak, maar een Japanse tuin
kent hoger en dieper gelegen delen.
Aarde zie je niet, dat is begroeid met
mos of bedekt met grind. Dat grind
staat meestal voor water en ligt dan
ook vaak onder en om de bruggen
heen. Verder zie je veel paadjes in
Japanse tuinen. Bijzonder daarbij is
dat je meestal door de begroeiing het
einde van het pad niet kunt zien. Zo
word je als bezoeker altijd getriggerd
om verder te lopen en te kijken, want
een mens is toch nieuwsgierig naar

28e editie van de Turfrace legt aan bij de WVA
Vandaag, vrijdag 28 september, is
in Warmond de 28e editie van de
Turfrace gestart. De eerste overnachting is evenals vorig jaar bij
de WVA op Zandeiland 4, waar de
klassieke vrachtschepen vanmiddag
vanaf 15 uur in de haven werden
verwacht. Op zaterdag 29 september
worden de schepen vanaf 11 uur na
de startprocedure uitgezwaaid voor
hun vervolgtocht naar de Tolhuissluis.
De deelnemende schepen moeten
zeilend, roeiend, bomend of jagend
het meer dan 100 kilometer lange
parcours afleggen. Op zaterdag
worden de schepen begeleid door
waterscouts op Lelievletten.

De Turfrace is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij met
historische schepen het traject tussen
Warmond en de Vinkeveense Plassen wordt afgelegd. Op de eerste
wedstrijddag kan vaak nog zeilend
worden afgelegd. De terugreis naar
Warmond is vaak een ander verhaal:
tegenwind kan het uiterste van de
mannen vragen! Traditiegetrouw
wordt het startschot gegeven door
het college van Teylingen op vrijdag
en het college van De Ronde Venen
op zaterdag. De race is ook op internet te volgen op

www.zeilvaartwarmond.nl.
De schepen maken zich op zaterdag
vanaf 10.00 uur op om te vertrekken.

Om 11 uur wordt de startprocedure
gevolgd: de schippers en bemanning
moeten nadat het sein voor vertrek
is gegeven, een zak turf ophalen.
Daarmee gaat de bemanning zo snel
mogelijk aan boord. Elke vijf minuten
start een schip. Traditiegetrouw
doen op zaterdag ook jonge scouts
mee om later de grote mannen op
te kunnen volgen. De waterscouts
leggen hetzelfde parcours af met vijf
lelievletten.
Zowel de aankomst als het vertrek
zijn vanaf het terrein van de WvA
goed te volgen. De wedstrijd zelf is
via de website en in het Clubschip
goed te volgen met behulp van het
Track and trace systeem dat de
Stichting beschikbaar heeft.

Peter van den Berg steekt elk vrij uurtje in zijn Japanse tuin. “Een Japanse tuin
is nooit helemaal af. Maar ik heb er lol in en dat zou ik een paar jaar geleden echt
niet gezegd hebben.”				
foto patrick hesse
het einde. Aan de waterkant van de
tuin ligt een grote, verstopte bassin
met daarboven een Tsukubai, een
waterschaal waarin je je handen kunt
wassen, een erg populair object dat
ook vaak bij de entree van een tuin
of tempel staat. Een ander grappig
detail in de tuin is de platte steel met
een touw eromheen geknoopt. In
Japan heeft dit de betekenis dat daar
het privéterrein begint. Waar hier in
Nederland een groot bord met ‘verboden toegang voor onbevoegden’ staat,
leggen ze daar zo’n steen neer.”
Perfectionistisch
Omdat een Japanse tuin aan veel
eisen moet voldoen, is het belangrijk
om perfectionistisch te zijn. Peter
is zo’n perfectionist. Peter: “Alles
wat ik aanpak, doe ik met precisie.
Ik houd van aanpakken, maar denk
wel eerst goed na. Een vrachtwagen
vol Boeddha’s, lantaarns en bamboebomen uitladen en in de tuin zetten,
dat kan iedereen. Maar daarmee is
het geen Japanse tuin. Het is juist de
kunst om dat soort typische elementen met mate terug te laten komen in
de tuin. In onze tuin staan ook twee
Boeddha’s maar die zijn klein en
staan niet prominent in de tuin. Later
komt er nog meer begroeiing omheen
en dan moet je goed kijken om ze te
zien. Wat ik erg belangrijk vind, is het
gebruik van natuurlijke materialen.
Het moet bij mij nostalgisch zijn.

Hout mag best wat ouder zijn en
schroefjes mogen wat roest bevatten,
dat maakt het geheel juist af. Daarnaast is de positie van de stenen ook
erg van belang. Je mag niet zien dat
die daar zijn neergelegd, het moet er
natuurlijk uitzien en dat is nog best
een karwei. In Japan huren ze soms
zelfs speciale stenenmeesters in. Dat
heb ik niet gedaan, hoor. Ik heb ze
zelf neergelegd, maar ik heb elke
steen zeker tien keer in mijn handen
gehad voordat alles naar wens lag.”
Altijd verbeterpunten
Peter vervolgt: “Als de tuin straks af
is en je een Japanner hier doorheen
laat lopen, zal hij zeker nog wat
verbeterpunten hebben. Japanners
hebben zeker in Tokio vaak minituintjes, maar alles is wel helemaal geordend en doordacht ingericht. Toch
denk ik wel dat hij zal zien dat ik veel
elementen in ere heb gehouden. Ik
heb me aan veel regels gehouden.
Natuurlijk is er wel altijd nog wat te
verbeteren en ook als de tuin helemaal naar zin is, moet ik het blijven
onderhouden. Een Japanse tuin is dan
ook nooit helemaal af. Ik zou liegen
als ik zeg dat ik nu groene vingers
heb, want ik blijf de mening houden:
de tuin is niet het belangrijkste in het
leven. Maar ik heb er wel lol in en dat
zou ik een paar jaar geleden echt niet
gezegd hebben.”
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Kort Nieuws
Abcoude

Computerles bij
SeniorWeb
Op donderdagmiddag 4 oktober om
14.00 uur start bij Tympaan Dorpszicht 22a in Abcoude een gratis les
kennismaken met de computer. Dit
keer voornamelijk gebaseerd op
tablets. Aanmelden hoeft niet, maar
vol=vol.
Op dinsdagmiddag 2 oktober om
14.00 uur start in het Buurtnest in
Uithoorn een opfriscursus Windows
7. Het doel van die cursus is enkele
moeilijke onderdelen van de basiscursus in de vorm van opdrachten te
herhalen. Het gaat met name over
bestandsbeheer. De cursus wordt
gehouden op vier achtereenvolgende dinsdagmiddagen van 14.00
tot 16.00 uur. Aanmelden kan nog
op dinsdag- en donderdagmorgen op
telnr. 0297 272720 of via seniorwebdrv@gmail.com. Meer info op

www.seniorwebderondevenen.nl

Abcoude

Start driebandencompetitie DRV
Vrijdag 21 september jl. is de individuele driebandencompetitie DRV in
gemeenschapshuis De Springbok in
De Hoef van start gegaan. Het belooft opnieuw een zeer spannende
strijd te worden in deze speldiscipline, die hoe langer hoe meer aan
populariteit gaat winnen. De komende competitie is verdeeld over
negen speelavonden, waarbij de
deelnemers elkaar tweemaal zullen
ontmoeten. Het sterke deelnemersveld en het potentieel aan reserves
staat garant voor een soepel en
geanimeerd verloop. Aansluitend zal
nog een triatlon worden gehouden
over drie speelavonden, waarbij de
competitiedeelnemers, aangevuld
met enkele reserves, zullen worden
opgedeeld in vier groepen van ieder
drie teamleden om elkaar te bestrijden in de disciplines libre, bandstoten en driebanden. Liefhebbers
van deze spelsoort mogen op de
vrijdagavond gerust eens een kijkje
komen nemen in het nieuwe seizoen
om de driebanders aan het werk te
zien. Een overzicht van de speeldata
treft u aan in het programmaboekje
2012 – 2013 van de biljartfederatie
De Ronde Venen.

Mijdrecht

Voorverkoop 80's &
90's Party gestart
De voorverkoop voor de 80's &
90's Party met DJ Sven en DJ Roel
op 20 oktober a.s. in De Meijert
is gestart. DJ Sven kreeg wereldwijde bekendheid met het nummer
Holiday Rap (samen met MC Miker
G). Op 20 oktober zal hij samen met
DJ Roel een feestje bouwen in De
Meijert. Leeftijd: min. 21 jaar
Entree: 10 euro; aanvang: 21 uur
Voorverkoop bij De Meijert, tel.
0297 284097 - info@meijert.nl.

Open Dag bij jubilerend Van

Op zondag 23 september heeft Van Schie B.V.
open dag gehouden voor belangstellenden op h
hebben op deze dag meer dan 3.200 mensen h
over zowel het bedrijf als de organisatie van h
haar medewerkers voor de inzet die geleverd

Een van de bezoekers van de Open Dag teken
“Druk was het. Honderden bezoekers hadden
gaapten zich aan de mooie gele machines die
in Mijdrecht. Van shovels tot gigantische dum
vele hijskranen met hun enorme bereik impo
reacties van, vooral mannelijke, bezoekers te
Het nut van de diverse machines werd aan hu
de machinist waren. De jeugdige bezoekers e
In een grote tent bevond zich een kinderhoek
toiletten en een videopresentatie te vinden w
ten, patat en alle soorten drank. Wie niet gew
Schie een bedrijf waar De Ronde Venen trots
sche gastheer.
luchtfoto peter bakker/ar
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Kort Nieuws
Vinkeveen

Baambrugse Zuwe
weer open vanaf
vrijdag 12 oktober
De werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe zijn bijna voltooid.
Op vrijdag 12 oktober wordt,
onder voorbehoud van onvoorziene
(weers)omstandigheden, de weg
weer open gesteld voor doorgaand
verkeer. Kort daarna zal het werk
worden opgeleverd en komt een
einde aan de ingrijpende werkzaamheden die vanaf 3 oktober
2011 zijn uitgevoerd. Het eerste
gedeelte van de Baambrugse
Zuwe vanaf de Herenweg is
daarmee duurzaam bestand tegen
verzakking.

Abcoude

Spelregels
Repair Café
Op vrijdag 5 oktober start onder de
paraplu van Stichting Tympaan
het Repair Café in Abcoude. Er
zijn enkele spelregels:
• De reparateur leert u, indien
mogelijk, hoe u het in het vervolg
zelf kunt maken.
• De reparateurs doen hun best
maar geven geen garantie op de
reparaties.
• Gebruik van gereedschap en het
advies van de deskundigen is
gratis.
• Als er nieuw materiaal (zoals ritsen, stekkers, snoeren, etc.) nodig
is, dan moet u dat zelf kopen en
meenemen.
• Het gaat echt om reparaties. U
kunt niet een lap stof meenemen
en vragen daar een broek van te
maken.
• Als het heel druk is, wordt één
kapot voorwerp per persoon
bekeken. Voor een volgend
voorwerp sluit de bezoeker weer
achter in de rij aan.
Vanaf vrijdag 5 oktober staat het
Repair Café voor u klaar op elke
eerste vrijdag van de maand. U
bent van harte welkom tussen
10 – 12.30 uur in Angstelborgh,
Dorpszicht 22, Abcoude.

Vinkeveen

Schie drukbezocht

V. in het kader van het 50-jarig bestaan een
het hoofdkantoor in Mijdrecht. In totaal
het bedrijf bezocht. De reacties waren lovend
het evenement. Van Schie B.V. bedankt al
is om dit evenement tot een succes te maken.

nde spontaan zijn ervaringen op:
n gevolg geven aan de uitnodiging en vere te zien waren op het terrein van Van Schie
mpers, alles stond keurig opgesteld. Vooral de
oneerden de bezoekers. Leuk was het om de
e vernemen.
un kinderen en partners uitgelegd of zij zelf
en de inwendige mens werden niet vergeten.
k, waarin onder andere een springkussen,
waren. En dan ook nog eens gratis ijs, kroketweest is mag spijt hebben. Al met al is Van
s op mag zijn, maar bovendien een fantastirthur van der kooij; foto's peter hoogland

Opbrengst collecte
Natuurmonumenten
De collecte van Natuurmonumenten
die van 27 augustus t/m 1 september 2012 in Vinkeveen werd gehouden, heeft € 731,74 opgebracht.
Met dank aan de 13 vrijwilligers
die met hart en ziel de natuur
in Nederland hebben gesteund.
Dankzij de collecte wordt het werk
van Natuurmonumenten mogelijk
gemaakt. Natuurmonumenten dankt
iedereen van harte voor de waardevolle bijdrage. Natuurmonumenten
wil daarnaast ook alle vrijwilligers
die ten behoeve van de natuur hebben gecollecteerd, danken voor hun
enthousiaste inzet.
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Raad stelt beleid schuldhulpverlening vast

Aantal mensen met schulden neemt toe

ZEVENHOVEN
Zuideinde 38

Per 1 juli van dit jaar is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden.
Als gevolg daarvan moet de gemeente een beleidsplan vaststellen waarin aangegeven
wordt hoe er met de schuldhulpverlening wordt omgegaan. Al vanaf 1 juli 1996 biedt de
gemeente De Ronde Venen hulpverlening aan de inwoners op een wijze die overeenkomt
met de nieuwe wettelijke regelingen. Tijdens de behandeling van het beleidsplan in de
raadsvergadering van 20 september j.l. bleek dat het aantal aanvragen stijgt terwijl de
extra rijksmiddelen van de overheid per 1 januari 2012 zijn vervallen.
door piet van buul

Vrijstaande bungalow met uitzicht over de polder
• 3 slaapkamers op de begane grond
• Op de verdieping 1 (slaap) kamer en aparte bergruimte
• Ruime, semi-open hoekkeuken
• Eigen grondoppervlakte van maar liefst 820 m²
• Vrijstaande stenen berging/garage
• Fraaie ligging op een dijk, aan de rand van Zevenhoven
Aantal kamers: 5
Perceelopp.: 820 m²

Inhoud: 460 m³
Woonopp.: 91 m²

Bouwjaar: 1967

VRAAGPRIJS € 339.000- K.K.
Achterweg 54
2421 EB Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 15 22
nieuwkoop@drieman.nl

www.drieman.nl

De gemeentelijke schuldhulpverlening richt
zich op natuurlijke personen. Voor bedrijven
geldt een ander traject. De hulpverlening
omvat zowel het voorkomen van problematische schulden als het helpen bij het vinden
van een oplossing en het voorkomen van
terugval. Onder problematische schulden
wordt verstaan dat de schulden zodanig zijn,
dat betrokkene niet langer in staat is om de
financiële verplichtingen na te komen. Er
kunnen verschillende oorzaken zijn voor het
ontstaan van schulden. Er is een categorie
mensen die geconfronteerd wordt met een inkomensachteruitgang en er niet in slaagt om
de uitgaven daarop aan te passen. Dan zijn er
de mensen die langdurig een laag inkomen
hebben en er niet in slagen alle noodzakelijke
uitgaven te financieren. Een derde categorie
bestaat uit mensen die meer uitgeven dan er
binnenkomt.
Aantal probleemgevallen neemt toe.
In Nederland heeft bijna een kwart van alle
huishoudens een schuld of betalingsachterstand. Bijna de helft hiervan heeft professionele hulp nodig om die problemen op te
lossen. Het aantal hulpvragen in De Ronde
Venen komt overeen met de landelijke trend.
In 2009 waren er 87 nieuwe meldingen en
waren er in totaal 145 lopende dossiers. In
2010 waren er 87 nieuwe meldingen en 152
lopende dossiers en in 2011 ging het om 88
nieuwe meldingen en 185 lopende dossiers.
De schuldenproblematiek wordt wel ingewikkelder en het bedrag aan schulden loopt op.
Op de begroting van 2012 is een bedrag van
€ 85.000 opgenomen voor de uitvoering van
de schuldhulpverlening.
De procedure
Bij de schuldhulpverlening wordt onderscheid
gemaakt tussen het minnelijke traject en het
wettelijke traject. Bij het minnelijke traject
speelt de gemeente een rol. Daarbij wordt

getracht om met de schuldeisers een regeling te treffen waardoor met (gedeeltelijke)
aflossing van de schulden er na drie jaar een
schuldenvrije situatie ontstaat. Als volledige aflossing niet mogelijk is wordt aan de
schuldeisers gevraagd akkoord te gaan met
een gedeeltelijke aflossing en kwijtschelding
van de rest. Voorwaarde bij het minnelijk
traject is wel dat alle partijen bereid zijn
mee te werken. Lukt het niet om het minnelijk traject te volgen dat rest het wettelijke
traject bij de rechtbank.
De uitvoering
Schuldhulpverlening moet professioneel en
kwalitatief goed worden uitgevoerd. Daarom
heeft de gemeente de schuldhulpverlening uitbesteed aan een professioneel bureau Daniëls
& Dekkers. Zij beheren de dossiers, voeren
de bemiddelingsgesprekken, spreken regelingen af met de schuldeisers en zien toe op het
verloop en het nakomen van de afspraken. Na
een eerste melding moet binnen maximaal
vier weken een eerste gesprek plaatsvinden.
In bedreigende situaties zoals mogelijke huisuitzetting, afsluiting van energievoorzieningen
en dergelijke geldt een termijn van drie dagen.
Er wordt op toegezien dat de cliënt de afspraken nakomt en dat er geen nieuwe schulden
worden gemaakt. De wet voorziet ook in de
mogelijkheid om mensen van de schuldhulpverlening uit te sluiten, wanneer er sprake is
van onvoldoende medewerking, van herhaling
of van fraude.
In de nieuwe wet wordt ook aandacht gegeven
aan preventie en nazorg. In het gemeentelijk
beleidsplan gaat het daarbij om voorlichting
om te voorkomen dat mensen in de schulden
raken en dat men leert bewust om te gaan
met financiële verplichtingen. Verder gaat het
om het vroegtijdig onderkennen, opsporen
en oplossen van de schuldenproblematiek en
tenslotte wordt nazorg ingezet om terugval te
voorkomen.

Kreekruggen, legakkers en lepelaars...

Lustrumavond De Groene Venen
Zonder het verleden kunnen we het heden niet begrijpen. De geschiedenis van het gebied
van De Ronde Venen begint ongeveer 10.000 jaar geleden. Vanaf dat moment zijn er restanten van die geschiedenis in het huidige landschap te herkennen.
De eerste negenduizend jaar
heeft de natuur zijn stempel
op ons landschap gezet, de
laatste duizend jaar is het
de mens die probeert het
landschap naar zijn hand te
zetten. Toch speelt de natuur
ook nu nog een belangrijke
rol maar het is duidelijk
dat de natuur én de mens
samen het landschap hebben
gevormd zoals we het nu
kennen.
De ontwikkeling van De
Ronde Venen is één van
de meest dynamische van
Nederland. Zeeafzettingen,
verlandingen, veenvorming,
ontginningen en turfsteken, alles is er terug
te vinden. Vaak zie je het niet en moet je er
speciaal even op worden gewezen. Met land-

schapsbeelden, luchtfoto’s
en kaarten kan het eenvoudig zichtbaar gemaakt
worden.
Al 40 jaar zet natuur- en
milieuvereniging De Groene
Venen zich in voor natuur
en landschap in Vinkeveen
en Waverveen. Tijd dus om
ons eens te verdiepen in het
ontstaan van dat landschap.
Voorzitter Luuc Mur zal
de dit tijdens onze lustrumavond op sprankelende
wijze vertellen en laten
zien.
U bent van harte welkom op
dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. De
toegang is uiteraard gratis.

DE GROENE VENEN 		
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De Club van…

Door Piet van Buul

Rik van Beek, Pandergroep Scouting Abcoude

“Het hele dorp heeft ons gesteund”
Op 18 maart 2010 werd het clubgebouw van Pandergroep Scouting Abcoude door brand verwoest. Nadat
men enigszins van de schrik bekomen was, werden al snel plannen gesmeed voor de herbouw. Daarvoor
moest een lange weg worden afgelegd. Na twee en een half jaar is het zover. Op zaterdag 29 september
wordt het nieuwe ‘Panderhorst’ feestelijk in gebruik genomen. “De steun die we hebben ontvangen om de
nieuwbouw mogelijk te maken was overweldigend en hartverwarmend,” zegt Rik van Beek, voorzitter van de
herbouwcommissie.
De Pandergroep Scouting Abcoude
is een bloeiende vereniging met
ongeveer honderd leden. In 2002
hebben ze hun vijftigjarig bestaan
gevierd. “Tijdens de reünie, die we
toen georganiseerd hebben, bleek
pas goed, hoeveel (oud-)inwoners
van Abcoude ooit lid van de scouting zijn geweest,” zegt Rik. “De
scoutinggroep vond zijn oorsprong
in de parochie van St. Cosmas en
Damianus in Abcoude. Een van de
mensen uit die beginperiode die
veel voor de vereniging betekent
heeft, is de heer Pander. Hij was
leraar in Amsterdam en had hier
een boot en een stukje land. Bij zijn
overlijden liet hij een legaat na voor
de scouting. Daardoor waren we in
staat het terrein aan te kopen en op
de ark een clubhuis te bouwen. Als
eerbetoon aan hem noemen we ons
nog steeds Pandergroep en heet het
clubhuis ‘Panderhorst’.”
Na de brand is de scoutinggroep
liefdevol opgevangen door Jan en
Astrid de Graaf . Rik: “Zij hebben
een stadsboerderij in Abcoude en
we mochten op hun terrein onze
activiteiten voort zetten, totdat we
weer een eigen pand hadden. We
zijn de familie De Graaf heel veel
dank verschuldigd.”
Warme steun
“We hebben er niet lang over na
hoeven denken dat we tot herbouw
zouden willen komen,” vertelt Rik.
“Maar dan weet je nog niet wat
je allemaal te wachten staat. De
eerste zorg is dan dat er voldoende
geld op tafel te komt. De steun die
we op dat vlak van heel veel kanten
hebben gekregen was hartverwarmend. Daar houdt je dan ook een
goed gevoel aan over. Eens te meer
hebben wij ervaren dat we in een
prachtig dorp leven, waar mensen
meeleven en je steunen op momenten dat dat nodig is. We begonnen
bijvoorbeeld met het ophangen van
posters met scheurbriefjes met het
bankrekeningnummer. Dat leverde al heel veel respons op. Men
maakte bedragen over van één of
vijf euro, maar ook met twee nullen
en we kregen zelfs een gift van
tienduizend euro van iemand die
anoniem wilde blijven. Deze actie
leverde al een aardig bedrag op,
maar daar bouw je nog geen nieuw
clubhuis van. We hebben een sponsorcommissie ingesteld die voortvarend aan de slag ging. Tal van
acties werden gestart. We hebben
bijvoorbeeld een leuke countryfair
georganiseerd, waaraan vrijwel alle
ondernemingen in het dorp hebben
bijgedragen. Voor onze Vriendendag
kregen we tenten en materiaal van
de scoutinggroepen uit Mijdrecht en
Vinkeveen te leen. Wij wonnen een

door Plus Supermarkt Koot georganiseerde actie onder de klanten. De
communicantjes in de kerk zamelden zelfs geld in en een bruidspaar
stelde de bruidsgiften ter beschikking van de actie. De opbrengst
van de jaarlijkse kledingbeurs
was voor de scouting. We kregen
van vele kanten steun. Van Rabo
Fonds, Schiphol Fonds, de Stichting
Nibeki en de gemeente. Steun ook
vanuit de kerken en van bevriende
scoutinggroepen. Alles bijeen teveel
om hier op te sommen. Al die steun
geeft ons een warm gevoel en we
zijn uiteraard allen die een bijdrage
hebben geleverd heel dankbaar.”
Bouwperikelen
‘Bouwpastoor’ Rik kwam er al snel
achter dat de herbouw nog niet
zo simpel was. “Het oude gebouw
was gebouwd op een ark. Bij de
brand was asbest aangetroffen.
Verwijderen kostte tijd en geld.
Gelukkig hebben we hiervoor wel
een vergoeding ontvangen. Vervolgens ontstonden er problemen
over het eigendom van de grond.
Wij leefden in de veronderstelling

dat het hele terrein inclusief de
plek waar de ark lag en het stukje
water ons eigendom was. Dat bleek
niet zo te zijn. De ligplaats en het
water bleken van de gemeente.
Gelukkig was de gemeente bereid
dat deel aan ons te verkopen voor
een symbolisch bedrag, onder
voorwaarde dat het weer terug gaat
naar de gemeente wanneer we ooit
zouden vertrekken. Toen ontstonden
er problemen met de provincie over
de vergunning. Uiteindelijk heeft
oud-burgemeester Jan Streng zijn
invloed aangewend om de benodigde vergunningen los te krijgen.”
Ook bij de bouw bleven tegenslagen niet uit. Rik: “Gelukkig was
de betonnen bak van de oude ark
nog intact. De firma Van de Water
uit Hardenberg zou in de eigen
werkplaats een nieuwe opbouw
maken. Een bedrijf uit Abcoude zou
de technische installatie verzorgen.
Maar dat bedrijf ging failliet. Dat
heeft ons flink geld gekost. Met
Van de Water hebben we toen een
deal kunnen sluiten. Zij zouden de
installatie doen mits wij zelf voor
het schilderwerk zouden zorgen.

30 kilo …
“Hé hallo.” Een bekend gezicht kijkt me aan.“Wat leuk je hier te zien,”
begroet ik terug. “Weet je nog wie ik ben?”“Jazeker, weet ik dat.” Het is
een zus van een oud klasgenootje van de basisschool. En ondanks het feit
dat ik haar al een hele tijd niet heb gezien, herken ik haar meteen.
“Ik had gehoord en gelezen,”
vervolgt ze haar verhaal, “dat je
sinds januari met je praktijk bent
verhuisd. Ik ben namelijk 30 kilo
afgevallen en wil graag advies
over mijn huid hebben. Ik heb tot
dusver nooit veel tijd aan mijn huid
besteed, maar nu is het moment. Ik
ben inmiddels 40 geweest en met
die 30 kilo eraf wordt het tijd om

er iets aan te doen.”
Uiteraard complimenteer ik haar
met het gewichtsverlies, dat bereik
je natuurlijk niet zomaar. Het is
altijd extra leuk, als er mensen
komen die nog niet veel over huidverzorging weten. Er is zoveel over
te vertellen en daar ligt nu ook net
mijn valkuil. Door het enthousiasme over het vak en de mogelijk-

Voorzitter Rik van Beek van Pandergroep Scouting Abcoude kan niet meer
wachten totdat morgen de langverwachte nieuwe accommodatie in gebruik kan
worden genomen .				
foto patrick hesse
We zijn toen met een club van
zo’n vijftien man naar Hardenberg
gegaan om de panelen te schilderen. Tot slot bleek de aansluiting op
het energienet ook nog heel wat
voeten in de aarde te hebben. Maar
nu is het dan eindelijk zover en alle
ellende en tegenslagen in het bouwproces zijn we straks weer snel
vergeten. Wat rest is een prachtig
nieuw ‘Panderhorst’ waar we
supertrots op zijn. Het is duurzaam
gebouwd en vraagt weinig onderhoud. Terugkijkend zijn voor mij de
positieve kanten van het hele proces
heel belangrijk. De saamhorigheid
binnen de vereniging en de warme

steun vanuit de bevolking geeft
ons de energie om weer met volle
kracht ons scoutingwerk voort te
zetten.”

heden die wij kunnen bieden, geef
ik nog wel eens te veel informatie.
Enfin…

is bewezen dat een mooie uitstraling, positief werkt op de omgeving.
Ook in het bedrijfsleven worden
mensen serieuzer genomen, als ze
er verzorgt uitzien. Na de eerste
behandeling is het mogelijk om de
thuisverzorging verder uit te breiden. Met welke ondersteunende
producten de verzorging wordt
uitgebreid, hangt uiteraard af van
de conditie van de huid. Bij de één
ligt het accent op het verdunnen
van de hoornlaag, waardoor de
huid makkelijker werkzame stoffen
kan opnemen. Bij de ander ligt het
accent op talgregulatie.
Kortom; je kunt vrijwel iedere huid
een mooie uitstraling geven! Dat is
toch geweldig!

Bij mensen die nog niet veel op en
met hun huid gewend zijn, is het
vaak verstandig om alleen met een
basisverzorging te beginnen. Dit
wil zeggen: reiniging, verzorgende
crème voor de dag en de nacht.
Vanaf de leeftijd van 25 jaar, is een
aparte oogverzorging ook aan te
raden. Bij een behandeling is dat
eigenlijk hetzelfde. We adviseren
eerst om de verzorgingsproducten
ongeveer één week thuis te gebruiken, voordat de eerste behandeling
plaatsvindt. Het is zo leuk om te
zien, hoe mensen hier op reageren.
Ze zijn veel bewuster met zichzelf
bezig, hun huid gaat stralen en
daardoor de persoon ook. En daar
doen we het natuurlijk voor! Het

Op zaterdag 29 september om
half drie vertrekken de leden van
de scouting en de genodigden
met de Harmonie van Abcoude
vanaf het Van Doornplein naar
het nieuwe gebouw. Om drie uur
vindt daar de officiële opening
plaats. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom,
verzekert Rik.

BEAUTY

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.

Périne
Instituut Périne Mijdrecht
info@perine.nl
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De keuze van...

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

Deze week op
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

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

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

Titel: Spaar het meisje
Auteur: Lisa Gardner
Binnen 48 uur vinden in Boston
twee familiedrama's plaats.
Rechercheur D.D. Waren onderzoekt de zaken en ontdekt
dat uit elk gezin een kind werd
behandeld in een centrum voor
getraumatiseerde kinderen. Zij
komt in dit centrum in contact
met verpleegster Danielle, die
25 jaar geleden zelf als enige
een gezinsdrama overleefde.
Voor Danielle begint dan de
nachtmerrie opnieuw.
Spaar het meisje is een verrassende thriller met verschillende
verhaallijnen en wendingen,
zodat het tot het eind spannend
blijft.
Lisa Gardner past wat mij
betreft echt in het rijtje van Tess
Gerritsen en Karin Slaughter !
gelezen door annemiek van
scheppingen

En het regende brood
Stefan van Dierendonck
Op een ochtend wordt
pater Johannes Beckers
gesommeerd
zich te vervoegen bij de
abt van zijn
klooster. Op
diens bureau
treft hij een
verhuisdoos aan met daarin de
geestelijke nalatenschap van

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

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

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

de stukjes boerenbrie bij samen
met een zacht stukje chaumes en
een lekker stuk blauwe kaas voor
manlief. Zo’n stuk dat bijna van je
bord afloopt is namelijk niet aan
mij besteed.

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

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
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.

Alles is zoals het zou
moeten zijn 		
Daphne Deckers
Iris is eindredacteur
bij Media
Nox; een hip
televisieproductiebedrijf
gespecialiseerd in realityshows als
Bitch Slap en
Orgastronomie. Misschien niet de
meest elegante titels, maar zoals
Iris zelf zegt: 'Ik heb principes en
vaste lasten.'
Haar eigen studie Journalistiek heeft zij destijds opgegeven
om, middels een carrière in de
tv-wereld, de medische opleiding
van haar jeugdliefde Pieter te
financieren. Nu hij als kaakchirurg
aan de slag is en zij samen een huis
hebben gekocht, is Iris klaar voor
de volgende stap: een kind.
Maar Pieter wil nog geen vader
worden; wat Iris doet besluiten om
eigenhandig actie te ondernemen
- met verregaande consequenties. Zéker als op de dag van de
bevalling ook nog blijkt dat Pieter
is gevallen voor de charmes van
een vileine coassistente die hem
overhaalt om 'goed werk' te gaan
doen in Afrika.

2

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

Boeken tip 5...

Kaas variaties!

Bij mijn vaste boodschappenroute
die ik iedere week afleg zit ook
een standaard bezoekje aan de
kaasboer. Kaas is iets wat niet
ontbreekt in onze koelkast thuis.
Ik denk dat er ongeveer een kilo
per week doorheen gaat met z’n
tweetjes; alhoewel, de allerkleinste thuis is een echt kaasmonster, dus het kan meer zijn! Een
kilootje belegen staat dus altijd op
het lijstje. Als het weekend weer
voor de deur staat, komen daar

Toch kan je met kaas zoveel lekkere combinaties maken en de
najaarstip van deze week is om
dat te doen met een goeie chutney
en een lekker glaasje port! De
periode waarin er een hoop weggedronken wordt van deze halfzoete
donkerrode drank is namelijk weer
begonnen. Maar drink port nu eens
een keer niet op zichzelf…
Chutney, kaas en port is zo’n goed
trio! De smaken zijn van alle drie
de producten zeer aanwezig, maar
als je de goede combinatie op tafel
hebt staan vullen ze elkaar perfect
aan!
Chutneys zijn een soort jamachtige
producten, gemaakt van groenten,
fruit en kruiden. Doordat er in de

Clemens Driessen, een voormalige leerling die onder schimmige
omstandigheden om het leven is
gekomen. Beckers trekt zich terug
in zijn kloostercel om het leven van
de jonge priester op schrift te stellen. Het schrijven biedt de pater
aanvankelijk verlossing, maar al
snel verliest hij de grip op zijn
hoofdpersonage en daarmee ook
op zijn eigen geest. Tijdens zijn opleiding worstelde Clemens al met
de katholieke leer, en zijn lichaam
met een glutenallergie die hem
deelname aan het Heilig Avondmaal onmogelijk maakte. Heeft
Beckers destijds wel het uiterste
gedaan om de jonge leerling-priester bij te staan?

3

Onder het water 		
Morgan McCarthy
Jonathan
en Theo
groeien op
op Evendon,
het schitterende
landgoed
van hun
grootmoeder. Hun
vader is
er niet. Hun moeder waart als
een ongrijpbare schim door hun
leventje. Zij is wel lijfelijk aanwezig, maar in haar door drank
en pillen benevelde geest is geen
ruimte voor moederlijke warmte
en genegenheid. Theo is kwetsbaar
en een dolende ziel, Jonathan lijkt
juist ongenaakbaar. De dagelijkse
gang van zaken in deze schijnbaar
zo idyllische omgeving wordt
verstoord als grootmoeder Eve
ten tonele verschijnt. Jonathan
en Theo groeien op tot volwassenen met dramatisch tragische en
kwetsbare persoonlijkheden. Hun
studietijd in Londen is turbulent en
chaotisch en met name Theo raakt
zo stuurloos, dat Jonathan geregeld
voor haar leven vreest. Als de ramp
die eigenlijk al hun hele leven onafwendbaar boven hen hangt, zich
werkelijk voltrekt, trekt Jonathan,
inmiddels een succesvol architect,
zich terug uit het openbare leven.

houdbare varianten geleisuiker
is toegevoegd, heeft een chutney
naast een kruidige voorgrond een
zoetige achtergrond. Chutneys zijn
leuk om zelf te maken; bijvoorbeeld van mango, vijgen, uien, rood
fruit en port. Port wordt namelijk
in heel veel chutneys verwerkt
vanwege de donkere iets zoetige
smaak. Daarom zijn de meeste
chutneys heel goed te combineren
met port.
Een lekker recept om uit te proberen is een chutney gemaakt van vijgen en port. De verse vijgen zijn op
dit moment weer te krijgen! Heel
simpel is bijvoorbeeld sinaasappelstukjes met vijgen in te koken met
rode port. Maak hem wat pittiger
met een sjalotje of voeg er kruiden
aan toe als bijvoorbeeld kaneel of
maak hem juist wat zoeter met een
beetje donkerbruine basterdsuiker.
Haal bij de bakker een lekker
vijgenbroodje, en ga daar dan eens

Maar hoe verder hij zich fysiek
van de wereld verwijdert, des te
heftiger dringt het verleden zich
aan hem op.

4

De Meryl Streep filmclub
Mia March
Isabel, June en Kat hebben elkaar
jaren niet gesproken als Lolly, hun
moeder en tante, vraagt of ze naar
huis willen komen naar het hotelletje in Maine dat zij runt. Daar heeft
Lolly een schokkende mededeling.
Ineens bevinden de drie vrouwen
zich op hun oude zolderkamer, van
elkaar vervreemd geraakt, en op het
punt de vrouw te verliezen die altijd
voor ze klaarstond. Om het allemaal
erger te maken staat Lolly erop dat
ze elke vrijdag met elkaar Meryl
Streep films kijken.
Onverwachts begint dan de magie,
en zien ze hun levens weerspiegeld
op het grote doek. Door de filmavonden delen Isabel, June en Kat
hun geheimen. En terwijl ze zichzelf
en elkaar vinden, vinden ze ook de
kracht om er voor Lolly te zijn.

5

In eigen hand 		
Tana French
Net buiten Dublin ligt de half
afgebouwde villawijk Brianstown.
Door de economische crisis zijn de
wegen niet afgemaakt en worden de meeste huizen niet meer
opgeleverd. In een van de weinige
bewoonde huizen stuit de politie
op een gezinsdrama aan. Vader
Patrick is doodgestoken, twee
kleine kinderen zijn gesmoord, en
moeder Jennifer moet zwaargewond worden afgevoerd naar het
ziekenhuis. Het lijkt een droevige
maar eenvoudige zaak: Pat is
werkloos geworden, kan het leven
niet meer aan, vermoordt zijn
gezin en slaat de hand aan zichzelf.
Maar waarom zitten er zoveel
gaten in de muren van het huis en
hangen er overal babyfoons? En
wie is die man die vlak bij het huis
in een onverlichte nieuwbouwruïne
bivakkeert?

lekker voor zitten met een stukje
kaas en een glas port!
Drink de port trouwens altijd iets
koeler dan kamertemperatuur! Op
die manier krijg je de smaken die
je juist wilt proeven er helemaal
uit.
Mijn boodschappenlijstje is al
geschreven dus verswinkels:
maak jezelf gereed! Kaas, vijgen,
broodjes, port (al ligt die natuurlijk
al klaar in de klimaatkast)… het
wordt weer een lekker weekend!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Dorothé van Kinderopvang Ot en Sien:

“Het is een compliment aan ons, als de kinderen nog
niet uitgespeeld zijn als ze worden opgehaald”
Toen het bekende kinderdagverblijf Ot en Sien in 2010 met een flink ruimtegebrek kampte ging Dorothé samen met haar man Anton op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan de groeiende vraag naar Vinkeveense
kinderopvang te kunnen voldoen. Hun aandacht werd getrokken door een armetierig rijtje huizen op het voorterrein van Maria-Oord, waar vroeger de zusters werden gehuisvest. Na veel teken- en denkwerk ging men aan
de slag. Het resultaat mag er zijn. Een prachtig nieuw kinderdagverblijf dat plaats biedt aan 24 kinderen. In de
nabije toekomst wordt op de bovenverdiepingen van de panden een naschoolse opvang gerealiseerd.
door paul bosman

Ot en Sien ligt nog een beetje
verscholen achter de grote aantallen busjes die door de bouwvakkers
die Maria-Oord verbouwen zijn
geparkeerd. In de eerste instantie
heb je dan ook geen idee wat er
zich achter de fraai verbouwde
zusterswoningen bevindt. Eenmaal
binnen kom je daar snel achter.
Ot en Sien is omgetoverd tot een
fraai ogende, strak ingerichte maar
zeker ook gastvrije opvangplek voor
de kinderen die je dierbaar zijn.
Kleinschalig en van alle gemakken
voorzien. Alle ruimtes staan met
elkaar in verbinding, weliswaar
gescheiden door deuren maar die
zijn grotendeels van glas zodat
je altijd zicht hebt op wat elders
gebeurd. Dorothé: “ We zetten hier
voort wat we al tien jaar op onze
andere locatie doen. Voor ouders
is het een prettig idee als je weten
dat we de kinderen nauwgezet in de
gaten houden. Net als op de andere
locatie is hier een camerasysteem
geïnstalleerd waarmee we zelfs
kunnen monitoren hoe de kinderen
slapen, zijn ze niet onrustig of zijn
ze wakker geworden. Dat doen we
zo uitgebreid omdat we vinden dat
ouders het recht hebben op optimale zorg voor het kind dat door
hen aan ons is toevertrouwd. Verder
staan er altijd twee leidsters op de
groep. Zo ziet de een wat de ander
doet en andersom.
Er wordt gewerkt met verticale
groepen. Dat willen zeggen dat
er groepen worden gevormd van
kinderen van 0 tot 4 jaar jong. “Dat
lijkt vaak op de thuissituatie waar
de kinderen ook vaak broertjes
en zusje om zich heen hebben. De

foto patrick hesse

kinderen vinden dat ook leuk. Maar
ook wij zien graag dat een verloren
knuffeltje van een heel kleintje
door een groepsgenoot die iets
ouder is wordt teruggegeven. Ik zou
meer voorbeelden van elkaar helpen kunnen geven, dat gaat vanzelf
omdat we er naar streven dat de
thuissituatie zoveel mogelijk wordt
benaderd. Dat is ons gelukt op onze
locatie Herenweg 40, waar we al
tien jaar aan de weg timmeren en
dat gaat ook hier lukken. Samenvattend kan ik zeggen dat we ons
uiterste best doen de kinderen een
leuke dag te bezorgen. Het plezier
waar mee ze worden gehaald en
gebracht is een teken dat we op het
goede spoor zitten.”
Dorothé zelf is verpleegkundige
van beroep. Een groot aantal jaren
werkte ze in Nieuwveen bij Huize
Ursula en had de zorg over meervoudig gehandicapte bewoners.
Nog steeds is ze bezoekvriendin
van een cliënt die al jaren in Ursula
woont. Ze wordt bijgestaan door
een aantal vaste gediplomeerde
medewerksters. Ook doen stagiaires

de nodige werkervaring op zodat
ze hun opleiding met succes kunnen
afronden.
Het nieuwe kinderdagverblijf
heeft ruimte en dus mogelijkheden
kinderen te plaatsen. Het biedt een
all-in tarief, wat inhoudt dat luiers
en voeding bij de opvangprijs zijn
inbegrepen. Omdat het onderbrengen van je kind een grote stap is
besteedt Ot en Sien veel tijd aan
de zogenaamde intake. Kom eens
vrijblijvend kijken, ervaar de sfeer,
bepraat praktische zaken en maak
een verantwoorde keuze. Vooraf
goede afspraken maken, weten
waar je aan toe bent voorkomt
verwarring naderhand. Denk wel
aan een ding. Het kan zo maar
zijn dat je kind bij het ophalen wat
aansporing nodig heeft mee naar
huis te gaan. Misschien niet zo leuk
maar wel een bewijs dat alles goed
gaat. Dat heeft toch ook wel weer
wat toch?

Meer info: www.kinderopvangotensien.nl
e-mail: dorothe@kinderopvangotensien.nl
Bellen kan ook: 0297 262343.

Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vinden elkaar op Beursvloer
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De Beursvloer De Ronde Venen die op 11 oktober tussen 16.30 en 18.00 uur in De Meijert in Mijdrecht wordt gehouden, is voor bedrijven een prachtige kans om hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien, contact te maken
met nieuwe doelgroepen en zich te onderscheiden van de concurrent. En maatschappelijke organisaties krijgen hier de
gelegenheid om wensen waar ze geen budget voor hebben op een plezierige manier toch in vervulling te laten gaan.
Een 'match' tussen beide kanten kan in allerlei vormen, door kennisoverdracht en menskracht maar ook met materialen of creatieve oplossingen. Geld is taboe. Een aantal bedrijven en organisaties hebben zich al aangemeld, maar
anderen zijn nog welkom. Juist nu heeft het zin heeft om elkaar op de Beursvloer te ontmoeten, om op een andere,
verrassende en voldoening gevende manier iets voor elkaar te betekenen.
Op www.beursvloer-derondevenen.nl is nog veel meer informatie over de Beursvloer te vinden én kan men zich
direct aanmelden.
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A L FA R O M E O M I T O T U R B O T W I N A I R
RASECHTE SPORTIVITEIT MET MAAR 14% BIJTELLING

Hij is er. De nieuwe Alfa Romeo met veelgeprezen Turbo TwinAir benzinemotor. Met maar 14% bijtelling en geen BPM of wegenbelasting. Dat
klinkt u zowel zakelijk als privé natuurlijk als muziek in de oren. Reserveer dus snel een proefrit en kies ook voor rasechte sportiviteit met maar
14% bijtelling. Liever dieselen met een bijtelling van 14%? Reserveer dan een proefrit in de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM. U rijdt al MiTo vanaf € 17.050,-.
G A S N E L N A A R W W W. A L FA R O M E O M I T O . N L E N R E S E RV E E R E E N P R O E F R I T.

VAN KOUWEN

GEHEEL 2012

WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-567 20 30.
Transformatorweg 39, 1014 AJ Amsterdam-West, Tel: 020-581 62 00. www.vankouwen.nl
U kunt ook terecht voor service in: Uithoorn, Anton Philipsweg 13, Tel: 0297-562 020
14% BIJTELLING A

Gecombineerd gemiddeld brandstofverbruik: 3,5 - 6,0 L/100 km (28,6 - 16,7 km/L). CO2-emissie: 90 - 139 g/km.

Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Eigenwijz Advies

Met social media op zoek naar de klant
Moderne online communicatiemiddelen zoals internet, facebook en twitter zijn niet meer weg te denken
in onze moderne maatschappij. Onder de verzamelnaam ‘social media’ zijn een aantal internettoepassingen
ontwikkeld die het mogelijk maken om informatie met elkaar te delen. Steeds meer mensen maken in de
privésfeer gebruik van deze mogelijkheden om contact met anderen te onderhouden. De social media bieden ook aan bedrijven ongekende mogelijkheden om in contact te komen met hun klanten. “Met ons online
marketing advies helpen wij het bedrijfsleven optimaal gebruik te maken van de nieuwe media,” zegt Liana
van Zwieten van Eigenwijz Advies.
Eigenwijz Advies richt zich vooral
op het Midden- en Klein Bedrijf
(MKB). “We hebben gemerkt dat
veel ondernemers de behoefte
hebben om advies te krijgen over
de moderne communicatiemogelijkheden,” zegt Liana. “Daar komt bij
dat ze het over het algemeen ook te
druk hebben om zich er eens goed in
te verdiepen. En wanneer men dan
overtuigd is van het idee dat men
als bedrijf eigenlijk meer gebruik
zou moeten maken van de social
media, dan is vervolgens de vraag
hoe dat dan het beste aangepakt
kan worden.”
Vanuit haar studie Small Business
en Retail Management liep Liana
aan tegen het feit dat de social media in de privésfeer inmiddels wel
gemeengoed zijn geworden, maar
dat de vertaalslag naar de bedrijven
nog gemaakt moet worden. “Tijdens
mijn stage bij Koopmans’ in Mijdrecht heb ik de ruimte gekregen
om het bedrijf optimaal te kunnen
presenteren op het internet. Ik heb
hier veel van geleerd en kwam er
al snel achter dat er meer bedrijven waren die dat ook wel willen.
Dat bracht mij op het idee om mijn
eigen adviesbureau te beginnen. In
januari 2012 ging Eigenwijz Advies
van start. Met de naam en ook die
eigenwijze ‘z’ op het einde wil ik
aangeven dat ik de dingen op mijn
eigen wijze aanpak. Elke klant is
bijzonder en verdient ook een eigen
manier van benadering.”
In de praktijk van advisering beginnen Liana en haar levenspartner

Joey, die inmiddels ook tot het
adviesbureau is toegetreden, met
een analyse van de bestaande situatie. “De resultaten hiervan bespreken we dan in een workshop met
de ondernemer en zijn personeel.
Onze diensten kunnen zich beperken
tot advisering over de beste aanpak
waarna de klant de zaken zelf
uitwerkt. Maar we kunnen ook het
hele traject van hem overnemen en
zorgen dat het hele plan ook wordt
opgezet en uitgevoerd.”
Web 2.0
Het consumentengedrag is de
laatste jaren ingrijpend veranderd.
Vooraleer mensen tot aankoop van
een bepaald product overgaan raadplegen ze vaak eerst internet. Men
zoekt beschrijvingen van het product
om de voor- en nadelen op een rijtje
te zetten. Men wil weten wat het
moet gaan kosten en waar men voor
een eventuele aankoop terecht kan.
“En dat is dan precies het belangrijke punt voor de ondernemers,”
stellen Liana en Joey. “Gelukkig
hebben heel veel bedrijven al wel
een eigen site. Maar die is soms
jaren geleden gebouwd en zou eigenlijk eens een keertje vernieuwd
en aangepast moeten worden. Maar
dat komt er vaak niet van. Dat is
dan ook een van de eerste dingen
die we aanpakken. Dat betekent dat
we samen met de klant een hele
nieuwe marketingstrategie opzetten, waarbij dan ook de nieuwe
media optimaal worden ingezet.
Daarbij betrekken we niet alleen

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

de site, maar bijvoorbeeld ook de
huisstijl. Soms is het ook goed om
een nieuw logo te ontwikkelen. Het
komt voor dat bedrijven een logo
hebben waarvan ze zelf nauwelijks
kunnen uitleggen wat de betekenis
er van is. Wij zijn heel allround en
we kunnen er voor zorgen dat alle
elementen die bij een marketingplan aan de orde komen ook goed
op elkaar aansluiten en in elkaar
passen. Het is heel belangrijk om
online en offline marketing met
elkaar te combineren. Door gebruik
te maken van de social media kan
men klanten door het hele land en
eventueel daarbuiten bereiken. Veel
bedrijven combineren daarom hun
winkel met een webwinkel. Dat
biedt ook klanten die wat verder
weg wonen de mogelijkheid om
producten af te nemen.”
Aandacht trekken
De social media vormen inmiddels
een omvangrijk netwerk met veel
hoofdwegen en nog meer zijwegen,
waarlangs men zijn weg moet zien
te vinden. Liana: “Wanneer je als
ondernemer dan een mooie, informatieve en toegankelijke website
hebt, is het wel zaak dat men je
in die wirwar van informatie ook
kan vinden. Het bereiken van je
doelgroep is dus zeker zo belangrijk
als de site zelf. Er zijn bepaalde
manieren, die er toe leiden dat
zoekmachines in voorkomende
gevallen jouw site snel naar voren
schuiven.”

?
Drukwerk nodig r
a
Bel of ga snel na
www.punt4.n l
Punt 4

is

een

creatief

productie bureau waar u
terecht kunt voor al uw
reclame

uitingen.

Naast

het ontwerp verzorgen we
de productiebegeleiding en
leveren we drukwerk van

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

hoge kwaliteit. Van briefpapier en visitekaartjes tot
flyers en bedrijfsbrochures.

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

T: 0297 - 38 52 56

Liana van Zwieten: ”Steeds meer mensen maken privé gebruik van social media
om contact met anderen te onderhouden, maar ook bedrijven biedt het ongekende mogelijkheden om in contact te komen met hun klanten.” foto patrick hesse
Nieuw kantoor
Liana begon haar praktijk aan haar
eigen keukentafel. Inmiddels is
ze dat ontgroeid en is ze op zoek
gegaan naar een geschikt kantoor,
waar ze in alle rust kan werken en
waar ze haar klanten kan ontvangen. Die plek vond ze bij Dock 15
aan de Industrieweg waar ze vanaf
1 oktober a.s. een kantoorruimte
betrekt. “Ik ben daar heel erg blij
mee,” zegt Liana. “Bij Dock 15

zitten een aantal bedrijven die heel
goed aansluiten op wat wij doen. Ik
denk dat contacten met die collega’s
heel inspirerend zullen zijn.”

Eigenwijz Advies, Industrieweg 15 in
Mijdrecht. Tel. 06-307 714 98.
www.eigenwijzadvies.nl.
F: Facebook.com/Eigenwijzadvies.
T: @EIGENWIJZadvies.
G+: Gplus.to/Eigenwijzadvies.

Open Trouwlocatie Dag ook bij Hotel Mijdrecht
Zondag 7
oktober openen
trouwlocaties in
heel Nederland
hun deuren voor
bruidsparen
die op zoek
zijn naar hun
droomlocatie.
In Mijdrecht
doet een bijzondere trouwlocatie mee:
Hotel Mijdrecht Marickenland. Op deze locatie zullen
ook aanwezig zijn Globe Reisburo
Mijdrecht, fotograaf Patrick Hesse,
Bakkerij Out, weddingplanner Bibiane Roos en DSH Moving Lights.
Deze en andere aangesloten trouwlocaties zijn deze dag vrijblijvend en
zonder afspraak te bezichtigen tussen
12.00 en 17.00 uur.
Uit de Trouwmonitor blijkt sfeer de
belangrijkste factor om een locatie te
kiezen. Bijna alle bruidsparen, 99%,
vinden dit belangrijk. De sfeer moet

passen bij het bruidspaar,
het moet ‘goed voelen’. Op
zondag 7 oktober tijdens
de Open Trouwlocatie Dag kunnen
bruidsparen de locatie ervaren.
Tegen aantrekkelijke prijzen kan
een proefdiner bij een trouwlocatie
naar keuze worden gereserveerd.
Indien bruidsparen zeker weten een
bepaalde trouwlocatie te bezoeken,
kunnen zij zich aanmelden via de site.
Bij een aantal locaties ligt een giveaway of goodiebag voor klaar.
Nu al meer weten over trouwen? Zie:

www.hotelmijdrecht.nl/nl/trouwen/

20		

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Impressie Vespa GTS 300 SUPER SPORT

La Dolce Vita
Meerdere malen heb ik op deze pagina verteld over de enorme voordelen van een motorscooter; in mijn
ogen het meest gebruikersvriendelijke motorvoertuig dat ik ken. In het bijzonder mijn zwak voor retro
Italiaans. Voor mijn dagelijks vervoer ben ik trotse bezitter van een Fiat 500 (in ons gezin zijn er twee van
deze leuke retro auto’s) en heb ik een aantal Vespa’s in mijn bezit gehad, alwaar ik veel pret mee heb gehad.
Op het verlanglijstje staat nog steeds een Classic Vespa uit de jaren ’60, dit voertuig is ruim 50 jaar na dato
nog immer populair en ook onder de jeugd (en oudere jongere) doet de originele Vespa het goed, de snoruitvoeringen zijn niet aan te slepen. Vandaag test ik het neusje-van-de-zalm op Vespa gebied: de 300 GTS
Super Sport, de beste Vespa die er momenteel te koop is.
Ruim een jaar heb ik zelf rond
gekart op een 250GT, maar dit is
weer een maatje groter, ik ben dus
erg benieuwd of er veel verschil
zal zitten in mijn 250 of deze 300.
Gelukkig heeft Roké een recente
occasion staan en biedt mij de mogelijkheid weer even aan de Vespa
te proeven en ondanks het onstuimi-

ge herfstweer kan ik u verzekeren:
ik heb er zin in! Deze Super Sport
uitvoering is uit 2010 is helemaal
compleet en verkeert in zeer nette
staat, inclusief hoog windscherm,
achterdrager en xenonverlichting.
De uitvoering is mat donkergrijs
met zwarte accenten, een mega
hippe uitvoering om hebberig van
te worden.
Voor iedere
motorrijder is het
berijden
van deze
Super Sport
een aabeeceetje. Met
het grootste
gemak
neem ik
heerlijk uit
de wind

plaats achter het grote scherm
en is het een kwestie van het gas
opdraaien en gaan. Dit is lekker
ontspannend en ondanks de grote
drukte op de weg schiet ik kwikzilverachtig door het verkeer.
Je bent ook altijd geneigd om zonder motorkleding met zo’n scooter
op pad te gaan, maar dat is erg verraderlijk, want ook deze Vespa haalt
fluitend de 140 kilometer per uur
en mocht er dan wat mis gaan, dan
is het asfalt erg hard kan ik u verzekeren. Maar met de juiste kleding,
een goede helm, handschoenen en
gezond verstand kom je een heel
eind en weerhoudt niets je ervan
veel lol te hebben op de Vespa. Hij
trekt ook veel bekijks en soms jaloerse blikken, want met zo’n Vespa
lacht het leven je gewoon toe. Hij
is ook nog eens vriendelijk voor

de portemonnee, want de de dikke
ééncilinder Rotax motor met brandstofinjectie springt voorzichtig om
met brandstof en ik weet uit ervaring dat een verbruik tussen de 1 op
28 en 1 op 35 geen enkel probleem
is. Ook voor de wat kleineren onder
ons, of voor de dames, is het een
plezier om te rijden. Wanneer ik na
veel plezier de Vespa weer terugbreng bij Aad, grapt hij: “Geen spijt
dat je hem ooit heb weg gedaan
Pat?” Om me vervolgens te melden
dat mijn special GT250 (bijzondere
kleurstelling en nog ‘bijzonderder’
bestickerd) die ik een paar jaar geleden in mijn bezit had, nog steeds

door dezelfde dame aan wie ik hem
verkocht had met veel plezier wordt
bestuurd. Zij is er inmiddels half
Europa mee doorgecrosst. Iets wat
ik heel logisch vind, want dit is toch
een enorm leuk vervoersmiddel...
De GTS 300 Super Sport uit 2010
staat te koop voor 5.150 euro.

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

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Alfa Romeo MiTo TwinAir

Italiaanse bescheidenheid
Italianen bescheiden? Meestal niet toch? Toch is dat wel het geval met deze MiTo, voorzien van de TwinAir
tweecilinder turbomotor van moederconcern Fiat. Deze hebben we al eens eerder gereden in de Fiat 500 en
Panda. Nu is het tijd om de Alfa met deze tweecilinder aan de tand te voelen.
Alfa’s zijn in de regel sportief, maar
het merk kan niet meer om alle
wetgeving heen. En dus verscheen
er opeens een kleine diesel (de 1.3,
waar we eerder mee reden) in het
gamma en nu is het aan de tweecilinder om de uitstoot verder terug
te brengen. Prima zet, want het
zorgt ervoor dat de MiTo nu voor
de zakelijke rijder extra aantrekkelijk wordt. Niet dat de Fiat Punto
een verkeerde auto is, maar ik heb
enkelen gehoord die toch liever een
MiTo hadden gereden. Maar maak
je geen zorgen, deze auto moet nog
even mee. Alfa is namelijk niet van
plan de MiTo van een facelift te
voorzien (de vraag is ook of de auto
dat echt nodig heeft), maar al het
budget te gebruiken in het ontwikkelen van de opvolger van de MiTo.
Dus je hoeft je voorlopig ook geen
zorgen te maken dat je nu kiest
voor een auto die over een paar
maanden na een facelift alweer
gedateerd is. Dat gaat niet gebeuren aldus Alfa.
Dus; waarom zou je voor deze
tweecilinder moeten gaan? Ok,
vaste lezers weten het, de MiTo

en Giulietta zijn twee auto’s waar
fotograaf Patrick en ik gek van zijn.
Echter was ik een beetje twijfelachtig of een tweecilinder in een MiTo
nou wel verstandig zou zijn. Ik ken
de tweecilinder uit de 500, daar
heb ik regelmatig mee gereden. In
de 500 is de tweecilinder vrij rauw
en vrij sportief. Maar dat is een
andere vorm van rauw en sportief
die ik bij een MiTo verwacht. Daarbij is de MiTo 200 kilo zwaarder,
dus ik vrees het ergste en zie het
vermogen al achteruit gaan. Het is
onvoorstelbaar dat er tegenwoordig
85 pk uit zo’n klein blok van 875
cc geperst wordt, maar zal dat voldoende zijn voor deze Alfa Romeo?
Voor de proefrit staat een mooi
exemplaar klaar. De Distinctive
uitvoering, voorzien van Nero Etna
metallic lak, heerlijke stoelen met
beige leder (of op wens rood of
zwart), mooie 17 inch lichtmetalen
velgen (kom je niet veel tegen op
14% bijtellers), net sierstuk op
de uitlaat, bescheiden spoiler en
het embleem van Alfa op de flank.
Bij het starten hoor je in de verte
de tweecilinder draaien, maar het
geluid is iets anders dan bij de 500.

Als we wegrijden merk je dat de
TwinAir lang niet zo rauw is als bij
de 500. De MiTo filtert een hoop
weg waardoor het aanvoelt alsof je
met een luxe MiTo met 1.4 turbo
onderweg bent. En aangezien 65 pk
niet genoeg is zetten we de DNAknop in Dynamic om de volle 85 pk
aan te sporen. De TwinAir heeft een
turbo en zodra die meewerkt heb
je opeens een heerlijke Italiaanse
auto. Pittig (je zou het echt niet
zeggen), met een lekker geluid (ook
dat zou je niet zeggen) en zuinig.
Doordat je met een Alfa altijd wel
geneigd bent om wat sportiever te
rijden en verder door trekt in de
toeren zul je niet vaak de verbruiksopgave van de fabriek halen.
De cijfers zijn echter acceptabel
en dan is het allang goed. In het
dagelijkse verkeer kom je met de
twee cilinders prima mee. Dankzij
de turbo zul je hier af en toe ook
nog wel een sprintje winnen. En op
de snelweg kun je met gemak 130
km/u rijden; het toerental blijft laag
en er dringt nauwelijks hinderlijk
motorgeluid door tot het passagierscompartiment.
De MiTo met TwinAir wordt geleverd als Progression, Distinctive
of Business Executive. Afhankelijk
van de keuze die je maakt, privé
aanschaffen of leasen, kun je voor
interessante pakketten kiezen.
Standaard is de MiTo TwinAir
€ 17.950,-. In de lease komt de
auto, met een optiepakket op
€ 21.605,-, als persoon schaf je een
MiTo met dezelfde uitrusting aan
voor € 22.855,-. Alfa is zo vriendelijk om de leaserijders tegemoet
te komen door een pakket opties
beschikbaar te stellen die buiten
de bijtelling vallen. En zo wordt
de MiTo wel heel aantrekkelijk.

Massale oproepactie rode auto’s:

Doe mee aan de Rode Neuzen Rally voor Cliniclowns
Deze weken reist een speciaal team door heel Nederland om rode auto’s (goed) te keuren voor een bijzonder
evenement dat op 21 oktober a.s. plaatsvindt. Alle berijders van een rode auto worden verzocht zich aan te
melden voor de Rode Neuzen Rally 2012. Ook als de auto niet voorzien is van een certificaat, kan iedereen
met een rode auto zich direct en eenvoudig aanmelden via www.rodeneuzenrally.nl voor een uniek evenement dat uitsluitend en alleen toegankelijk is voor rode auto’s. Startpunt: Hampshire Hotel Mijdrecht.
De Rode Neuzen Rally wordt georganiseerd door Stichting CliniClowns
in samenwerking met Hampshire
Hotels. Een autorally dwars door
Nederland met als doel een geheime
locatie en finish. Voor deelname zijn
verder geen andere voorwaarden of
kwalificaties nodig, behalve een rode
auto! De Rode Neuzen Rally is een
landelijk evenement, waar zowel professionals (classic cars) als amateurs
aan hun trekken kunnen komen. Twee
klassen, twee routes, maar beide met
hetzelfde doel: een hele mooie en
unieke dag rijden door Nederland ten
behoeve van Stichting CliniClowns.

Inmiddels zijn er al 28 aanmeldingen
van rode auto’s met als startpunt
Hampshire Hotel Mijdrecht.

Op Qmusic is er inmiddels ook een
landelijke campagne gestart op de
radio en op www.qmusic.nl

Alfa Romeo

Gereden versie: Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir 85
Vermogen: 85 pk
0-100: 12,7 s
Top: 172 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 23,8 / 4,2 l/100km
Prijs gereden model: € 22.855,Alternatieven: Audi A1, Citroën C3, Fiat Punto, Mini One, Peugeot 208,
Toyota Yaris

Voor particuliere kopers ook, want
daar geeft Alfa € 750,- korting op
optiepakketten.
Als we even stoppen voor de foto’s
is het pas echt duidelijk te horen.
Stationair klinkt de TwinAir beter
dan in de 500 of Panda. Althans,
als je achter de auto staat. In de
auto hadden Patrick en ik het er al
over (en nee, we zijn niet van die
tuning-scene gasten); ‘wat als we
hier nou een iets dikkere uitlaat op
zouden zetten? Dan moet er toch
wel bijzonder sportief geluid uit komen?’. Niet nodig, Alfa heeft al iets
aan het uitlaatgeluid gedaan en dat
klinkt zowaar erg sportief. De MiTo
QV wist mijn hart al te veroveren,
maar vergis je niet dat je voor die
175 pk en klavertje vier een flink
bedrag neer moet leggen. Opeens
is deze MiTo TwinAir bereikbaar en
écht, ze weet op eenzelfde manier
haar bestuurder te verleiden. Maak
je geen zorgen; de MiTo is een

echte Alfa. Heus. Alleen met iets
minder pk’s en iets zuiniger.

Van Kouwen Amsterdam
Kuiperbergweg 17
1101 AE Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5672030
Website: www.vankouwen.nl.

Bijeenkomst voor bewoners wijk
Molenland Mijdrecht op 2 oktober
De gemeente De Ronde Venen houdt aanstaande dinsdag 2 oktober van
20 tot 22 uur in het gemeentehuis een bijeenkomst voor alle inwoners van
de wijk Molenland in het gemeentehuis in Mijdrecht. Samen met de wijkbewoners wordt er tijdens deze avond bekeken hoe bewoners en gemeente
kunnen samenwerken om de leefbaarheid in de wijk en in Mijdrecht te
bevorderen.
Wethouder Kees Schouten en coördinator Kernenbeleid Marcel Wolswijk
starten op deze avond met een korte
presentatie over het kernenbeleid in
de gemeente. Daarna wordt in een
open discussie met de wijkbewoners
bekeken op welke wijze bewonersparticipatie in Molenland verder
ontwikkeld kan worden. Voorbeelden
zijn samenwerkingsmogelijkheden
volgens het nog bestaande wijkcomité of een tweejaarlijks gesprek tussen
gemeente en bewoners. Ook andere
ideeën zijn welkom.

De raad wil bewoners meer betrekken bij het beleid van de gemeente
en dat zij meer invloed kunnen uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld via een
wijk- of dorpscomité. Nog dit jaar wil
de gemeente, samen met bewoners,
vormen van bewonersparticipatie
opzetten in kernen of wijken waar dit
nog niet bestaat. Dit geldt ook voor
de wijk Molenland in Mijdrecht.
Wie aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich aan te melden bij Marcel
Wolswijk, via m.wolswijk@derondevenen.nl of tel. 0297 29 18 49.
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CSW Sponsorloop 3 oktober aanstaande

Pure top- en amateursport slaan de handen ineen
Op 3 oktober gaat een grote groep voetballers de uitdaging aan rondjes rond het CSW terrein te hollen.
Doel is het bijeenbrengen van een groot bedrag dat het mogelijk gaat maken faciliteiten voor de jeugd
rondom training en wedstrijden enorm te verbeteren. Topwielrenner Andre Looij neemt de organisatie ter
hand. Bestuur en jeugdspelers van CSW maken er vervolgens een groot succes van.
paul bosman

foto peter bakker

Andre Looij is 17 jaar jong en komt
uit Wilnis. Sinds een tijdje studeert
hij in Nijmegen op het Johan Cruyff
College. Niet voor niets. André is
een veelbelovende wielrenner die
hoge ogen gooit als het om de ereplaatsen gaat. Hij loopt niet te koop
met de vele successen die hij inmiddels heeft bereikt. Maar niemand
kan er om heen dat zijn prijzenkast
vol staat. Waar André naar wil kijken is zijn toekomst. Over twee jaar
wil hij de Tour de France rijden.
Zijn studie bij het Johan Cruyff College helpt hem daarbij. Doelgericht
werkt hij aan zijn studie Marketing
& Communicatie en Evenementenorganisatie. Maar trainen doet hij
als geen ander. Op een op prestatie
gerichte manier. Onderdeel van zijn
studie is het werken op een bedrijf
en het opzetten van een evenement.
Het is dan ook daarom dat hij zich
wil inzetten voor CSW Een vereniging waar hij succesvol voetbalde.
Ook toen al knalde hij zo hard op
doel dat de keeper als het ware
tegen het net vloog.
Waar doen ze het voor:
Voor CSW een Wilnisse voetbalvereniging die nogal aan de weg timmert. CSW is opgericht in 1946 en
voetbalt in de Eerste klasse en de
Hoofdklasse met het eerste dames
elftal. CSW speelt in het centrum
van Wilnis en is een echte dorpsclub. Vele vrijwilligers zorgen voor
een ouderwetse voetbalzaterdag
met een super gezellige derde helft.
En daar is men maar wat trots op!
De vereniging telt maar liefst 600

André Looij (links) en trainer Dennis Prange, met het team van de F-jes.
jeugdleden. Jongens, maar ook
meisjes zijn ruim vertegenwoordigd.
Er is grote behoefte aan financiele
middelen, met name voor de hele
jeugdafdeling: die de trainingen en
de begeleiding van de wedstrijden
in goede banen kunnen leiden. Denk
daarbij aan kleding voor de jeugd
trainers, een waterzak voor tijdens
de wedstrijden, pionnen, fatsoenlijke ballen die tijdens de trainingen
worden gebruikt en nog veel meer.
Zaken die zonder dat beetje meer
inkomsten niet kunnen worden
aangeschaft.
Andre reikte tijdens de trainingen
maar liefst 600 inschrijfformulieren
uit. Daarmee kunnen de spelers
en spelers zich aanmelden voor de
sponsorloop. Op 3 oktober start men
om 18.30 uur. De E-tjes en de F-jes
gaan er dan 20 minuten tegenaan.
Met tussenpozen van 10 minuten
volgende dan de D en E elftallen
en de B en A elftallen gaan dertig

minuten de wei in. Er is gekozen
voor een vast sponsorbedrag. Dus
niet een bedrag per gelopen rondje
hoofdveld.
Verder kan er geboden worden op
de naam van de sponsorloop. Wie
biedt er mee op de naam van de
sponsorloop welke op 3 oktober
georganiseerd wordt door en voor
de jeugd van CSW. Er kan geboden
worden tot en met woensdag 3
oktober 14.00 uur. Het hoogste Bod
bedraagt momenteel: € 975,-.
Wil je dat de CSW sponsorloop
2012 met jouw naam wordt geassocieerd stuur dan een mail met je
bod naar andrelooij9@hotmail.com.
Kortom niets staat er in de weg dit
evenement tot een groot succes te
maken. Vanzelfsprekend bent u als
toeschouwer van harte welkom.
Als zou het maar zijn de gezellige
derde helft eens aan den lijve te
ondervinden.

“Makelen is een boeiend maar uiterst gecompliceerd
en ingewikkeld vak”
Gelegen in het hart van Mijdrecht vindt u het makelaarskantoor Vida. Het team bestaat uit drie vrouwen,
met ieder afzonderlijke kwaliteiten. Wat ze gemeen hebben is de liefde voor het vak en de flexibiliteit zelfs
in een moeilijke markt hun opdrachtgevers met raad en daad bij te staan. Een rustgevende gedachte nu de
huizenmarkt knerpt en knarst.							

Begonnen in 2002, kantoorhoudend
in het huis van haar vader Guus,
tekenden de contouren waaraan
de makelaardij moest voldoen zich
al snel af. De verhuizing naar het
Mijdrechtse centrum naar een pand
waar een unieke eigen verkoopruimte nieuwbouw (80 m2) eigentijds gecombineerd kon worden met
135 m2 gloednieuwe kantoorruimte
op zichtlocatie was een logisch
vervolg.
Sinds die tijd is er heel wat veranderd. Werd er destijds bijna strijd
geleverd een gewild pand in handen
te krijgen, nu is de markt totaal
veranderd. Martine van Acker kijkt
met vertrouwen naar de toekomst.
“Ons werk als makelaar heeft een
geheel andere dimensie gekregen. Verkopers hebben het lastig,

Het zelfherstellend vermogen van mensen is gigantisch. Maar soms
heeft het een zetje nodig. Een sneetje geneest vanzelf, ook een gebroken bot heelt weer... Soms zijn er echter processen in ons lichaam
uit balans, waardoor het zelfherstellend vermogen niet zo makkelijk
verloopt. Het heeft een duwtje in de goede richting nodig om weer optimaal te functioneren.
Geloof je in de kracht van je eigen
lichaam, dan grijp je liever niet zo
snel naar medicijnen. En dat hoeft
ook niet, want er zijn hele andere
oplossingen. Het is dan de moeite
waard om stil te staan bij de methode
van Natuurlijk! Lekker in je vel.nl.
Hun uitdaging is om mensen in zo
min mogelijk behandelingen, zonder
chemische medicatie, weer lekker in
hun vel te krijgen.

Martine van Acker, Vida makelaars:

door paul bosman

Per 1 oktober start Natuurlijk!
Lekker in je vel.nl in Vinkeveen

die moeten heel wat energie
investeren om het aangeboden
huis als het ware spic en span
ter verkoop aan te bieden. Een
uitdaging voor ons als makelaar
hen daar in te begeleiden. Ons
pakket noemen we dan ook Full
Service. Dat betekent dat een
verkoopstylist het huis nauwgezet bekijkt en analyseert wat
er zoal gedaan moet worden.
Als het ware een lijst van
prioriteiten opstelt van ‘things
to do’. Aanvullend adviseren we
over eventuele verbouwingen,
wellicht heeft de koper wensen
op dat gebied. Essentieel
onderdeel van het proces is het
vaststellen van de verkoopprijs.
Die moet reëel zijn en uiteindelijk leiden tot verkoop van
de woning. Dat laatste houdt in
dat we de zogenaamde zichzelf
rijkrekenaars wel eens moeten

foto marlies wessels

Van 0 tot 100, iedereen verdient om
zo optimaal mogelijk van het leven
te genieten. Echter van tijd tot tijd
gebeuren er dingen in je leven waar
je doorheen moet. Zowel fysiek als
mentaal kom je in je leven aardig wat
uitdagingen tegen. Is je lichaam, je
immumsysteem, verzwakt dan ben je
sneller vatbaar en krijg je makkelijker allerlei klachten, soms de meest
vage. Ook je voeding en spijsvertering

spelen een cruciale rol. Want krijg je
niet de juiste voedingsstoffen binnen
dan kun je zelfs mentale klachten
krijgen. Niet prettig maar zeker nog
geen reden om zomaar naar medicijnen te grijpen.
Natuurlijk! Lekker in je vel.nl doet
niet aan symptoom bestrijding, maar
brengt de oorzaak in kaart en werkt
vervolgens aan een oplossing. Gemiddeld is 60% met 3 behandelingen geholpen en soms zelfs sneller. Natuurlijk! lekker in je vel.nl is een initiatief
van Jacqueline Terpstra. Zij werkt
samen met verschillende medische
disciplines zoals fysio's, psychologen,
osteopathen, voedingsdeskundigen,
accupuncturisten, enz. Het leven is
om van te genieten!
..... dus vandaar: Natuurlijk! lekker in
je vel.nl. Meer info:

www.natuurlijklekkerinjevel.nl

Lezing over invasieve exoten
IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn heeft Wilfred Reinhold van het
Platform Stop Invasieve Exoten gevraagd om een lezing te houden over invasieve exoten. De lezing wordt gehouden op dinsdag 2 oktober in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis en begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Exoten, ook wel uitheemse soorten genoemd, zijn planten, dieren en micro-organismen die door toedoen van de mens in een nieuw
leefgebied terechtkomen. Die invoer kan moedwillig zijn, zoals bij huisdieren
en tuinplanten. Maar ook onbewust zoals bij de tijgermug. ‘Invasief’ betekent
dat de ingevoerde soorten zich hier weten te handhaven en zelfs talrijker
kunnen worden dan in hun thuisland. Met alle gevolgen van dien voor natuur,
gezondheid en veiligheid. Wilfred Reinhold vertelt over invasieve exoten, de
schade die ze veroorzaken en wat we er tegen kunnen doen.
Meer informatie over de lezing: 0172-407054.

temperen. In hun eigen belang.”
“We zijn een typisch vrouwenkantoor,” zo vervolgt Martine. “Dat
heeft als voordeel dat we, op een
andere manier, aandacht voor de
details hebben. Hiermee wil ik onze
mannelijke collega’s niet tekort
doen, maar het is wel anders.”
Martine, zelf jurist, staat partijen
soms terzijde bij juridische vragen.
“Het komt voor dat er na
de oplevering misverstanden
ontstaan en wij helpen graag
deze op te lossen. Zoals gezegd
kijk ik met vertrouwen naar de
toekomst. Aandacht voor onze
opdrachtgevers, creatief zijn en
vooral blijven zijn zaken die ons
dagelijks bezighouden. Wij zijn
en blijven actief in de nieuwbouw, zaken als het inruilen van
de bestaande woning komen bij
ons aan de orde. Taxeren doen
we met inzicht in de huidige
markt, op dat gebied hebben we
eveneens onze naam bevestigd
(gevestigd?). Taxaties voeren
we uit in gevallen zoals successiekwesties, voor particulieren en als ondersteuning bij
financieringsvraagstukken.”
Martine geeft graag nog een
aantal bruikbare tips die de
verkoop van uw huis kunnen bevorderen. “De presentatie moet

perfect zijn. Een scherpe vraagprijs
leidt vaak tot een snelle verkoop.
In een steeds maar dalende markt
moet je niet al te lang wachten
om actie te ondernemen. Het kan
dan zo maar zijn dat lang wachten
een verdere daling van de prijs tot
gevolg heeft. Neem als het ware
emotioneel afstand van je huis. Ook
al is dat soms moeilijk, je hebt niet
voor niets het besluit genomen je
huis te verkopen. Zorg er voor dat
de aspirant-koper zich meteen op
zijn of haar gemak voelt. Creëer
sfeer: ‘in deze badkamer ga ik mijn
eigen spa creëren of ik ga hier
eens lekker loungen op de bank en
televisie kijken’. Probeer de sfeer
van liefde op het eerste gezicht te
benaderen. Het zal niet voor het
eerst zijn dat er een huis, inclusief
de gehele inboedel wordt verkocht. Ik kan er niet omheen maar
een huis mag geen achterstallig
onderhoud hebben en rommel is uit
den boze. Samengevat, zie je huis
als marketingobject. Dat noodt tot
alles doen dit aan de man of vrouw
te brengen.”
Voor mensen die overwegen hun
huis te verkopen heeft Martine
maar één advies. “Ik daag u uit ons
gevoel met u te delen. Dat is in ons
beider belang.”
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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

WERVEN • SELECTEREN • DETACHEREN

Functie: Inkoper/orderpicker met Rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Chauffeur met Rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Afdelings manager Slagerij
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Functioneel Beheerder
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief medewerker (ICT)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Personal coach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Baliemedewerker Servicepunt De Ronde Venen
Organisatie: Servicepunt wonen, welzijn en zorg
Plaats: Vinkeveen

Pim is een professionele dienstverlener in werving, selec-

Functie: Wijkverpleegkundige - Mijdrecht
Organisatie: Careyn
Plaats: Mijdrecht

de visie dat voor elk bedrijf de ideale werknemer bestaat.

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

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.

tie en detachering in het Groene Hart. Pim werkt vanuit

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

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

Kijk voor meer informatie op de website:

Functie: administratief/secretarieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

www.pimvindt.nl of op onze twitter en/of
facebook. Een e-mail sturen kan natuurlijk

Functie: Verzorgende IG - vaste nachtdienst (25,5 uur)
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen

Functie: Telefonische Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Dynamic Polyester Center
Organisatie: Dynamic Polyester Center
Plaats: Mijdrecht

ook, mail naar: info@pimvindt.nl

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

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

Kruiswoordpuzzel week 39
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Aanvaller; 5. scheepskeuken; 10. vis; 11.
nachtvogel; 12. pook; 14. concertgebouw;
16. azijn; 18. biljartterm; 20. half; 22. paard;
23. fout in een computerprogramma; 24.
waterdier; 25. nuttigen; 27. bloem; 29. ganzerik; 30. boomvrucht; 32. vorderen; 34.
gezichtsorgaan; 35. vruchtje; 37. fout; 39.
rijgsnoer; 42. honingbij; 44. wal; 46. tennisterm; 48. bedrog; 49. opstootje; 50.
voorzetsel; 51. denkbeeld; 53. deel van de
voet; 55. windrichting; 56. lijn; 58. dichterbij; 60. koker; 61. muzieknoot; 62. randschrift van een muntstuk; 63. om goede
redenen.
VERTICAAL:
1. Vurig verlangen; 2. rijstbrandewijn; 3.
waagstuk; 4. insecteneter; 6. kapitein; 7.
Chinese deegwaar; 8. natuurlijk rood op
het aangezicht; 9. vrouw die een alleenspel
uitvoert; 12. persoon om wie men lacht; 13.
netvleugelig insect; 14. drinkgelag; 15.
naast; 17. kleine hoeveelheid donzige stof;
19. oorkonde; 21. zoogster; 26. versteende
moeder; 27. talrijk; 28. ooievaar; 29. strafwerktuig; 31. lage temperatuur; 33. filmdecor; 36. meetlat; 37. breedvoerig; 38.
broeikas; 39. dulden; 40. helikopterschroef;
41. eethuisje; 43. gelofte; 45. dieren op een
boerderij; 47. roofdier; 52. Ierland; 53. onstuimig; 54. stadium; 55. gekheid; 57.
kloosterlinge; 59. droog.

Sudoku week 39
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 38
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Wees de koude winter voor
met spouwmuurisolatie
Wat is dat eigenlijk, een spouwmuur?
De buitenmuur van uw huis is opgebouwd
uit twee muren met een tussenruimte. Die
tussenruimte noemen we de spouw. Ooit bedoeld
om vochtdoorslag van buitenaf tegen te gaan,
weten we nu dat via de spouw veel warmte uw
huis verlaat. Tenminste, als er geen spouwmuurisolatie is toegepast. Van de woningen die vóór
1975 zijn gebouwd, is maar een beperkt deel
achteraf voorzien van deze vorm van isolatie. Dat
zou dus ook bij uw huis het geval kunnen zijn.

en werden verrast door een lagere energienota.
Als uw huis geen spouwmuurisolatie heeft of een
isolatie die ooit slecht of verkeerd is aangebracht,
dan kunt ook u besparen. Eén advies: ga altijd
in zee met een gerenommeerde, ervaren en betrouwbare leverancier. HGT-Geveltechniek voldoet aan al die kwalificaties en is aangesloten bij
Meer Met Minder (MMM), IKOP-BKB en ook nog
eens VCA-gecertificeerd.
Wat kost het en wat levert het op?
Om u een idee te geven van de kosten kijkt u
even in onderstaand schema. Daar ziet u in één
oogopslag wat u moet investeren en wat u per
jaar bespaart. Het zijn natuurlijk gemiddelden,
maar het overzicht geeft u een goed idee.

Isoleren is besparen
Besparen op uw energiekosten door het aanbrengen van spouwmuurisolatie is geen sprookje. Vele duizenden huishoudens gingen u al voor

Besparing op energiekosten
Type woning

Gem. aantal m2

Eenmalige investering

Besparing per jaar

Vrijstaand huis

150

m

€ 1950,-

€ 580,00

2-onder-1 kap woning

100

m

Hoekwoning
Tussenwoning
Appartement

2

€ 1300,-

€ 380,00

90

2

m

€ 1260,-

€ 340,00

60

m2

€ 840,-

€ 225,00

25

m

€ 350,-

€ 95,00

2

2

Bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen en op basis van een spouwbreedte van 5 cm.

Snel terugverdiend
Wist u dat u de investering voor
spouwmuurisolatie in gemiddeld 4
jaar weer terugverdient. Daarna is
elke bespaarde euro direct voor uw
portemonnee. En dat is mooi meegenomen!
Subsidie
De overheid verleent regelmatig
subsidie voor energiebesparende
maatregelen. Door een grote vraag,
kan het subsidiepotje snel leeg zijn.
Maar ook zonder subsidie is het
aanbrengen van spouwmuurisolatie verstandig. U verdient de investering namelijk snel weer terug.
Lagere energiekosten in
5 doordachte stappen
Voor u met spouwmuurisolatie begint, is het van belang te weten
waarom u het gaat doen. Dat kan
namelijk invloed hebben op de materiaalkeuze. Wilt u bijvoorbeeld
een bijdrage leveren aan het milieu,
koude en/of vochtige muren voorkomen of besparen op uw energierekening. We helpen u graag.

GEVELTECHNIEK BV

Stap 1. Een afspraak bij u thuis
We komen graag vrijblijvend bij u langs en beoordelen de situatie ter plekke. Op basis van dat
onderzoek kunnen we een maatwerk begroting
maken en voorkomen we verrassingen achteraf.
Stap 2. Inspectie spouwmuurisolatie
Voor het onderzoek boren we een piepklein
gaatje in de muur van uw huis. Vervolgens gaan
we met een soepele slang met mini-camera en
ledverlichting door het gaatje de spouwmuur in
en inspecteren alles dat van belang is voor de
materiaalkeuze en uitvoering van de opdracht
straks.
Stap 3. Een vrijblijvende prijsopgave
Aan de hand van de uitslag van het gedetailleerde onderzoek, ontvangt u van ons een rapport
met een vrijblijvende prijsopgave.

6% BTW
voor isolatiemaatregelen

Stap 4. Groen licht
Na uw akkoord gaan we voortvarend aan de
slag. We boren op de van tevoren vastgestelde
plaatsen minigaten en spuiten het isolatiemateriaal via die minigaten onder hoge druk
naar binnen. Uiteraard checken we continu of
de hele operatie perfect verloopt.
Stap 5. Afdichten en opruimen
Als de klus is geklaard, worden alle minigaten
weer deskundig gedicht. U ziet er niets meer
van. Behalve de kostenbesparing, want dat laat
uw energienota wel zien.
BESpAAr nu GELd
Begin de winter goed. Bespaar op uw
energiekosten en laat uw spouwmuur
professioneel isoleren!
MAAk SnEL EEn AfSprAAk
professioneel, deskundig en ervaren. dat
is HGT-Geveltechniek. kijk voor meer
informatie op www.geveltechniek.nl of
bel direct met 0297 254 009!

dEMOnSTrATIE ZIEn?
Ga naar www.geveltechniek.nl voor onze
demonstratiefilm.

Daar red je gevels mee !

Communicatieweg 9-5, 3641 SG Mijdrecht, 0297 254 009, www.geveltechniek.nl

