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Waar vindt u nog

zekerheid
in onzekere tijden?

Herfst: de natuur laat zich van haar mooiste kant zien...
Voor velen is de herfst het mooiste jaargetijde. De tijd van lange boswandelingen, kleurrijk bladertooien, paddenstoelen, kastanjes en die typische herfstgeur... De herfstvakantie, die vandaag start in De Ronde Venen is een mooi moment om van al
dat moois te genieten. En mocht het een keer geen lekker weer zijn om buiten te vertoeven, dan valt er binnenshuis nog veel
te genieten. Tips voor de herfstvakantie? Kijk op de pagina's 12/13 en 22/23 van deze krant. foto thalishia van prooijen

Winnares Lutz Shopper Foto Contest neemt prijs in ontvangst

P RO MOTIE
‘ LA ND VAN ST E Y N ’
B Y TWEED.NL

Iedere zaterdag in oktober

Servicedag
van 10.00 tot 13.00 uur

Stel al uw vragen over het kopen
en verkopen van een woning!
Locatie: Hofland 19, Mijdrecht
Meer info via www.ruijgrok.nl

de groenten van

hans winter brillen
de lindeboom 8 mijdrecht

Maak een zo origineel mogelijke vakantiefoto waarin onze
Lutz Shopper boodschappentas figureert. Dat was de
opdracht van een leuke fotowedstrijd die Lutz Fashion uit
Vinkeveen deze zomer organiseerde. Maar liefst 52 foto's
werden ingezonden. De jury trok de tien beste er uit, en daar
kon het publiek op stemmen. De meeste stemmen telden en
zo stond zaterdag jl. mevrouw Van Bruinessen uit Aalsmeer in
het middelpunt van de belangstelling bij Lutz Fashion, nadat
ze wekenlang haar uiterste best had gedaan om zoveel mogelijk stemmen te behalen voor de door haar ingestuurde foto.
Met maar liefst 252 van
de in totaal 1.049
uit gebrachte stemmen
is haar foto van de Lutz
Shopper, genomen op
het strand van Curaçao, de foto die het
meest in de smaak
viel bij het publiek.
Zaterdag werd de
Lutz Cadeaucheque
ter waarde van
€ 250 feestelijk
uitgereikt aan de
winnares door
Hanneke Lutz en
Jasper Verhoek.

ascol.nl
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ZEVENHOVEN
Zuideinde 38

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
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Heb je het al
gehoord?
Klopt het dat de brandweer de laatste
tijd meer moest uitrukken?
Op zich valt dat mee. Brand is altijd
enorm vervelend voor mensen en
kan soms grote nadelige gevolgen
hebben. Dat geldt voor kleine en
grote branden. De afgelopen periode
zijn er wel twee wat opvallender
branden geweest. Een brand op een
boerderij aan de Kanaaldijk-West
in Abcoude (langs het AmsterdamRijnkanaal). En de brand van een
rieten kap van een restaurant aan
de Dorpsstraat in Mijdrecht. Beide
branden zijn zeer professioneel
bestreden door de brandweer, waardoor de brand beperkt is gebleven
tot de gebouwen waar de brand
uitbrak.
Ook op andere momenten heeft de
(vrijwillige) brandweer onlangs laten
zien een professionele organisatie
te zijn. De brandweer van Vinkeveen

heeft na voorrondes in de spannende
finale van de ‘landelijke hoge druk
wedstrijd’ de vijfde prijs behaald. Er
waren maar zes teams die het complexe incident tot een goed einde
wisten te brengen. De brandweer
Mijdrecht was een prima gastheer
en organisator van de landelijke
wedstrijden van de jeugdbrandweer.
In Abcoude heeft de brandweer op
een open dag aan de inwoners laten
zien hoe zij werkt, en hoe u zelf aan
brandpreventie kunt doen.
Terugkijkend op al die werkzaamheden, meen ik oprecht dat onze
brandweer een organisatie is waar
we trots op kunnen zijn.

De wijkagent twitterde vorige week
dat u mee op patrouille bent geweest.
Wat is u opgevallen?
Voor een burgemeester is het altijd
nuttig om het concrete werk van de

politie beter te leren kennen. In dit
geval heb ik een nacht tijdens het
weekend ‘meegedraaid’. Op zich was
het een nacht zonder hele spannende, uitzonderlijke zaken. Het was
goed om te merken hoe de politie
juist ’s nachts aandacht besteedt aan
die plekken die door hun desolate
ligging verkeerde mensen kunnen
aantrekken. In het weekend gaat
natuurlijk extra aandacht uit naar
de horeca en vooral haar bezoekers.
Duidelijk zichtbaar was dat de wijze
waarop een horeca-exploitant zijn
werk doet, veel uitmaakt voor de
omgeving. Dat geeft goede informatie voor een gesprek dat ik binnenkort heb met Horeca Nederland
afdeling De Ronde Venen. Verder is
mij opgevallen dat er veel relatief
kleinere zaken zijn die niet kloppen. Of het nu ging om ‘wildplassen’,
rijden zonder verlichting of gevaarlijk rijgedrag, zonder uitzon-

Accent op duurzaamheid

Nieuw perspectief voor NME-centrum
Er is de laatste tijd enige commotie ontstaan over de toekomst van milieueducatie centrum De Woudreus in
Wilnis. Er zou sprake zijn van mogelijke sluiting van het NME-centrum. In de nota ‘Een nieuw perspectief op
Natuur- en milieueducatie’, schetst het college van B&W de toekomstplannen.“Van sluiting van De Woudreus is
wat ons betreft dan ook zeker geen sprake,” zegt wethouder Kees Schouten, in een gesprek dat we woensdag jl.
met hem hadden.
door piet van buul

Het NME-centrum De Woudreus
maakt onderdeel uit van de Omgevingsdienst Regio Utrecht en houdt
zich bezig met voorlichting op het
gebied van natuur en milieu. Het
centrum geniet ruime steun vanuit
de samenleving, getuige de meer dan
zeshonderd steunbetuigingen die de
gemeente ontving naar aanleiding
van de berichten over een mogelijke
opheffing. Wethouder Schouten: “Er
is wat ons betreft geen reden tot
opheffing. Juist in deze tijd is er alle
aanleiding om de kennis en ervaring
die er is op het gebied van natuuren milieueducatie bij het centrum

aanwezig is volledig te benutten.
Wij vinden het wel belangrijk dat er
vernieuwingen worden doorgevoerd.
Maar de kansen moeten beter benut
worden. Het kan moderner, effectiever, efficiënter en minder versnipperd.
En het accent moet ook wat meer
verlegd worden naar duurzaamheid.
Daarmee kan beter op de speerpunten van gemeentelijk beleid worden
aangesloten,” denkt het college.
De jeugd als belangrijke doelgroep
In de notitie wordt vastgesteld dat

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 13 oktober

• Voorleesuurtje, Kom & Zie, Wilnis
• Expositie Viscentrum, Fort Abcoude
• Rolf Benz Experience Center, Gasse
Wonen, Mijdrecht
• Kunstweekend Galerie Boven 		
Verwachting, Wilnis
• Feestelijke viering, Katholiek Alternatief,
Veenhartkerk, Mijdrecht
• Optreden Matthijn Buwalda, 		
Morgensterkerk, Vinkeveen
• Ode aan André Hazes, De Meijert,
Mijdrecht

Zaterdag 14 oktober
•
•
•
•

IVN Natuurontbijt, Gagelweg 1, Wilnis
Expositie Viscentrum, Fort Abcoude
Concert KnA, De Rank, Mijdrecht
Kunstweekend Galerie Boven 		
Verwachting, Wilnis
• Wijnproeverij Wakende Haan, Dorpskerk,
Abcoude

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

het beleid vanuit het centrum tot
nu toe sterk werd bepaald door een
aanbod van diensten. In de toekomst
moet veel meer worden uitgegaan
van de vraag vanuit de samenleving.
Door meer samen te werken met
scholen, bedrijfsleven, organisaties
van buitenschoolse opvang, natuurorganisaties en de gemeente moet het
mogelijk zijn beter op de vragen in
te spelen die er leven. In het proces
van aandacht en betrokkenheid voor
natuur en milieu en voor duurzaamheid is de jeugd voor de toekomst een
belangrijke doelgroep. In de nota
worden een aantal
speerpunten van
beleid opgesomd.
Dat wordt gedaan
in een drietal thema’s. In het thema
‘Beleving van het

dering werden mensen ‘opvoedend’
aangesproken of beboet wanneer
dat nodig was.

Is De Ronde Venen voorbereid op
situaties zoals onlangs in Haren?
Hoe goed je intentie en voorbereiding ook is, je kunt altijd pas
achteraf constateren of die voorbereiding het gewenste resultaat
oplevert. Gelukkig merk ik in mijn
dagelijkse werk dat zowel burgemeesters als politie continue leren
van situaties die zich ergens anders
hebben voorgedaan. Bij de politie in
onze regio (midden Nederland) is
veel expertise aanwezig om risico’s
bijtijds te signaleren en om gepaste
maatregelen te treffen.

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

Groene Hart’ staat de lokale beleving
van natuur, milieu, water en recreatie centraal. Het NME moet kennis
en inzicht bij de inwoners vergroten
en de waardering voor de eigen
duurzame leefomgeving verhogen. Bij
het thema ‘De Ronde Venen van nul
tot nu en in de toekomst’ worden de
lokale ontwikkelingen van natuur en
cultuurhistorie centraal gesteld. Het
derde thema ‘Van lokaal tot mondiaal’ gaat in op de gevolgen van lokaal
duurzaam handelen op de wereldwijde milieu en klimaat vraagstukken.
Onderwerpen daarbij zijn ondermeer
duurzaam consumeren, duurzaam
vervoer, energie en energieverbruik
en klimaatverandering.
Uitvoering
Er komt nog een uitvoeringsprogramma dat in samenwerking met de
Omgevingsdienst Regio Utrecht zal
worden opgesteld. Het college gaat
er van uit dat de nieuwe aanpak en
werkwijze in de komende drie jaar
een kostenbesparing van 25.000 euro
kan opleveren. Dat moet dan komen
uit een verhoging van de inkomsten
en meer samenwerking met nieuwe
(commerciële) partijen. De nota
zal binnenkort aan de raad worden
voorgelegd.

Ook de Pr. Beatrixschool zette zich in voor behoud van De Woudreus
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Ik denk dat roddel en achterklap
het mensdom al vanaf het prille
begin teisteren. Je ziet het vaak
al aan de manier waarop mensen
met elkaar praten. Koppies bij
elkaar in de trant van ‘weet je
het al?’. Vaak is het gerucht
gebaseerd op afgunst. Hoe is het
in vredesnaam mogelijk dat die
of die zich dat allemaal kan veroorloven. Weet je al dat die het
met die doet, of gewoon praatje
pot dat nergens op slaat en nergens toe doet. Als bijvoorbeeld
relaties voorbij zijn, proberen
de ex-partners elkaar vaak op
de meest nare manier te raken.
Ze gaan voorbij aan de vele
momenten die wel goed waren.
Je maakt mij niet wijs dat als je
jaren met elkaar hebt opgetrokken, samen kinderen hebt, dit
samenzijn liefdeloos en nutteloos
is geweest. Als werkgever en
werknemers uit elkaar gaan, zie
je hetzelfde verschijnsel. Je hebt
er jaren gewerkt maar je bent
blij dat je weg bent. Had je tien
jaar eerder moeten doen. Dit
geleuter ontstaat als je een uitweg zoekt om je eigen gedrag te
verklaren en kracht bij te zetten.
Dan kom je met voorbeelden van
al diegenen die het gevoel met
je delen, maar de stap om weg
te gaan niet durven te nemen. In
het laatste geval ben je dan een
minkukel van de beste soort. Je
eigen falen en onmacht projecteer je op de ander, zonder eerst
bij jezelf te rade te gaan.
Als dit soort geklets plaatsvindt
bij de plaatselijke super, op het
schoolplein of tijdens verjaardagen met een slok op, is het
al erg genoeg. Dan verspreidt
het gerucht zich snel en wordt
aangedikt verder verteld. Maar
kwalijker is het als een schitterend nieuw product, sociale
media, daarvoor wordt misbruikt.
In tijd van een mum wordt er
een verhaal de wereld in geholpen, dat door iedere persoonlijke
interpretatie na verloop van tijd
kant noch wal meer raakt.
Je zou je kunnen afvragen of je
Facebook zou moeten verbannen.
Zeker als het om het verspreiden
die roddel en achterklap gaat.
Ook als je naar de gevolgen kijkt
van een ondoordacht berichtje
van een meisje uit Haren, dat
een storm van reacties teweeg
bracht. In andere landen wordt
het netwerk wel eens even tijdelijk stilgelegd. Maar persoonlijk
denk ik dat Facebook een schitterend instrument is om leuke en
waardevolle zaken met elkaar
te delen. Daar moeten de vooral
positief ingestelde mensen gebruik van blijven maken. Laat de
afdeling minkukels maar lekker
doortwitteren en ten onder gaan
aan hun eigen doemdenken.
Luistervink
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Kort nieuws
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Prijswinaars AH Actie

Bijzondere dierendag voor de Sint Jozefschool

De Ronde Venen

De Stem van de
Roepende bij Horizon
Op zondag 14 oktober kan men
luisteren naar de laatste van acht uitzendingen over ‘De stem van de Roepende’, getiteld ‘Vernieuwing door
roeping – het zicht op de toekomst’.
De discussie gaat over wat de Geest
van God verandert aan mensen en
hoe de Geest van God werkt door
mensen heen. Aan de discussie nemen deel: Nel Bakker – Groot (PKN
Mijdrecht Janskerk); Anton van
Hilten (pastoraal medewerker PKN
Uithoorn); Henk Lamboo (lector RK
Kerk Mijdrecht/Wilnis) en Pastor
Wim Vernooij (RK Vinkeveen).
Gespreksleider is Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van 9 tot
10 uur op RTV Ronde Venen.

Mijdrecht

Doopdienst in
De Wegwijzer
Op zondag 14 oktober vindt
's morgens een Doopdienst in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
De Wegwijzer, Koningin Julianalaan
22 in Mijdrecht. Tijdens deze dienst,
die om 10 uur begint, worden twee
baby's uit de gemeente gedoopt. Zo
wordt het teken en zegel van het
verbond aan de kinderen van de
gelovigen gegeven. Predikant Arnout
Weststrate, die een jaar geleden het
beroep van de gemeente Biezelinge
aangenomen heeft, zal deze dienst
leiden. In de middagdienst, aanvang
17 uur, verlegt dominee Weststrate
de aandacht naar enkele verzen
eerder in Romeinen 8: vers 26-27.
Een bijzondere tekst waarin het gaat
over het bidden van de Heilige Geest
van God voor ons, waarmee Hij onze
zwakheden te hulp komt en waarin
Hij altijd gehoord en verhoord wordt.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Zie ook www.CGKMijdrecht.nl.

Abcoude/Baambrugge

Afdelingsavond
Vrouwen van Nu

Woensdagavond 17 oktober
aanstaande is de heer Van Oort
uit Loenen a/d Vecht te gast op de
Afdelingsavond Vrouwen van Nu
om een prsentatie te geven over
zijn hobby vleermuizen een presentatie te geven. Vrijwel iedereen
heeft wel eens een vleermuis
gezien. In de schemering komen
ze tevoorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en motjes aan te jagen. Voor sommige
mensen een fascinerend tafereel,
voor anderen een ware nachtmerrie. Wie meer over dit thema wil
weten en ook eens kennis wil
maken met Vrouwen van Nu is
van harte welkom. De avonden
vinden plaats in Dorpshuis De Vijf
Bogen, Prinses Margrietstraat 10,
Baambrugge,
Zaal open 19.30 uur. Aanvang
20.00 uur.

Albert Heijn bestaat dit jaar 125 jaar.
Reden voor de grootste supermarktketen in ons land om daar uitgebreid
bij stil te staan. Dat gebeurde onder
andere bij de AH-vestiging aan
de Leicester en in De Passage in
Mijdrecht. Daar was een hele week
lang de kassabon automatisch een lot
voor een mooie prijs in de jubileumloterij. In beide vestigingen werd een
prijswinnaar getrokken. Zij ontvingen

beiden een cheque voor Restaurant
Meesters.

Dit jaar vierde een aantal kinderen
van de Sint Jozefschool uit Vinkeveen dierendag op een héél speciale
manier... De familie van Mats,
een jongen uit groep 7/8, werd
een tijdje geleden verblijd met de
wijkprijs van de Postcodeloterij. De
prijs was een vrijkaartje voor een
bezoek aan de Apenheul en Mats
mocht die kaartjes hebben! Mats
bedacht dat het wel leuk zou zijn,
om wat vriendjes mee te nemen.
En dus verzamelde de familie van
Mats nog wat extra kaarten... Het
werden er maar liefst 32! Op 4
oktober nam Mats zijn hele klas
mee op reis. Een zeer toepasselijke

dag om de aapjes te bezoeken! De
kinderen vertrokken met een flinke
regenbui maar gelukkig werd het
in de loop van de ochtend droog.
Er waren bijna geen mensen in het
park. De aapjes kwamen in grote
getalen heel dicht bij de kinderen.
Menigeen heeft zo’n aapje op de
schouders, armen of knieën gehad.
De meest ontdeugende aapjes
kropen zelfs op de hoofden van de
kinderen. Het werd een bijzondere
dierendag met veel plezier, voor
zowel voor de doodskopaapjes van
de Apelheul als de apenkoppen van
groep 7/8!

V.l.n.r. echtpaar De Vries (Restaurant
Meesters); Audrey Bosman (met
cheque), Frank Prummer (AH Passage),
Eric Timans (AH Leicester) en Claudia
Neeleman (ook met cheque).
Van harte gefeliciteerd.
foto peter bakker

Kinderdagverblijf Proostdijschool van start

Boekenverkoop ten bate van Stichting
Lighthouse
De afgelopen zaterdag gehouden verkoop van 2e hands boeken in De Roeping in Wilnis was een groot succes en heeft 1.080 euro opgebracht. De
opbrengst van de boekenverkoop is bestemd voor de Stichting Lighthouse
De Ronde Venen. Deze stichting, die werkzaam is in Wilnis, biedt hulp in de
vorm van (crisis) opvang aan vrouwen die in uiterst moeilijke situaties zijn
terechtgekomen. Het opvanghuis is een plaats van herstel waar vrouwen
tot rust kunnen komen en geholpen worden om weer koers in, en grip op
het leven te krijgen. Verdere informatie over deze stichting is te vinden op
Naast de buitenschoolse opvang
beschikt de Proostdijschool na
de herfstvakantie ook over een
kleinschalig kinderdagverblijf. Hier
worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen in een huiselijke omgeving.
Per dag worden maximaal twaalf
kinderen tegelijkertijd opgevangen,
waarbij wordt gewerkt met kleine
groepen van maximaal zes kinderen. Voor de kinderen geeft dit een
groot gevoel van veiligheid, want de
samenstelling van de groep is constant. In de groepen is er voor ieder
kind genoeg liefde en aandacht,
of je nu druk bent, of juist rustig,
verlegen of juist open. De baby’s
volgen het ritme dat de ouders
aangeven. Vanaf ongeveer één jaar
wordt geprobeerd de kinderen deel
te laten nemen aan de gezamenlijke

activiteiten. De dagindeling bestaat
uit een afwisseling van vrij spel,
gezamenlijke maaltijden, groepsgerichte activiteiten, verzorging en
rusttijden.
Belangrijk in de samenwerking met
de basisschool is dat vroegtijdig
aansluiting wordt gezocht bij de
ontwikkeling op school. Dit om de
overgang van spelen naar leren zo
soepel mogelijk te laten verlopen.
Daarom wordt voor de oudste peuters en kleuters regelmatig gewerkt
volgens het uitdagende activiteitenprogramma PLONS: Peuters Leren
Opweg Naar School. Hierbij wordt
op een speelse manier gericht
gewerkt met activiteiten voor de
verschillende ontwikkelingsgebieden.

Vrachtwagen met asfalt op zijn kant in Abcoude
Een gekantelde vrachtwagen vol asfalt zorgt voor grote problemen in Abcoude. De 46 ton wegende truck bleek te zwaar voor de smalle Winkeldijk
en raakte van de weg. De vrachtwagen was daar juist aanwezig omdat de
weg opnieuw geasfalteerd moet worden. Bitumen, een grondstof van asfalt,
is uit de vrachtwagen het water ingelopen. Het waterschap
werd ingeschakeld om de sloot
af te dammen, omdat de stof
schadelijk kan zijn voor het
milieu. Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om
de stof uit het water te halen.
Er raakte niemand gewond.
foto peter bakker

www.stichtinglighthouse.nl.

Kinderboekenweek in de bibliotheek Wilnis
Tijdens de Kinderboekenweek met het leuke thema ‘Hallo wereld’ heeft de
bibliotheek van Wilnis de kinderen verrast met buitenlandse hapjes gesponsord
door de lokale middenstand. Zo konden
de kinderen gerechten proeven uit
onder andere Griekenland, China,
Mexico, Indonesië, Spanje, Turkije en
Irak. Daarnaast konden ze ook Engelse
cupcakes versieren naar eigen smaak.
Om mee te reizen door de bibliotheek
kregen de kinderen een bibliotheekpaspoort waarin vol enthousiasme
stempels verzameld werden. De stempels kunnen nog gedurende de hele
Kinderboekenweek verzameld worden.
We blikken terug op een gezellige start
van de Kinderboekenweek en verwachten volgende week woensdag weer
veel kinderen tijdens de ‘wereldmuziek’
djembé workshop.
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Leerlingen Antoniusschool gaan niet roken!

De afgelopen drie weken hebben
de leerlingen van groep 7/8 van de
Antoniusschool in De Hoef les gekregen van een voorlichter van de
GGD. Deze lessen werden kosteloos
aangeboden door de gemeente met
als doel voorkomen dat leerlingen
uit groep 7 en 8 tabak en alcohol
gaan gebruiken. Het programma
‘De Gezonde School en Genotmiddelen’ bestond behalve uit lessen ook uit het betrekken van de
ouders.
In de eerste les kregen de leerlingen informatie over de gevolgen
van roken en meeroken. Dat roken
niet goed voor je gezondheid is,
wisten de meesten wel, maar wat
precies de mogelijke gevolgen
kunnen zijn, werd in deze les goed
duidelijk gemaakt. De tweede les
ging over het gebruik van alcohol.
De leerlingen schrokken erg van het

filmpje over een meisje dat in coma
raakte en daardoor hersenbeschadiging opliep. In beide lessen leerden
ze ook d.m.v. een rollenspel hoe je
“nee” kunt zeggen als anderen je
proberen over te halen om te roken
of drinken.
Voor de derde les waren de ouders
uitgenodigd en hadden de leerlingen in groepjes een presentatie
voorbereid. Die varieerde van
toneelstukjes en powerpointpresentaties tot zelfgemaakte posters.
Van de vele aanwezige ouders
rookte er niemand en was iedereen
het erover eens dat de alcoholgrens
verhoogd moet worden naar 18
jaar. De leerlingen spraken met
zichzelf af nooit te gaan roken
en als ze al zouden gaan drinken
dit met mate te doen. De ouders
beloofden hun kinderen hierin te
steunen.

Golfpark Wilnis en Golfclub Veldzijde krijgen
nieuwe afslagplaatsen van NGF

Overhandiging van een van de nieuwe lijsten;
vlnr Bart Weitjens - voorzitter Golfclub Veldzijde, Tom Blasse - manager Golfpark
Wilnis, Anneke Kool - eigenaar Golfpark WiInis, Willem Vork - NGF
foto marjolijn stassen

Golfpark Wilnis en Golfclub
Veldzijde hebben op 4 oktober uit
handen van Robert Hage van de
NGF (Nederlandse Golf Federatie)
de nieuwe zogeheten course ratings
ontvangen. Vanaf dit moment
mogen de spelers per ronde kiezen
vanaf welke afslag (tee) ze gaan
spelen. Golfpark Wilnis is de eerste
baan in Nederland die deze officiële
rating ontvangt na invoering van
nieuwe bepalingen. De feestelijke
overhandiging vond plaats op hole
1 van de zonnige golfbaan aan de
Bovendijk in Wilnis.
Het golfspel kent vele regels. Een
daarvan is de plaats waar de eerste
slag gemaakt wordt. Tot voor kort

was dat bij gele aanduidingstekens
voor de heren, of witte voor heel
goed spelende heren. En de dames
beginnen per hole bij de rode
afslag, of bij de blauwe als ze bijna
als een pro door de baan gaan.
Vanaf nu is dat dus anders: voorafgaand aan een rondje golf besluit je
of je vanaf de rode, blauwe, gele of
witte afslagplaats je bal in het spel
brengt. Het nieuwe systeem biedt
meer vrijheid voor het bepalen van
de afslagplaats van alle holes die in
die ronde gespeeld worden. Golfpark Wilnis en Golfclub Veldzijde
juichen de nieuwe mogelijkheden
toe en zijn zeer verguld met de
primeur.

Lennart Cnossen Europees kampioen
Afgelopen week werd in het Spaanse Rosas, 150 km ten noorden van
Barcelona, het Europees Kampioenschap in de Laser Master klasse
verzeild. Als Nederlands Kampioen
was Lennart Cnossen uit Abcoude
eigenlijk verplicht daar acte de
présence te geven, maar vanwege
werk, vrouw en kinderen koos hij
ervoor niet te gaan. Tot het drie
dagen van tevoren toch begon te
kriebelen en hij, overgehaald door
een zeilvriend van De Doordrijvers,
toch zijn plannen omgooide. En
dat bleek niet voor niets geweest,
want na acht spannende races met
mooi weer en goede zeilcondities
behaalde hij zowaar de titel in een
sterk veld met 60 boten. De andere

Nederlanders werden respectievelijk 3 (Martin), 5 (César) en 7
(Arnoud, de wereldkampioen van
2011). Een zeer knappe prestatie
dus, zonder enige voorbereiding ook
nog!
De Laser is een eenmansboot
waarin ook in leeftijdscategorieën wordt gevaren. Vanaf 35 jaar
strijden de zeilers tegen elkaar in
de master-klasse. Lennart Cnossen
is lid van WSV De Doordrijvers.
Wekelijks organiseert deze zeilclub
vrijdagavondwedstrijden op het
Kinselmeer even boven Amsterdam.
Een gezellige club met wedstrijden
op hoog niveau. Voor meer info kijk
op www.doordrijvers.nl.

Oktober is borstkankermaand

Zestig kilometer lopen voor Sister's Hope
Ook dit jaar is er weer een wandeltocht van 60 km georganiseerd
voor A Sister's Hope, de organisatie
die geld bijeenzamelt voor onderzoek naar borstkanker. Zo'n 300
wandelaars liepen mee, waaronder
opnieuw weer een aantal uit De
Ronde Venen. Zaterdag jl werd
van Bussum tot Weesp gelopen en
zondag ging het verder vanaf Weesp
richting Amsterdam. Marianne Verschoor was een van de Rondeveense
deelnemers. “We liepen via het
mooie Abcoude en aan de Voetangelweg bij Villa Oldenhoff kregen
we onderdak, zo fijn, zo gastvrij.
Via Ouderkerk, Amstelveen en het
Amsterdams Bos bijna bij de finish.
Alle wandelaars werden opgevangen het Frans Otten Stadion, voor
de laatste instructies, gezamenlijk
liepen we de laatste emotionele meters richting het Olympisch

Stadion om daar verwelkomd te
worden door al onze families en
vrienden. Tijdens de emotionele
slotceremonie kwam Joke de Kruijf
voor ons zingen en lieten wij allen
onze roze of gouden ballon los....
alle survivors hadden een gouden
ballon, dat is zo'n mooi moment,
om te zien hoeveel vrouwen er wèl
genezen.”
Met ruim 300 wandelaars die
allen minstens 1.500 euro hebben
ingezameld is er gezamenlijk een
bedrag opgehaald van 510.000
euro.
Al dit geld gaat naar borstkankeronderzoek. “Ook dit jaar liepen er
zelfs weer onderzoekers mee, zij
krijgen niet alleen geld voor onderzoek maar zijn zo betrokken bij
ons, dat ze zelfs ook voor die 1.500
euro zorgen en mee lopen,” aldus
Marianne.

Kort nieuws
Vinkeveen

Maarten Luther bij
de Morgenster
Op dinsdag 16 oktober 2012 organiseert de ontmoetingscommissie van
de Morgensterkerk een ontmoeting
met Maarten Luther, 500 jaar in
de Lage Landen. De Augustijner
monnik Maarten Luther (18431546) studeerde rechten, theologie
en filosofie. Hij werd hoogleraar in
de theologie. Op 31 oktober 1517
spijkerde hij 95 stellingen aan de
deur van de slotkapel te Wittenberg
om over te discussiëren, op zoek naar
de kern van christelijk geloof. Dit had
meer gevolgen dan hij had kunnen
voorzien. Om de Bijbel, de boodschap
van God, toegankelijk te maken voor
gewone mensen, vertaalde hij de
Bijbel van het Latijn in het Duits:
zelf lezen en zelf ontdekken!
Een avond om de grote hervormer te
ontdekken als een openhartige man,
met wie je kon praten en lachen,
van wie je veel kon leren, omdat hij
wist wat er in het leven te koop was
en omdat hij wist wat het christelijk
geloof waard is.
Ds. Andreas Wöhle, predikant van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente te
Amsterdam maakt deze ontmoeting
mogelijk. Ontmoetingscentrum van
PKN De Morgenster, Herenweg 253
te Vinkeveen. Vanaf 19.45 uur staat
de koffie/thee klaar, de avond begint
om 20 uur tot ongeveer 21.45 uur.

Wilnis

Passage houdt
ledenavond
Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis heeft voor haar ledenvergadering van woensdagavond 17
oktober aanstaande uitgenodigd
mevrouw F. van Overbeke – Rippen uit Amersfoort. Zij komt vertellen over de overeenkomsten van
Christendom, Jodendom en Islam.
Ook gasten zijn van harte welkom.
Gebouw De Schakel, Dorpsstraat
20 te Wilnis. Aanvang 20 uur.

Mijdrecht

Van trekdier tot
troeteldier
ANBO De Ronde Venen organiseert op woensdagochtend 24
oktober aanstaande om 10.30 uur
een bijeenkomst in De Meijert
te Mijdrecht, met als onderwerp
‘van trekdier tot troeteldier’. In
vroeger tijden waren dieren voornamelijk werkdieren, inmiddels is
er veel bekend over de tegenwoordige relatie als huisgenoot. Wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat het hebben van huisdieren een
gunstige invloed heeft op zowel
de geestelijke als lichamelijke gezondheid van de eigenaar. Pascale
Fuchs, secretaris van de stichting
‘Met dieren meer mens’, verzorgt
de lezing. Belangstellenden zijn
van harte welkom, ook mensen die
geen lid zijn van de ANBO.
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Spaar voor keiharde kadokorting
bij C1000 De Ronde Venen

Duidelijkheid voor tijdelijke bewoners
Wethouder van Damlaan in Wilnis

C1000 is deze week een actie gestart met een unieke spaaractie, waarbij klanten sparen voor kadokorting bij 17 grote winkelketens als C&A,
Karwei, Kijkshop, ToysXL, Intersport e.v.a.

Deze week hebben bewoners van de Wethouder van Damlaan in Wilnis van de gemeente een brief ontvangen
waarin staat wat er met hun woning gaat gebeuren nu die niet gesloopt gaat worden voor de nieuwbouwwijk Marickenzijde. De gemeente, die eigenaar is van de woningen, beëindigt de tijdelijke verhuur per 1
mei 2014 en verkoopt de koopwoningen die vrij van huur zijn. De voormalige huurwoningen gaan over naar
GroenWest. Het college heeft op 2 oktober jl. besloten de oorspronkelijke opzegtermijn van de tijdelijke
huurcontracten van drie maanden, te verlengen tot anderhalf jaar. Dit besluit heeft gevolgen voor de tijdelijke huurders van de Wethouder van Damlaan. Voor elf van de in totaal zestien tijdelijke huurders betekent
dit dat zij vóór 1 mei 2014 hun woning moeten verlaten. Voor vijf tijdelijke huurders is een hardheidsclausule van toepassing. Zij kunnen in een woning aan de Wethouder van Damlaan blijven wonen.

Sinds woensdag jl. ontvangen bij
C1000 De Ronde Venen bij elke 5
euro aan boodschappen één gratis
kadozegel. Eén volle spaarkaart (met
5 kadozegels) geeft 5 euro korting
bij één van de deelnemende winkelketens. Bovendien is de korting
stapelbaar; bij besteding van 100
euro kunnen klanten vier volle spaarkaarten inleveren en betalen dan
geen 100 euro maar 80 euro.
Wat de actie uniek maakt is dat
een spaaractie bij C1000 De Ronde
Venen op deze schaal nog nooit is
vertoond. Omdat klanten juist voorafgaand aan de feestdagen kadozegels
kunnen sparen, wordt het geven van
cadeautjes, het huis versieren of
gewoon iets leuks kopen ineens een
stuk leuker!

Eric Suyten van C1000 De Ronde
Venen Wilnis verwacht dat deze
actie een groot succes wordt, temeer
daar er van de deelnemende winkels
diverse in De Ronde Venen zijn gevestigd zoals Halfords, Karwei, Intersport
Duo en Free Record Shop. “Daarnaast is het bijzonder leuk dat deze
actie hiermee een lokaal karakter
heeft. De actie duurt tot eind november en daarnaast kunnen de kortingskaarten tot februari 2013 ingeleverd
worden, ideaal voor de naderende
feestdagen dus!”
De deelnemende winkelketens die
aan de kadokortingsactie meedoen
zijn: C&A, Miss Etam, Promiss, Van
Haren, Livera, Siebel, Karwei, Groenrijk, Intersport Kijkshop, Free Record
Shop, De Slegte, ToysXL, Top1Toys,
Kwantum, Woonexpress en Halfords.

Uit gesprekken met de bewoners,
voorafgaand aan dit besluit, is
gebleken dat de meeste tijdelijke
huurders een lange inschrijfduur
voor een sociale huurwoning hebben. Er is afgesproken dat de tijdelijke huurders in hun zoektocht naar
een andere woning hulp kunnen
krijgen van GroenWest. Wethouder
David Moolenburgh: “Het is ons bekend dat het vinden van een andere
huurwoning in deze regio niet eenvoudig is. Het college heeft daarom
besloten de opzegtermijn te verlengen tot anderhalf jaar. Zo hebben
elf tijdelijke huurders meer tijd een
passende woning te vinden. Voor
een deel van de tijdelijke huurders
is gebleken dat zij niet beschikken
over voldoende inschrijfduur én
de zorg hebben voor minderjarige
kinderen. De opzegging van de
tijdelijke huurcontracten heeft tot
gevolg dat deze gezinnen in acute
woningnood kunnen komen. We
hebben daarom besloten de vijf
tijdelijke huurders met de zorg voor
kinderen een hardheidsclausule toe
te kennen.”
Voor de uitvoering van het project
Marickenzijde heeft de gemeente
in 2007 25 woningen verworven. In
de oorspronkelijke opzet zouden in
totaal 28 woningen gesloopt worden voor een brede ontsluiting van
de nieuwe woonwijk. De woningen
zijn ofwel regulier verhuurd, danwel
tijdelijk verhuurd als ‘gemeentelijke
sloopwoning’. De raad heeft op 8
maart 2012 besloten af te zien
van een grootschalige ontsluiting

over dit besluit geïnformeerd op
een bewonersbijeenkomst. Na de
gesprekken met bewoners en het
doornemen van de persoonlijke dossiers heeft het college dit besluit in
heroverweging genomen.
“Het college is zich er van bewust
dat alle besluitvorming over de
Wethouder Van Damlaan vanaf
2007 tot heden voor alle bewoners
grote impact heeft gehad. Dit geldt
zowel voor de oorspronkelijke
bewoners als voor de tijdelijke
huurders,” aldus wethouder David
Moolenburgh. “Wij vertrouwen er
op dat ons besluit nu duidelijkheid
geeft voor alle bewoners.”
van de wijk via de Wethouder van
Damlaan. Daarom worden de woningen niet gesloopt en is er geen
belang meer voor de gemeente
om de huizen in bezit te houden.
De gemeente gaat de voormalige
huurwoningen overdragen aan
GroenWest voor reguliere toewijzing en de koopwoningen in de
verkoop brengen. Hiervoor moeten
de tijdelijke huurcontracten worden
opgezegd die de gemeente als
verhuurder is aangegaan.
Op 29 mei 2012 heeft het college
besloten de tijdelijke verhuur van
alle koop- en huurwoningen aan
de Wethouder van Damlaan te
beëindigen met een opzegtermijn
van één jaar. Deze opzegtermijn
was aanzienlijk ruimer dan de contractueel opgenomen opzegtermijn
van drie maanden. De gemeente
heeft de bewoners op dezelfde dag

Voor de reguliere huurders verandert er niets. De gemeente draagt
deze woningen volledig over aan
GroenWest. Zij zijn daarmee vanaf
dat moment weer volledig verantwoordelijk voor de woningen en
verhuur. De wijziging van de eigenaar/verhuurder heeft geen invloed
op het huurcontract en de gehanteerde huurprijs. In samenwerking
met GroenWest wil de gemeente de
overdracht van de reguliere huurwoningen uiterlijk per 1 januari
2013 afronden.
In de Wethouder van Damlaan zijn
vijf koopwoningen in gemeentelijk
bezit. Als deze woningen vrij van
tijdelijke huur zijn verkoopt de
gemeente deze woningen via een
makelaar.
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DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Soroptimistclub Uithoorn-De Ronde Venen heeft afgelopen week een kijkje
achter de schermen bij de bouw van de Noord/Zuidlijn genomen. Vanuit het
voorlichtingscentrum bij Amsterdam CS werd afgedaald naar de toekomstige
stationshal. De beide tunnelbuizen links op de foto lopen onder CS en het IJ
door naar Amsterdam-Noord. De avond, georganiseerd door de club Amsterdam-Zuid/Amstelveen, was opgezet om geld bijeen te brengen voor een SOS
kinderdorp in Brazilië.
Gisteren nam de Soroptimistclub Uithoorn-De Ronde Venen deel aan de Beursvloer De Ronde Venen. Net als eerdere jaren participeerden zij in de organisatie, fungeerden als gastvrouw, leverden hoek‘mannen’ en sloten matches af.

In Nieuw-Avondlicht in Mijdrecht werd dit jaar op wel heel bijzondere
wijze aandacht gegeven aan dierendag!		
foto gerrit nap

foto fred brouwer

Zaterdag 6 oktober jl. nam een trotse
Tamara Drost uit Vinkeveen een fraaie
Ray Ban Fatboy hangmat in ontvangst.
Ze was de gelukkige winnaar van de succesvolle Ray Ban zomeractie van Van der
Zwaard Optiek, waarbij iedereen die een
Ray Ban zonnebril kocht, kans maakte op
dit zeer gewilde attribuut. De hangmat
wordt compleet met staanders geleverd.
Dus ook zonder dikke bomen bij de hand
is het lekker luieren geblazen met deze
vette prijs. Veel plezier Tamara!

Afgelopen weekend hield de Citroën HY club een bijeenkomst bij de camping
Amstelkade in Wilnis. Diverse uitvoeringen van de HY waren te bewonderen
bij de camping, waar de eigenaren een aantal nachten verbleven. Meer
informatie over Citroën HY Team: www.citroenhyteam.nl en binnenkort op
de autopagina. 				
foto's peter bakker
Manouk Donker is met haar
paard Pixie zaterdag jl. tweede
geworden bij het springen.
Zondag eindigde zij op de eerste
plaats bij de dressuur en werd
clubkampioen op Stal Zadelpret in
Waverveen.

De politie heeft
donderdagmorgen
een grote verkeerscontrole op de
parkeerplaats bij
Hotel Mijdrecht langs
de N201 (Mijdrechtse
Zuwe).
Diverse automobilisten werden door
middel van motoren
naar de controleplek
begeleid of vanaf de
N201 gedirigeerd door agenten. Ook was er een rollerbank. Er werden meerdere bekeuringen
uitgedeeld. Ook werd een auto in beslag genomen, de bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het bureau. 					
foto peter bakker

Bij een aanrijding tussen een bromfiets en een auto raakte op dinsdagavond
jl. een bromfietspassagier gewond. Een 45-jarige automobilist uit Almere
reed vanaf een oprit bij een woning de Mijdrechtse Zuwe op. Daarbij zag hij
de 18-jarige bromfietser uit Uithoorn over het hoofd. De bromfietser ging nog
vol in de remmen,
maar kon een aanrijding niet meer
voorkomen. De
bromfietser raakte
niet gewond, maar
zijn passagier –een
18-jarige jongeman
uit Amstelveen–
liep een enkelfractuur op en werd per
ambulance naar het
AMC vervoerd.
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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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
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

Info-avonden op 29 oktober en 1 november

Zonder vrijwilligers is het Johannes Hospitium nergens!
Met 130 vrijwilligers zou je toch denken dat
we onze zorg optimaal zouden moeten kunnen
inzetten. Maar u zult het niet geloven, we
redden het niet, we komen nog steeds vrijwilligers tekort! Wij hebben u dus nodig. Vooral
mensen die willen helpen bij de dagelijkse
verzorging van de bewoners en mensen die in
onze keuken de maaltijden willen bereiden.
Allerlei andere talenten zijn natuurlijk ook
welkom. Laat u informeren. Jong of oud, man
of vrouw, iedereen kan zijn/haar steentje
bijdragen.
Men denkt vaak dat het werken in een hospice
alleen maar zwaar is, maar er zijn ook leuke
en fijne kanten aan. Daarom houden wij een
tweetal presentaties waarin wij juist het dagelijkse leven in het Johannes Hospitium aan u
uitleggen. Die avonden zijn er ook vrijwilligers
aanwezig, waardoor u al uw vragen en twijfels
beantwoord kunt krijgen.
Wanneer u besluit bij ons te komen werken,

wordt u goed begeleid. U heeft een inwerkperiode en krijgt een training. Ook daarna proberen wij iedereen te ondersteunen wanneer
dat nodig blijkt te zijn.
De sfeer in het hospice is er één van samenhorigheid, waarbij het gevoel van met elkaar
zorgen voor de bewoners en familie centraal
staat, welke bijdrage je ook levert. Na een
dagdeel ‘werken’ kom je vaak met nieuwe
energie weer thuis.
De informatieavonden worden gehouden op
29 oktober om 19.30 in de Boei in Vinkeveen
en op 1 november om 19.30 uur in De Meijert
in Mijdrecht. U kunt zich natuurlijk vooraf
aanmelden via info@johanneshospitium.nl of
op 0297230290, maar gewoon zomaar binnenlopen kan ook.
We hopen op een grote opkomst en daarna
veel mensen die er zin in hebben zich bij ons
aan te sluiten. Zonder u kunnen we niet!

Nieuwe serie Sta Sterk Trainingen
Na de herfstvakantie starten intake gesprekken
voor de twee nieuwe Sta Sterk trainingsgroepen, die van start gaan op 7 november. De training is bedoeld voor kinderen en tieners die niet
sociaal weerbaar en/of niet sociaal vaardig zijn,
faalangstig of te maken hebben met pestproblemen. Deelnemers worden weerbaarder tijdens
de training, veranderen hun houding, bouwen
hun zelfvertrouwen en eigenwaarde opnieuw
op; andere klachten nemen af en ze worden niet
meer gepest of veel minder.
De training bestaat uit tien bijeenkomsten van
1,5 uur. Bij de training horen ook een intake-

gesprek en twee ouderbijeenkomsten. De
training voor 8 – 12 jarigen word gegeven op de
woensdagmiddag in Wilnis van 14 tot 15.30 uur.
De training voor deelnemers van 12 t/m 17 jaar
wordt gegeven op woensdagmiddag in Wilnis. Er
word gebruik gemaakt van een ruimte binnen
basisschool Vlinderbos. Er zijn in beide groepen
nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie
over de trainingen en aanmelden kunt u contact
opnemen met Mirelle Valentijn, tel. 0297 –
274605. Ook vind je informatie over pesten en
deze training op: www.omgaanmetpesten.nl en

www.praktijkvoorlevensgeluk.nl.
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Alzheimer zoekt collectanten
voor collecteweek 5-10 november
Alzheimer Nederland zoekt collectanten
voor de collecteweek van 5 tot 10 november.
Dag in dag uit worstelen honderdduizenden
mensen in Nederland met de gevolgen van
dementie. Als patiënt of als naaste. Door de
vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren
snel toe waardoor 1 op de 5 mensen door de
ziekte getroffen wordt. Alzheimer is daarmee
hard op weg de grootste en meest kostbare
ziekte te worden in Nederland.
Alzheimer is een ontluisterende ziekte,
waarbij de patiënt geheugen, identiteit en
emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de
ziekte het meest waardevolle dat een mens

bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering
en tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen.
Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en
oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te
kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld
nodig. Met een paar uur van uw tijd kunt u
helpen door u in te zetten als collectant in de
collecteweek van 5 t/m 10 november 2012.
Help mee! Help Alzheimer overwinnen. Dan
hoeft niemand zichzelf te verliezen. Opgeven
bij Corrie Dessing, tel. 0297-282818. E-mail
corriedessing@ziggo.nl of via www.alzheimernederland.nl/collecte of tel. 030-6596977.

Cursussen bij De Paraplu
In de maand oktober starten bij de Stichting 'Paraplu' nog enkele cursussen waarvoor nog plaatsen vrij zijn en men zich dus kan inschrijven.
Super Quantum Touch
Quantum Touch, het genezen met handen, is
een makkelijke en uitzonderlijke techniek
die het zelf helende vermogen van je lichaam
aanspreekt. Het is een prachtige aanvulling op
Reiki en andere vormen van healing. Docente
Marja Bijlhouwer verzorgt deze cursus gedurende vijf donderdagen van 09.30 tot 11.30
uur vanaf 25 oktober.
Plantaardige Vormgeving:‘Najaarsdecoratie’
Deelnemers nemen op deze herfstmiddag een
schaal mee waarin ze een compositie gaan
maken in najaarssfeer. De docent zorgt voor
ruim voldoende materiaal zodat men iets kunt
maken wat bij het eigen interieur past. Zowel
modern, klassiek als traditioneel of abstract.
Marles Schouten verzorgt deze workshop op
vrijdag 26 oktober van 13.30 - 16.00 uur.
Deelnemers nemen zelf een scherp mesje,
snoeischaar, allesknipper en een schaal of
bord van min. 30 cm. doorsnede mee.
Cursus Reiki 1
Reiki is een genezende, rustgevende, harmoniserende en liefdevolle energie, die via
de handen doorgegeven kan worden door
iedereen die een Reiki cursus heeft gedaan.
Vele eeuwen geleden kon iedereen van nature
Reiki geven. Door onze manier van leven en

denken hebben in de loop der tijd de Reiki kanalen zich gesloten. Tijdens de cursus worden
bij de cursisten deze kanalen weer geopend
en schoongemaakt, waardoor de Reiki energie weer kan stromen. Docente Margriet Castrikum verzorgt deze korte cursus samen met
Anette Borsboom op de zondagen 28 oktober
en 11 november van 10:30 - 15:30 uur.
Workshop "Bolvrouwtje"
Tijdens deze workshop wordt het gezellige
Bolvrouwtje in twee lessen gemaakt van zelf
hardende poppenklei op papierbasis, waarna
zij met acrylverf vrolijk beschilderd en glanzend afgelakt wordt. Het Bolvrouwtje is ong.
22 cm. hoog en 16 cm. breed.
Cursisten brengen zelf een doosje of kratje
mee om het werkstuk veilig in te vervoeren.
De cursus vindt plaats op de maandagen
29 oktober en 5 november aanstaande van
19.30-22 uur.
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops en kosten kunt u vinden
in het programmaboekje; af te halen bij De
Paraplu en op www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier worden ingeleverd
dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij
De Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Zeer geschikt voor onrustige baby’s

Workshop Babymassage in Vinkeveen
Babymassage is een bijzondere manier om
elkaar te leren kennen. Baby's worden rustiger en slapen regelmatiger. De massage heeft
veelal een positieve uitwerking bij met name
onrustige, gevoelige baby's die veel huilen,
baby's met de neiging tot overstrekken en
baby's met veel darmkrampjes. Babymassage
is heerlijk ontspannend voor zowel ouder als
kind. De massage is bedoeld voor baby’s van 6
weken tot ongeveer 9 maanden. De workshop

wordt gegeven in De Boei in Vinkeveen op
26 okt, 2-9-16 nov. Cursuskosten € 20,00.
Meenemen: aankleedkussen, hydrofiele luiers,
babymassage olie, schone luiers. 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.
Bij de Rabobank, VVV, steunpunten en bibliotheken is het programma ook te bekijken.

Wegdromen tijdens voorleesuurtje
Zaterdagmiddag komt juf Daniëlle voorlezen in
evangelische boekwinkel Kom en Zie in Wilnis.
Het voorleesuurtje begint om drie uur. Alle kinderen zijn van harte welkom. Eind september is
de Christelijke kinderboekenmaand begonnen.
Het thema is ‘…en wie ben jij?’ Het gaat over
het ontmoeten van kinderen uit de hele wereld
in en door verhalen. Tijdens deze maand staan
er drie actieboeken centraal. Het prentenboek
Ik stuur je de zon, het boek Wereldklas voor de
middenbouw en Zoute tranen en zoete koek
voor de oudere kinderen. Juf Daniëlle Samsom-

van Eijk van de Koningin Julianaschool komt
uit een van deze boeken voorlezen. Er wordt
een gezellig hoekje gecreëerd waar de kinderen heerlijk kunnen wegdromen bij het verhaal.
Ze krijgen drinken met wat lekkers erbij. Voor
de ouders is er koffie of thee. Na afloop krijgen
de kinderen nog een kleine verrassing mee
naar huis. Alle actieboeken zijn meteen te koop
tegen een voordelig prijsje. Het voorleesuurtje
wordt gehouden van 15.00 tot 16.00 uur in de
evangelische boekwinkel Kom en Zie, Herenweg 164 te Wilnis.
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Versier op 17 oktober cupcakes tijdens de
Gezondheidsmarkt van Zorg en Zekerheid

DE GROENE VENEN 24 uur per dag online te lezen op:

www.degroenevenen.nl

Hoe eet ik gezond en lekker? Bezoek 17 oktober van 13.30 tot 17.30 uur de gratis Gezondheidsmarkt van Zorg en Zekerheid in partycentrum de Meijert in Mijdrecht en krijg
antwoord op deze vraag. Maak een sandwich en krijg tips over gezonde voeding van de
voedingsadviseur. Kinderen kunnen tegelijkertijd cupcakes versieren.
Op de Gezondheidsmarkt in Mijdrecht krijgt
u ook antwoord op de vragen ‘hoe blijf ik fit?
en ‘hoe voorkom ik blessures?’ En natuurlijk
kunt u terecht met vragen over zorgverzekeringen. U kunt uw fitheid testen, een
demonstratie bijwonen over eerste hulp bij
ongelukjes in en om het huis en u krijgt tips
van de fysiotherapeut over gezond bewegen.

is op 17 oktober aanstaande in Mijdrecht van
13.30 tot 17.30 uur. Er staat koffie, thee en
een gezonde snack voor u klaar in Partycentrum De Meijert aan de dr. J. v/d Haarlaan 6.
Wilt u verzekerd zijn van een plekje bij de
workshop ‘sandwich maken’ en/of ‘cupcakes
versieren’? Meld u dan aan via

www.zorgenzekerheid.nl/markt.
De Gezondheidsmarkt van Zorg en Zekerheid

Abcoude/Baambrugge

Vinkeveen

Opbrengst collecte Fonds
Oliebollenverkoop
verstandelijk gehandicapten voor het goede doel
In de week van 23 september t/m 29 september 2012 is er in Abcoude en Baambrugge gecollecteerd voor het Fonds verstandelijk
gehandicapten. De opbrengst van de collecte
is dit jaar 2.418,83 euro. De organisatie wil
iedereen bedanken die heeft bijgedragen
aan dit eindresultaat en in het bijzonder de
collectanten voor hun inzet.
Mensen met een verstandelijke beperking
horen er bij in deze maatschappij.
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog
een bijdrage geven dan kan dat op rekeningnummer ING 1122222 t.n.v. Fonds verstandelijk gehandicapten te Bunnik. Doneren per
sms kan ook: U stuurt een sms met de letters
FVG naar 4333. U doneert dan eenmalig
2 euro aan het Fonds. Dit bedrag wordt van
uw tegoed gehaald of staat apart vermeld op
uw abonnementsfactuur.
Meer informatie over het Fonds verstandelijk
gehandicapten kunt u vinden op:

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl.

Wilnis

De Paraplu zoekt
gastvrouwen en -heren
De Stichting 'Paraplu' is een echte vrijwilligersorganisatie die in haar eigen gebouw
in Wilnis gedurende vijf dagen per en drie
dagdelen per dag in drie verschillende lokalen
activiteiten organiseert.
Tijdens elk dagdeel is er een gastgever (m/v)
aanwezig. Gastgevers zijn het visitekaartje van
de 'Paraplu' en bieden service aan de docenten en de cursisten tijdens de activiteiten en
cursussen. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor
eventuele vragen van cursisten en docenten.
De gastgever zorgt er voor dat de cursusruimte tijdig voor de aanvang van een cursus
of activiteit geopend is en hij of zij ontvangt
de deelnemers, wijst hen de weg, serveert op
bestelling koffie, thee of een andere consumptie voor de docent, spelleider en deelnemers. De gastgever fungeert tijdens zo'n
dagdeel als de gastvrouw of gastheer namens
de stichting, onderhoudt de contacten met
deelnemers en lost eventuele problemen op.
Een prachtige functie derhalve voor degenen
die gedurende een dagdeel per week zich
- tegen een kleine vergoeding - dienstbaar
willen maken en het leuk vinden om met
mensen om te gaan.
De Stichting 'Paraplu' heeft behoefte aan
uitbreiding van het team gastgevers en
degenen die er wel iets voor voelen kunnen
nadere informatie vragen en zich eventueel aanmelden als gastgever(m/v) bij Rita
Salceda, coördinator gastgevers en huishoudelijke zaken, tel. 0297-283908, e-mail:
rita.salceda@stichtingparaplu.nl.

Zaterdag 13 oktober organiseert de ZWO
groep van De Morgensterkerk een oliebollen
verkoop op het parkeerterrein van het winkelcentrum in Vinkeveen. De oliebollen worden vers gebakken door het oudejaarsteam
en de opbrengst komt volledig ten goede aan
Compassion. Deze internationale organisatie
is in Nederland actief met fondswerving en
een sponsorprogramma voor kinderen in ontwikkelingslanden. Op zaterdag avond is er in
de kerkzaal aan de Herenweg 253 om 20.00
uur ter ondersteuning van de fondswerving
ook een optreden van Matthijn Buwalda.
De oliebollen zijn tussen 9.00 tot 16.00 uur
te koop of zolang de voorraad strekt.

Abcoude/Baambrugge

Samen kiezen voor een
mooiere buurt
Op 9 oktoberjl. zijn de jaarlijkse verkiezingen
van het Rabobank Coöperatief Fonds gestart,
waarbij verenigingen, stichtingen en instellingen in aanmerking komen voor een steuntje
in de rug. Niet de bank, maar 48.000 klanten
van Rabobank Amstel en Vecht zijn uitgenodigd om te gaan bepalen welke projecten
hun aangevraagde bijdrage gaan winnen. Zij
kunnen tot en met 28 oktober 2012 online
stemmen op vier van de tien genomineerde
projecten uit de regio.
Samen sterker
Rabobank vindt dat je samen meer bereikt
dan alleen. Daarom storten we ieder jaar
een deel van onze winst in het Coöperatief
Fonds. Dit fonds is bedoeld om projecten
die de omgeving mooier of beter maken een
steuntje in de rug te bieden. Dit jaar mogen
niet alleen onze leden stemmen, maar alle
volwassen particuliere klanten van Rabobank
Amstel en Vecht. Dit doen we eenmalig omdat we al onze klanten onze verbinding met
de samenleving willen laten zien en hen de
meerwaarde van de coöperatie willen laten
ervaren.
Meer informatie over de verkiezingen is te
vinden op www.uwstemisgeldwaard.nl.
Daarnaast zijn de berichten over de verkiezingen te volgen via www.twitter.com/raboaenv

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

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

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet Nederpopmuziek liefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in onze
regio in de poppodia en in het theater te zien zijn. Deze week zangeres Eefje de Visser.

Eefje de Visser maakt melodieuze, warme en abstracte liedjes

‘Ik ben creatiever geworden’
Je won in 2009, in de categorie singer/
songwriter, de belangrijke popprijs De
Grote Prijs van Nederland.
“Ik had hierna niet verwacht dat
ik al zo snel op Lowlands, in Tivoli,
de Melkweg en AB in Brussel zou
staan. Ik heb altijd iets moois, maar
ook iets eigenzinnigs, willen maken
met muziek. Veel muziek borduurt
verder op muziek die er al is, ik
zoek naar de draai waardoor mijn
liedjes toch bijzonder worden. Een
inspiratiebron hierbij is de New
Yorkse zangeres Fiona Apple. Ik
ben als artiest misschien net als
mijn liedjes bescheiden, met veel
aandacht voor muziek en tekst. Ik
wilde, vanaf mijn dertiende, altijd
liever liedjes schrijven dan zelf
zingen.”

Voor mensen die je niet kennen. Hoe
zou je je muziek willen omschrijven?

“Als melodieus, warm en abstract.”

Een recensent schreef dat je het
publiek ‘hypnotiseert’.
“Dat was een geweldig compliment.
Het lijkt alsof ik weinig aandacht
schenk aan mijn muziek, waardoor
dat bijdraagt aan een hypnotiserend
gevoel. Ik wil de luisteraar niks
opdringen, geen boodschap meegeven en geen verhaal vertellen. Mijn
muziek moet goed voelen, mooi zijn
en tot de verbeelding spreken.”

Wat is er muzikaal veranderd na de
Grote Prijs?
“Ik vind zelf dat ik in de afgelopen
jaren volwassener en creatiever ben
geworden, op een bepaalde manier
durf ik meer. Ik ben minder braaf,
voor de GPN was ik voorzichtig en
vond het lastig om keuzes te maken. Nu ben ik zelfverzekerder.”

De Turfschippers op bezoek bij Museum
De Ronde Venen

Je schrijft in het Nederlands. Een
keuze die je bewust hebt gemaakt
tijdens je studie aan de Rockacademie
in Tilburg.
“Engelse liedjes maak ik zelf niet
meer, daar ben ik niet goed genoeg
in. Ik zou wel graag met een
Engelse tekstschrijver samen willen werken. Mijn kracht ligt in het
maken van Nederlandse liedjes.”

‘De Koek’ is de titel van je debuutalbum, die verscheen op 7 januari 2011.
Na het winnen van de Grote Prijs
verscheen de EP Hartslag.
“Het liedje ‘De Stad’ is een goed
voorbeeld van hoe ik graag liedjes
maak. Mijn liedjes zijn zeker niet
experimenteel, maar toegankelijk.
Ik zoek graag naar mijn eigen
muziek. Ik werk op dit moment aan
mijn nieuwe album en wil andere
productionele keuzes maken bij het

Eefje de Visser is te zien op 26 oktober
te zien in Griffioen in Amstelveen.
www.eefjedevisser.com
foto: lise straatsma

Galerie Boven Verwachting organiseert
kunstweekend
In het weekend van 12, 13 en 14 oktober opent Galerie Boven Verwachting haar deur voor een bijzondere
kunstpresentatie.
De Galerie gevestigd op de bovenverdieping van Bocxe Biljarts aan de
Herenweg naast de
RK-kerk te

Op zaterdag 20 oktober zal er een speciale optreden plaatsvinden van
shantykoor de Turfschippers. In Museum De Ronde Venen in Vinkeveen
wordt voor de laatste keer dit seizoen een bijzondere veiling gehouden.
In de toepasselijke omgeving van de tijdelijke expositie ‘Vinkeveense
Vaarveiling’ kan een ieder plaats nemen in de originele veilingbankjes en
bieden op de dagverse groente of fruit die wordt aangeboden. Aanvang van
de veiling 14.30 uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan het museum.
Om deze middag nog een extra feestelijk tintje te geven wordt er bij het
museum door de Turfschippers om 15.30 uur een concert gegeven.

maken hiervan. Er zijn liedjes van
‘De Koek’ die ik nu niet meer zou
maken, deze wil ik achter me laten
en me richten op nieuw werk. Ik
heb me, ook door het spelen met
mijn band ontwikkeld. Wij klinken,
door andere arrangementen, live
heel anders dan op mijn cd’s. Mijn
bandleden hebben veel invloed gehad op mijn sound en sfeer tijdens
de liveconcerten. Mijn concerten in
het theater zijn bijzonder en hebben
een spanningsboog.”

Wilnis laten
gevestigde kunstenaars hun werken
zien.
Peter Visser schildert met acryl op
canvas en laat prachtige foto´s zien
van architectuur en de natuur. Marianna van Tuinen, winnares van De

gouden kwast schrijft kinderboeken
en maakt kunst met papier. Kaj Glasbergen is beeldend kunstenaar, maakt
zeefdrukken en werkt met gemengde
technieken. Martin Eijmans schildert
zijn dromen wat tot bizarre schilderijen kan leiden. Ton Bocxe schildert
sinds 1980 en gaat in
de breedte met
brons,
keramiek
en fotografie. Ad
Lakerveld,
toont een
kunstig en innovatief
‘strandbeest’ die zonder energie in
beweging blijft.
De galerie is vrijdagavond 12 oktober
geopend van 19.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober
zijn de openingstijden van 11.00 tot
17.00 uur. Toegang is gratis, u bent
van harte welkom!

Alphense Kozakken in Careyn Maria Oord
Op uitnodiging van Troupe A'dour, de
organisatie voor muziek, theater en
culturele projecten uit Wilnis, is het
Kozakkenkoor uit Alphen aan den
Rijn te gast in Zorgcentrum Careyn
Maria-Oord, aan de Herenweg 69
in Vinkeveen. Het herfstconcert
vindt plaats op zaterdagochtend 20
oktober en begint om 10.30 uur. De
toegang voor bewoners en kinderen
tot 12 jaar is gratis. Voor bezoekers
van buiten de instelling bedraagt de
toegang € 5,00.
Troupe A’dour wil met deze
concertserie op het zorgcentrum
bewoners, hun familie en alle belangstellenden plezier laten beleven
aan diverse muziekgenres van een
hoogstaand niveau.

Het mannenkoor staat onder leiding
van de dirigent Arkadi Gankin. Hij
begeleidt het koor bij de vrolijke
kozakkenliederen op de bajan, de
Russische accordeon.
Het Kozakkenkoor verzorgde
verschillende concerten op diverse
plaatsen in Nederland en Duitsland.
Het koor zingt prachtige Byzantijns
Orthodoxe liederen a capella en
vrolijke kozakkenliederen. Twee totaal verschillende genres, waarvan
het publiek volop zal genieten. In
de koorzang treedt ook een vijftal
koorsolisten op.

Meer info over het Kozakkenkoor:

www.alphens-kozakkenkoor.nl.

Zorgcentrum Careyn Maria-Oord
Herenweg 69
3645 DH Vinkeveen

Zaterdagochtend 20 oktober
10.30 uur

Cultuur Kort
Nieuwe zanggroep
met bijzonder doel
Begin september hebben enkele
enthousiaste zangers in Uithoorn
de zanggroep Musica opgericht.
Weer een groep erbij wordt misschien gedacht, dat is waar, maar
deze groep heeft zich ten doel
gesteld iets te gaan betekenen
voor de ouderen. De nummers die
gezongen worden zijn grotendeels
zo bekend dat ze volop meegezongen kunnen worden en dat is
iets waar vooral de bewoners in
de zorgcentra plezier aan beleven.
Van veel operette-melodieën, en
succesnummers uit de vorige eeuw
genieten deze mensen volop en
daar is het deze zanggroep om te
doen. Na enkele maanden intensief repeteren wil de groep vanaf
januari 2013 de eerste concerten
gaan boeken.
De onkostenvergoeding die voor
de concerten wordt gevraagd
is gering, omdat de zangers het
louter voor hun plezier gaan doen.
Interesse om mee te zingen, dat
kan nog steeds. Informatie over
de repetitieavonden en de locatie
kunt u inwinnen: 0297-563177
c.oskam33@kpnmail.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Stanley de Graaf uit Wilnis is hobby fotograaf:

“Ik experimenteer graag met de camera”
Toen Stanley op 11-jarige leeftijd voor zijn verjaardag een luxe camera vroeg, keken zijn ouders even vreemd
op. Hoewel de interesse voor fotografie uit het niets leek te komen, bleek de jonge Stanley de Graaf serieus.
Deze zomer vierde de inwoner van Wilnis zijn vijftiende verjaardag en nog steeds neemt hij graag zijn camera
in de handen. Stanley: “Van de vakantiebestemming tot onze eigen achtertuin. Overal waar ik kom, gaat de camera mee. Inmiddels heb ik een spiegelreflexcamera, daarmee zijn de foto’s een stuk professioneler.” Lachend:
“Fotografie kost veel tijd en dan is het toch wel eens jammer dat ik ook nog naar school moet.”
Het is duidelijk: Stanley heeft zijn
passie gevonden. De vader van zijn
moeder was ook fotograaf en maakte
tijdens de militaire dienst, maar ook
privé diverse foto’s. Stanley: “Ik heb
mijn opa nooit gekend, maar heb
wel eens zijn dia’s bekeken. Dat was
best leuk om te zien, maar ik denk
niet dat dit mij ertoe gezet heeft zelf
ook te fotograferen. Dat was meer
een ingeving vanuit mezelf. Toen
ik op mijn elfde de Canon camera
kreeg, was ik hier ontzettend blij
mee. Ik maakte allerlei foto’s en dan
vooral vakantiefoto’s en foto’s van
bloemen en familieleden. Ik zocht
toen nog erg naar wat ik het meest
interessant vond. Een jaar geleden
was ik samen met mijn ouders op
vakantie in België. Ik verveelde me
een beetje en besloot daar dat ik het
fotograferen professioneler wilde
aanpakken. Ik vroeg aan mijn ouders
of ik een spiegelreflexcamera mocht
kopen, want ik had al verschillende
filmpjes op YouTube gezien waarbij
ze allerlei trucjes met zulke camera’s
uithaalden. Zo’n camera is erg duur,
maar tot mijn grote verbazing zeiden
ze direct ‘ja’. Zodra we in Nederland
waren, heb ik er één besteld en daar
werk ik nu mee. Een paar maanden
later werd duidelijk waarom mijn
ouders direct enthousiast reageerden:
als verrassing namen ze mij in januari

mee naar Kenia en daar kwam zo’n
mooie camera goed van pas.”

Groot en klein
Trots pakt Stanley een paar fotoalbums van de onvergetelijke
vakantie erbij. Stanley: “Ik wist
toen inmiddels al dat portretfoto’s
mij minder aantrekken. Ik maak
wel eens leuke opnamen van mijn
neefje of moeder, maar ik vind het
veel interessanter om landschappen,
bloemen en dieren vast te leggen. De
natuur kan namelijk echt heel mooi
zijn. Hier in Nederland maak ik dan
ook vaak foto’s van onze hond, maar
ook van spinnen, bijen en vlinders. In
Kenia kreeg ik de mogelijkheid om
wilde dieren van dichtbij te zien én
te fotograferen. Bij de safari heb ik
verschillende dieren gezien zoals giraffen, olifanten, zebra’s, nijlpaarden
en luipaarden. Een groot deel vanuit
mijn lens, want natuurlijk heb ik daar
veel foto’s geschoten. Helaas zijn we

er geen slangen tegengekomen, maar
verder heb ik daar vrijwel elk dier
kunnen zien en vastleggen.”
Hoewel Stanley de wilde dieren erg
stoer vond, kan hij ook met veel geduld achter de kleine dieren aangaan.
Op zijn verjaardag afgelopen 13 juni
kreeg Stanley van zijn ouders een
macrolens en dat bleek een schot
in de roos. Stanley: “Ik had al een
standaardlens en een telezoomlens
waarmee ik objecten die ver weg zijn
dichtbij kan halen. Met de macrolens dan ik nu ook van objecten die
dichtbij staan scherpe foto’s maken.
Dat is vooral handig als je insecten of
andere kleine dieren wilt fotograferen en dat is een onderdeel dat ik erg
leuk vind. Dat merkte ik vooral toen
ik een tijdje geleden met een vriend
die ook fotografeert in Artis ben
geweest. We hebben die dag in zes
uur tijd maar drie terreinen gezien:
de hal met reptielen, het aquarium en
de vlindertuin. Toen we bedachten dat
er ook nog grote dieren waren, sloot
het park al.”
Winter
Nu komt de winter eraan waardoor
insecten moeilijker te vinden zijn.
Toch heeft Stanley ook voor deze periode nog genoeg ideeën. Stanley: “Ik
zou graag nog wat willen experimen-

teren. Een tijdje
geleden heb ik
een zakje water
aan mijn hoogslaper gehangen
en daaronder een
bakje met water
gezet. In dat water heb ik een gekleurd papiertje
gelegd. Telkens
als een druppel
in de bak viel,
maakte ik een
foto. Die kringen
in het gekleurde
water gaf een
erg leuk effect.
Dat vonden de
mensen op Flickr,
het online fotoplatform waar ik
regelmatig foto’s
opzet, ook. Dat
soort foto’s wil
ik deze winter
Stanley de Graaf: “In Kenia kreeg ik de mogelijkheid om
vaker maken,
wilde dieren van dichtbij te zien én te fotograferen. Een
maar dan weer
groot deel heb ik dan ook vanuit mijn lens gezien.”
net iets anders.
			
foto patrick hesse
Bijvoorbeeld door
het water in de
bak te vervangen door melk en dan
kleurstof. Wat ook gaaf is, is stukken
het water in de zak te voorzien van
groente en fruit in een aquarium met
water te gooien en daar foto’s van
maken. Dan zie je bijvoorbeeld een
paprika met allemaal luchtbellen
eromheen. Helaas kost een aquarium
ook al snel weer een paar tientjes
en ik heb nu al vrijwel al mijn geld
uit gegeven aan mijn hobby, dus
misschien moet ik dit plan nog even
uitstellen.”

Mondharmonicaspeler Tim Welvaars te gast bij Mijdrechtse trompettist

Zaterdag 13 oktober in De Meijert

Diederik Ruisch Quintet 27 oktober in De Boei

Lesley Williams brengt 'Ode aan André Hazes'

De Mijdechtse trompettist en bandleider Diederik Ruisch treedt zaterdag 27 oktober met zijn kwintet op in De Boei in Vinkeveen, met als
speciale gast mondharmonicaspeler Tim Welvaars.

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 de Zweedse trombonist
Michael Rorby is Diederik Ruisch de
frontman van het swingende ensemble, dat verder bestaat uit Mark van
der Feen (piano/ fender rhoades),
Jos van Bueren (contrabas) en Anton
Burger (drums). Begeleid door een
‘groovende’ ritmesectie krijgen Ruisch
en Rorby alle ruimte om elkaar uit te
dagen en naar ongekende hoogte te
stuwen. Stevige swingende hardbopstukken worden afgewisseld met
sfeervolle ballads, die door Ruisch gevoelig vertolkt worden op flügelhorn.

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 zelf 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.

Op uitnodiging van Cultura De Ronde
Venen speelt het Diederik Ruisch
Quintet in De Boei samen met mondharmonicaspeler Tim Welvaars, die
studeerde
bij Toots
Tielemans
en Jerry
van Rooyen.
Welvaars
speelde de
afgelopen
jaren in

binnen- en buitenland samen met vele
grootheden.
Kaarten voor het concert van het Diederik Ruisch Quintet & Tim Welvaars,
dat zaterdag 27 oktober om 20.30 uur
begint, kosten 10 euro per stuk en zijn
te reserveren via www.cultura-drv.nl.
Scholieren en studenten betalen, op
vertoon van een school- of studiepas,
5 euro per kaart. De korting is alleen
te verkrijgen via de website of aan de
kassa voor de voorstelling. In de losse
verkoop zijn kaarten te verkrijgen bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht en
bij De Boei en drogisterij De Bree te
Vinkeveen. Aan de deur van de zaal
zijn, indien nog voorradig, vanaf een
half uur voor aanvang van de voorstelling eveneens kaarten te koop.

Locatie: Partycentrum De Meijert te Mijdrecht; Zaal open 20:00 uur;
Kaartverkoop: Paylogic.nl en alle winkels van Primera.

Beroemde fotograaf
Naast het experiment met het
aquarium heeft Stanley een nog veel
groter plan voor de toekomst. Vol
bewondering houdt hij professioneel
fotograaf Thomas Marent in de gaten.
Stanley: “Thomas maakt in opdracht
van een uitgever foto’s in de natuur
die vervolgens in een boek gebundeld
worden. Hij maakt verre reizen en
komt echt van alles tegen. Ik ben
eigenlijk niet van plan om van fotografie mijn beroep te maken, maar
als ik zijn baan mag overnemen, zeg
ik geen nee.” Met een grijns: “Op zijn
site las ik dat hij pas op zijn zestiende
met fotografie begonnen is en ik ben
al jaren bezig, op dat gebied loop ik
alvast voor. Dus wie weet!”

12		

DE GROENE VENEN

Geen excuus meer voor een regenachtige dag.

En zelfs als het zonnetje schijnt genoeg te doen!

Aan de Industrieweg in Mijdrecht is Lot66 gevestigd. In twee grote ruimten biedt dit bedrijf allerlei activiteiten aan voor jong en oud. De Groene Venen werd uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen. En aangezien veel activiteiten aansluiten bij de rubrieken van de heren Patrick Hesse en Michael Reuling, werden zij op pad gestuurd om hun bevindingen op te tekenen. Rachel Gerards, vormgeefster van deze krant, ging met ze mee.
door michael reuling

foto's patrick hesse en peter bakker

Lot66 heeft begin dit jaar alle activiteiten van Michael Bleekemolen in Mijdrecht overgenomen. Lot66 heeft inmiddels heel veel zaken verbeterd en vernieuwd, waardoor het zeker de moeite waard is om eens te gaan kijken aan de Industrieweg 29. Het gedeelte met de bar is geheel vernieuwd met nieuwe aankleding, nieuwe vloer
en meubilair. Één bar is weggehaald en tussen de baan en het bargedeelte is nu een wand geplaatst waardoor irritante luchtjes en roetdeeltjes op de baan blijven
hangen en niet meer in je drankje terecht komen. Door deze wijziging is het complex veranderd van een kartbaan met vervelende dampen tot een mooie evenementenlocatie voor kinderen en volwassenen. Laten we beginnen met de activiteiten die Lot66 aanbiedt voor volwassenen.

Karten en GoKart in the Dark
De kartbaan in Mijdrecht was de eerste in Nederland en heeft een goede naam opgebouwd in al die jaren. Maar met de tijd begon de baan toch ietwat te vervelen. Daarom
zijn er wat bochten omgegooid, waardoor je weer net even anders over de baan moet.
Veel haarspeldbochten en de dubbele fly-over zitten nog in het circuit, maar aan het
einde, voor de start/finish-lijn is een uitdagend stuk toegevoegd. Bovendien wordt in de
komende periode de rest van het circuit aangepakt en veranderd, en kan het circuit verschillende lay-outs krijgen. Kartliefhebbers kunnen dus hun hart weer ophalen.
De karts (die op LPG rijden) zijn gemodificeerd en zo afgesteld dat je nooit meer tegelijk
het rem- en gaspedaal indrukt, fool proof dus.
Lot66 biedt de mogelijkheid voor invalide personen om te karten. Naast een duo-kart
(waarbij je meerijdt met een coureur) is het ook mogelijk om een kart te bedienen door
met de hand gas te geven en te remmen.
Met de donkere dagen is het ook mogelijk om te kiezen voor GoKart in the Dark; de baan
wordt dan verduisterd en de karts voorzien van een felle LED koplamp en achterverlichting. Een echte nachtrace die karten een hele nieuwe dimensie geeft. Na het karten krijg
je uiteraard weer een uitdraai met alle rondetijden mee.

Pitstop

Boogschieten

Segway tours

Het pitstop-spel is een leuke toevoeging op een middagje karten. Als je even staat te
wachten tussen de activiteiten door, kun je hier tegen de klok of tegen een ander team
de uitdaging aan gaan wie het snelst een bandenwissel kan doen bij een Porsche
911. Hier komt het aan op nauwkeurig samenwerken en in een zo kort mogelijke tijd
wielen te verwisselen.

Een heel andere activiteit is boogschieten. Kom je net
uit alle adrenaline, moet je lichaam hier echt tot rust
komen voor opperste concentratie. De juiste stand
van de voeten, het aanspannen van de boog, goed
richten, focussen en op het juiste moment los laten.
Bij boogschieten worden verschillende spelvarianten
gehanteerd, waarbij je op punten tegen elkaar strijd, of
in een bepaalde volgorde in de ringen moet schieten
met zo weinig mogelijk pijlen.

Op de autopagina hebben we al
eens eerder aandacht besteed
aan de Segway van Lot66. Ook
deze tweewieler kun je huren
om een tocht mee te maken. Het
enige vereiste is ook hier het
bromfietscertificaat of rijbewijs.
Uiteraard krijg je een uitgebreide
instructie voordat je de openbare
weg opgaat, en gaat er altijd een
begeleider mee. Rijden met een
Segway heb je snel onder de
knie en is een zeer bijzondere
ervaring.

Sumo worstelen
We blijven even bij de pittige
activiteiten, want sumo worstelen
klinkt makkelijk, maar dat valt vies
tegen. Nadat je je in een sumo
pak hebt gehesen (dat al flink wat
kilo's weegt) kom je tegenover je
reusachtige tegenstander te staan
in de ring. Je pakt elkaar vast
met het doel om de ander na het
startsignaal zo snel mogelijk omver
te krijgen. Doordat je dit gewicht
niet gewend bent en je je ook nog
eens beperkt kunt bewegen levert
dit hilarische taferelen op waarbij
je over elkaar heen valt en als een
kip zonder kop rond spartelt omdat
je niet bij de grond komt.
Gegarandeerd lachen geblazen.
En zie dan nog maar eens overeind te komen.

Games en arcade
Voor wie lichamelijke beweging allemaal even niet hoeft biedt Lot66 een hele rij met
spelcomputers en arcade-games. Leef je uit in de strijd om het heelal, rijdt de rally van
je leven of verdiep je in de old school Photoplay. Uiteraard zijn ook de flipperkasten,
tafelvoetbal-, pool- en airhockeytafel aanwezig waarop je los kunt gaan.

Solex tours
Bij Lot66 is het ook mogelijk om met een groep een
Solex tocht te maken. Een bromfietscertificaat of rijbewijs is hiervoor wel vereist, maar vervolgens kun
je polders in de buurt verkennen met familie, vrienden of collega's. Als je de Solexen wilt huren kun je
vertrekken bij Lot66, maar je kunt ook zelf kiezen
voor een ander startpunt. De Solexen worden daar
dan naartoe gebracht. Een leuke groepservaring op
dit brommertje van weleer.

Quiz
Op aanvraag kun je op een groot
scherm onderling een kennisstrijd
aangaan. Beantwoord vragen uit
de meest uiteenlopende categorieën, of juist die categorie waarvan jullie alles denken te weten.
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Roboxen

Bijna alle leeftijden kunnen los in deze robots, die je nergens anders in Nederland vindt.
Je bestuurt de robox net als een kleine tank. Zoek je tegenstander op en druk op de knop
om de arm van de robox te strekken. Deze haalt uit en als je goed mikt raak je het hoofd
op de andere robox. Diegene die de meeste punten scoort wint! Een uniek en origineel
spel.

Allemaal top natuurlijk, maar met de herfstvakantie voor de deur is het natuurlijk ook goed om te weten wat je met slecht weer kunt gaan doen. Voor kinderen
biedt Lot66 een waslijst aan activiteiten. En zelfs volwassenen vermaken zich
hier uitstekend! Hierbij een greep uit het gigantische kinderparadijs.

Mini bowling
Mini bowling is vergelijkbaar met het normale bowlen, maar de baan, de kegels en
bowlingballen zijn kleiner dan een normale baan. Dit maakt het ook extra leuk voor
kinderen. Ideaal om gezellig met het hele gezin te doen.

Klim-/speelconstructie

Softbal schieten

Achter in de hal staat een immense constructie waar je in kunt klimmen. Via allerlei
wegen kun je naar boven klauteren en via touwen en glijbanen weer naar beneden gaan.
Daag je ouders uit, wie weet raken ze wel de weg kwijt!

Wie scoort de meeste punten? Verdeel je groepje op in twee teams, verschans je
achter de pistolen en schiet de softballen af naar het doel aan de overkant. Wie de
meeste ballen in het doel schiet heeft gewonnen.

Radiografisch bestuurbare auto's

Mini auto's

Rijd eigen rondjes, race over het circuit of leg het behendigheidsparcours af. Wie komt er
als eerste over de streep met deze radiografisch bestuurbare auto's? Als het mooi weer is
kun je zelfs buiten rijden! Je moet hiervoor altijd wel even van tevoren reserveren.

Naast de kartbaan ligt een compleet traject voor de jonge dames en heren die ook een
stukje willen rijden. Op stoere trapauto's kan een parcours afgelegd worden, waarbij je
soms rekening moet houden met verkeersregels. Leuk en leerzaam! Er zijn meerdere
mini-circuits met verschillende trapauto’s: voor elk wat wils.

Kids karts
Voor de kinderen die te groot zijn voor de trapauto's zijn er de kids karts. Je moet hiervoor minimaal 8 jaar zijn en 1.35 meter lang. Je mag dan de echte kartbaan op en rijdt 12
minuten lang het complete parcours met veel bochten en twee fly-overs. Uiteraard onder
begeleiding van professionele instructeurs.

Verjaardagsfeestje
Lot66 is de ideale plek voor een druilerige herfstdag of verjaardagsfeestje.
Je kunt je hier de hele dag vermaken met alle activiteiten. Tussendoor kun je wat eten en
drinken bij de bar, om vervolgens vol energie weer door te gaan. Ook voor volwassenen
is er genoeg te beleven in dit grote complex. Dus trek erop uit met je familie, vrienden of
collega's en maak er een gaaf dagje uit van.

Meer informatie?
Wil je meer weten over één van deze activiteiten of wil je een activiteit boeken? Neem dan contact op met Lot66.

Industrieweg 29 - 3641 RK Mijdrecht - E-mail: mijdrecht@lot66.nl
0900 BELLOT66 (0900 23556866)
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Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Op een grote paddenstoel
In onze vorige column vertelden we al dat afgevallen bladeren een
belangrijke rol spelen in de natuurlijk kringloop en noodzakelijk
zijn voor het rijke insectenleven. Voor paddenstoelen geldt precies
hetzelfde. Zonder paddenstoelen zouden onze bossen het moeilijk
hebben en zou het afbreken van dood materiaal een veel lastiger
klusje zijn. Paddenstoelen zijn onmisbare opruimers en afbrekers
waardoor onze bossen zichzelf elk jaar kunnen vernieuwen, groeien
en bloeien. Door alle regen die in de afgelopen weken is gevallen
kunnen we gelukkig weer zeggen: het is weer paddenstoelentijd!
En wat een prachtige tijd is dat! De
eerste herfstbuien hebben we al achter de rug, de bomen beginnen volop
te kleuren en op veel plaatsen zie je
tussen al afvallende bladeren kleine
maar duidelijke explosies van kleur.
In feite zijn paddenstoelen niets
meer dan leuke, gekleurde hoedjes
op steeltjes maar in werkelijkheid
is een paddenstoel een zwam, een
sporenplant zonder bladgroen die
in zijn bestaan afhankelijk is van
andere organismen.
Paddestoelsoorten zoals de inktzwam, de kluifzwam en elfenbankjes
breken plantaardig materiaal af.
Maar zo zijn er ook soorten zoals
de honingzwam en berkenzwam die
zich voeden met levende planten en
bomen. Helaas richten ze daarmee
regelmatig ook wel schade aan aan
gezonde bomen en planten maar dat
is dan onderdeel van de natuurlijke
kringloop. Maar die schade valt in
het niet bij het enorm goede werk
dat paddenstoelen op andere plaatsen doen.
Het zijn de delen van de paddenstoel
die onder de grond zitten, die het
echte werk verrichten. Zij zorgen er
samen met andere reducenten voor
dat de aarde niet bedekt wordt door
een te dikke laag van bladeren, dood
gras en takken. Paddenstoelen zoals
boleten, russula’s en amanieten leven
vaak in symbiose (samenleving) met
een bepaalde boomsoort zodat ze
gebruik kunnen maken van elkaars
kwaliteiten. Zie je bijvoorbeeld
mooie berken of dennen staan, grote
kans dat de altijd tot de verbeelding
sprekende en bijna sprookjesachtige vliegenzwam ernaast staat.

Eekhoorntjesbrood en eikenboleten
groeien graag onder eikenbomen.
Van bepaalde boomsoorten is
bekend dat ze niet gedijen zonder de
aanwezigheid van de schimmels van
bepaalde paddenstoelen.
Naast veel niet-eetbare en zelfs
giftige paddenstoelen zijn er heel
veel die je wel kunt eten en die tegenwoordig steeds vaker in recepten
voorkomen. Daarvan is natuurlijk
de champignon nog steeds de meest
populaire. Het telen van champignons is begonnen rond 1651 in de
omgeving van Parijs, aanvankelijk
met primitieve methodes die zich in
de loop der eeuwen hebben ontwikkeld met grote moderne kwekerijen
als gevolg. Tegenwoordig gebeurt
het telen van champignons voor een
groot deel mechanisch en dat geldt
ook voor allerlei andere smakelijke
soortgenoten.
Andere eetbare paddenstoelen zijn
wat minder bekend in Nederland
maar hun aantal wordt steeds groter.
Oesterzwammen, Shiitakes, morieljes, cantharellen, eekhoorntjesbrood
en doodstrompetjes zijn tegenwoordig alom verkrijgbaar en winnen
aan populariteit. We kunnen deze
inheemse en geïmporteerde soorten
tegenwoordig gewoon kopen in de
supermarkt of bij de groenteboer.
En dat is maar gelukkig ook want
als iedereen paddenstoelen voor de
avondmaaltijd uit het bos zou halen
dan zou de natuurlijke kringloop
danig worden verstoord.
Daarnaast is het zelf zoeken van
paddenstoelen een leuke maar enigszins riskante bezigheid. Sommige
eetbare en niet-eetbare soorten
lijken heel erg veel op elkaar waardoor er een grote kans bestaat dat
je met een oneetbare en zelfs giftige
soort thuiskomt. Er zijn tienduizenden paddenstoelen waarvan enkele
duizenden eetbaar maar daar tegenover staan dus duizenden oneetbaar
of zelfs ronduit giftige exemplaren.
Maar zelfs eetbare paddenstoelen
kunnen giftig zijn als ze niet eerst
goed worden gekookt.
Blijf dus altijd op je hoede en bij
twijfel koop je je paddenstoelen gewoon bij de groenteboer. Zo blijven
dan ook onze bossen in goede conditie en kunnen we in de toekomst
blijven genieten van al het moois dat
onze bossen ons te bieden hebben.

www.degroenevenen.eu

Wijnproeverij zondag 14 oktober 14.30 uur in de
Abcouder Dorpskerk
De jaarlijkse overzichtsproeverij
van Wijnhandel De Wakende Haan
op 14 oktober in de Dorpskerk
van Abcoude en in de wijnhandel
zal dit keer een echt feestje zijn.
Naast de proeftafels in wijnwinkel
en Dorpskerk waar een 100-tal
wijnen te proeven zijn kun je ook
kennismaken met Cave le Petit
Pigeonnier van onze dorpsgenoten
Peter en Reina Janmaat die in
de Perigord (streek van truffels,
noten en eendspecialiteiten) een
wijngaard hebben. Schoonzoon Eric
en dochter Jeltje vertellen over het
leven in wijngaard en cave. Bovendien laten zij de oogst 2011 van
hun Merlot proeven. De Wijnkring
en De Wakende Haan vieren hun
30-jarige samenwerking met een
oude Graham’s Portproeverij waarbij de 30 jaar oude van Graham’s op
de dag voor een speciale jubileumprijs te bestellen is.
Een andere aanrader is Ron Sanders met een exclusieve Bourgogneproeverij. Hij specialist op het
gebied van juist kleine wijnboeren
in de Bourgogne. Dit jaar zijn ook

een aantal ambachtelijke winkels van
het Kerkplein en
omgeving vertegenwoordigd.
Ambachtelijke
slager Jan Konijn
zal bijzondere wijn/
spijscombinaties
laten proeven. Voor
zoete zaligheden
met mooie dessertwijnen van het
Domaine Cazes
(Roussillon) kun je
bij Bakkerij Both
terecht. Boutique
des Fleurs zal
onder andere een
herfstpresentatie
laten zien. Electro World Bunschoten zal wijnklimaat- en koelkasten
demonstreren en Boekhandel Sprey
heeft volop kook- en wijnboeken
waaronder ook Hubrecht Duykers
boek ‘Welke Wijn Waarbij’. Tot slot
zal Wereldwinkel Abcoude Fairtrade wijnen op de proeftafel hebben
evenals eerlijke kerstpakketten en
van alles op het gebied van koken

en tafelen. Dit alles wordt muzikaal
omlijst door de Jazz Cats.

Alle informatie en de uitgebreide
proeflijst vind je op
www.wijnuitabcoude.nl
Wijnhandel De Wakende Haan,
Kerkplein 9, 1391GJ Abcoude
tel. 0294 281783 2289

De wijnklimaatkast

Het ideale klimaat voor goede wijnen
In het hele wijnproces –van productie tot opslag en wijnproeverij– speelt de juiste temperatuur een belangrijke rol. Natuurlijk is een goed klimaat erg belangrijk tijdens de groei van druiven, maar tijdens het
rijpingsproces en het langdurig bewaren is de juiste temperatuur zeker ook van invloed op de uiteindelijke
kwaliteit en smaak. De ideale serveertemperatuur bepaalt tenslotte het genot van een goed glas wijn.
De beste bewaartemperatuur voor
alle wijnsoorten ligt tussen de +10
en de + 12 graden Celsius. Belangrijk
is, dat deze temperatuur zo constant mogelijk is, om de natuurlijke
harmonie van diverse wijnsoorten te
behouden. Een schommeling in de
temperatuur tast de kwaliteit van de
wijn aan. Ook de serveertemperatuur
speelt een belangrijke rol voor de
smaak van een goed glas wijn. Rode
wijnen moeten warmer gedronken
worden dan witte wijnen, omdat ze
meer tannine bevatten. Tannine reageert bij hogere temperaturen sneller
op zuurstof, dit proces noemt men ook
wel ‘ademen’ van de wijn. Dit is een
positief effect, want pas wanneer de
wijn met zuurstof in aanraking is geweest, komen geur en smaak volledig
tot hun recht.
Wat is het verschil tussen een wijnbewaarkast en een wijnklimaatkast?
Wijnbewaarkasten zijn de beste
keuze voor het langdurig bewaren
van grotere wijnvoorraden. Maar
ook voor het bewaren van grotere
hoeveelheden op drinktemperatuur
zijn deze apparaten ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de gekozen temperatuur in de gehele binnenruimte
gelijkmatig en constant gehouden. De
temperatuur is traploos in te stellen
tussen de +5 en de +20 graden. Deze
kasten zijn er in verschillende maten:
vanaf 12 tot meer dan 300 flessen.
Ook inbouw is mogelijk.
Wijnklimaatkasten zijn bij uitstek
geschikt voor het op drinktemperatuur bewaren van diverse wijnsoorten. Met een speciale koeltechniek in
combinatie met natuurlijke koudeval

Liebherr combineert de voordelen
van de wijnbewaar- en wijnklimaatkasten optimaal in één apparaat.
Deze kasten bieden twee of drie
wijnsafes, waarin de temperatuur
onafhankelijk van elkaar op de graad
nauwkeurig kan worden ingesteld.
Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte
wijn in één apparaat op hun eigen
optimale serveertemperatuur worden
bewaard. Maar ook, wanneer u grote
hoeveelheden langdurig wilt opslaan,
bieden deze apparaten de ideale
condities. En wie thuis een wijnproeverij organiseert, dan kan diverse
rode wijnen ook op 3 verschillende
temperaturen serveren.
bieden deze modellen bovenin de kast
een temperatuur van +18 graden
voor rode wijn. De temperatuur is
steeds iets lager, naarmate de flessen
ook lager worden weggelegd. Dit
betekent helemaal onderin de kast
een temperatuur van +5 graden voor
champagne en daarboven ca. +7
graden, ideaal voor witte wijnen.

Tijdens de wijnproeverij van 14 oktober in de Dorpskerk van Abcoude is
deze kast te bekijken. U kunt advies
krijgen over de mogelijkheden van
de diverse kasten. Ook ontvangt men
–tijdens deze middag– bij aankoop
van een Liebherr wijnklimaatkast
een doos met 6 mooie flessen wijn
cadeau.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Elektrotechnisch bureau Homan BV

Binnenkort gaat de kerstverlichting weer aan
In vrijwel elke stad of dorp worden de winkelstraten en centra gedurende de laatste weken van het jaar
feestelijk verlicht. Er bestaat een grote kans dat deze verlichting is aangebracht door Homan uit Mijdrecht.
Zij zijn specialist op dit gebied en verzorgen de kerstverlichting in steden en dorpen tot in alle uithoeken
van het land. “We zijn er nu al druk mee,” zegt directeur-eigenaar Peter Homan. “Tachtig procent hangt al
bij de intocht van Sinterklaas.”
Homan is een echt familiebedrijf, dat
dit jaar precies vijfenzeventig jaar
bestaat. Opa Arie begon in 1937, de
vader van Peter nam het in 1961
over en Peter kwam in 1991 en werd
in 2005 directeur-eigenaar. Het team
vaste krachten bestaat uit zo’n vijfendertig hooggekwalificeerde technici.
In drukke perioden wordt het team
versterkt met inleenkrachten. “Wij
doen geen enkele concessie aan de
veiligheidsnormen,” zegt Peter. “Dat
betekent dat we ook veel aandacht
besteden aan nieuwe ontwikkelingen
op dat gebied en dat onze mensen
ook regelmatig worden bijgeschoold.”
Homan is een veelzijdig bedrijf. De
activiteiten rusten op een drietal
peilers. Peter: “In de periode vanaf
Pasen tot eind oktober ligt het accent
sterk op de kermissen. Wij doen
zo’n honderddertig à honderdveertig
kermissen per jaar, verspreid over het
hele land. Wij zorgen er dan voor dat
niet alleen de kermisattracties, maar
ook de woonwagens van de exploitanten van stroom worden voorzien.
Na het kermisseizoen verleggen we
onze aandacht naar de kerstverlichting. We beginnen daar half oktober
al mee en dat loopt door tot in de
eerste of tweede week van december.
Tachtig procent is aangesloten bij de
intocht van Sinterklaas. Dat is meestal half november. In januari gaan

we dan al die feestverlichting weer
afbreken en opruimen. De derde poot
van onze activiteiten bestaat uit grote
evenementen en uit de calamiteiten.
Bij de evenementen moet je denken
aan festivals en grote manifestaties.
Overal waar iets gebeurt heb je
stroom nodig. Daar zorgen wij dan
voor. Dat geldt ook voor calamiteiten
of rampen. Meestal moeten er dan
noodvoorzieningen worden aangelegd. De evenementen zijn goed te
plannen, maar rampen zijn natuurlijk
nooit te voorzien. Dat betekent dat je
hiervoor altijd standby moet zijn.”
Kerstverlichting
Voordat er voor de eerste keer verlichting wordt opgehangen is Homan
soms al een klein jaar bezig om een
contract binnen te halen. Peter:
“Bij de kerstverlichting hebben we
meestal te maken met de plaatselijke
winkeliersvereniging of de vastgoedbeheerder van een winkelcentrum
en uiteraard de gemeente voor de
nodige vergunningen. Ieder heeft zijn
inbreng en als het goed is leidt dat
tot een ontwerp. We sluiten meestal
een contract af voor vijf jaar. We
verzorgen dan de hele uitvoering van
het aanbrengen van de staalkabels
voor de ophanging tot de montage, de
demontage en de opslag. Tegenwoordig hebben we zelfs de mogelijkheid

om de verlichting op afstand aan en
uit te schakelen. Dat geldt ook voor
de muziek.”
Calamiteiten
“In principe zijn we overal inzetbaar
waar stroom nodig is,” zegt Peter.
“Zo zijn we gedurende de zomer
druk met allerlei muziekfestivals,
zoals dat van AJOC. We doen tal van
dit soort evenementen gedurende het
hele jaar door. We stonden aan de
wieg van de Culinaire Venen en we
doen inmiddels zo’n stuk of vijftien
van dit soort horecapresentaties door
het hele land.”
Een aparte activiteit is de stroomvoorziening bij calamiteiten. Peter:
“Toen er een vliegtuig van Turkish
Airlines vlak bij Schiphol midden in
de polder terecht kwam, konden wij
er snel voor zorgen dat alle hulpdiensten ter plekke over de nodige
stroom konden beschikken. We zijn
extreem flexibel. En dat gekoppeld
aan het feit dat we werken met
allround professionele medewerkers
maakt ons dan ook bij nacht en ontij
multi-inzetbaar. We hebben voor
allerlei evenementen en festiviteiten
ongeveer zestig eigen aggregaten
ter beschikking waar we stroom mee
kunnen opwekken.”

Peter Homan: “Bij calamiteiten of rampen moeten er noodvoorzieningen worden
aangelegd. De evenementen zijn goed te plannen, maar rampen zijn natuurlijk
nooit te voorzien. Dat betekent dat je hiervoor altijd standby moet zijn.”
						
foto patrick hesse
Thuisbasis De Ronde Venen
Ondanks het feit dat Homan de
vleugels inmiddels over het hele
land en soms zelfs daarbuiten heeft
uitgeslagen, blijft De Ronde Venen de
thuisbasis. Peter: “We hebben inmiddels ook een vestiging in ‘s-Heerenberg van waaruit we vooral het
oosten van het land bedienen. Maar
de hoofdvestiging is toch Mijdrecht.
We werken hier bij voorkeur met
plaatselijke bedrijven samen. Zo laten
we ons wagenpark onderhouden bij
Breewel, Ascol doet onze verzekeringen en EDO is onze accountant. Voor
aluminiumconstructies werken we
samen met Korver en ons webdesign
en Facebookonderhoud worden verzorgd door GenerationX. Tevens zijn
door GenerationX voor onze klanten
mogelijkheden aan onze website

Pensioenfondsen
Wat pensioenfondsen betreft is duidelijk dat het er teveel zijn; dat er ‘wel
eens’ dekkingsgraad kwesties zijn;
dat de risico’s wel eens ‘niet helemaal
goed’ zijn ingeschat; dat de kosten
‘wel eens hoger’ zijn dan noodzakelijk geacht en dat de gebleken kennis
en kunde van betrokkenen ‘wel eens
een andere is’ dan gewenst.
Verzekerd pensioen
Wat verzekerde regelingen betreft is
samenvattend duidelijk dat niet elke
verzekeraar het motto hanteert: ‘Doe
een ander niet aan, wat u uzelf niet
toewenst’.
ZZP-ers
Het groeiende leger ZZP-ers is tot
nu toe buitengesloten van reguliere
pensioenopbouw. Los van de vraag
of men wel wenst deel te nemen aan
kapitaalopbouw, klinkt een keuzemogelijkheid tot interessante collectieve
risicodekking op zich niet verkeerd.

Einde tijdperk doorsnee premie?
Een belangrijke pilaar van het
huidige stelsel is de doorsnee premie.
Daardoor werd ervoor gezorgd dat
voor elke deelnemer een gelijke premiestelling werd gerekend ongeacht
diens geslacht, leeftijd, burgerlijke
staat, specifieke beroep en gezondheid.
Alleen al het effect van de voortzettende vergrijzing maakt het blijven
hanteren van de doorsnee premie
niet eenvoudig. De pensioenperiode
waarvoor men heeft betaald zal
waarschijnlijk telkens korter zijn dan
de periode waarin men gaat genieten. Dat leidt tot spanningen tussen
oudere en jongere gerechtigden.
Deze spanning wordt verder vergroot
door de huidige lage (reken)rente.
Vanwege de complexiteit geldt dat
elke oplossing van dit generatieconflict subjectief is. Als tevens rekening
wordt gehouden met economisch
politieke motieven, dan is helder dat
het in de toekomst voorkomen van
dergelijke conflicten wenselijk is.

Alternatieve stelsel: De individuele
pensioenrekening
Indien wordt overgestapt van
deelname aan een collectiviteit naar
de introductie van een persoonlijke pensioenrekening, dan worden
genoemde generatieconflicten in
principe voorkomen.
Men krijgt dan een persoonlijke
jaarlijkse pensioenpremie en men
is zelf geheel gerechtigd tot de opbrengst. Als men langer dan verwacht
leeft, dan treft dat anderen niet. Als
de rente of beleggingsopbrengsten
tegenvallen, dan raakt dat anderen
niet.
Verder draagt een dergelijke pensioenrekening bij aan het verhogen
van de pensioenmobiliteit van de medewerker. Het kan desgewenst ook
mogelijk worden gemaakt voor de
ZZP-ers. Het past tevens in de trend
naar beschikbare premie-achtige
regelingen die in Europa maar ook
wereldwijd steeds verder oprukken.
Gepaste invoering van individueel
stelsel
De overgang van een doorsnee
premie naar een individuele premie
dient zorgvuldig te geschieden.

Meer informatie over Homan Electrotechniek bv is te vinden op de site
www.homan.nl. En sinds enige tijd
heeft men ook de mogelijkheden van
Facebook ontdekt. Peter: “Ik noem
het gekscherend ‘digitaal schreeuwen’. Het is een ideale manier om
snel met een grote groep mensen te
communiceren. Het Facebook adres
is: www.facebook.com/homanbv.
Homan is gevestigd aan de Handelsweg 6 in Mijdrecht, tel. 0297
282121.

DE GROENE VENEN
24 uur per dag
online te lezen op:
www.degroenevenen.nl

Uw pensioenregeling in 2027 is individueel?
Op pensioengebied gaan er
wederom interessante tijden
aanbreken.

gekoppeld om de feestverlichting op
afstand te schakelen. Wij maken ook
serieus werk van het maatschappelijk
bewust ondernemen. Ik vind dat we
de plicht hebben om deze aarde goed
te beheren en na te laten aan onze
kinderen en kleinkinderen.”

Er dient te worden gezorgd voor
een premiestelling die voorkomt dat
ouderen worden geconfronteerd met
een premie-explosie. Hetgeen pleit
voor een overgangsperiode. Verder
zal een bepaalde solidariteit, bijvoorbeeld geen verschil qua geslacht,
wenselijk blijven.
Tenslotte zal de eigenaar van de rekening moeten worden geïnstrueerd
om gepast om te gaan met zijn eigen
pensioenkapitaal. Een onderschat
probleem dat vraagt om echte communicatie!
Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist
p.donders@edo.nl

Dock 15 huisvest bedrijven
die elkaar versterken. De
synergie van de samenwerkende specialisten biedt
ondernemers de juiste mix
van kennis en technologie
om ideeën en plannen te
laten slagen.
Kijk op dock15.nl voor meer
informatie over de bedrijven.
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht

www.edo.nl

T: 0297 - 38 52 52 E: info@dock15.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

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

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

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

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

Titel: Toen kwam Sam
Auteur: Edward van de Vendel
'Kon u als kind ook zo wegdromen in een boek? Het is een tijd
die al lang, lang achter me ligt,
maar er zijn boeken uit die tijd
waar ik nog steeds het verhaal
van weet.
Alleen op de wereld, Joop ter
Heul, Guusje uit de Goudsbloemstraat, Pim Pandoer, Meester
van de zwarte molen,…. Ik zou
er nog veel meer kunnen noemen
maar dat zal ik u besparen!
Tijdens deze kinderboekenweek
las ik een verhaal waar ik me
gewoon weer kind bij voelde.
En zoals ik net al schreef en
zoals u aan de titels van boeken
kunt zien, da’s lang geleden.
En toen kwam Sam is de titel
van het boek.
Een prachtig geschreven verhaal
over een gezin dat gek is op
dieren. Op een dag komt er een
verwaarloosde en schichtige
hond aangelopen die met liefde
wordt verzorgd door Kix.
Dat gaat niet van de ene op de
andere dag, maar de twee worden onafscheidelijk.
Het verhaal wordt zo prachtig
mooi geschreven, zo gedetailleerd dat ik zo af en toe het
gevoel had dat ik in de schoenen
van Kix stond.
Mocht u aan het einde van deze
kinderboekenweek nog een mooi
boek zoeken voor een kind zo
tussen de 10 en 12 jaar, houdt u
deze dan in gedachten.'

gelezen door carla burggraeve

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.

Boeken tip 5...

Rekensommetje
Geld uitgeven aan noodzakelijke
dingen zoals eten, drinken vind ik
altijd leuk om te doen! Ik koop
nog liever eten en drinken dan
nieuwe kleren, maar er zijn ook
noodzakelijke dingen waar ik
liever met een grote boog omheen
loop of in dit geval rijd. Tanken!
Mán, wat is het verschrikkelijk te
zien hoe je tegenwoordig helemaal leegloopt aan brandstof!

Dit zijn de namen 		
Tommy Wieringa
Pontus Beg
is commissaris van
politie in
Michailopol. Als
de winter
invalt, wordt
er een groep
uitgeteerde
vluchtelingen gesignaleerd in de straten van
zijn stad.
Niemand weet wie zij zijn, als
ze uiteindelijk worden opgepakt,
wordt in hun bagage het bewijsstuk van een gruwelijke misdaad
gevonden.
De barre reis van de migranten
raakt gaandeweg het onderzoek
verweven met de ontdekking die
Pontus Beg doet over zijn eigen
afkomst. De ontmoeting met een
oude rabbijn, de laatste Jood van
Michailopol, leert hem de werkelijkheid kennen over zichzelf. Zijn
plaats in de wereld is een andere
dan hij altijd heeft gedacht.

2

Bodemloos 			
Loes den Hollander
Tjeerd en Lizzie van Loon en
Mies van
Meekeren
hebben een
sterke familieband. Ze
delen een
turbulent
verleden,
maar de
tijd heeft
daar rust
in aangebracht. Dat verandert als
Hella, hun moeder en zus, een
zelfmoordpoging doet die slaagt.
Het verleden komt tevoorschijn
in de persoon van wie iedereen
zich al jaren geleden definitief
heeft afgewend en ze ontdekken

De prijzen van superveel producten zijn de afgelopen jaren flink
gestegen. Hier heeft de brandstofstijging een hele grote vinger
in de pap gehad. Vorig jaar waren
bijvoorbeeld koffie en cacao de
klos. De koffieprijs is in 2011
met maar liefst 20% gestegen!
Iets waar een koffieboerin als ik
niet blij mee is, maar het is niet
anders.
Het product dat tegenwoordig
iets kostbaarder wordt is wijn. Nu
betalen we er iets meer belasting
over, maar volgend jaar wordt
het helemaal niet grappig meer
als de regering de accijnzen met
15% gaat verhogen. Dat betekent
dat het al meer dan 60 cent gaat
kosten om een flesje wijn überhaupt de grens over te krijgen. De
prijzen in de landen van herkomst
stijgen ook de pan uit. Ook hier
stijgen de brandstofprijzen, maar
wat dacht je van de kosten van

dat er iets valt af te rekenen. Ze
verzetten zich tegen zijn eisen
en bundelen hun krachten. Maar
hij weet wie van hen de zwakke
schakel is. Hij weet ook iets niet en
daardoor wordt de confrontatie die
niet uit kan blijven een angstaanjagende gebeurtenis die niemand
had voorzien.

3

Klein gelijk 			
Youp van 't Hek
Youp ontvangt misschien wel de
meeste
fanmail van
Nederland
en hij
leest deze
brieven
altijd met
veel plezier.
Ook al zit
er soms
wel eens
wat boze
post tussen. Mensen mogen kwaad
worden. Hij wil ze niet per se aan
het lachen maken, hij wil ze eerder
prikkelen en plagen in een paar
honderd woorden, zijn lezers een
spiegel voorhouden. Wél een lachspiegel. Dat is zijn streven. De lach
en de discussie! Wat Youp betreft:
de ideale combinatie. Houdt het
commentaar dan nooit op? Nee,
voorlopig niet. Het woord blijft aan
Youp. Al meer dan 25 jaar. Klein
gelijk heeft deze bundel. Waarom?
Bescheidenheid. Het grote gelijk
is aan de betweters en dat is de
groep die Youp maar al te graag
bestrijdt.

4

De rattenlijn 		
Matthias Rozemond
De Rattenlijn is niet alleen een onverbiddelijke
pageturner
waarin de
hand van
de thrillerauteur te
ontdekken
is. Het is ook
een unieke
historische
roman
waarin, op beide hoofdrolspelers

stroom of die ‘simpele’ kurk in de
fles? Ik las laatst dat de prijs van
een kurk uiteen kan lopen van 4
tot 75 cent. Een schroefdop kost
nooit meer dan 20 cent, maar de
kosten voor het afsluiten van de
fles met een schroefdop liggen alweer 20% hoger dan het stoppen
met een kurk.
Dan moet je nog kijken naar de
wijngaardkosten. Dit zijn kosten
voor het personeel dat in de wijngaard werkzaam is, maar ook voor
het onderhoud, denk aan mest en
andere voedingstoffen voor de
ranken. Gemiddeld betaal je 65
cent per fles die weer terug in
de wijngaard gaat. Een wijnboer
moet ook aan een stukje promotie
doen en als er iets is dat geld kost,
dan zijn het advertenties, websites
en andere reclamedoeleinden.
Wat ik met al deze cijfertjes wil
aangeven? Dat op het moment dat
je met die ene fles van € 1,99 in

na, alle belangrijke personages
daadwerkelijk pionnen waren in
een obscuur, bijna vergeten stuk
Europese geschiedenis. Tijdens de
oorlog: Victoria is het paradepaardje
van het Derde Rijk. Als Lebensbornmeisje baart zij een zoon ter
meerdere glorie van het gedroomde
ras van de Führer. De Nederlandse
Nicolaï belandt voor een relatief
klein vergrijp in het concentratiekamp Neuengamme. Hij overleeft
ternauwernood, maar verliest er
zijn beste vriend én zijn gevoel van
eigenwaarde. Na de oorlog: In 1946
lijken de rollen omgedraaid.

5

Tijgers in rood weer 		
Liza Klaussmann
Nick
en haar
nichtje
Helena
groeien
samen op
met de
zwoele zomerhitte,
de zongebleekte
dokken
en feestjes vol gin en jazz in het
prachtige Tiger House op Martha's
Vinyard. Het zijn de nadagen van
de Tweede Wereldoorlog en de
wereld ligt aan hun voeten. Helena
staat op het punt Martha's Vinyard
te verruilen voor het glamoureuze Hollywood en een kersvers
huwelijk; Nick reist haar jonge
echtgenoot Hughes tegemoet, die
terugkeert van het front.
Aan de vooravond van de zestiger
jaren keren Nick en Helena terug
naar Tiger House, met hun kinderen Daisy en Ed. Samen proberen
ze dat gevoel van grenzeloze mogelijkheden terug te halen - en het
gevoel van teleurstelling over het
verloop van hun levens te verdoven.
Een schokkende ontdekking zet
echter alle relaties op scherp en
brengt een aantal duistere geheimen aan het licht die de familie
voor altijd zullen ontwrichten...

de hand staat, je al deze kosten
er even af moeten trekken, er
blijft minder over dan dat je voor
de fles betaalt. In Nederland
betalen we gemiddeld voor een
goede fles tussen de 5 en 10 euro.
Dat is een goeie afspiegeling van
alle kosten die een boer maakt
om jou te laten genieten van die
ene fles, daar tank ik wel een keer
minder voor!

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

DE GROENE VENEN 		

17

hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

Nieuw concept uniek in De Ronde Venen

Bij de Viersprong een High Wine? Da's pas fijn!
Patrick en William van der Meer laten weer van zich spreken. Deze gedreven ondernemers hebben genoeg noten
op hun zang: opnieuw komen ze met een voor De Ronde Venen uniek concept: de High Wine. U voelt hem waarschijnlijk al aankomen: dit is een soort verlenging van de High Tea, de bekende en succesvolle formule die de heren in de Veensteker al aanbieden. Maar nu voor hun tweede locatie, de inmiddels zeer gevierde Viersprong. Deze
week introduceren de broers een High Wine. Wanneer u lekker met een vriend of vriendin gezellig een middagje
wilt doorbrengen met een lekker wijntje en wat te knabbelen, dan heeft de Viersprong nu iets leuks voor u.
Om dit precies uit te zoeken toog ik
met collega Peter Bakker naar de
Vinkenkade 2 in Vinkeveen om dit
nieuwe concept te gaan beleven. Nu
nog over de N201, vanaf volgende
week makkelijk bereikbaar via de
Baambrugse Zuwe. Dat Peter en
ik dit gaan proberen heeft ook iets
hilarisch: wij zijn zo'n beetje de
enige twee mensen bij De Groene
Venen die geen alcohol drinken en
het heeft dan ook iets weg van die
mop van die twee Belgen die naar
Parijs zouden gaan (Die ken je toch?
Ze gingen niet).
Maar dat wij niet drinken wil natuurlijk niet zeggen dat we het niet

lusten en ons inlevingsvermogen is
enorm (waarom denkt u dat we dit
werk doen?). Rond lunchtijd is het
al gezellig druk bij de Viersprong
en worden we enthousiast onthaald
door William; voor ons inmiddels een
feest van herkenning. William: “Het
concept is eigenlijk net zo simpel als
leuk; de High Wine kun je per twee
personen bestellen en bestaat uit
een soepje van de dag, viscocktailtje,
crostini’s met gerookte zalm, carpaccio & kruidenkaas, olijven met feta,
oma’s bitterbal, gedroogde ham en
chorizo en een kleine selectie Hollandse kaas. Dit alles prachtig gepresenteerd op een mooie etagère.
Deze heerlijke hapjes worden ver-

gezeld door voor ieder twee glazen
huiswijn en bij ontvangst een glaasje
Prosecco. Natuurlijk zijn de wijnen
ook te vervangen voor bijvoorbeeld
een Hertog-Jan Bockbiertje of in jullie geval een frisje. De totale kosten
voor deze High Wine bedragen
23,50 euro per persoon. Het is ook
mogelijk de High Wine uit te breiden
of gewoon meteen te kiezen voor
een DeLuxe uitvoering. Hier zit dan
ook nog een gang warme lekkernijen bij: ossenhaasspiesje met jus
van rode port, gewokte licht pittige
spare-ribs, een in knoflookboter
gebakken gambaspiesje, een puntzak
friet met mayonaise en een fles
tafelwater (bruisend of plat). Voor
deze DeLuxe variant betaalt u in
totaal 36,50 euro per persoon.”
Nadat Peter en ik dit bevlogen
verhaal van William aan hebben
gehoord, zijn we aardig hongerig geworden. Die wijnen geloven we wel,
maar die hapjes... Totaal overbodig
vraagt William of we dan de DeLuxe
uitvoering willen proeven? Huh? Natuurlijk! Wij willen de ‘Full Monty’!
Wanneer alles op tafel wordt uitgesteld krijgen Peter en ik er enorm
zin in en ondanks dat de regen op
de ramen klettert, hebben wij het
binnen in de Viersprong reuze naar
ons zin. We kunnen niet anders dan
concluderen dat dit concept potentie

Rolf Benz Experience Center in Mijdrecht

Gasse inspireert met de grootste Rolf Benz showroom
van Nederland

heeft. Het is zo leuk dat de jongens
weer eens met wat unieks komen.
De porties zijn (zeker wanneer je
voor de De Luxe gaat), ruim voldoende en je kan onder het gezellig
converseren genieten van allerlei
lekkers.
Ik ben er van overtuigd dat dit
thema goed ontvangen wordt. Wanneer ik 's avonds thuis kom en het

mijn vrouw uitleg, belt ze spontaan
een vriendin op om het vrijdagmiddag meteen te gaan proberen. Ik
geef haar nog de goede tip dat ze
misschien, ondanks dat ze zo binnen
kan lopen en bestellen, toch beter
even kan reserveren om er zeker
van te zijn dat ze een zetel voor haar
vrijhouden. Een goed voorbeeld doet
goed volgen...

Prijswinnaars jubileumwedstrijd
Prinselijk Proeven bekend gemaakt

Op 12 en 13 oktober opent Gasse
interieur & advies in Mijdrecht het
‘Rolf Benz Experience Center’.
Deze unieke beleving rond het
Duitse designmerk Rolf Benz biedt
ruim 1.000 m2 inspiratie en is daarmee de grootste showroom van dit
bekende designmerk in Nederland.
Rolf Benz architecten hebben voor
Gasse een volledig nieuw Experience
Center ontworpen, om de ultieme
Rolf Benz beleving te kunnen ervaren

en waar meubels en woonaccessoires
worden getoond die zich onderscheiden door hun fraaie vormgeving, (zit)
comfort en duurzaam gebruiksgenot.

“Ons Rolf Benz Experience Center is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Rolf Benz. Daar zijn wij
ontzettend trots op,” aldus eigenaar
Anne Gasse. Naast deze beleving
biedt Gasse interieur & advies
merken als Leolux, Bert Plantagie en
Stressless aan in haar showroom.
Feestelijke openingsdagen
Tijdens de feestelijke openingsdagen
op 12 en 13 oktober lopen er specialisten rond, die gratis advies geven
over verbouwen, wonen en stoffering.
Bovendien krijgen klanten bij een
besteding van minimaal 2.000 euro
aan Rolf Benz woonartikelen een
kunstobject cadeau.
Meer informatie over het Rolf Benz
Experience Center is te vinden op

www.rbec.nl.

Notaris Fred Kroes (midden) trok de prijswinnaars, onder toeziend oog van
Viviënne en Jochem Prins. 				
foto's peter bakker
Prinselijk Proeven viert dit jaar
het 5-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn vele activiteiten
georganiseerd. Zo was er een
stempelactie, waarbij leuke prijzen
konden worden gewonnen. Notaris
Kroes uit Mijdrecht heeft inmiddels
officieel de prijswinnaars getrokken. Dat gebeurde in de winkel aan
de Dorpsstraat in Mijdrecht.
De eerste prijs, een Everglades
wijnklimaatkast t.w.v. 1069 euro,
gaat naar de Familie Meines; de

tweede prijs, een Nivona 745 koffiemachine t.w.v. 799 euro, is voor
Caroline Pulleman; Wil Drost won
de derde prijs: een half jaar lang
gratis koffie* (*maximaal 1 kilo
per maand). De familie Kranenborg
mag de vierde prijs mee naar huis
nemen: een Handpresso DOMEPOD
t.w.v. 99 euro en de vijfde prijs,
een 3 liter jerebaum AIX Rosé is
gewonnen door Jantine Lases. Kijk
voor meer informatie op

www.prinselijkproeven.nl.
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Verloskundigen blij met samenwerking Geboortecentrum Woerden en
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

“Huiselijke sfeer en goede zorg geven aanstaande
moeder rust”
In een huiselijke omgeving bevallen, met medisch specialistische zorg direct bij de hand als dat nodig mocht zijn.
Dat kan in het Geboortecentrum Woerden, dat onder hetzelfde dak gevestigd is als het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.
De Maatschap Verloskundigen De
Ronde Venen is een van de initiatiefnemers van het nu ruim een jaar
bestaande Geboortecentrum Woerden,
samen met een vijftiental andere
verloskundigenpraktijken en verloskundig actieve huisartsen in de regio
rondom Woerden. De Rondeveense
verloskundigen Peggy Liefferink en
Marina Kouwenberg, die praktijk
houden in Mijdrecht, zijn blij met het
geboortecentrum. Peggy Liefferink:
“Van het begin af aan stond voorop
dat we voor de aanstaande moeders,
en hun partners, een plek wilden
creëren waar zij zich veilig voelen om
in een huiselijke sfeer te bevallen. We
zijn dan ook actief betrokken geweest
bij de huisvesting, bouw en inrichting,
evenals de personele bezetting en het
management. Een geboortecentrum
kan alleen veilig functioneren door
een goede samenwerking tussen alle
disciplines die daarbij betrokken zijn.
Met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
bestaat die samenwerking al jaren, dus
de stap om binnen die muren te gaan
bouwen was makkelijk gezet. Er zijn
diverse locaties besproken en bekeken
en uiteindelijk is een vroegere poli
omgebouwd tot het kleurrijke geboor-

tecentrum dat er nu staat.”
Marina Kouwenberg: “Het is voor
ons belangrijk dat iedere vrouw op
haar eigen manier kan bevallen. Of
dat nu thuis, in het ziekenhuis of in het
geboortecentrum is, in bed, bad of op
de kruk. Het succes van een bevalling
wordt vooral bepaald door het gevoel
dat iedereen die er bij betrokken is
alles heeft gedaan en gegeven om
de baby veilig ter wereld te brengen.
Maar ook dat de moeder liefdevol
wordt bijgestaan en geholpen. De
ervaring heeft ons inmiddels geleerd
dat het Geboortecentrum Woerden,
laagdrempelig en met zijn eigen sfeer,
inderdaad een prachtige locatie is voor
wat voorheen een poliklinische bevalling werd genoemd. Ben je eenmaal in
het geboortecentrum, dan herinnert al
snel niets je meer aan een ziekenhuis.
En toch is die specialistische zorg zo
voorhanden, als dat nodig is. Dat is
een prettige en rustgevende gedachte
voor iemand die op het punt staat te
bevallen. Een groot percentage van
onze cliënten heeft het afgelopen jaar
er dan ook voor gekozen om hier haar
baby ter wereld te brengen.”
Wie kiest voor het Geboortecentrum
Woerden vindt daar, naast een knusse

eigen suite met een compleet ingerichte luxe badkamer en professionele
zorg, onder meer internettoegang en
een aparte gezellig ingerichte ruimte
voor bezoekende familie. Marina Kouwenberg: “Als er een speciale wens is,
kan dat natuurlijk worden aangegeven.
In onderling overleg bekijken we of en
hoe we aan die wens gehoor kunnen
geven.”
Iedere vrouw die gezond zwanger
is, mag zelf kiezen of zij thuis of in
het ziekenhuis wil bevallen. Marina
Kouwenberg: “Wie in het Geboortecentrum Woerden wil bevallen, kan
dat op elk moment aan haar verloskundige laten weten. Inschrijven of
aanmelden is niet nodig. Wanneer de
verloskundige heeft vastgesteld dat
de bevalling voldoende is gevorderd,
gaan de aanstaande moeder en haar
partner met eigen vervoer naar het
geboortecentrum. Daar zijn voldoende,
gratis parkeermogelijkheden voor de
deur. Een van de vaste kraamverzorgenden ontvangt de aanstaande ouders
gastvrij en brengt ze naar een van de
verlossuites. Daarna zorgt ze er natuurlijk voor dat het niemand aan iets
ontbreekt! En als de bevalling daar is,
assisteert ze de verloskundige.”

Kraamverzorgende Marlon van Oudenallen werkt met veel plezier
in het geboortecentrum

“Ik heb echt het mooiste vak dat er is!”

teksten anja verbiest
foto's peter bakker

Kraamverzorgenden in het Geboortecentrum Woerden draaien
diensten van twaalf uur. Best pittig,
maar Marlon van Oudenallen uit
Mijdrecht doet het met veel plezier.
Vier jaar geleden begon Marlon als
kraamverzorgende bij jonge moeders
thuis en sinds deze zomer zorgt ze
ook voor hen in het Geboortecentrum
Woerden. “Die afwisseling maakt dit
werk, dat ik toch al zo fijn vind, nog
veel leuker. Bij thuisbevallingen ben ik
als kraamverzorgende bij mensen te
gast, maar in het geboortecentrum zijn
mijn collega’s en ik de gastvrouwen.
Daar ontvangen wij de aanstaande
moeders als het ware bij óns thuis.”
Wanneer Marlon dienst heeft, wil dat
niet altijd zeggen dat ze alle twaalf
uren ook daadwerkelijk in het geboortecentrum aanwezig is. “Niet op elk
moment van de dag is er een bevalling,
zo nu en dan slaan we zelfs een dagje
over… Maar ik sta al die uren natuurlijk wel stand-by als ik dienst heb. Als
het voor een aanstaande moeder tijd
wordt om naar het geboortecentrum
te gaan, krijg ik dat ook direct te
horen. Binnen maximaal een half uur
moet ik dan in Woerden zijn, waar ik
meteen zorg dat het lekker behaaglijk
is, de lichten aandoe en check of alles
klaar ligt voor de aanstaande moeder.
Als zij is gearriveerd, samen met haar
partner en soms nog wat meer familie,
is het mijn taak om ervoor te zorgen
dat het hen aan niets ontbreekt.
Daarnaast controleer ik, tot de verloskundige dat overneemt, regelmatig

of het goed gaat met de bevalling. En
ondertussen is er altijd nog wel een
was op te ruimen of een ander klusje
te doen.”
In het geboortecentrum zijn drie luxe
verlossuites met elk hun eigen, door
het Groene Hart geïnspireerde sfeer:
Ooievaarsnest, Boomgaard en Tuinhuis. Marlon heeft een lichte voorkeur
voor de Boomgaard-suite: “Van de appels op de muur van die kamer word
ik blij. Maar ook de andere suites zijn
knus en gezellig, met rustgevende en
vrolijke kleuren. Ja, dat voelt heel
vertrouwd, bijna net zoals thuis!”
Marlon vindt het extra leuk als er ook
al wat oudere kinderen zijn als ze bij
iemand thuis komt 'kramen'. “Ik houd
van kinderen én ik houd van verzorgen. Helemaal goed dus. Maar in het
geboortecentrum is mijn rol net weer
anders, wat uitdagender misschien.
Daar assisteer ik ook de verloskundige,
dat vind ik heel speciaal. Daarnaast
is het elke keer weer bijzonder dat ik

zo’n belangrijk hoogtepunt in iemands
leven mee mag maken. Ik heb echt het
mooiste vak dat er is!”
Doorgaans is er één kraamverzorgende in het geboortecentrum aanwezig.
Marlon: “Dat is meestal voldoende,
maar zo nu en dan wordt er een extra
collega opgeroepen. Als alle suites
bijvoorbeeld bezet zijn en de vrouwen
vrijwel tegelijk lijken te gaan bevallen.”
Alle kraamverzorgenden in het
geboortecentrum zijn in dienst bij
twee bureaus: ZiNkraamzorg en
Kraamzorg De Waarden. Marlon:
“Collega’s van het ene bureau draaien
twee weken achter elkaar hier hun
diensten en daarna nemen de collega’s
van het andere bureau twee weken
voor hun rekening. Dat werkt prima.
Is de baby geboren en gaat het gezin
na een aantal uren weer naar huis,
dan neemt een collega van het bureau
waarbij de moeder staat ingeschreven
de kraamzorg thuis over.”

Verloskundigen Peggy (l.) en Marina: “We wilden voor de aanstaande moeders en
hun partners een plek creëren waar zij in een huiselijke sfeer kunnen bevallen.”
Zowel Peggy Liefferink als Marina
Kouwenberg zijn erg te spreken over
het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis: “We
zijn hier met open armen ontvangen
en sinds de opening van het geboortecentrum is de samenwerking alleen
nog maar verbeterd. Er zijn hier korte
lijnen en een goede communicatie
omdat men elkaar kent, vertrouwt en
respecteert. Iedereen is er voor elkaar
als dat nodig is.”
Het Geboortecentrum Woerden wordt
voor de exploitatie nu nog ondersteund door de Stichting STBN en het

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Over twee
tot vier jaar is het de bedoeling dat
het geboortecentrum geheel op eigen
benen kan staan.
Voor het bevallen in een geboortecentrum geldt in ons land net als voor een
poliklinische bevalling een wettelijke
eigen bijdrage, die per zorgpolis kan
verschillen. Meer informatie daarover
is op te vragen bij de eigen zorgverzekeraar.
Meer weten over het Geboortecentrum Woerden? Kijk dan op

www.geboortecentrumwoerden.nl.

Kim Bon beviel in alle rust van zoon Thijs Börger

“Voor nummer twee kom ik hier
graag terug”
Kim Bon uit Vinkeveen beviel zondag 12 augustus in het Geboortecentrum Woerden in alle rust van zoon Thijs Börger, het eerste kind van
haar en haar vriend Raymond.
Kim Bon wist, nadat ze had ontdekt
dat ze zwanger was, al snel dat ze
niet thuis zou gaan bevallen. “Nee,
dat zag ik helemaal niet zitten. Stel je
voor dat er iets mis zou gaan! Als ik er
alleen al aan dacht, werd ik onrustig.
Thuis bevallen was echt niets voor mij,
dat was meteen wel duidelijk.”
Samen met Raymond ging ze begin
maart naar de open dag van het
geboortecentrum in Woerden. Kim:
“Het sprak me meteen aan. Kleinschalig, huiselijk, vrolijk en, zeker niet
onbelangrijk: heerlijk schoon! En als
er iets niet helemaal goed zou gaan,
was ik zo boven, bij de specialisten in
het ziekenhuis. Ja, dit wilde ik wel.”
Op de zaterdagavond dat de bevalling
zich aankondigde, was Kim thuis. “Ik
heb keurig het weeënbriefje van de
verloskundige gevolgd. Ik heb alles
met een stopwatch opgenomen, ik
wilde vooral niet te vroeg bellen…”
Toen ze zondagmorgen in alle vroegte
ten slotte toch belde en de verloskundige kwam, konden zij en Raymond
meteen vertrekken naar het geboortecentrum. “Het was op dat moment
half zeven en een half uurtje later
stonden we in Woerden. Heel even
dachten we dat er nog niemand was.
Maar toen we aanbelden, zwaaide de
voordeur open en werden we hartelijk

ontvangen door de kraamverzorgende. Ze bracht me direct naar het
Ooievaarsnest, de vrolijke suite waar
ik een paar uur later van Thijs beviel.
Maar eerst heb ik heerlijk een half uur
onder de douche gestaan. Dat was erg
fijn, ook omdat alles zo lekker fris en
schoon was. Ondertussen werd er net
zo goed voor Raymond gezorgd, ook
voor hem was er alle aandacht en wat
te drinken en te eten.”
Toen Thijs zich echt aandiende, merkte
Kim hoe plezierig het is als iemand
ook op de kleine details let: “De
kraamverzorgende had een paar washandjes voor me in elkaar gedraaid,
waarin ik goed kon knijpen. Erg attent
en ook wel erg nodig!”
Nadat Thijs om half twaalf gezond en
wel op de wereld was gezet, konden
Kim en Raymond in alle rust bijkomen
en genieten van hun eerste kind.
“Niemand gaf me het gevoel dat
ik snel weer weg moest, ook niet
nadat de laatste verrichtingen die nu
eenmaal bij een natuurlijke bevalling
horen achter de rug waren. Toch waren we om half vier ’s middags alweer
thuis. Kort daarna stond de kraamhulp
op de stoep. Daar was ik ook heel
blij mee, want je denkt het allemaal
te weten als jonge ouders maar die
eerste uren samen thuis zijn toch ook
wel heel spannend.”
Kim kijkt met een goed
gevoel terug op haar
verblijf in Woerden.
“Je moet het zelf
ervaren om echt te
weten hoe het is, maar
ik vind bevallen in het
geboortecentrum zeker
een aanrader. Voor een
eventuele ‘nummer
twee’ ga ik er graag
weer naar toe.”
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De Club van…

Door Piet van Buul

Hans Dekker, sport en spelgroep (ex)-hartpatiënten

“Je moet het vertrouwen in jezelf hervinden”
Veel mensen, die een hartaanval hebben gehad of een hartoperatie hebben ondergaan, blijven vaak nog heel
lang onzeker. Medisch gezien zijn ze genezen verklaard. Maar de vraag blijft hoe men de conditie dan weer
op peil kan brengen en in hoeverre het hart belast kan worden. Om de angst te overwinnen en het zelfvertrouwen te hervinden, is ruim vijfentwintig jaar geleden de Sport- en Spelgroep ex-hartpatiënten De Ronde
Venen opgericht. “We houden rekening met ieders beperkingen,” zegt secretaris Hans Dekker.
“De gedachte achter onze sport- en
spelgroep is dat mensen die met
ernstige hartproblemen een tijd min
of meer uit de roulatie zijn geweest,
weer in beweging komen. Hetzelfde
geldt overigens ook voor mensen
die bijvoorbeeld een herseninfarct
hebben gehad. Zij kampen in veel
gevallen met motorische of fysieke
problemen die hun bewegingsmogelijkheden beperken. Voor deze
mensen is de sport en spelgroep opgezet. Wij werken met een aangepast programma, waarbij rekening
gehouden wordt met wat iedereen
kan. We werken onder deskundige
begeleiding, want dat vinden wij
een absolute voorwaarde.”
Hans weet waar hij het over heeft.
Hij heeft in het verleden hartproblemen gehad. Een van de redenen
om zich in het jaar 2000 bij de
groep aan te sluiten. En een paar
maanden geleden is hij ernstig gevallen met de fiets, met een zware
hersenschudding, een schedelbasisfractuur en een hersenbloeding tot
gevolg. Met hulp van zijn steun en
toeverlaat, echtgenote Joke, is hij
weer opgekrabbeld en neemt weer
elke week met veel plezier deel aan
de sport- en spelgroep.
Aangepast sporten
De sport- en spelgroep is een echte
vereniging met een bestuur van
drie mensen, met statuten en een

huishoudelijk reglement. Hans is
secretaris. De vereniging heeft
momenteel ongeveer twintig leden.
“We zijn dus een kleine vereniging, die vrijwel geheel uit mannen
bestaat. Dat weerhoudt vrouwen er
soms van om mee te doen. Gelukkig hebben we onlangs een vrouw
kunnen verwelkomen en we hopen
dat dit goede voorbeeld navolging
krijgt. Ook mijn vrouw Joke, die me
na mijn ongeluk moest brengen en
halen, doet nu regelmatig mee. Het
mag dus duidelijk zijn dat nieuwe
leden en zeker ook vrouwen van
harte welkom zijn.”
De groep komt gedurende het
seizoen, dat loopt van september
tot eind juni, elke maandagmiddag
van vier tot vijf bij elkaar in De
Willisstee in Wilnis. De groep staat
onder deskundige leiding van Carla
van Nieuwkerk en ook verpleegkundige Rieneke Kelder is elke week
present. “De aanwezigheid van Rieneke is voor ons essentieel,” zegt
Hans. “Zij kan optreden indien er
onverhoopt met iemand iets mis zou
gaan. Dat komt gelukkig nauwelijks
voor want ze houdt de deelnemers
ook gedurende het sporten in de
gaten en kan op de rem trappen
wanneer iemand beter even een
rustpauze kan inlassen. Zo zoeken
we onder deskundige leiding de
grenzen op van waar ons lichaam
toe in staat is. En dat is vaak meer

dan je denkt.”
Het sport- en speluur is ingedeeld in twee delen. Hans: “We
beginnen altijd met een halfuur
gymnastiekoefeningen. Dat is een
soort warming up waarbij we allerlei oefeningen doen. Het tweede
halfuur spelen we dan een spelletje volleybal. In tegenstelling tot
het normale volleybal mag bij ons
de bal een paar keer op de grond
stuiteren, voordat hij weer over het
net geplaatst moet worden. We houden ook hier dus rekening met de
mogelijkheden die onze deelnemers
fysiek hebben.”
Het sociale aspect
Hans en Joke benadrukken dat het
sociale aspect ook heel belangrijk is voor de groep. “Voor veel
mensen, die een tijd uit de roulatie
zijn geweest door hun ziekte is het
belangrijk dat ze weer het huis uit
komen en ‘onder de mensen’ komen.
Waar kun je dat beter doen met een
groep mensen met dezelfde achtergrond. Je herkent elkaars problemen en je hoeft je niet beter voor
te doen dan je bent. Dat schept een
band met elkaar en we vormen dan
ook een hechte club van mensen die
aan dat uurtje met elkaar ook veel
plezier beleven. We hebben vaak
ook veel pret met elkaar en we
lachen heel wat af. Je ziet mensen
ook echt opleven en het is leuk om

Lustrumconcert Viribus Unitis in De Willisstee
Dit jaar bestaat muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis 85 jaar. Dat wordt gevierd met een spetterend lustrumconcert op zaterdagavond 27 oktober aanstaande met het thema Muzikale Grootheden. De grote componisten Bach, Beethoven, Mozart en Verdi ontbreken dan ook niet. Naast composities uit lang vervlogen tijden
reist de muziek door de tijd naar de huidige tijd; muziek die men direct herkent. Denk aan muziek uit de film
‘Once upon a time in the West’ en ‘The Good, the Bad and the Ugly’, of de overbekende nummers van Phil Collins, Queen en Marco Borsato. Natuurlijk mag een origineel fanfarewerk niet ontbreken en daarom is gekozen
voor een gekroonde compositie van de hedendaagse componist en oud lid van Viribus Unitis Leon Vliex. Om het
geheel nog mooier te maken, werken aan het concert het bekende Rondeveense ROM-koor en de dansschool
Nicole uit Mijdrecht mee.
Het lustrumconcert wordt gehouden op zaterdag 27 oktober aanstaande in de sporthal van dorpscentrum ‘Willisstee’ aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Aanvang 20 uur. Kaarten à 12,50 euro (volwassenen) of 5 euro
(kids t/m 12 jaar) zijn in de voorverkoop te bestellen via www.viribusunitis.nl of telefonisch bij Atty Rijkmans (op
werkdagen tussen 17-20u), tel.0297-289174.

Hans Dekker: “Je herkent elkaars problemen en je hoeft je niet beter voor te doen
dan je bent. Dat schept een band met elkaar en we vormen dan ook een hechte
club van mensen.”			
		
foto patrick hesse
te zien hoe men na verloop van tijd
ook conditioneel vooruit gaat.”
De deelnemers komen uit de
verschillende kernen van De Ronde
Venen, en zelfs uit Nieuwe ter
Aar, uit Loenen aan de Vecht of uit
Uithoorn. Ook naast de wekelijkse
bijeenkomsten wordt er af en toe
iets leuks georganiseerd. Zo ging de
groep onlangs nog samen op bezoek
bij een wijnmaker in Vinkeveen.
Hans: “Het sociale contact met
elkaar is bij ons een heel belangrijk
element.”
Nieuwe leden zijn welkom
Er zijn vast nog tal van mensen in
de regio voor wie de sport- en spelgroep een ideale mogelijkheid zou
zijn om weer op een verantwoorde
manier onder deskundige begeleiding in beweging te komen. “Ze
zijn van harte welkom,” zegt Hans.

“Heel vroeger kregen we subsidie
van de gemeente, maar dat is niet
meer zo. We zijn aangesloten bij de
Nederlandse Hartstichting. Daarvan
ontvangen we veel informatie, maar
geen financiële ondersteuning. Dat
betekent dat we onszelf financieel
moeten bedruipen.”
Het lidmaatschap kost honderdveertig euro per seizoen. Nieuwe leden
kunnen ter kennismaking een keer
gratis meedoen. Mensen die belangstelling hebben kunnen zich melden
bij secretaris Hans Dekker, tel.
06-10814589 of hem een mailtje
sturen: johadekker@hetnet.nl. Men
kan ook op maandagmiddag tussen
16.00 en 17.00 komen kijken in de
Willisstee in Wilnis.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test KTM RC8 R

Clockwork Orange
Hoekig, dat is het eerst wat in mij opkomt als ik om de RC8 R loop. Dit is de eerste keer dat ik er een ‘in het
wild’ zie. Superstrakke lijnen en van een ongekend design en bloedmooi. Het frame is de huiskleur van KTM
(oranje), de rest van de motor is in de hippe kleuren matzwart met witte delen. Samen met de hoogglanzende zwarte wielen een smaakvol palet. Het eigenzinnige KTM timmert goed aan de weg en ondanks dat dit
soort fietsen echt voor de liefhebber zijn en dus niet echte bestsellers zijn, worden ze door de motorwereld
zeer gewaardeerd.
De KTM staat te koop bij een bedrijf dat ook goed aan de weg timmert en ook een eigen koers vaart.
Roké Motors uit Mijdrecht. De
altijd even enthousiaste eigenaar
en motorrijder in hart en nieren,
die (samen met mede eigenaar en
broer Bastiaan) dit mooie bedrijf
runt, reageert zoals altijd positief als ik weer iets moois uit zijn
winkeltje heb uitgezocht om even
mee te gaan rijden (wat een voorrecht). Dus binnen een mum van
tijd staat de 1148 cc metende dikke
V twin warm te draaien en zie ik

op het schitterende volledig digitale
dashboard de temperatuurmeter
langzaam oplopen en wanneer de
sneakers hebben plaats gemaakt
voor motorlaarzen (veiligheid voor
alles), de motorjas is aangeregen en
de helm vastgeklikt, gaan de race
handschoenen aan en ben ik klaar
voor een lekker najaarsritje.
De laatste jaren reed ik nooit
echt met plezier op de streetlegal
racers. Mijn Bourgondische levensstijl zat mij behoorlijk in de weg,
in de vorm van een duidelijke buik.
Maar begin dit jaar heb ik het licht
gezien en ben hier iets aan gaan
doen. Dit resulteerde tot op dit
moment ( we zijn er nog niet) van
een gewichtsverlies van ruim 21
kilo. Wanneer ik dus plaats neem op
de sport KTM valt me onmiddellijk
op dat ik er perfect op zit en geen
enkel probleem meer ondervind en

me vrij kan bewegen op deze blitse
sportfiets. Alleen hiervoor was het
al de moeite waard. Na een paar
honderd meter merk ik meteen het
nukkige karakter van de KTM; niet
op tijd terugschakelen resulteert
meteen in een hoop herrie en gehakketak. Snel onderneem ik actie
en is er van lui schakelen vanmiddag geen sprake.
De fiets voelt vederlicht en ik kan
niet geloven dat ik met een 1148
cc fiets op pad ben, hulde aan de
Oostenrijkse ontwerpers. Natuurlijk
werkt het sublieme White Power
veersysteem mee en ook de mooiste
stuurdemper ooit ( ook van WP) –
die gewoon onder het rijden simpel
is te verstellen– doet zijn werk als
het beste jongetje uit de klas. De
RC8R die voor het eerst in productie kwam in 2008 is de eerste
super-sport fiets ooit gebouwd door

het Oostenrijkse KTM. De fiets die
ik vanmiddag rijd is uit 2009 en
heeft 21.000 kilometer gelopen. Ik
duik de polder in en draai gedecideerd aan het gas. Het brute 2
cilinderblok laat de 179 paarden
de vrije loop, wàt een geweldige
krachtsexplosie, en de woesteling
gaat er met grote stappen vandoor.
Net voordat het allemaal iets te
veel van het goede wordt, grijp ik
in en laat de meesterlijke Brembo’s
fluitend (letterlijk) hun werk doen
en met de minste krachtinspanning
rij ik weer stapvoets en geniet ik
van de omgeving.
Even stop ik voor de foto’s en neem
de RC8 in me op. Dit werkelijk een
waanzinnig mooie fiets, elk detail
klopt en er is lang over nagedacht.
Dat dit de eerste sportfiets is die

KTM gebouwd heeft, zegt veel over
de mensen van deze motorfabrikant, zelden zo een mooi uitgebalanceerde motorfiets gereden waar
je met de juiste aanpak heel snel
vrienden mee wordt. Alles klopt als
een Zwitsers precisie-uurwerk. Na
nog een half uurtje sportief rijden
houd ik het voor gezien en breng
de KTM terug bij Aad. De RC R
kost 12.990 euro. Hiervoor koop
je een niet alledaagse, smetteloze
sportfiets voor, waar je enorm veel
plezier op kunt beleven...

Roké Motors Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-285218
Faxnummer: 0297-281932
E-mail: mijdrecht@roke.nl
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4 november 2012: Zilveren Turfloop
Op 4 november 2012 organiseert de
Atletiekvereniging De Veenlopers
uit Mijdrecht voor de 22e keer De
Zilveren Turfloop. Ook dit jaar zal de
De Zilveren Turfloop de eerste loop
zijn van het Zorg & Zekerheidcircuit
2012/2013. Aan dit circuit, dat tot
de grootste van het land behoort,
doen acht regionale lopen mee. Bij
elke loop krijgen de deelnemers het
aantal punten dat gelijk is aan hun
plaats op de ranglijst. De punten
worden bij elkaar opgeteld en degene met het laagste aantal punten
wordt eindwinnaar van het Zorg en
Zekerheid Circuit 2012/2013.
Kijk voor meer informatie op www.

Verschillende afstanden
Nabij sporthal De Phoenix kan
weer op verschillende afstanden
worden gestart. Voor de jeugd is
er de Rabo Kinderloop over een
afstand van 1 km waarvan het parcours door het sportpark voert. De
deelname hieraan is gratis. Andere
afstanden waaraan deelgenomen
kan worden zijn 5 km, 10 km en
16,1 km. Dit zijn alle prestatielopen.
Tenslotte is er een Businessloop
over 5 en 10 km, die is bedoeld
voor bedrijven en instellingen. Men
loopt in teamverband en de gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande

zorgenzekerheidcircuit.nl

jaren is de belangstelling voor deze
Businessloop enorm.
Het parcours voert de deelnemers

zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorg dragen voor
een veilige route. De start van de
Zilveren Turfloop is vanaf 10.30 uur.
In de sporthal De Phoenix vindt ook
de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast
is er een tasseninname. Uiteraard
kunnen deelnemers en publiek
gebruik maken van de faciliteiten
die de sporthal biedt. Er is ook een
horecavoorziening aanwezig.

Kort Nieuws

Meer informatie over de starttijd
per afstand, de bereikbaarheid, het
prijzengeld, het parcours etc. is te
vinden op www.zilverenturfloop.nl.

Filefuikrijder veroordeeld tot zes jaar

Excursie bij IVN
Zondag 14 oktober verzorgt
het IVN Uithoorn en De Ronde
Venen een excursie rond het
Zijdelmeer.

Akke Feddema-Fokker, de Wilnisse
kunstenares die al bij velen bekend
is in De Ronde Venen, exposeert
tot 10 december in de Gallery
‘De Blauwe Meije’ in Zegveld. In
dit prachtige natuurgebied kunt u
genieten van enkele schilderijen
uit haar vele werken. Ook zijn er
beelden van Akke te bewonderen
en kunt men kaarten kopen met
een afbeelding van een van haar
werken.

Elk jaargetijde heeft zijn charmes en ook in de herfst is er
van alles te zien in dit prachtige natuurgebied. We maken
een wandeling rond het meer
en gaan op zoek naar typische
herfstverschijnselen.
Verder zal Elza Vis van Binnenste-Buiten Verhalen onderweg
een passend verhaal vertellen.

Onlangs werd de kunstenares
genomineerd om voor drie maanden
haar schilderij ‘De Kameleon’ in
het Coda museum te Apeldoorn ten
toon te stellen.

Het is op sommige plaatsen erg
nat. Goede wandelschoenen of
laarzen zijn aan te bevelen.

Zij doet ook mee aan de verkiezing
Schilderij van het jaar 2012. De
twaalf hoogst gewaardeerde werken worden geëxposeerd
in een Nederlands museum en reizen daarna af naar het
buitenland. Een mooie kans voor Akke! Lezers kunnen
stemmen op haar drie ingestuurde schilderijen. Dat kan via
de site www.akke-art.nl en door te klikken op publicaties.
Vervolgens klikt men op de link: schilderij van het jaar 2012
en kan een stem worden uitgebracht.

Heb je zin om mee te gaan?
Vertrekpunt: gemeentehuis
Uithoorn. Tijd: 10 tot ca. 12 uur.
Aanmelden niet nodig.
Meer informatie bij Carola van
der Meer, tel. 0297-540853.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 41

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

Zweeds raadsel week 41
gezelschapsspel
uur

hoofddeksel
mannetjesbij

rivier in
Oostenrijk

hondenras

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.
mestkever
Ierse
guerrilla

gespannen

aanwijzend vnw.

rivier in
Polen

9

4

Aziaat
handelsterm

soort leer

liefkozing

geladen
deeltje
bekoorlijk

akelig

bridgeterm

aanschaf

5
epische
gedichten
redactie
(afk.)

vod

symbool
zirconium

6

voorkeursrecht

roofdiertje
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4

5

6
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8
5
8
7
6

9
6
3
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Tunesië
(op auto’s)

2

6

4

Duits
lidwoord
getijde
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tijdruimte

1

3
tuingereedschap

bizon

Spaanse
heer
mossteppe

1

voorzetsel

5

2
1
4 1 5 3
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9
3
7
6

kunststof

Oplossing puzzels week 40
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5
9
3
4
7
6
1
8
2

© Puzzelland

VOORHAMER

Na uitzitten straf nog tien jaar
geen rijbevoegdheid

De verdachte, die vorig jaar na
een politieachtervolging op een
'filefuik' bij Vinkeveen inreed en
waarbij een slachtoffer overleed,
is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, plus tien jaar
ontzegging van de rijbevoegdheid.
De rechtbank veroordeelt de man
voor diefstal, poging tot doodslag
op zes agenten, het veroorzaken
van een dodelijk ongeval door roekeloos rijgedrag en rijden zonder
rijbewijs.

Wilnisse kunstenares
exposeert in Zegveld

Regio

Vinkeveen
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Poging tot doodslag op agenten
bewezen
De verdachte vluchtte voor de
politie nadat hij op heterdaad
betrapt werd op het stelen van
brandstof bij een tankstation.
Tijdens zijn vlucht maakte de man
forse stuurbewegingen richting de
achtervolgende politieauto's. De
voertuigen werden meerdere malen geraakt. Aan dit rijgedrag ziet
de rechtbank dat de man bereid
was tot het uiterste te gaan om
aan de politie te ontkomen. Ook
als er ongelukken zouden gebeuren waarbij er mogelijk een agent
het niet zou overleven. Daarom
oordeelt de rechtbank poging tot
doodslag op zes agenten bewezen.
Volgens de rechtbank kon uit
de bewijsmiddelen niet worden
afgeleid dat de verdachte zich kon
voorbereiden op de file. Op een
rustig moment van de zaterdagochtend was op een brede snelweg
geen file te verwachten. Het is
niet bewezen dat de man bewust
het risico heeft genomen met zijn
rijgedrag iemand te doden. De
rechtbank oordeelt dat de man
niet opzettelijk het slachtoffer
heeft willen doden, maar wel
schuld heeft aan zijn daad. De
man wordt daarom veroordeeld
voor het veroorzaken van een
dodelijk ongeval door roekeloos
rijgedrag.
De rechtbank heeft voor de hoogte
van de straf rekening gehouden
met de straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. De man
heeft de maximale ontzegging
van de rijbevoegdheid gekregen
die de rechter kan opleggen. Deze
ontzegging gaat in op het moment
dat de man op vrije voeten komt.
Na zijn vrijlating mag de man
gedurende tien jaar geen rijlessen
volgen of zijn rijbewijs halen.
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HERFSTVAKANTIETIPS
Beeldhouwen in
de herfstvakantie

Doe mee aan de Rode
Neuzen Rally!
Hebben jullie thuis een rode auto?
Alleen dan kun je meedoen aan de
Rode Neuzen Rally 2012, bedoeld
om geld in te zamelen voor Cliniclowns.

Komende herfstvakantie kan je
weer komen beeldhouwen in Atelier
van Steen tot Beeld, Genieweg 45
te Mijdrecht.
De volgende data staan de deuren
van het Atelier weer open voor jong
en oud, vriendjes en vriendinnetjes,
(groot) ouder en (klein) kind:
Zaterdag 13 oktober en zaterdag
20 oktober van 14-17 uur. Maandag
15 oktober, dinsdag 16 oktober,
woensdag 17 oktober en donderdag
18 oktober van 10-13 uur.
In het gezellige Atelier is tijd en
ruimte voor persoonlijke aandacht.
Het ruwe speksteentje zoek je met
zorg uit en ga je bewerken met
gereedschap (vijlen, raspen). Is
de vorm naar wens dan wordt het
gepolijst met watervast schuurpapier zodat de kleuren en structuren
van de eeuwenoude steen helder
worden. Het beeldje kan daarna
op een sokkel geplaatst worden.
Ieder beeldje is het waard een
mooi plekje te krijgen. De kosten
van een workshop zijn 25 euro p.p.
voor 3 uur (incl. steen, sokkel, tasje,
drinken en iets lekkers).
Aanmelden via www.vansteentotbeeld.nl of bel met Corinne Bredemeijer: 06 153 146 03.

Cinekids
Stichting Cinekid organiseert hét
internationale Film-, Televisie- en
Nieuwe Mediafestival voor de
jeugd tijdens de herfstvakantie. Het
Amsterdamse festival komt naar de
kinderen toe met satellietfestivals
door heel Nederland.
Niet alleen kinderen en hun ouders
profiteren van de kennis en inzet
van Cinekid. Tijdens het festival
vindt Cinekid for Professionals
plaats. De ontmoetings- en marktplaats voor Nederlandse en internationale mediaprofessionals en
de media-industrie. Gedurende het
jaar ontwikkelt de educatie afdeling
workshops en lesprogramma’s met
innovatieve leermiddelen.
Westergasfabriek 13 – 26 oktober Amsterdam. www.cinekid.nl.

Creatief

Kindercursus voor groep 3 t/m 8
Drie ochtenden lekker kleien, tekenen en schilderen,
in het atelier en onder leiding van Anna Hulzink,
beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming.
Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 oktober
ben je welkom van 10.00 tot 12.30 uur in het ‘Open
Kinderatelier’, Rijksstraatweg 31 Baambrugge.
Speciale herfstvakantie- prijs voor drie ochtenden,
inclusief materialen, stookkosten en een drankje met
koek in de pauze 45 euro. Aanmelden en informatie:
tel.: 06 53708611 of: annahulzink@xs4all.nl

De Rode Neuzen Rally is 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
rally start op zondag 21 oktober om
12.00 uur vanuit vier startpunten in
Nederland. Bij het startpunt Hotel
Mijdrecht hebben zicht nu al 71
rode auto’s ingeschreven. Meedoen?
Vraag je ouders of ze zich inschrijven op www.rodeneuzenrally.nl.

Wandelingen op Kasteel de Haar
Kasteel de Haar in Haarzuilens organiseert deze herfstvakantie twee maal per dag zogeheten familiewandelingen.
De wandelingen leiden door het uitgestrekte Engelse
landschapspark rondom
het kasteel. Het park met
zijn statige lanen met hoge
bomen, kronkelige bospaadjes, slingerende vijvers met
romantische bruggetjes en
een levensgroot doolhof,
kent vele (tot nog toe) onbekende wetenswaardigheden.
Zoals de plek waar Roger
Moore zijn leven waagde
op de fiets tot aan de mythe
van Hercules.
De familiewandelingen worden alle dagen van de herfstvakantie (van 13 t/m 21 oktober) verzorgd door de huidige
en voormalige generatie tuingidsen van de baronale familie
Van Zuylen.
Om het beeld van het rijke jetset-leven van de bewoners op
het kasteel helemaal compleet te maken, wordt, bij hoge
uitzondering, gedurende de herfstvakantie ook de eeuwenoude kapel iedere dag voor enkele uren opengesteld. De
sfeervolle rooms-katholieke kapel, aan de voet van het
kasteel, wordt gekenmerkt door sereniteit en elegante
eenvoud. De glas in loodramen, de middeleeuwse heiligenbeelden en de kleurige beschilderingen zorgen voor een
bijzondere atmosfeer.
Deelname kost euro 2,50 per persoon (kinderen tot 4 jaar
gratis) - exclusief parkentree.

www.kasteeldehaar.nl

Theater

Herfststukjes
Herfststukjes is heel veel jeugdtheater in de herfstvakantie 13 - 21
oktober. Acht theaters in de regio
Utrecht bieden voor alle kinderen
vanaf twee jaar de beste voorstellingen en vele extra activiteiten.
Herfststukjes is een project van
Theater Kikker (Utrecht), Stadsschouwburg Utrecht, De Lieve
Vrouw (Amersfoort), Theater Aan
de Slinger (Houten), Theater Idea
(Soest), Theater de Speeldoos
(Baarn), Het Klooster (Woerden)
en De Kom (Nieuwegein).
Voorstellingen in Het Klooster Woerden:

Helaas Pindakaas ∙ 4+
Meekers, za 13 okt ∙ 14:30 uur.
Deze verrassende dansvoorstelling
is een ode aan pindakaas en een
knipoog naar het leven. Scoor in de
foyer voorafgaand aan de voorstelling je eigen Helaas Pindakaas
Paspoort en beantwoord zoveel mogelijk vragen. Dan ben je helemaal
klaar voor het pinda-avontuur!
Workshop Helaas Pindakaas,
za 13 okt
‘Helaas Pindakaas’ gaat over
schouders ophalen als het soms
niet helemaal lukt. Kun jij koken en
dansen tegelijkertijd? Ho pas op,
struikel niet tijdens het morsen, snel
een doekje…
Rooie Kop
∙4+ Het paard dat vliegt - di 16 okt
okt ∙ 14:30 uur
In ‘Rooie kop’ gaan we niet delen,
niet luisteren, niet lief zijn, niet
‘even gewoon doen’, maar laten we
ons lekker helemaal gaan.
Bij de voorstelling ‘Rooie Kop’ is er
een workshop waarin de kinderen
lekker op dreef gaan met de effecten van geluiden.
www.herfststukjes.nl
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HERFSTVAKANTIETIPS
Biologisch

Opstaan!!
IVN-natuurontbijt bij
de boer

Misdadig spannende vakantieavonturen
in het Geldmuseum - Utrecht

In De Ronde Venen kun je op zondagochtend 14 oktober de natuur
zien wakker worden tijdens een
heerlijk biologisch IVN natuurontbijt.
Het IVN organiseert namelijk
activiteiten inclusief ontbijt op de
mooiste plekken in Nederland.
In De Ronde Venen is dat aan de
Gagelweg nr. 1 bij boer Samson

Van 13 t/m 28 oktober 2012
Tijdens de herfstvakantie zijn er veel spannende activiteiten
te beleven in het Geldmuseum in Utrecht. Zo is er de gezinstentoonstelling ‘SNEL GELD’, waarin je ziet hoe geldcriminelen te werk gaan. Ontmoet slimme oplichters en gewiekste
hackers en bekijk vervalste munten en bankbiljetten. Maar
je kunt ook je eigen bankbiljet ontwerpen!
De meesterdief – verhalenverteller
“Pap, ik wil snel geld hebben! Waar leer ik roven en stelen?”, vraagt Karel aan zijn rijke vader. Hoewel de man het
een vreselijk idee vindt, zoekt hij contact met een roverhoofdman. Karel gaat een jaar in de leer bij de roversbende.
Na dit jaar moet hij een examen afleggen. Een proef, moelijker dan hij ooit had kunnen denken. Als Karel niet slaagt, zal
hij voor altijd bij de rovers moeten blijven…. Verhalenverteller Peter Faber zorgt met De Meesterdief niet alleen voor
een spannend verhaal, maar ook voor wijze levenslessen.
Wanneer: 14 en 21 oktober
Hoe laat: 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur (duur ca. 20 min.)
Voor wie: vanaf 6 jaar
De GeldPolitie-Academie
Ben jij een goede speurneus? En ben jij niet bang om op
zoek te gaan naar echte gelddieven? Op de ‘GeldPolitie-Academie’ leer je hoe je vervalst geld kan opsporen, gelddieven
ontmaskert en vingerafdrukken moet nemen.
Wanneer: 16, 18 en 23 oktober
Hoe laat: om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur (duur ca. 45
minuten)
Voor wie: voor kinderen van 8 tot 12 jaar, maximaal 15
kinderen
Maak je eigen bankbiljet
Ontwerp je eigen bankbiljet maar zorg ervoor dat boeven het
niet kunnen namaken! In de tentoonstelling ‘SNEL GELD’
kan je zien wat daar precies voor nodig is. Maak jij een mooi
en veilig biljet? Dan is het veel geld waard…
Wanneer: doorlopend tijdens openingstijden
Voor wie: voor iedereen
Meer info: www.geldmuseum.nl.

die onder andere aan biologische
landbouw, weidevogelbeheer en
natuurontwikkeling doet.
Na het vroege-vogel-ontbijt laten
gidsen van het IVN zien wat groeit
en bloeit langs de slootkanten. En
de boer kan boeiend vertellen over
Brutus, zijn onkruidbestrijdende
robot en over de ecosluizen in het
gebied.
Steun IVN, word lid voor maar een
paar tientjes per jaar. Kom naar het
natuurontbijt. Dat is als je lid wordt,
helemaal gratis. Je moet alleen op
tijd je bed uit. Want de tafel staat
gedekt om 8.00 uur in een wel
heel speciale ruimte met veel raam
bovenin de koeienstal. Daar zie je
melkvee en wat nog meer woont en
rondscharrelt op zo’n biologische
boerderij.
Dus word lid. Behalve het natuurontbijt biedt het IVN nog veel
meer: natuureducatie, een clubblad,
lezingen, fietstochten, wandelingen
enz. Meld je aan via
www.natuurontbijt.nl.
Het natuurontbijt en aansluitende
activiteiten op zondagochtend 14
oktober duren van 8.00 uur tot
11.00 uur. Zeker weten, dat het
leuk wordt en lekker.
Weet je nog niet of je lid wil worden, maar wil je wel deelnemen aan
het natuurontbijt informeer dan bij
Cindy Raaphorst tel. 0297 562138
of Ria Waal tel. 0297 256089. Zij
kunnen je vertellen of er plek is. De
kosten zijn dan € 7,50.

Film

The Battle
In The Battle vormen Mara (Tara Hetharia), Sam (Tjeerd
Melchers) en Ortwin (Rick Mackenbach) een bandje en
doen ze mee aan een talentenjacht. Sam, Sterre, Ortwin
en Mara zijn zelfbewuste jongeren en Detective Max
wordt handiger in het alleenstaande vaderschap. Zelfs zijn
ex-vrouw, Femke, begint hem te waarderen, al blijft ze
zijn werk gevaarlijk vinden. Zeker als de wraakzuchtige
criminele Hadewij een mislukte aanslag op hem pleegt,
waarna hij tijdelijk in een rolstoel beland.
Terwijl Max tot
zijn grote vreugde
verzorgd wordt
door Femke, en
tot zijn ergernis
bewaakt wordt door
een vraatzuchtige,
zwangere agente,
strijden de jongeren
met hun bandje
mee in de Poptalent
tv-show Topstars.
Ze belanden vooral
door Ortwins kwaliteiten in een steeds
feller wordende
competitie waarvan
sommigen vermoeden dat die niet eerlijk verloopt.
Als Ortwin vlak voor de finale in gevecht raakt met kanshebber Marty en
daarna spoorloos verdwijnt, roept zijn
vader de hulp in van Max. We leven in
een tijd dat iedereen beroemd wil worden. Hoe ver ga jij
om te winnen?
Scan de QR-code voor de filmtrailer of kijk op:
www.mvied-thebattle.nl.

Kunnen kabouters toveren?
Woensdag 17 en vrijdag 19 oktober, 14:00 uur
Tijdens deze middag, voor gezinnen met kinderen vanaf
4 jaar, maak je onder leiding van een gids een wandeling van ongeveer 3 kilometer over de 's-Gravelandse
Buitenplaatsen. Samen met de gids gaan we op zoek
naar kabouters en onderzoeken we of ze kunnen toveren.
Natuurlijk gaan we ook op zoek naar paddenstoelen, kastanjes en ontdekken we de mooie herfstkleuren. Vergeet
je niet vooraf aan te melden.
Vertrekpunt: Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek,
Noordereinde 54b, 's-Graveland, Tel. 035 6563080.
Informatie & aanmelden: www.natuurmonumenten.nl

Vaartocht

De natuur maakt zich klaar voor
de winter
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2012, 14-16 uur
Vallende bladeren, kastanjes en typische herfstgeur,
allemaal te vinden in het bos. Maar ook op het water is
te zien dat de herfst in aantocht is. Vele vogels trekken
naar het zuiden en ook de excursieboot van Natuurmonumenten gaat binnenkort de winterstalling opzoeken. De
laatste excursies staan in het teken van de voorbereiding
op de winter voor dieren en planten. De gidsen vertellen
u over de vogels die naar het zuiden trekken of juist naar
Nieuwkoop komen. Ook kunt u genieten van prachtige
herfstkleuren, bessen en vruchten die vanaf het water te
zien zijn.
Steun je Natuurmonumenten? Dan krijg je een korting
van 5,00 voor volwassenen en 2,50 voor kinderen op
deze excursie (max. 4 personen per lidmaatschap).
Vertrekpunt: Nieuwkoopse Plassen, bezoekerscentrum
Informatie & aanmelden: www.natuurmonumenten.nl
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