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Waardige terugkomst van Het Rondje Eilanden
Op zaterdag 4 augustus vond het eerste Rondje Eilanden plaats op de Vinkeveense Plassen. De aquatlhon, waarbij ruim
300 deelnemers uit heel Nederland de 12 zandeilanden op de plas rennend en zwemmend rondden, was een waardige
opvolger van de triatlon dat elf jaar geleden voor het laatst werd georganiseerd. Onder de vlag van Stichting Woelig Water
werd deze eerste editie vanaf zandeiland 1 georganiseerd zodat ook enkele honderden toeschouwers konden genieten
van deze unieke wedstrijd. Voor hen én de deelnemers werd er ook live muziek gespeeld, drankjes geschonken en lekkere
maaltijden bereid om er een echte dag uit van te maken. Met daar nog eens bijna 100 vrijwilligers en organisatie bij, was
het een gezellig samenzijn op het eiland. En dat het vooral om het sporten ging bleek wel aan de deelnemende toppers en
de uitslagen. Terwijl het rondje door recreatieve deelnemers in anderhalf uur werd gefinisht, deed snelste vrouwelijk Ronde
Vener Annika Fangmann uit De Hoef het in 49 minuten. De snelste man uit De Ronde Venen was Karel Meers uit Mijdrecht (01:00:45). De snelste vrouw was de Bredase topzwemster Maya Kingma (00:43:17) en snelste van de finale heren
was Marco Akershoek uit Ouddorp die met 38 minuten en 21 seconden het eerste Rondje Eilanden Record neer zette.

Wilnis Festival woensdag van start
De start van het Wilnis Festival
wordt aanstaande woensdag gevormd door C1000 kindermiddag
en 's avonds de klompenrace. Op
woensdag 15 augustus om 20.00
uur gaat de race van start bij de
brandweerkazerne. Daarna gaat ook
het feestterrein open.
De voorverkoop van het Wilnis Festival is inmiddels van start gegaan. Dat
kan dit jaar niet bij de vertrouwde
adressen, maar alleen via

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen

www.wilnisfestival.nl.
Het terrein achter de kermis zal
’s avonds na 20.00 uur niet meer vrij
toegankelijk zijn. Voor de bijdrage
van € 7,50 per avond of € 22,50 voor
een passepartout kunt u het besloten
terrein betreden. De feesttent zal
vervolgens vrij toegankelijk zijn.
Passepartouts zijn alleen te koop via
de voorverkoop op de website, losse
kaartverkoop kan ook op de avond
zelf op het feestterrein.

•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Nieuwsgierig naar meer informatie over het programma?
Kijk op www.wilnisfestival.nl of in de advertentie op de achterpagina.

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

Eerste huis
onbereikbaar?
Wij gaan altijd
een stap verder
voor starters!

Trouwen beginT hier...
van

Hofland 19, Mijdrecht.
(0297) 24 17 70

DUIDELIJK VERHAAL

w w w. t r o u w e n i n d e g r o e n e v e n e n . n l

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Iepen getroffen door iepziekte

Rondleidingen op Fort Abcoude

In de gemeente De Ronde Venen is een aantal iepen getroffen door de
iepziekte. Vanwege het grote besmettingsrisico van gezonde bomen in
de buurt, worden de getroffen bomen op korte termijn gerooid.

Het Fort Abcoude kan op zaterdag 11 augustus 2012 weer bezocht worden.
Het aan de Molenweg 19 te Abcoude gelegen fort is dan open voor bezoekers vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. De laatste rondleiding is om 16.00 uur.

Locaties
Vinkeveen
Meerkoetlaan 16 (particulier)
Snippelaan Nabij 34
Demmerik 32 (particulier)
Abcoude
3 august jl. is er een zieke iep weggezaagd achter de Haagwinde 57.

Wat is de iepziekte?
De iepziekte is een schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintkevers. Die kevers hebben een vliegbereik van 10 kilometer. Een zieke
iep is hierdoor een bedreiging voor andere gezonde iepen in de wijde omgeving. Iepziekte kan ook door vergroeide wortels via zogenaamd wortelcontact van een zieke naar een gezonde iep worden overgebracht. Kortom,
zieke iepen vormen een groot gevaar voor de verspreiding van iepziekte.
Wanneer een boom eenmaal ziek is, is die niet meer te redden.
Twijfelt u aan de gezondheid van een iep?
Mocht u twijfelen aan de gezondheid van bepaalde iepen, bijvoorbeeld in uw
tuin, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via T. 0297 29 16 16.

Na het passeren van het kanon en
de brug, een replica van de oorspronkelijke brug worden tijdens

NL-Alert eind dit jaar operationeel

men en deuren sluiten en dan afstemmen op de regionale calamiteitenzender of gemeentelijke website voor
meer informatie. Dat kost meer tijd
en bovendien blijkt uit onderzoek dat
mensen in sommige situaties, zoals op
het werk, binnenshuis of in de auto,
de sirene niet horen. De crisiscommunicatie heeft nu een instrument
in handen waarmee direct met de
alarmering een gerichte boodschap
kan worden verstuurd over wat er van
de burgers wordt verwacht.”

NL-Alert is geen vervanging voor
het sirenenetwerk en berichtgeving
via radio en websites, maar is een
aanvulling op deze middelen. Het
systeem maakt gebruik van de zongenaamde cellbroadcasttechnologie
op de zendmasten van de mobiele
telefonienetwerken. Alle toestellen
binnen het bereik van een bepaalde
zendmast ontvangen de alarmberichten, zonder dat mensen zich hiervoor
hoeven aan te melden of te abonneren. Wel moet de functie Cellbroadcast eenmalig op het toestel worden
geactiveerd. De moderne telefoonty-

pen zijn geschikt om cellbroadcastberichten te ontvangen.
Handelingsperspectief
Het grote voordeel van NL–Alert is
dat burgers in een bepaald gebied
gerichter kunnen worden gewaarschuwd bij gevaar én dat met het
bericht direct een handelingsperspectief wordt geboden,” vat
Naomi Elzas, adviseur crisiscommunicatie bij de VRU, samen. “In de
bestaande situatie wordt van burgers
verwacht dat ze na het horen van de
sirenes eerst naar binnen gaan, ra-

W E R K Z A A M H E D E N
Abcoude, Wilhelminafietsbrug
In opdracht van de gemeente worden onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd aan de Wilhelminafietsbrug in Abcoude ter hoogte van Gein
Noord 44. Om geen overlast voor schoolgaande kinderen te creëren, is
besloten de werkzaamheden in de vakantieperiode uit te voeren.
De voorbereidende werkzaamheden starten op 6 augustus. In week 33
(maandag 13 tot en met vrijdag 17 augustus) is de brug buiten gebruik
voor fietsers en wandelaars. Voor deze periode is een omfietsroute aangegeven. Het scheepvaartverkeer kan zeer geringe hinder ondervinden.

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 11 augustus
• Rondleidingen op Fort Abcoude
• Rommelmarkt RK Kerk
Vinkeveen
• Waverfeest, De Waver

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

Mandaat
De nieuwe alerteringssystematiek
betekent volgens Naomi Elzas dat er
een directere relatie komt tussen de
adviseurs crisiscommunicatie en de
centralisten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht, die het
systeem bedienen. Om de winst van
snelle alarmering te kunnen realiseren is het wel belangrijk dat zij van
bestuurders het mandaat krijgen om
zelf te beslissen om NL–Alert te activeren. Ook de Adviseur Gevaarlijke
Stoffen kan hierin een rol spelen. De
VRU werkt de details van de nieuwe
alerteringswijze momenteel uit.
Centralisten worden via e-Learning
opgeleid in het werken met het
systeem en er wordt nagedacht
over standaardboodschappen en het
versterken van de link tussen de
adviseurs crisiscommunicatie en de
meldkamer. Het streven is dat eind dit
jaar de VRU volledig kan beschikken
over dit snelle en moderne alerteringssysteem.
           

de rondleiding onder andere de
kruitmagazijnen, de expositieruimte
en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders besteden
tijdens de rondleidingen ook aandacht aan de op het fort aanwezige
bijzondere fauna en flora.
Tevens wordt bezocht tijdens de
rondleiding een uitkijkplatform,
waarmee men het inundatiegebied
van het Fort Abcoude ten oosten van
Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kan
overzien. Het Fort Abcoude is een
van de tweeënveertig forten van de
Stelling van Amsterdam. Het fort is
het eerst gebouwde fort van deze
stelling. Het tussen 1883 en 1886
gebouwde fort zou als bouwmodel
dienen voor de overige forten van de
Stelling van Amsterdam.
Het fort verloor echter meteen na
de oplevering zijn functie als artilleriefort door de uitvinding van de
brisantgranaat. Er is toen een ander
bouwmodel voor de overige forten
ontwikkeld. Het fort heeft gedurende de Eerste Wereldoorlog als
infanteriefort gefunctioneerd.
Het Fort Abcoude staat als monument op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO.
Voorts is op het buitenfort het in de
genieloods gevestigd paviljoen van
het viscentrum open voor de bezoekers van het fort.
In de maand september is het fort
open voor bezoekers op zaterdag
en zondag 8 en 9 september 2012
(Open Monumentendagen) en zondag 23 september 2012 (Fortendag)
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

Colofon

Agenda Kort

Push
Ik weet niet hoe het u vergaat
maar ik zit op het puntje van m’n
stoel. Meiden en jongens die door
het water klieven. Judoka’s die met
verbeten koppen tegenstanders om
proberen te krijgen, snelle zeilers,
turners en nog veel meer. “Wat
vind je er nou van dat je brons hebt
in plaats van zilver? Jammer he die
zilveren medaille terwijl je op goud
had gerekend.”Vraagstelling van
de Nederlandse reporters die mij
hogelijk irriteert. Geef mij maar die
Engelse reporter die de mannen
die net tien meter tekort kwamen
om goud te halen een hart onder de
riem stak.

Waverveen
Botsholsedwarsweg tussen huisnr.
6-8 Deze bomen worden in week
32 weggezaagd

De crisiscommunicatie krijgt er een nieuw instrument bij. Eind dit jaar
moet, als alles goed gaat, in heel Nederland NL–Alert zijn ingevoerd.
Dankzij dit systeem, dat werkt met tekstberichten via mobiele telefonie, kunnen burgers sneller en gerichter worden gewaarschuwd voor
acute gevaren in hun omgeving. De VRU is begonnen met de voorbereidingen voor de invoering in onze regio.

Luistervink
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Ik zit op het puntje van m’n stoel
als ik de hockeyteams zie strijden
om de hoogste eer. Van de eerste
tot aan de laatste seconde vliegen
ze over het veld. Niet na een
mislukte aanval op het veld gaan
zitten, verongelijkt naar je ploegmaten kijken en verwijtend naar de
scheids wijzen. Nee, in vliegende
vaart achter de bal aan en strijden
voor een nieuwe kans. Het aantal
meters dat de spelers afleggen
moeten aanzienlijk zijn. Bij een
strafcorner gaan de maskers op en
vliegen de spelers naar de keihard
geschoten bal om die te stoppen.
Heel wat anders dan tijdens voetbal
met de handen voor je zakie
wegspringen als er een vrije schop
wordt genomen. Ik vind het hartverwarmend als een scheids na een
beslissing even contact zoekt met
de videoruimte waar alles nauwkeurig wordt vastgelegd. Zit hij of
zij fout, dat mag, het zijn ook maar
mensen en zo wordt een beslissing
zo maar teruggedraaid. Een scheids
wordt niet beschimpt of uitgescholden, maar respectvol worden zijn of
haar beslissingen geaccepteerd. Er
wordt niet stiekem of zelfs openlijk
geschopt of geslagen, tegenstanders gaan op een uiterst sportieve
manier met elkaar om. Het publiek
schreeuwt niet dat de scheids homo
is of aan enge ziektes lijdt. Het
maakt beschaafd kabaal als de situatie daar om vraagt.
De deelnemers rijden niet in snelle
auto’s of organiseren bruiloften die
tonnen mogen kosten. Moderne
slavenhandel, het aan- en verkopen
van spelers komt niet voor. Het ligt
vast aan het verschil in snapvermogen van hockeyers en voetballers
en hun aanhang, anders kan ik het
niet duiden.
Op het moment dat dit epistel
wordt geschreven neemt Nederland met 15 medailles de 12e plek
in van alle deelnemende landen.
Prima voor dat vlekkie aan de zee
dat Nederland heet. Toen ik zondag
naar de eerste voetbalwedstrijd van
het seizoen keek was ik er al weer
klaar mee. Zeker als ik dit gestuntel vergelijk met sporters die het
echt doen. Onze Olympische helden.
Tenslotte moest ik lachen toen de
verslaggever tijdens een hockeymatch aangaf dat Maartje Paumen
over een fraaie push beschikt. Hoe
weet hij dat nou!
		
Luistervink
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Baambrugse Dorpsloop

De Ronde Venen

Burendag is in aantocht. Dit jaar valt Burendag op zaterdag 22 september. In 2011 vierden ruim 1 miljoen mensen Burendag en ook in De
Ronde Venen werd Burendag op verschillende locaties gevierd in o.a.
Wilnis en Mijdrecht.

Pieter Boersma
bij Horizon
Op zondag 12 augustus zendt
Horizon een gesprek uit dat Henk
Oudshoorn had met Pieter Boersma. Pieter Boersma was conrector en waarnemend rector van het
Veenlandencollege te Mijdrecht.
Momenteel is hij preses van de
kerkenraad van de PKN kerk te
Mijdrecht.
Het gesprek gaat over de ontwikkeling in het onderwijs en over
zijn motivatie preses van de
Kerkenraad te willen zijn.
Het gaat over gemeenschap deelhebben aan.
Horizon is te beluisteren van 9
tot 10 en van 17 tot 18 uur op
MidpointFM.

Mijdrecht

Vissers in
De Wegwijzer
Zondag 12 augustus zijn er twee
Vissers in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer',
Koningin Julianalaan 22, in
Mijdrecht. In de morgendienst om
10 uur gaat ouderling Dick Visser
voor. Tekst is Handelingen 16:25
'Maar omstreeks middernacht
baden Paulus en Silas en zongen
Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.'
Paulus en Silas zijn door de Here
naar Europa gestuurd om daar
voor het eerst het evangelie te
brengen. Na een moeizame start
komen er enkelen tot geloof en
direct daarop worden Paulus en
Silas onder valse beschuldiging,
na gegeseld te zijn, in de gevangenis gegooid. In een smerig donker
hok met een open rug door de
geseling, zingen ze midden in de
nacht lofliederen. Hoe is dat nu in
de wereld mogelijk en hoe moet
het nu verder met hun evangelisatieopdracht? Dit wordt in de preek
tijdens de morgendienst uitgelegd.
In de avonddienst, die om 18:30
uur begint, gaat dominee Bart Visser voor. De tekst voor de preek is
uit Psalm 44.
Niet de vraag: Bestaat God? maar
‘Slaapt God’ daarover gaat het
in een oud lied uit Israël. Een
boeiende vraag, ook in 2012.
Want steeds meer mensen geven
aan te geloven dat er wel ‘iets’
moet zijn. Maar iedereen vraagt
zich toch wel eens af: interesseert
het dat iets – of als het (een) God
is – die God - eigenlijk wat er hier
op aarde en in mijn leven allemaal
gebeurt? Over die vragen gaat het
in de avonddienst. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Meer over 'de Wegwijzer' is te
vinden op www.CGKMijdrecht.nl.

Burendag 2012 in aantocht

Dit jaar hebben gemeente De Ronde
Venen, Politie, GroenWest, Stichting
De Baat en Stichting Tympaan de
handen ineen geslagen om er een nog
groter succes van te maken. Deze
organisaties werken nauw samen in
het kader van wijkgericht werken en
kernenbeleid. Deze zomer stellen zij
aan heel De Ronde Venen de vraag:
‘Wat doe jij op Burendag?’.

De deelnemers aan de 22e editie
van de Baambrugse Dorpsloop gaan
vrijdagavond 24 augustus midden in
het dorp aan de Kleiweg van start.
IJsclub Baambrugge gaat uit van
ongeveer vierhonderd deelnemers.
De lopers kunnen naast de 10 km
wedstrijdloop ook kiezen voor een
4 kilometer loop of een run van één
kilometer. Dat laatste evenement is
er speciaal voor de jeugd, sportief
bewegen is noodzaak voor de jeugd.
Lopen is de afgelopen jaren enorm
in populariteit gestegen. Recreatieve
hardlopers trainen gemiddeld van
twee tot drie keer per week. Met
name in de zomermaanden zie je
veel runners trainen voor tal van loop
evenementen die er georganiseerd
worden. Hardlopen is afgelopen jaren
een sociale happening aan het worden. Waar voorheen veel individueel
werd getraind, loopt men nu samen
met vrienden, een kennis of bij een
loopgroep. Ook een sociale happening

is de wedstrijd in Baambrugse. Veel
lopen werken met voorinschrijving
en digitale tijdregistratie. Ook voor
de Baambrugse loop kan men zich nu
inschrijven voor de 10 en 4 kilometer
via www.dorpsloopbaambrugge.nl.
Nu voorinschrijven betekent dat er op
de dag van de loop niet lang gewacht
hoeft te worden bij de inschrijving,
het startnummer kan dan snel in het
dorpshuis "De Vijf Bogen" in ontvangst worden genomen. Bovendien
zijn de kosten van voorinschrijving lager dan inschrijving op de dag van de
loop. De 10 km wedstrijdloop is voor
dames senioren, dames 35+, heren
senioren en heren veteranen 40+ en
50+ en start om 19.35 uur. De 4 km
prestatieloop, start 19.30 uur, is voor
de jeugd t/m 14 jaar en de ouderen.
Voor de 4 en 10 km wedstrijd wordt
om 19.05 uur de 1 km- JG-RUN voor
de jeugd t/m 10 jaar weggeschoten.
Meer informatie is te vinden op

Gelukkig kon al snel een deel van
de productie weer worden opgepakt

Geld aanvragen bij het
Oranje Fonds
Een goed idee moet natuurlijk worden uitgevoerd! Het Oranje Fonds
heeft voor elk goed plan tot 500
euro beschikbaar om het uit te
voeren op Burendag. Let op: u kunt
tot uiterlijk 1 september 2012 uw
aanvraag indienen! Het aanvraagformulier kunt u downloaden op

www.burendag.nl.
Op de website vindt u ook alle voorwaarden en richtlijnen waaraan een
aanvraag moet voldoen
Wij helpen u graag verder!
Annelies de Hoop & Henk Rikveld,
opbouwwerkers bij Stichting De
Baat, te bereiken op 0297 230280 of
via de e-mail a.dehoop@stichtingdebaat.nl & h.rikveld@stichtingdebaat.
nl en Annemarie Keja, sociaal cultureel werker bij Stichting Tympaan,
te bereiken op 0294-284824 of via
de e-mail akeja@stichtingtympaan.
nl helpen u graag verder met het
uitwerken van ideeën.

www.dorpsloopbaambrugge.nl.

Portofino weer op volle sterkte na
brand in 2011

Precies een jaar geleden, in de
nacht van 10 op 11 augustus,
midden in het ijsseizoen, brandde
de ijsproductieruimte van de
ambachtelijke ijsfabriek Portofino
uit Vinkeveen bij een korte, maar
felle brand geheel uit. Bij de brand
bleven de kantoren en magazijnen
gelukkig gespaard. Portofino maakt
al sinds 1979 op traditioneel ambachtelijke wijze Italiaans ijs in hun
productieruimte aan Voorbancken
en verkoopt deze lekkernij via de
bekende lichtblauwe ijsauto’s door
de gehele regio.

Heeft u een idee? Doe mee!
Sport verbroedert, dus organiseer
een sportdag voor de hele straat. Zet
een spelletjescircuit uit waar jong
en oud gezamenlijk aan mee kunnen
doen. Wat voor hobby’s hebben uw
buren? Door een leuke ‘Buurthobbymarkt’ te organiseren, leert u uw
buren nog beter kennen. Kan uw
buurt wel wat opfleuring gebruiken?
Ga samen met uw buren gezellig onkruid wieden en stop daarna alvast de
bollen voor het voorjaar in de grond.
Uw buurt barst van de creativiteit?
Huur professionele opname apparatuur en kostuums en voer samen een
toneelstuk of musical op. Voor nog
meer inspirerende Burendag ideeën

kijk je op www.burendag.nl.

en heeft Portofino het ijsseizoen
vorig jaar nog kunnen afmaken.
Uiteindelijk duurde de herstel
werkzaamheden aan de ijskeuken
toch nog meer dan 11 maanden,
maar met het symbolisch plaatsen
van de nieuwe toegangspui werden
de werkzaamheden 1 juli jongstleden afgesloten.
Woordvoerder Jean-Paul Brinkman: “We zijn blij dat alle ellende
nu achter de rug is en we deze zomer weer met de volledige productie capaciteit kunnen draaien. We
gaan weer met een frisse blik op de
toekomst aan de gang, nu nog even
hopen op mooi weer.”

Bij Open TVM eendags-Seniorenplustoernooi brak de zon door
Donderdag 2 augustus werd het populaire Open eendagstoernooi voor
Seniorplussers gespeeld bij TVM.
Ook dit jaar weer meer aanmeldingen dan konden worden geplaatst,
maar 80 deelnemers genoten van
een heerlijke dag.
Tot 11 uur ‘moesten’ allen aan de
koffie blijven want de regen bleef
maar vallen, gelukkig klaarde het
toch nog op.
Door een mix van verenigingen uit
de regio, werd er gespeeld in de
groepen, damesdubbel, herendubbel, en gemenddubbel, ieder koppel
speelde 3 x 45 minuten.

Met nadruk werd gezegd dat
het om de gezelligheid ging en
niet om de hoogste score, niettemin werd er een aardig potje
getennist. De lunch, verzorgd
door partycentrum ‘De Meijert’,
met heerlijke hartigheden en
broodjes, ging er in als koek.
Het weer bleef verder de hele dag
prima zodat volgens schema kon
worden afgesloten.
Na afloop werden er onder de deelnemers 20 leuke cadeaus verloot,
waarna het nog lang gezellig bleef
bij Tennisvereniging Mijdrecht.
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Smullen bij Film aan de Plas
Met nog maar 3 weken te gaan komt openlucht filmfestival Film aan de Plas alweer aardig dichtbij.
Zaterdag 25 augustus is het zover en kunnen we zoals het thema dit jaar beloofd ‘wegdromen’ op het
festival terrein recreatie eiland 1. Maar behalve wegdromen word het volgens de organisatie, Stichting
Woelig Water, ook smullen geblazen. Want ook dit jaar zijn de lokale horeca ondernemers weer van de partij
om bezoekers te voorzien van allerlei lekkers.
“Zo kunnen bezoekers al vroeg
op het eiland terecht en onder het
genot van een hapje en drankje
alvast de sfeer proeven voordat de
film van start gaat” zegt vrijwilliger
Annet Dasler. “Bovendien,” voegt
Annet toe, “is Film aan de Plas op
deze manier echt een zorgeloos
uitje; geen gesjouw met koelboxen
of toestanden, alles is beschikbaar,
in prima kwaliteit voor een leuke
prijs”. De festival hapjes zijn €5,per gerecht en speciaal samengesteld voor Film aan de Plas. Zo
zullen twee echte barristas heerlijke
koffie gaan klaarmaken, zijn er verse
wafels, zelfgemaakt ijs, maar ook
lekkere wijn.
Vrijwilliger Mariska Griffioen weet
te melden dat de deelnemende
horeca allen uit De Ronde Venen

luchtfoto peter bakker

komen. “Het is mooi om te zien dat
iedereen, en dus ook de horeca, uit
de regio zo enthousiast is over Film
aan de Plas en graag wil bijdragen”.
Op deze manier zetten we echt
samen een geweldig festival neer’,
aldus Mariska. Beachclub Lust, De
IJsbeer, Grand Café Plux en Roekz
behoren tot deze enthousiaste ploeg
ondernemers, en zullen net als vorig

jaar smakelijke gerechten voor
bezoekers klaar maken.
Zo word het festival toch echt een
compleet plaatje dat muziek, theater
en lekker eten bij elkaar brengt. Een
goede combinatie die een top avond
garandeert.
Meer informatie over het festival en
de voorverkoopadressen is te vinden
op www.filmaandeplas.nl.

Muzieklessen
voor peuters
Vanaf woensdag 22 augustus starten
er weer nieuwe lessen Muziek in de
Kring. Muziek in de Kring is een acht
weken durende cursus voor ouders en
hun kind in de leeftijd van een tot vier
jaar. De cursus biedt een eerste kennismaking met gezamenlijk muziek
maken.
Tijdens de lessen ontdekken de kinderen kennis een heleboel verschillende
instrumenten en leren ze hoe ze de
instrumenten kunnen gebruiken.
De kinderen leren muzikale begrippen zoals hard-zacht en langzaamsnel.
Daarnaast zingen we allerlei bekende
en nieuwe liedjes die worden ondersteund door gebaren en dansjes.
De cursus start op woensdagen en
donderdagen vanaf 22 augustus in
Vinkeveen. Als u zich wilt opgeven voor de cursus of nog verdere
informatie wilt dan kunt u contact
opnemen met de docente Angela
Smit – Strubbe, 0297-265531 of
06-52237152.

DE WEEK IN BEELD
Vanuit de Rabobank is het initiatief ZomerOndernemer gestart.
Tientallen jongeren krijgen de kans om in de zomervakantie een
bedrijf op te zetten. Vrijdag was de laatste bijeenkomst van de
ZomerOndernemers van 2012 in Dock 15, waar de Belastingdienst
en Youri Lieberton, eigenaar en oprichter van onder meer A-side
media, een presentatie gaven aan de jonge entrepeneurs.
Met een startkapitaal van 200 euro, advies van coaches, Kamer
van Koophandel, Rabobank en de Belastingdienst, kregen de jongeren vier tot acht weken de gelegenheid kennis te maken met
ondernemerschap. Wie tussen de 15 en de 22 jaar en woont, naar
school gaat of studeert in De Ronde Venen kon zich aanmelden.
			
foto arthur van der kooij

Maandagmorgen kreeg de politie een melding van een eenzijdig
ongeval op de Roerdomp in Mijdrecht waarbij een auto gekanteld was. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Lepelaar.
Eenmaal ter plaatse bleken de bestuurster en de twee kinderen
al uit de auto te zijn. De kinderen liepen geen verwondingen op.
De bestuurster liep licht letsel op. De bestuurster verklaarde
tegenover de politie dat ze afgeleid was door de hond die in de
auto zat en even niet had opgelet. Hierbij kwam de auto in de
berm en vervolgens tegen een boom, waardoor de auto kantelde. De hond bleef ongedeerd. De kinderen kregen een knuffel
van de ambulancemedewerkers.
foto peter bakker

Kort nieuws
De Ronde Venen

Steeds meer
senioren aan de
computer
Het ziet er naar uit dat steeds meer
senioren in onze omgeving de weg
naar de computer thuis hebben
gevonden. Is het niet om op internet
te kijken wat er in de wereld allemaal te koop is, dan is het wel om
te emailen. Maar met die computer
thuis kun je nog veel meer. De vraag
is alleen: “Wat dan wel en waar leer
ik dat ding te bedienen?”
Wat is een muis en hoe werk ik je
mee. Wat is klikken en slepen en
wanneer doe je dat. Hoe gaat dat bij
een laptop waar geen muis aan vast
zit. En met dat tablet waar je alles
met je vinger moet doen. Hoe haal ik
iets moois van internet om dat vast
te leggen. Hoe werkt een toetsenbord, hoe kan ik een brief tikken,
(vakantie)foto’s opslaan en bewerken, muziek downloaden, spelletjes
spelen, filmpjes bekijken, CD’tjes
draaien, ingekomen en uitgestuurde
emailtjes vastleggen en niet te
vergeten mijn favoriete websites snel
laten opstarten. Steeds maar weer
die vraag: Hoe doe ik dat?
Het hele jaar door organiseert
SeniorWeb De Ronde Venen daartoe
cursussen. De opzet is de angst voor
de computer weg te nemen en dat
doen we in Mijdrecht, in Abcoude en
in Uithoorn. Afgezien van die cursussen houden we elke dinsdag- en
donderdagmorgen in het leercentrum
in Mijdrecht aan de Energieweg 107
open huis. Iedereen, die thuis problemen heeft met de computer of de
laptop en vragen heeft over tablets
(de Ipad van Apple of de Android
van Google en straks de Surface van
Microsoft) kan dan langs komen om
geholpen te worden die problemen
op te lossen en kan dan ook een
gemiste les inhalen.
Voor aanmeldingen en inlichtingen
kunt u bellen 0297-272720.

Vinkeveen

Rommelmarkt
RK Kerk
Vinkeveen

Maandagmorgen rond 11.20 uur belde een vrachtwagenchauffeur 112, omdat hij dacht dat zijn vrachtwagen
in brand stond. Bij aankomst van de brandweer bleek
het te gaan om kortsluiting in de cabine. De brandweer
heeft een nacontrole uitgevoerd en kon vervolgens
weer terugkeren naar de kazerne. De vrachtwagen
vervoerde bloem. Vanwege het incident was er tijdelijk
een rijbaan afgesloten richting Breukelen.
         foto peter bakker

Zaterdag is van 10.00 tot 16.00
uur de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt op het kerkplein aan de
kerklaan in Vinkeveen.
Dan worden er weer een groot
aantal van allerlei spullen(tjes),
boeken en andere frutsels aangeboden die de afgelopen maanden
in grote hoeveelheden zijn ingebracht. Tevens is er gelegenheid
om iets te nuttigen. Nieuw voor
de bezoekers is deze keer rond de
vijfduizend tweedehands boeken
uitgestald staan in de kerk.
Ook kunnen belangstellenden de
kerk bezichtigen. Dit alles onder
klanken van het door Wander
Beekes in 1827 gebouwde monumentaal kerkorgel.

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

ANWB Fietsservicepunt nu ook in Mijdrecht
Een fietstocht in eigen land is ideaal om
lekker uit te waaien. Op de pedalen door de
polders, trappen in de duinen en toeren door
sfeervolle plaatsjes of bruisende steden. En
als u onverhoopt een lekke band krijgt of uw
fietsaccu is bijna leeg? Dan bieden ANWB
Fietsservicepunten uitkomst!
Bij een Fietsservicepunt kunt u met behulp
van de ANWB Fietsservicebox eenvoudige
reparaties aan uw fiets zelf uitvoeren.
Op steeds meer locaties kunt u ook uw
elektrische fiets opladen. Uiteraard is er
vaak ook gelegenheid voor een versnapering
en een toilet aanwezig. U vindt de ANWB
Fietsservicebox met handige gereedschappen en materialen bij horecagelegenheden
en bezoekerscentra in de buurt van toeristische fietsroutes of fietsknooppunten. De

locaties zijn te herkennen aan een gevelbord.
Restaurant Meesters en Hotel Mijdrecht
beschikt vanaf 1 augustus 2012 ook over een
ANWB fietsservicebox en een gratis oplaadpunt voor uw elektrische fiets.
Kijk voor meer informatie op

www.hotelmijdrecht/fietsservicepunt

Sportieve kennismaking binnen Gezond in Beweging

Mevrouw De Jongh (62) geeft goede
voorbeeld
Yvonne de Jongh is 62 jaar en nog steeds gezond en fit. Dit is mede te danken aan de
regelmatige wandelingen die zij maakt en haar wekelijkse yogales. “Toch leek het me
niet verkeerd om nog iets aan beweging te doen,” vertelt ze. Daarom gaf ze zich op voor
banenzwemmen in het Veenweidebad. Dit is een van de vele kennismakingscursussen
binnen het volwassenen- en ouderenproject Gezond in Beweging. In zes lessen van
vijftien euro maakt ze kennis met het zwembad en de activiteit.

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

Gezond in beweging met Fitwalk
In het kader van het sportstimuleringsproject Gezond in Beweging kan men augustus meedoen met Fitwalk. En daar is veel belangstelling voor! Iedere donderdagavond melden zich
20 tot 25 personen zich bij het verzamelpunt. De ene week is dat bij Argon en de andere
week in Park Wickelhof in Mijdrecht.
Wat is nu fitwalk? "Het is niet zomaar een
stukje wandelen," aldus de instructrice Jos. Zij
legt uit dat Fitwalk een geheel eigen techniek
heeft, waarbij de armbeweging een grote rol
speelt. Deze techniek zorgt ervoor dat de hartslag stijgt, zonder dat je hoeft te hollen. Men
loopt met gewichtjes in de handen, waarmee
onderweg nog spierversterkende oefeningen
worden gedaan. Na afloop zijn de wangen van
de deelnemers rood en de voorhoofden bezweet. “Het is niet dat we nou veel kilometers
maken, maar het is behoorlijk pittig,” puft een
van de deelnemers desgevraagd. “Heerlijk,
zo lekker buiten bewegen,” geniet een ander.
Kortom veel voldane gezichten.
Nog enkele weken en dan start het sport-

seizoen bij alle verenigingen weer. Hopelijk
heeft Fitwalk er toe bijgedragen dat mensen
gemotiveerd raken om te blijven bewegen.

Bevalt prima
“De actie om zes keer te zwemmen voor
vijftien euro lokt in deze dure tijden, ook
omdat de toegang voor zwembaden normaalgesproken niet zo goedkoop is,” legt
De Jongh uit. Ze gaf zich op nadat ze in De
Groene Venen had gelezen over het project.
En dat bleek een succes. “Het Veenweidebad
is een fijn bad om in te zwemmen. Alles ziet
er perfect schoon uit. Ook het zwemmen
bevalt mij prima.”
Volgende startmomenten
Gezond in Beweging bestaat dit jaar uit
vier momenten waarop cursussen starten.
“Als startmoment twee is geëindigd, zal ik
waarschijnlijk wel blijven zwemmen. Dus er
is weer een sportief moment aan mijn leven
toegevoegd,” kijkt De Jongh alvast vooruit.
Ze is van plan om zich ook tijdens volgende
startmomenten op te geven voor sportieve
cursussen.
Dit kunnen zij en andere geïnteresseerden
doen via www.sportinderondevenen.nl.
Op de beginpagina staat een link naar het
aanmeldformulier en meer informatie, waaronder het complete cursusaanbod.
Vragen
Met vragen over Gezond in Beweging kan

contact worden opgenomen met coördinator
leefstijlprojecten Leon van Fraeijenhove van
Sport in De Ronde Venen via telefoon: 0307513862 of e-mail: leon.van.fraeijenhove@
sportservicemiddennederland.nl.
foto erik leus

Geef nou maar toe dat je blonde haren grijs zijn ;) Hoera Wim
50!!! Gefeliciteerd!

Samen lekker fietsen voor 50+
Wat is er mooier dan in je eentje te fietsen? Juist - met twee of meer mensen fietsen. Wij zijn enkele
energieke mannen en vrouwen die van een mooie fietstocht kunnen genieten. Als het weer enigszins
mooi is nemen wij onze fietsen uit de schuur. Wij spreken dan af waar en wanneer wij starten. 'Ons
gebied' is vooral De Ronde Venen zoals: Botshol, Kromme Mijdrecht, De Hoef e.d.
De 'lange afstanden' gaan naar Aalsmeer, Ouderkerk of Woerden(se Verlaat)
Bent je 50+, fit en niet lui; meld je dan. Graag bij Freddy; 06-17022641.

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

Van harte gefeliciteerd
namens al je collega’s.
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Verhuizing staat op stapel

Daverende verhuiskorting bij Smit Schoenen Comité Verenigingsgebouw
in Mijdrecht
door paul bosman   foto peter bakker

‘Verhuizen kost bedstro’ is een oud Hollands gezegde dat wel heel erg veel opgeld doet
bij Smit Schoenen in de Mijdrechtse Lindeboom. Na jaren een bepalend gezicht te zijn
geweest in het Mijdrechtse winkelcentrum verkast de winkel naar de Mijdrechtse
Dorpsstraat. Meer in het zicht en onder de mensen zou je kunnen zeggen. Omdat ze liever
schoenen verkopen dan schoenen verhuizen gooit Jacqueline Smit er nog een extra
korting van 20% tegen aan. Bovenop de reeds afgeprijsde artikelen, dus u kunt uw
voordeel daar mee doen.

Er gaat dus een vertrouwd gezicht verdwijnen
uit de Lindeboom. De ouders van Jacqueline
waren de eerste huurders (sinds 1976) en
waren in feite een begrip. Vanwege de onzekerheid rond de toekomst van de Lindeboom en
het niet communiceren van de verhuurder
met de winkeliers van de Lindeboom werd de
keuze te vertrekken heel gemakkelijk. Dat daar
enorme emoties bij komen kijken mag duidelijk
zijn. Maar het is ook een hele klus.
"Verhuizen is dan ook niet helemaal mijn ding,"
vertelt Jacqueline Smit die het veel leuker
vindt schoenen te adviseren. "Maar toch vind ik
het heel leuk om een nieuwe winkel in te richten. Maar het iedereen achterna moeten lopen
vanwege verkeerde facturen, te laat leveren,
planningen die veranderd moeten worden en de
verkoop van de oude winkel vergt enorm veel
energie. Ook de inkoop zomer 2013 is alweer
in volle gang. Maar we doen het niet voor niets.
Onze nieuwe winkel wordt maar liefst 140 vierkante meter groot. Samen met 100 vierkante
meter magazijn gaan we een ruimte betrekken

van 237 vierkante meter, een hele vooruitgang.
We staan te popelen onze nieuwe wintercollectie te laten zien en de uitbreiding van onze
collectie met kinderschoenen en gemakschoenen die er eigentijds uitzien. Als je de pech heb
jongere te zijn en dan al bijvoorbeeld een steunzool moet dragen loop je er voortaan eigentijds
en jong bij. Let maar op, straks in onze nieuwe
winkel die 31 augustus open gaat."
Tot 23 augustus bent u nog van harte welkom
in de Mijdrechtse Lindeboom. Neus eens even
rond en kom er achter dat je voor een prikkie
met een paar prachtige stappers de deur uit
gaat. Om welke merken gaat het? Ara-Gaborvan Bommel-Floris van Bommel-XsensibleRomika-Clic!-Hip-Fitflop-Nike-Puma en nog
veel meer!
Loop eens even binnen en kijk op uw gemak
rond en ervaar dat vakantie- en verhuisvoordeel
samen een leuke korting opleveren. Gewoon
doen dus!

Op zaterdag 18 augustus hoopt de Hervormde Gemeente van Vinkeveen haar jaarlijkse
rommelmarkt te houden.

Het zal beginnen om 09.00 uur nabij de kerk,
op het terrein naast het Verenigingsgebouw,
Herenweg 205, en duurt tot 14.30 uur.
Naast de benodigde ‘rommel’ is er nog veel
meer te koop.

Bloemen en planten, hamburgers en poffertjes, snoeprad en enveloppetrekken en
natuurlijk boeken en muziek.
De theetuin met veel lekkers mag ook niet
overgeslagen worden!
Komt allen kijken!
De opbrengst is bestemd voor de gemeente.

Bij Jachthaven De Wilgenhoek worden 18 recreatieappartementen gerealiseerd. De 3-kamer appartementen
op de eerste tot en met de derde verdieping, variëren
tussen de ca. 73m2 en ca. 80 m2 en zijn voorzien van
royale buitenruimten. Tevens beschikken alle appartementen over een parkeerplaats en ligplaats.

vanaf €285.000,- VON

Met een fantastisch uitzicht over
de Vinkeveense plassen!
WWW.DEWILGENHOEK.COM

T 0297 - 263 263
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Open Dag
Stichting
Paraplu met nieuw
programma
De Stichting Paraplu organiseert
aanstaande zaterdag 18 augustus
van 10.00 tot 12.30 uur haar
jaarlijkse Open Dag, om belangstellenden te informeren over het
nieuwe activiteitenseizoen dat
begin september begint. Voor de
Stichting Paraplu is het al weer
het 32e jaar en presenteert een
nieuw programma voor het seizoen 2012-2013, een vernieuwde,
moderne website en een de mogelijkheid om online in te schrijven.
Open Dag
Zoals gebruikelijk wil de Stichting
Paraplu zich presenteren en alle
belangstellenden informeren tijdens
haar jaarlijkse Open Dag die dit
jaar zal plaats vinden op zaterdag
18 augustus van 10.00 tot 12.30
uur. Op die dag zijn alle docenten
van de te organiseren cursussen en
activiteiten aanwezig om iedereen
nader te informeren en op alle
vragen antwoord te geven.
Natuurlijk is het op die dag ook
mogelijk om zich meteen voor een
cursus of activiteit in te schrijven.
Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen
2012-2013 dat in september 2011
begint heeft de Stichting weer een
keur aan cursussen, workshops, ontspanningsactiviteiten en dagtochten voorbereid. Natuurlijk zijn er
weer vele cursussen en workshops
opgenomen zoals: Nederlands voor
anderstaligen, gezellige creatieve
middag voor dames, hoe haal ik
mijn recht, esthetica, literatuur,
expressionisme, kredietcrisis, familiefeesten organiseren, liefdestaal,
plantaardige vormgeving, make-up
rijpere huid, digitale foto's beheren en verwerken, diavoorstelling
maken, weblog maken, netwerken,
kennismaken met sociale media,
digitale camera, internetten en
e-mailen, stamboomonderzoek,
filosofie, tuin- en plantkunde, communicatietraining, diverse spirituele
cursussen (Reiki, Meditatie, Tarot,
Quantum Touch, Mandalatekenen)
en workshops zoals portret- en
modeltekenen, powertex, Kerstdecoratie, klussen.
Naast het vele nieuwe zijn uiteraard de bestaande populaire activiteiten behouden zoals biljarten,
bridgen, bridgecursussen, mondharmonica, dansen voor paren en linedance, yoga, klaverjassen, kaarten
maken, computercursussen voor
beginners, vele creatieve cursussen
tekenen, schilderen, aquarelleren,
quilten en patchwork, knippen en
naaicursus, taalcursussen voor
beginners en gevorderden (Engels,
Frans, Italiaans, Spaans).
Tenslotte staan er weer een
aantal interessante en culturele
dagtochten op het programma:
Rondje Noord-Holland, Kerstmarkt
Dordrecht, Bezoek aan Hattem en
het Bakkerijmuseum.

DE GROENE VENEN

DE TUSSEN
Met nog zo'n anderhalf jaar voor de boeg is de huidige gemeenteraad van De Ronde Venen halverwege de ‘rit’.
Een mooi moment om de tussenbalans op te maken. Wat is er bereikt? En wat niet? Wat staat ons nog te
wachten? De komende vier weken praten we steeds met twee fractievoorzitters.
Deze week Anco Goldhoorn (RVB) en Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal).
tekst: piet van buul

- foto's patrick hesse

Anco Goldhoorn, Ronde Venen Belang

“Het ontbreekt aan creativiteit”
Met lede ogen ziet Anco Goldhoorn de worsteling van het college aan. Hij stoort zich aan het feit dat het op
orde brengen van de financiën door te bezuinigen het enige punt van aandacht is. “Men slaagt er niet in om
een perspectief voor de toekomst te schetsen. Niet alleen op het gebied van de financiën maar ook op de
andere terreinen van het gemeentelijk beleid ontbreekt het aan creativiteit om een verstandige koers uit te
zetten,” aldus de fractievoorzitter van oppositiepartij RVB.
“Wat mij nog het meest verbaast is
het feit dat men nu net doet alsof de
huidige belabberde financiële situatie
opeens is ontstaan en bij verrassing aan het licht is gekomen,” zegt
Anco. “Terwijl de problemen al lang
bekend waren. Wij maakten deel uit
van het vorige college, maar onze
wethouder is daar gewoon buiten
spel gezet. Er is de raad indertijd
belangrijke informatie onthouden. Er
zijn rond een paar grote projecten
dingen gebeurd, waar wij niks van
wisten. We hebben de bewijzen daarvan op tafel gebracht, maar de VVD
en het CDA weigeren toe te geven
dat zij verantwoordelijk zijn voor de
chaos die is ontstaan. Straks wordt
de huidige VVD wethouder Palm
gezien als de ‘redder des vaderlands’,
terwijl de oud VVD wethouder Bram
Roosendaal degene is die de grootste
schade heeft aangericht. Maar goed,
we moeten verder.”
Niet erg voortvarend
Anco Goldhoorn is er niet gerust op.
“Ik snap wel dat zo’n nieuw college tijd nodig heeft om op gang te
komen. Maar dat je een half jaar
uittrekt om eerst eens in de kernen
met de inwoners te gaan praten vind
ik wel erg lang. Toen, als gevolg van
het uitbrengen van het DHV rapport,
twee sleutelfiguren uit de werkorganisatie moesten vertrekken en
de burgemeester en een wethouder
opstapten, ontstond er bestuurlijk
een flink vacuüm. Gelukkig kregen
we snel een voortreffelijke interim
burgemeester en is de keuze voor
de huidige burgemeester een goede
geweest. Overigens is de selectieprocedure voor de burgemeesterspost
een goed voorbeeld van eendrachtige
samenwerking van de hele raad. Zo

Website
De Stichting Paraplu heeft een website met moderne en frisse kleuren,
strakke lettertypes en een oogstrelend design waarvan belangstellenden
ook interactief gebruik kunnen maken. De site heeft 8 hoofdrubrieken
met informatie over de Stichting, over
het jaarprogramma, inschrijfmogelijkheden inclusief inschrijfformulier en
online inschrijven, een contactformulier en een overzicht van de jaarlijkse
sponsors. De website is te bereiken
via: www.stichtingparaplu.nl.
Online inschrijven
Ook voor het komende activiteitenseizoen biedt de website de interactieve mogelijkheid om een cursus of

kan het dus
“Ik snap wel dat zo’n nieuw overgeschreven, waarbij
ook. We zitten
college tijd nodig heeft om
enkele wezenechter met vier
op gang te komen. Maar dat lijke passages
coalitiepartijen
je een half jaar uittrekt om
zijn vergeten.
die tamelijk
kritiekloos
eerst eens in de kernen met de Die hebben wij
het college
inwoners te gaan praten vind er uiteindelijk
nog in kunnen
volgen. De opik wel erg lang.”
krijgen. Het
positie wordt
zwaartepunt
nauwelijks
van het kernenbeleid komt wij de
serieus genomen. Neem ons initiawijk- en buurtcomités te liggen.
tiefvoorstel over de sportvelden in
Maar wat hun mogelijkheden zijn
Abcoude. Uitgebreide complimenten
is onduidelijk. Ik vrees dat daar op
waren ons deel. Men vond het een
den duur dus niks van terecht komt.
sympathiek voorstel, goed doorIn de kleine kernen zoals De Hoef,
dacht en prima onderbouwd. Maar
desondanks wees de meerderheid van Amstelhoek en Baambrugge regelen
ze al jaren de zaken met elkaar. Daar
de raad het af omdat ze liever eerst
hebben ze die nieuwe constructie
de nota accommodatiebeleid van het
echt niet voor nodig.”
college af wilde wachten. En dat,
terwijl de kwestie van de Fabriek wel
Creatieve oplossingen
afzonderlijk en vooruitlopend op dat
Goldhoorn mist het debat in de raad.
accommodatiebeleid is behandeld en
“We komen nauwelijks toe aan een
besloten. Overigens moeten we nog
maar afwachten wat zo’n beleidsnota goede gedachtewisseling over de
zaken waar het echt om gaat. Het
op gaat leveren, want het college
dualisme wordt helemaal niet waar
heeft tot nu toe nog niet veel beleid
gemaakt. En helaas wordt er niet op
ontwikkeld.”
een creatieve manier naar oplossingen gezocht. Men blijft steken in
Kernenbeleid
de geijkte denkpatronen. Vrijwel alle
De gang van zaken rond het kernengemeenten kampen met dezelfde
beleid vindt Anco een sprekend
soort problemen. Ga eens kijken hoe
voorbeeld. “Ze hebben het kernenze elders de zaken oppakken. Een
beleid tot speerpunt verheven.
kwestie van een mailtje en je krijgt
Maar het heeft meer dan een jaar
een stroom van informatie met vaak
geduurd voordat men in staat was
goed bruikbare ideeën. We hoeven
om enigszins aan te geven wat men
toch niet altijd zelf het wiel uit te
daarmee bedoelde. Het zit in de
portefeuille van wethouder Schouten, vinden?” Aan de hand van een aantal
voorbeelden geeft Anco aan wat hij
die geen idee heeft wat hij er mee
bedoeldt met die creativiteit. “Wij
aan moet en die er uitstekend in
hebben een voorstel ingediend om
slaagt zijn vermeende kwaliteit als
meer geld uit afval te halen. Dat zou
wethouder te verbergen. Hij vergat
dat er al uitgebreide nota’s lagen over extra inkomsten en werkgelegenheid
‘wijkgericht werken’. Vervolgens is er opleveren. Maar het gaat niet door,
omdat een proefproject aan Veeneneen plan van een andere gemeente

activiteit uit te zoeken én zich meteen
online aan te melden door het invullen van een digitaal inschrijfformulier
en dit rechtstreeks te verzenden naar
het administratieprogramma van de
Stichting Paraplu. Deze manier van
inschrijven is mogelijk via www.stichtingparaplu.nl/inschrijvencursussen.
Alle informatie over de cursussen,
workshops, activiteiten en dagtochten
is te vinden in het programmaboekje,
dat op diverse manieren geraadpleegd kan worden:
Afhalen: elke donderdagmiddag,
Pieter Joostenlaan 28. Wilnis
Bestellen: Tel. 0297-283908,
of via email: info@stichtingparaplu.nl
Downloaden: www.stichtingparaplu.nl
Of u bezoekt de Open Inschrijfdag.

daal is gegund. Gemiste
kans dus. Een ander
punt is de gang van
zaken rond het
wegenonderhoud.
We weten al jaren
dat er achterstallig
onderhoud is. Nu gaan ze
dat in een lager tempo
aanpakken maar er
wordt niks gedaan aan
preventie. Waar zijn
de maatregelen om
de levensduur van
wegen te bevorderen door hier
en daar zwaar
verkeer te
weren. Er
moet een andere, creatievere
manier van denken
komen.”
“Ronde Venen
Belang blijft opbouwend kritisch,” zegt
Anco. Hij hoopt dat
het college bereid is
de nek uit te steken
en niet in risicomijdend gedrag blijft
steken. “Laat ze maar
eens beginnen met een
paar onorthodox denkende ambtenaren aan
te stellen. Want van de
beloofde cultuuromslag
in de werkorganisatie komt
nog niet veel
terecht.”

Anco Goldhoorn
Ronde Venen
Belang
Anco Goldhoorn (56) woont in Vinkeveen.
Hij is gehuwd met Machteld en trotse vader van twee dochters van 18, die dit jaar
geslaagd zijn voor de HAVO en ingeloot
voor de vervolgstudie.
Nadat hij 24 jaar in de suikerindustrie
heeft gewerkt startte hij een eigen bedrijf,
Level45, dat hoogopgeleiden vanaf 45 jaar
oud aan banen en opdrachten helpt en
bedrijven adviseert.
De spaarzame vrije tijd wordt gevuld met
sport kijken, lezen en skiën.

Effectief communiceren met kinderen
Jongere kinderen willen niet naar
school, niet eten, niet slapen of
luisteren. Met oudere kinderen zijn
er heftige discussies over de tijd dat
het achter computer zit of hoe laat
hij of zij thuis moet zijn. Iedere ouder
wil een goede relatie met zijn of
haar kind, dat is gebaseerd op echt
contact, verbinding en plezier. De
cursus Effectief communiceren met
kinderen biedt ouders de handvatten
en vaardigheden waarmee ze bewust
en effectief kunnen omgaan met alles
wat er zich voordoet in de opvoeding.
Of het nu gaat om een kleuter, tiener
of puber. Voorop in de cursus staat:
geef je kinderen zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsbesef.

Aanmelden en informatie
De cursus start 11 september
2012 in Mijdrecht, Hoofdweg 1.
De cursuskosten zijn € 250 voor 6
bijeenkomsten van 20.00 – 22.00
uur. Sommige zorgverzekeraars
vergoeden (een gedeelte van) het
cursusbedrag; dit staat vermeld in
de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.careynwinkel.nl. Kies onder
Careyn Keuzepakket voor cursussen
en workshops. U kunt u aanmelden
via de website of neem contact op
met Careyn Keuzepakket, tel. 0346
– 58 14 45 of e-mail:
keuzepakket@careyn.nl.
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Kort Nieuws
Vinkeveen

Ernst Schreurs, PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal

“Het loopt beter dan verwacht”
Ernst Schreurs herinnert zich nog de samenvoeging van Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis en de vorming van De Ronde Venen. “Het
heeft toen jaren geduurd voordat de cultuurverschillen enigszins overbrugd waren. Daarmee vergeleken is de samenvoeging van Abcoude met De Ronde Venen aanzienlijk soepeler verlopen. In de raad is er nauwelijks onderscheid te bespeuren. Dat de burgemeester in Abcoude is gaan wonen is, misschien onbedoeld, ook wel een goed signaal.”
De raadsfractie van
Ernst Schreurs
bestaat uit drie
personen, die
alle drie al
eerder gemeenteraadslid waren.
Esther Grondijs
en Ernst zijn
PvdA lid en
Hans van
Kessel komt van
Groen Links.
“De samenwerking verloopt
prima. Esther en
Hans hadden beiden
al ervaring opgedaan
in Abcoude. Daar
ging het in een aantal
opzichten wat gemoedelijker en informeler
denk ik. Wat onze fractie
betreft is het ‘groene’
gehalte wel iets hoger dan
voorheen.” Ernst geeft toe
dat de naam van zijn
raadsfractie met de
toevoeging ‘Sociaal
Lokaal’ wel wat erg
lang is geworden
en in de praktijk

Ernst Schreurs
PvdA/GL/LS
Ernst Schreurs (55) woont in Vinkeveen
en heeft twee kinderen van 21 en 17 jaar.
Hij is directeur eigenaar van Haaxman
Lichtreclame in Mijdrecht.
Ernst is een enthousiast duursporter. Hij
schuwt deelname aan de Triathlon niet en
deed zelfs mee aan de Ironman Triathlon
en reed de Elfstedentocht. In de winter
gaat hij graag schaatsen of skiën. Ook
twitteren is een geliefde bezigheid.

Long Strong
Annabelle
Je probeert wel eens wat, zeker als
je in ‘het groen zit’. Toen ik bij een
bekend groot tuincentrum de aandacht zag voor de Hydrangea ‘strong
Annabelle’ besloot ik ze in mijn eigen
tuin te proberen.
Rob Verlinden raakte er tenslotte ook
niet over uitgesproken. De bij velen
favoriete Hortensia heeft als nadeel
dat hij bij regen en wind letterlijk zijn
kop laat hangen. De prachtige grote
ronde bloemen worden zwaar van de
regen en na een flinke bui hangen de
meesten er triest bij. Dus wie weet

Wilde planten
eten met het
IVN
Bij de groenteman kan men eetbare
planten kopen, maar je komt ze ook
gewoon in de natuur tegen. Onder
deskundige leiding van het IVN
worden de meest gangbare kruiden
bekeken, besnuffeld en geproefd.
Na afloop krijgen de deelnemers
enkele eenvoudige recepten.

ging op en ik
niet altijd even “De bezuinigingen zijn nu
praktisch.
eenmaal onontkoombaar. Maar verwacht dat
het Estafette“Maar wij
verenigen ook je kunt ook kijken waar je extra project in zijn
huidige vorm
onafhankelijke inkomsten kunt verwerven,
uiteindelijk
mensen die
waar je dingen anders of misniet door zal
geen lid van
gaan. Alles
één van onze
schien wel helemaal niet meer
overziend vind
beide partijen
doet. Maar als het daarom gaat ik dus dat het
zijn, maar wel
is het aan de kant van de oppo- allemaal wel
ons programmeevalt en dat
ma en onze
sitie oorverdovend stil. ”
het best goed
doelstellingen
loopt, ondanks
steunen.”
de zorgelijke financiële positie van
De fractie maakt deel uit van de
de gemeente.”
coalitie en dat bevalt Ernst prima.
“We hadden al vooraf laten weten
Samen oplossingen zoeken
dat we bereid waren onze verantErnst is het deels eens met de
woordelijkheid te nemen. Samen
kritiek van de oppositie dat het
met CDA en VVD hebben we al een
allemaal wel wat lang duurt voor
meerderheid. Het is goed dat ook
de ChristenUnie/SGP tot de coalitie het college met concreet beleid
komt. “Er is een hele reeks van
is toegetreden. Dat geeft wat meer
beleidsnota’s aangekondigd die
stabiliteit.”
allemaal nog moeten komen. Dat
maakt besluitvorming wel lastig.
Goede samenwerking
Ook de voorjaarsnota leverde
Ernst is van mening dat de sfeer in
nauwelijks een beleidsdiscussie
de gemeenteraad over het algeop, omdat het eigenlijk een pure
meen goed is. “Naast het CDA als
bezuinigingsnota was en omdat de
grootste fractie is ook de VVD een
oppositiepartijen geen keuzes wilde
belangrijke trekker. Ik vind dat ze
dat goed en op een positieve manier maken en richting aan wilde geven
voor de begroting van 2013. Het
doen. Er wordt in de raad over het
zal mij benieuwen hoe de discussie
algemeen ook goed omgegaan met
over die begroting straks gevoerd
de thema’s waar het echt om gaat.
moet worden wanneer er nog
Op het terrein van Ruimtelijke
allerlei beleidsnota’s ontbreken.
Ordening ging het de afgelopen tijd
Enig begrip voor de oppositie is er
eigenlijk nauwelijks meer over de
wat mij betreft dan ook wel, maar
inhoud, want daarin waren de keuwat ik ze verwijt is dat ze zelf ook
zes grotendeels al gemaakt. Restte
geen keuzes maken of oplossingen
de vraag hoe je met de conclusies
bieden. Ze roepen wel steeds dat
van het DHV rapport omgaat.
de raad de baas is en de dienst uitVraagstukken zoals de afwaardemaakt. Maar zij maken de keuzes
ring van de grondposities, de direcniet. Dat doen wij wel en het is dan
tievorming en een betere inrichting
wat makkelijk om daar alleen maar
van de bedrijfsvoering. Kijk je dan
kritisch op te reageren. De bezuininaar de grote projecten, dan slagen
gingen zijn nu eenmaal onontkoomwe er in om de eerste fase van
baar. Maar je kunt ook kijken waar
Marickenzijde in gang te zetten.
je extra inkomsten kunt verwerven,
De ontwikkeling van Westerheul
waar je dingen anders of misschien
in Vinkeveen en de Winkelbuurt in
wel helemaal niet meer doet. Maar
Abcoude gaan van start. Alleen het
als het daarom gaat is het aan de
centrumplan loopt ernstige vertra-

kant van de oppositie oorverdovend
stil. Ze zijn goed in het stellen van
detailvragen en het opeisen van
steeds meer informatie, gegevens
en cijfers. Daarmee verzanden we
in een discussie op onderdelen. Dat
is niet altijd even zakelijk. Ik vind
dat de raad vooral op hoofdlijnen
moet besturen en daarin keuzes
moet maken. Ik snap ook wel dat
het hiermee voor partijen lastig
wordt om zich te profileren. Maar
het gaat toch om het belang van de
gemeente en de inwoners, lijkt me.”

Ernst realiseert zich dat de raad
nog maar korte tijd te gaan heeft
voor de volgende verkiezingen. “We
moeten langs twee sporen werken.
Je kunt nu zaken initiëren die pas
op lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast moeten we
die dingen doen die gedaan moeten
worden. Denk bijvoorbeeld aan de
ombouw van de sociale voorzieningen en de nieuwe rol die we als
gemeente daarin krijgen. Er is dus
nog volop werk aan de winkel.”

09.30 - Start oldtimers verzamelen
op terrein
12.00 - Rommelmarkt
14.00 - Buikglijden voor iedereen
(gratis)
15.00 Tobbetjesteken vanaf 13 jaar
( 4,00 p.p.)
17.00 Prijsuitreikingen
20.30 uur Muziek in de feesttent
m.m.v. coverband ‘Vlijmscherp’
(toegang € 10,00)

maar smaken verschillen, bij mij gaan
ze in het najaar eruit en vervang ik ze
toch maar voor de oude vertrouwde
soort. Al eerder heb ik in een ontwerp
Duizendknoop (Persicaria ‘amplexicaulis Alba’) tussen de Annabellen
gezet. Eigenlijk combineer je dan
ook eigenschappen. De stevige stelen
van de duizendknoop zorgen er voor
dat de Hortensia fier overeind blijft.
Decombinatie van de grote witte
bloemballen met de ranke aren is
werkelijk prachtig. Deze combinatie
is te zien bij Tennisvereniging Mijdrecht waar het genoemde ontwerp is
uitgevoerd.
Je zou ook kunnen kiezen voor de
rode duizenknoop (`Firetail`) maar
deze woekert meer dan de witte

‘Alba’. Zo is het altijd kiezen of delen,
in dit geval dus letterlijk. In het vroege
voorjaar neem je ze op en scheur je
ze zodat ze weer het juiste formaat
hebben. Er zijn meer zogenaamde
weefplanten die zich prima lenen om
tussen andere soorten in te planten.
Een schitterende voorbeeld is de Verbena bonariensis (IJzerhard). Deze
heeft niet dat gunstige eigenschap
van de stevige stelen maar leent
zich prima in de border als hoge
luchtige weefplant.

Met vriendelijke groet,
Hilda Visser

bracht deze vernieuwde sterke soort
wel uitkomst. Kwekers proberen
continue goede eigenschappen van de
ene in de andere soort te krijgen. Ik
kan niet anders zeggen: dat is gelukt.
Ze staan nu de 2e zomer, en strong
zijn ze zeker maar nog opvallender
is de lengte van de stelen. Normaal
gesproken wordt deze Hortensia
zo´n meter hoog. Doe eens gek, op
een goede plek, in prima grond 1.20
meter. Maar bij ons in de achtertuin
staan ze tot 1.70 meter hoog. Een
zeker zo toepasselijke naam had
de ‘long Annabelle’ geweest. Zou
de kweker ze met de zonnebloem
gekruist hebben om tot dit resultaat
te komen? De stelen voelen aan als
staal, in die opzet zijn ze dus geslaagd

Kernenbeleid
Het kernenbeleid is bij uitstek
geschikt om op een moderne en
nieuwe manier met je inwoners in
de kernen om te gaan vindt Ernst.
“Kernenbeleid is een dynamisch
proces, waarbij er per kern aparte
belangen zijn en eigen maatregelen
genomen moeten worden. Er moet
dus een structuur komen waarin
daarvoor ruimte is. Wanneer in
Abcoude het groenbeleid hoog op
de prioriteitenlijst staat hoeft dat
nog niet voor alle andere kernen
zo te zijn. In de kernen moeten de
prioriteiten worden aangegeven en
de gemeente moet meehelpen aan
het faciliteren van de ideeën die
men heeft.”

Op dinsdagavond 14 augustus houdt
het IVN een ‘eetbare planten’wandeling op de Oude Demmerikse
Kade in Vinkeveen. Deze kade is
een restant van een begrenzing van
een moerasontginningsgebied uit
de Middeleeuwen, ontstaan tussen
het jaar 1000 en 1200, toen deze
weidse moeraswildernis (De Ronde
Venen) voor de mens toegankelijk
werd gemaakt.
De wandeling vertrekt bij de
Kaasboerderij v.d. Arend aan de
Demmerikse Kade 17 te Vinkeveen om 19.00 uur. Informatie en
aanmelden: tel 288669 of 263115
(na 18.00 uur).

Programma
Waverfeest
11 augustus
Het bruine café is vanaf 12.00 uur
geopend.

Op zaterdagavond (21:30) rijden
gratis taxibusjes vanuit:
Mijdrecht (Boni), Vinkeveen (Oprit
201) en Ouderkerk a/d Amstel (Benningbrug) Naar de feesttent!

Voor meer tuininspiratie en tuinideeën,:

Tuinontwerp Het Groene Hart
www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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ASTRA GTC
€ 167,-

MERIVA
€ 125,-

ZAFIRA TOURER
€ 250,-

CORSA
€ 84,-

per maand

per maand

per maand

per maand

TOT 30 SEPTEMBER BIJ OPEL

VOORDELIG RIJDEN MET DE 5+5 DEAL.
Nu 5 jaar 0% rente + 5 jaar gratis onderhoud.
Tot 30 september proteert Nederland van de Opel 5+5 deal. 5 jaar lang zonder een cent rente te betalen en 5 jaar lang
gratis onderhoud. De 5+5 deal is de slimste deal voor iedereen die de komende 5 jaar precies wil weten wat hij maandelijks
aan zijn auto kwijt is. Weinig, namelijk. Kom snel naar onze showroom voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!

Aalsmeer

Amstelveen

Hoofddorp

Mijdrecht

Oosteinderweg 110
Telefoon (0297) 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Vlielandstraat 1
Telefoon (020) 643 26 80
amstelveen@vankouwen.nl

Sonderholm 164
Telefoon (023) 554 29 20
hoofddorp@vankouwen.nl

Communicatieweg 26
Telefoon (0297) 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2 – 11,0; kms/liter: 83,33 – 9,09; CO 2 gr/km 27 – 259.
De 5+5 actie loopt op nieuwe klantenorders t/m 30 sept. 2012 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 30 november 2012 en geldt voor alle Opel modellen m.u.v. Selection en Business+-uitvoeringen en Agila
en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). De vermelde kredietsommen zijn voorbeelden van het aanbod; het
maximaal te nancieren bedrag varieert per model, zie complete 5+5 actievoorwaarden op www.opel.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. Informatieblad bij GMAC klantenservice (076 - 5448932). Uw Opel dealer bemiddelt voor
GMAC op basis van een contractuele verplichting.

KREDIETSOM LOOPTIJD
IN MAANDEN
€ 5.000,60
€ 7.500,60

TOTAAL PRIJS
KREDIET
€ 5.000,€ 7.500,-

MAANDLAST DEBETRENTEVOET
€ 83,34
€ 125,-

0,00%
0,00%
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Bibiane Roos Weddingplanner

De bruiloft is een droomdag
Wanneer twee mensen besluiten om te gaan trouwen, dan willen ze dat de bruiloft een speciale dag in hun
leven wordt. De organisatie van zo’n dag is voor veel mensen geen eenvoudige zaak. Weddingplanner Bibiane
Roos heeft er haar beroep van gemaakt om aanstaande bruidsparen hierbij te helpen. Indien gewenst neemt
zij de totale organisatie van de huwelijksdag op zich. ‘De bruiloft moet voor het bruidspaar en hun gasten
een droomdag worden, die helemaal op maat is toegesneden naar hun wensen.’
Er wordt nog volop getrouwd in
dit land. “En wanneer eenmaal
besloten is om te gaan trouwen,
dan wil men er ook een bijzondere
dag van maken,” zegt Bibiane. “De
meeste bruidsparen hebben wel wat
ideeën over zo’n dag. Het moet in
ieder geval een heel bijzondere dag
worden. Maar dan doemen al snel
tal van vragen op, over de trouwlocatie, over de dagindeling, over de
catering, over de trouwfoto’s, over
het drukken van de kaarten, over
de muziek enzovoort. Waar moet je
beginnen en welke mogelijkheden
zijn er allemaal? En wat gaat dat
allemaal kosten? Ik ben inmiddels
vijf jaar bezig als weddingplanner en
heb in die tijd veel ervaring opgedaan
en een groot netwerk opgebouwd
waarmee ik bruidsparen van dienst
kan zijn. Wanneer men graag zelf
alles wil regelen, kan ik door middel
van een adviesgesprek het bruidspaar
op weg helpen en een aantal opties
en mogelijkheden aanbieden, zodat
men in ieder geval weet waar te beginnen, waar men op moet letten en
waar men terecht kan. Een tweede
mogelijkheid die ik kan aanbieden
is de regie van de huwelijksdag. Ik
treed dan op als ceremoniemeester,
ik maak een draaiboek voor de hele
dag en ben gedurende die dag ook de

contactpersoon voor de gasten en de
leveranciers. Ik zorg er voor dat de
dag geheel volgens plan verloopt. En
de derde mogelijkheid is dat ik het
bruidspaar de totale organisatie, van
het begin tot het einde, uit handen
neem. Uiteraard gaat dat wel helemaal in overleg met hen, maar het
uitvoerende werk neem ik dan voor
mijn rekening zodat ze daar geen
omkijken naar hebben.”

Alzheimer Café

Wanneer kan het dementie zijn? U
hebt het gevoel er iets meer aan de
hand is en u weet niet precies wat?

Het Alzheimer Café opent zijn
deuren op woensdag 12 september
2012 in Zorgcentrum Zuiderhof
in Vinkeveen. Het thema van deze
avond is: ‘dementie, wat is er aan de
hand’ Jong of oud, iedereen vergeet
wel eens wat. Als u ouder wordt,
gaat uw geheugen anders werken
waardoor het vaker gebeurd dat u
iets vergeet. Dat is heel gewoon.
Maar wanneer is dat niet het geval?

Professionele aanpak
Na het afronden van haar universitaire studie media en journalistiek,
kwam Bibiane in het bedrijfsleven
terecht. “Ik kwam er snel achter dat
zo’n negen tot vijf baan helemaal
niks voor mij was. Ik wist dus al wel
wat ik niet wilde, maar wat dan wel?
Ik houd er van om dingen te organiseren en te regelen. En ik ben ook
creatief. Ik werd vaak gevraagd om
als ceremoniemeester op te treden
bij bruiloften of familiefeesten. Dat
vond ik erg leuk om te doen. Nadat ik
de bruiloft van een nichtje helemaal
had georganiseerd was iedereen erg
enthousiast. Mijn tante zei zelfs dat
ik daar mijn beroep van zou moeten
maken. Na enige bedenktijd dacht ik:
waarom eigenlijk niet? Ik ontdekte
dat er een beroepsvereniging bestaat:
de Beroepsvereniging Wedding Plan-

De gesprekleidster van het Café
gaat in gesprek met Cindy van
Mooswijk, Gz-psychologe, werkzaam bij Altrecht en neuro-psychologe van Zuwe Hofpoort ziekenhuis,
om al deze vragen duidelijk te
krijgen.

Bent u nieuwsgierig geworden en

ners Nederland (BWPN). Zij boden
ook een opleiding. Die ben ik gaan
volgen en ik werd steeds enthousiaster. Je wordt dan ook zelfstandig
ondernemer. Dat moet je dus ook
goed regelen. Op 26 juli 2007 heb ik
me in laten schrijven bij de Kamer
van Koophandel en sinds die tijd ben
ik professioneel weddingplanner.”
Maatwerk
Het organiseren van een bruiloft
vraagt de nodige organisatie en
voorbereiding. “Daar ben je vaak
maanden mee bezig,” zegt Bibiane.
“Het moet een bijzondere dag worden. Dat betekent dat er maatwerk
geleverd moet worden. Ik houd in
mijn advisering en aanpak rekening
met zo veel mogelijk aspecten. Op de
eerste plaats wil ik het aanstaande
bruidspaar goed leren kennen zodat
ik precies weet wat ze willen. Ook de
wederzijdse families zijn belangrijk.
Wat zijn het voor mensen. Kennen ze elkaar, klikt het onderling.
Ik probeer ook rekening te houden
met de samenstelling van de groep
bruiloftsgasten. Is het een gemêleerd
gezelschap, zijn er veel ouderen, veel
jongeren of kinderen bij. Dat kan
allemaal van invloed zijn op de wijze
waarop zo’n dag wordt ingekleed,
zodat iedereen het naar de zin heeft.

wilt u met ons van gedachten wisselen dan bent u van harte welkom.
Hebt u vervoer nodig? U kunt dan
telefonisch contact opnemen met
het Servicepunt De Ronde Venen.
Tel. 0297-587600, zij zoeken met u
naar een oplossing.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met: Esther Smit,
coördinator Steunpunt Mantelzorg,
0297-230280
e-mail: e.smit@stichtingdebaat.nl

Bibiane Roos: “Ik kan door middel van een adviesgesprek het bruidspaar op
weg helpen, optreden als ceremoniemeester of de totale organistie uit handen
nemen.”					
   foto patrick hesse
Belangrijk is ook de trouwlocatie.
Daarvoor zijn er tegenwoordig veel
mogelijkheden. Je kunt trouwen op
bijna elke locatie die je maar wenst.
Wordt er gekozen voor een buitenlocatie dan heb ik vaak ook een plan
B voor het geval dat het slecht weer
is. We kunnen ook zaken als de bruiloftstaart, de styling of de bruidssuite
regelen. Verder zijn er de trouwauto,
de ringen, de bloemen, de kleding, het
drukwerk tot en met de dankkaarten.
Kortom het hele pakket. Belangrijk is
uiteraard ook het beschikbare budget.
Ook met een laag budget kan ik trouwens op een creatieve manier een
heel mooie dag organiseren. Wanneer
je geld uitgeeft, dan ook aan iets
goeds. Soms spreek ik ook af dat ik
het budget in de gaten houd, zodat
er geen vervelende verrassingen
opdoemen. Het is voor het bruidspaar
altijd een hele geruststelling dat ze
zich geen zorgen hoeven te maken
over allerlei detailkwesties.”

Netwerk
Bibiane beschikt over een uitgebreid
netwerk van leveranciers waar ze uit
kan putten. “Ik werk door het hele
land en hebt dus overal verspreid mijn
contacten waarvan ik weet dat ze
kwaliteit leveren en kunnen bruidsparen profiteren van interessante
kortingen.”Voor de regio De Ronde
Venen heeft een aantal bedrijven
op dit gebied een gezamenlijke site
ontwikkeld.
Op www.trouwenindegroenevenen.nl
vindt men een overzicht van bedrijven
in de regio waar men terecht kan.
Bibiane staat ook op die site.
Bibiane Roos Weddingplanner is
bereikbaar via email
weddingplanner@bibianeroos.nl of
telefoon 06-16379297.
Voor meer informatie kan men
terecht op haar eigen site

www.bibianeroos.nl.

Trouwen beginT hier...
van

www.trouwenindegroenevenen.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
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
00:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint in de Nacht
Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
			
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel, Anne & Joris
Midpoint on the Rocks met
Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
OnMusic met Elmar & Andrew
Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix

Titel: Schoon schip
Auteur: Elisabeth Herrmann
'DDR, Sassnitz, 1985. Het is
midden in de nacht. In het kindertehuis “Gagarin”in Sassnitz,
waar ijzeren opvoedmethodes
worden gehanteerd en kinderen
regelmatig worden mishandeld,
wordt een meisje binnengebracht.
Ze heet Christel Sonnenberg,
maar in het tehuis krijgt ze een
nieuwe identiteit: Judith Kepler,
dochter van een prostituee.
De echte Judith Kepler verdwijnt.
Ruim dertig jaar later krijgt
voormalig spion Kaiserley een
microfilm aangeboden door de
Zweedse Christina Borg.
Daarop staan alle Oostblokspionnen die actief zijn in het Westen.
De voormalige leden van de
Stasi willen dit voorkomen.
Voor de films bij Kaiserley belanden wordt Christina in haar flat
vermoord.
Judith Kepler is gespecialiseerd
in het reinigen van crime scenes
en krijgt de opdracht de flat
van Christina Borg schoon te
maken.
Bij toeval vindt ze een dossier
over zichzelf en informatie over
haar jeugd in het kindertehuis.
Judith wil uiteraard weten
waarom en hoe dit dossier bij
Christina terechtkwam en zij
duikt in haar verleden.
Een fraai boek met een bijzondere hoofdpersoon in de persoon
van Judith Kepler.'
gelezen door lammy trommel

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

IN LANDEN ALS CONGO,
KENIA, DARFUR IN SOEDAN,
SRI LANKA EN COLOMBIA
ZIJN MILJOENEN MENSEN
OP DE VLUCHT.

GEEF VANDAAG NOG
OP GIRO 999
of doneer online op
www.vluchteling.nl

Route 66 Killer 		
Becky Masterman
Jarenlang
sloeg hij
toe, elke
zomer
één keer,
de Route
66 Killer.
Altijd op
dezelfde
manier,
en altijd
waren
jonge vrouwen zijn slachtoffer. Toch
kreeg FBI-agente Brigid Quinn
hem nooit te pakken. Ze verloor
zelfs haar jonge collega Jessica
toen die als lokaas in handen van
de moordenaar viel. Getraumatiseerd verliet Brigid de FBI.
En nu is hij dan eindelijk gearresteerd, denkt de FBI. Ook Brigid
is er aanvankelijk van overtuigd
dat de seriemoordenaar gepakt
is. Maar haar opvolgster Laura
Coleman brengt haar op andere
gedachten. Vastbeslotener dan ooit
heropent Brigid samen met Laura
de jacht op de moordenaar. Maar
als Laura verdwijnt dreigt het
drama zich te herhalen...

2

Bedvrienden 		
Marjan Berk
Deze
sappige,
hilarische
en opwindende
episodes
uit het
werk van
Marjan
Berk,
waarin het
complete
erotische
spectrum wordt behandeld, vormen
tezamen een aangename pocket
voor strand, zwembad, trein en
vliegtuig, of in bed... 'Groot, niet te

ingevoerd toen die kamertemperatuur nog ergens tussen de 16 en
18 graden schommelde. Wijn bij de
huidige kamertemperatuur van 21
graden is bijna altijd te warm. Dus
dat rode flesje wijn wat nog vaak
naast de kachel staat? Niet doen
hoor!

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Andy in de Lucht

RUIM 40 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT

Boeken tip 5...

Doe mij maar
koel
De zomer is op gang en nog steeds
worden de witte en rosé wijnen
weer groot ingeslagen, maar de
rode wijn blijft een beetje achter.
Reden? Rode wijn kan niet koud
gedronken worden, tenminste dat
is de gedachte die het grootste deel
van de mensen heeft. Rode wijn op
kamertemperatuur werd als regel

Gekoeld rood is heel lekker en kan
heel goed, maar er zijn wel wat
regeltjes die in de gaten gehouden moeten worden. Als je wijn
koelt, versterk je het effect van de
tannine. Tannine veroorzaakt dat
samentrekkende gevoel in de mond
bij een slok rode wijn. Vergelijk
het maar met een druivenpitje dat
je kapot bijt! Als je een rode wijn
gekoeld drinkt wordt dat gevoel
alleen maar versterkt en krijgt rode
wijn een zure smaak. En nu denk
je zeker, waarom zegt ze dan dat
je een rode wijn prima koud kunt
drinken? Het ligt aan het soort
rode wijn dat je drinkt! Een wijn

oud, niet ouder dan veertig...Niet
te jong ook, zo'n beetje het type
van Koss, u weet wel, die Noorse
schaatsrijder. Met van die forse
billen. En hij moet ook lezen. Ik
bedoel, als ik mijn bed met een
vreemde deel, dan wil ook nog wel
ergens over kunnen praten en dan
lijkt het me niet gek om aan de
eisen die ik aan uiterlijk stel nog
een kleinigheid toe te voegen.'

3

De verjaardag 		
Danille Steel
De beroemde
televisiepersoonlijkheid
Valerie
Wyatt,
haar collega Jack
Adams
en haar
dochter
April zijn toevallig op dezelfde dag
jarig. Dit jaar is een mijlpaal voor
alle drie: ze worden respectievelijk
60, 50 en 30. April is een echte
carrièretijger en houdt zich liever
niet bezig met haar uiterlijk, terwijl haar moeder er alles aan doet
om haar ware leeftijd te verhullen.
Jack ervaart plotseling dat hij niet
de eeuwige jeugd heeft. Ineens
staat ieders leven op zijn kop en
wordt het een verjaardag om nooit
te vergeten: nieuwe relaties ontstaan, vol hoop, liefde en warmte.

4

De fatale toewijding van
verdachte X 		
Keigo Higashino
Hoe ver
zal Ishigami gaan
om zijn
geliefde te
beschermen? De
ex-man
van Yasuko staat
plotseling
voor de
deur. Als hij haar dochter bedreigt,
slaan bij Yasuko de stoppen door

met veel tannine mag niet te veel
gekoeld worden. De wijnen voor in
de koelkast zijn bij voorkeur dus van
het jonge, fruitige type.
Nu is het natuurlijk ook zo dat
de omgeving waarin je bent de
temperatuur van de wijn bepaalt.
In een bloedjeheet Middellandse
Zeegebied is een glas rode gekoelde
wijn lekkerder om te drinken dan
dat u ergens op de skipiste zou
zitten. Dan is het weer fijner als dat
glas op (kamer)temperatuur is. Als
je ergens op dat terrasje zit in ZuidFrankrijk of de Italiaanse Riviera
moet je er niet gek van staan te
kijken als ze een glas rood uit de
koelkast schenken!
Een voorbeeld van een wijn die
bijna altijd gekoeld gedronken word
is een Pinot Noir. Deze wijn is zo
mooi licht van kleur en fruitig dat de
smaak er het beste uit komt zodra
de wijn koeler van temperatuur is!
Of een jonge Italiaanse Bardolino

en vermoordt ze hem. Buurman
Ishigami heeft al tijden een zwak
voor haar en biedt aan om samen
een waterdicht alibi te creëren.
Geconfronteerd met tegenstrijdig
bewijs van deze brute moord roept
de politie de hulp in van een briljante
natuurkundige met de bijnaam 'professor Galileo'. Zal het hem lukken
de waarheid boven tafel te krijgen of
is de toewijding van Ishigami sterker
dan ijskoude logica?

5

Verzorgingstehuis of plaats
delict? 			
Rene Diekstra
Diekstra's 'wake-up-call' voor de
politiek,politie,justitie en media.
Op 27 januari 2011 deed René
Diekstra bij de politie aangifte van
verdenking van diefstal door een
personeelslid van het verzorgingstehuis waar een van zijn familieleden verblijft. De aangifte betrof
diefstal van geldbedragen en
enkele kostbaarheden gedurende
de periode mei 2009 tot en met
januari
2011. Ter
onderbouwing
van de
aangifte
leverde
Diekstra
een tweetal dvd's
waarop
te zien
was dat
een personeelslid geld wegnam
van zijn familielid. De opnames
waren gemaakt met een verborgen
camera die hij in het appartement
van het familielid had geïnstalleerd, om bewijs te verzamelen
voor zijn vermoeden van herhaalde
diefstal.

is licht gekoeld ook het lekkerst,
gewoon zo als aperitief of heerlijk
bij pittig eten. Even dat ene te grote
pepertje afblussen! Probeer het
eens! En vindt u het toch niet helemaal lekker? Dan mag het best een
beetje opwarmen naast de kachel
al hoop ik dat die voorlopig niet aan
hoeft en deze tot nu toe belabberde
zomer een tijdje aanhoud!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
foto's patrick hesse

Neus in de bonen!
Het 'zomerweer' op dit moment
bevalt niet iedereen. Voor mij als
chef, die het leuk vindt om zijn
eigen groenten te kweken, is het tot
nu toe een perfecte zomer geweest.
Het Nederlandse klimaat, met veel
regen en een temperatuur van zo’n
20 graden, zorgt voor een geweldige oogst in de kas. Naarmate de
zomer vordert, zijn er steeds meer
groenten beschikbaar. Sinds eind
juli is alles in overvloed aanwezig.
In de kweektuin, waar ik mijn
keuken heb, lopen de tuiniers druk
in het rond met kruiwagens vol
groenten en fruit. Vandaag plukken
we bonen, maar we hebben ook
grote rode tomaten en heerlijke
komkommers. De aardbeien zijn
mooi rood, de paprika's en courgettes zijn vol en nu de bonen klaar
zijn om te oogsten, moet ik echt aan
de slag in mijn keuken. De grootste
uitdaging is om de juiste methodes

te vinden om alle producten te conserveren. Deze week heb ik 20 kilo
aardbeienjam, 200 kilo augurken
en 100 kilo zoetzure komkommers
ingemaakt. Ook heb ik zelfs geprobeerd om zongedroogde tomaten
te maken. Dit betekent dat het van
de winter nog steeds mogelijk zal
zijn grote hoeveelheden heerlijke
dingen te eten en veel geld te
besparen.
In veel landen buiten Nederland
is het conserveren van groente en
fruit enorm populair, maar bij ons
houdt bijna niemand zich, op het
maken van wat aardbeienjam na,
er zich mee bezig. Vreemd want het
is niet alleen eenvoudig, maar ook
heel voordelig en leuk om te doen.
Voor eenvoudige inmaakrecepten
zijn vaak maar een paar ingrediënten nodig.

Peterselie pesto

Kruiden kunnen worden bewaard in luchtdichte potten onder olijfolie. Dit recept smaakt erg
lekker met snijbonen. Ik stoom mijn boontjes
gaar dan doe ik er wat pesto overheen. Serveer ze direct!
Ingrediënten
2 kopjes bladpeterselie bladen (geen stelen)
3/4 kop geroosterde gehakte walnoten
1/2 kop geraspte Parmezaanse kaas
2 teentjes (grote) knoflook geplet
1/2 theelepel zout
1 kopje Extra Virgin Olijf Olie
2 eetlepels verse citroensap
2 theelepels citroenrasp

Instructies
1. Maak de pesto: doe de peterselie, walnoten, kaas, knoflook en zout in de kom van een keukenmachine voorzien
van een metalen mes. Snijden tot ze goed gemengd zijn. Combineer olie, citroensap en citroenrasp in een kleine
kom. Dit oliemengsel langzaam over het peterseliemengsel gieten tot een gladde massa. Serveer direct of bewaar
het in de vriezer (zie stap 2).
2. Bevries de pesto: verdeel pesto in de gewenste porties en doe dit in kleine plastic zakjes met een sluiting of in
kleine plastic doosjes met luchtdichte deksels. Dwing alle lucht uit de doosjes of plastic zakjes en vries het
maximaal 3 maanden in.

Zoetzure komkommers
Laten we eens beginnen met een paar
potjes eigen gemaakte
zoetzure komkommers.
Belangrijk is om op een
zorgvuldige hygiënische
manier te werken. Dit
voorkomt dat het voedsel
gaat bederven. Meng de
volgende ingrediënten bij
elkaar in een pan:
1 liter witte azijn, ½ liter water, 100 gram suiker, 10 gram zout en inmaak
kruiden. Het is mogelijk gedroogde inmaakkruiden te kopen, maar eigenlijk is alles wat je echt nodig hebt laurier, korianderzaad, peperkorrels en
peterseliestelen. Breng alles aan de kook. Ondertussen, kun je de jampotten steriliseren (of laat de vaatwasser dit doen!). Vul de potten met plakjes
komkommer. Giet de kokende vloeistof in de potjes tot de komkommer is
bedekt. Plaats het deksel op de pot, terwijl deze nog heet is. Laat de potten
afkoelen en sla ze op in een koele, donkere plaats. Na een paar weken kun
je al van je eerste potje huisgemaakte zoetzure komkommer genieten.
Bonen
Er zijn honderden inmaakrecepten. Het is de moeite waard te experimenteren en te ontdekken wat je het lekkerste vindt. Ik ga de bonen die ik aan
het voorbereiden ben (zie foto) inmaken in zout water. Eerst maak ik ze
schoon en blancheer ze, dan bedek ik ze met een pekel van 1 kop zout met
2 liter water. Het is ook erg smakelijk om de geblancheerde bonen met
olijfolie en knoflook te bedekken. In de Baltische landen worden de bonen
gedroogd of gezouten.
Deze technieken geven de groenten een unieke smaak en karakter.

Rotaryclub Vinkeveen Abcoude bakt pannenkoeken
Op maandag 6 augustus trakteerde
de Rotaryclub Vinkeveen Abcoude
alweer voor de derde maal de bewoners van De Merenhof uit Abcoude

op een gezellige pannenkoekenavond.
Maar er was ook een nieuwe verrassing. Er werd een hoorspel gespeeld.
De bewoners werden meegenomen
met de avonturen van Otje en kok
Jos in Hotel Koperwiek naar het
boek van Annie M.G. Schmidt.
De Merenhof is een kleinschalige
woonvoorziening in Abcoude die zorg
en begeleiding biedt aan kinderen en
jongeren in de leeftijd van 4 tot 25
jaar met een lichamelijke of meer-

t
p
e
c
e
r
David’s

voudige handicap. Allemaal mensen
met specifieke wensen en behoeften
die, gegeven hun beperking, zo goed
mogelijk hun leven vorm en inhoud
willen geven. Sinds 2010 richt Rotary
Nederland en wereldwijd zich op de
jeugd (‘New Generations’) om hun
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Rotaryclub Vinkeveen Abcoude
ondersteunt graag organisaties in de
lokale gemeenschap die zich inzetten
voor de jeugd.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

BMW GS1200 Adventure

‘Begeistert’
Ondanks de nieuwprijs van zo’n € 18.000 is de BMW GS1200 Adventure de meest verkochte motorfiets van
Nederland. Voor dat geld heb je dan wel het beste wat er op motorfiets gebied wordt gebouwd. Zelf ben ik al
jaren fan van deze GS. Ik was dan ook bijzonder blij gestemd dat Frans Diepgrond er een had ingeruild en ik
er net voordat hij dezelfde dag weer werd verkocht even op kon rijden. Van de GS ben ik totaal ‘begeistert’.
Een aantal jaar geleden heb ik
serieus nagedacht over de aanschaf
van een allround Duitser. Het stoere
uiterlijk, de super kwaliteit en de
geweldige rij eigenschappen zouden
de doorslag geven. Mijn liefde voor
de HD won het uiteindelijk, maar
het had niet veel gescheeld of ik was
overstag gegaan. Want motorfietsen
bouwen, dat kunnen ze wel bij die
Bayerische Motor Werke. En dat al
zo lang (in 2013 bestaat BMW 100
jaar). De GS heeft al een lange historie en is misschien wel de stamvader
van alle allround motorfietsen. De
eerste R 80 G/S komt uit 1980 en
heeft zich geëvalueerd tot een waanzinnige machine. De motor die ik
vandaag mag rijden, is dan ook de top
off the line, full option zoals ze dat
noemen. De motor komt uit 2007 en
heeft slechts 36.000 kilometer op de
teller. Deze kilometerstand is voor de
mannige GS een lachertje want voor
een paar honderdduizend kilometer
draait de GS zijn wiel niet om.

De GS is van alle gemakken voorzien.
De vorige eigenaar heeft er vorig jaar
nog een origineel BMW navigatiesysteem op laten monteren. De fiets
staat klaar voor een wereldreis met
z’n waterdichte aluminium koffers,
handvat verwarming, xenon verlichting met spots en wat al niet meer....
Helaas zal ik in de buurt moeten
blijven. Zelden is de drang zo groot
geweest om Frans de volgende dag
vanuit Barcelona te bellen om te
zeggen dat het wat later wordt. Als
ik plaats neem op deze geweldenaar
kom ik amper met de voetjes aan de
vloer. En dat terwijl het verstelbare
zadel op zijn laagste stand staat. Dat
is gelijk ook de reden waarom de
vorige eigenaar er met pijn in het
hart afstand van heeft moeten doen.
Hij was net zo lang als Frans (dan
bedoel ik natuurlijk de eigenaar van
Motor Service Uithoorn, voor wie de
artiestennaam Lange Frans echt niet
opgaat).

Als de GS rolt, is het direct feest; wat
een souplesse, wegligging en ‘King
of the road’ gevoel. Na een paar
kilometer voel ik mij al helemaal het
mannetje wat een beetje een asociale
rijstijl bij me los maakt. Hij rijdt
makkelijk en lacht om de verkeersdrempels. Met speels gemak pakt
hij de normaal zo irritante hindernissen alsof ze niet bestaan. Elke
kop of schakelaar die ik aanraak,
voelt solide en helemaal nieuw. Je
begrijpt meteen waarom de nieuwprijs gerechtvaardigd is en waarom
veel motorrijders bereid zijn diep in
de buidel te tasten. Frans had de GS
voor € 11.495,- op internet gezet,
waardoor deze logischerwijs binnen
een uur was verkocht.
Genietend van mijn ritje door Kudelstaart en Leimuiden probeer ik het
gevoel dat deze motor mij geeft in
mijn hoofd te verwoorden. Superlatieven te over. Soms moet ik niet te
veel denken, maar gewoon genieten.
Dat doe je op deze GS optimaal. Met
zeer grote tegenzin lever ik de formi-

dabele ‘Beemer’ in bij Frans. Het kan
zomaar voorkomen dat Frans weer
eens zo’n top GS adventure inruilt.
Hou daarom de website

www.motorserviceuithoorn.nl
goed in de gaten of kom regelmatig
even een bakkie doen bij Frans &
Irma. Er staat genoeg ander moois...

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
info@motorserviceuithoorn.nl
0297-268852
06-30372989
www.motorserviceuithoorn.nl
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Opel Corsa OPC Nurburgring Edition

Wit kanon
De Nürburgring in Duitsland, één van de beroemdste circuits ter wereld is failliet. Pijnlijk voor vele liefhebbers, nog
pijnlijker voor de deelstaat Rheinland-Pfalz die bijna geheel eigenaar was van de Ring. De Ring had een toezegging
van 13 miljoen euro nodig van de Europese Commissie, om te kunnen voldoen aan de rente van een 330 miljoen
euro tellende lening. De racebaan is ongeveer 126 miljoen euro waard en is nu overgeleverd aan de curator. Één van
de gegadigden zou Mister Formule 1 zijn, Bernie Ecclestone, die om de twee jaar een F1 race organiseert op de
Ring. De deelstaat blijft met een schuld van ongeveer 287 miljoen zitten, maar heeft inmiddels aangegeven een reddingsplan op te zetten.Tot nu toe kun je nog steeds rijden over de Ring, dus misschien is het raadzaam dit snel een
keer te doen. Bijvoorbeeld met deze Opel Corsa OPC Nürburgring Edition (voor het gemak even afgekort naar NE).
Wit, compact, een agressief uiterlijk
en retesnel. Dat is toch wel de
opsomming voor dit racemonster.
Deze speciale editie is gebaseerd
op de Opel Corsa OPC (Opel Performance Center), dat natuurlijk
al een heerlijk racemonster is. De
NE is ten opzichte van de ‘standaard’ OPC verder aangepast. Opel
beweert deze bijzondere bom op
wielen op de befaamde en veeleisende Nürburgring verder verbeterd
te hebben. Op de Ring leggen ontelbaar veel fabrikanten duizenden
kilometers af met hun afgeplakte
modellen die pas over een paar
jaar in de showroom zullen staan.
Gelukkig zijn niet al deze auto’s
zo afgeveerd als deze Corsa OPC
NE, want je stuitert over elk klein
hobbeltje in je kuipstoel. Begrijp
me goed; je verliest op geen enkel
moment je grip, want de Corsa
kleeft ongelofelijk aan de weg met
zijn brede rubber en zijn verlaagde
zwaartepunt. Dit is te danken aan
nieuw ontwikkelde veren en schokdempers van Bilstein. En tel daarbij
het sperdifferentieel op de vooras
op. Ook al neemt dat bijna alle
comfort weg; je kunt zonder enige

vorm van angst volgas de bocht in.
Op advies van de heren verkopers
heb ik het gas erop gehouden in de
bocht, ook op het moment dat het
lijkt alsof de NE gaat uitbreken;
de auto hergrijpt zichzelf en drukt
je nog harder door de bocht. Wat
een geweldige sensatie. Bochten
pakt deze NE ook beter dan de
standaard OPC, maar dat is geen
wonder met alle aanpassingen.
Om iets te merken van de indrukwekkende wegligging heb je ook
flink wat vermogen nodig. Is 210 pk
op de voorwielen genoeg? Jazeker. Deze 210 paarden komen uit
een 1.6 liter groot blok met turbo,
waardoor het vermogen van 192
naar 210 pk stijgt. Het koppel ligt
op 250 Nm en in de overboost moeten de voorwielen maar liefst 280
Nm koppel overbrengen op het asfalt. Je sprint met deze kernreactor
in 6,8 seconden naar 100 km/u en
kunt doorblazen tot 230 km/u. Om
al dit geweld af te remmen heeft
Opel het ESP-systeem opnieuw
afgesteld en een Brembo remsysteem gemonteerd. Een werkelijk
fantastisch systeem; de remklauwen

bijten zich vast in de remschijven,
waardoor je met behoorlijk wat
G-krachten tot stilstand komt. Ook
werden de instellingen van de ABS
en tractiecontrole iets speelser
afgesteld, zodat je de NE echt op
de limiet kunt rijden en veel meer
lol beleeft. Er is één misser waar
je alleen bij het schakelen iets van
merkt; de koppeling. De koppeling
is veel te lang en daardoor kun je
eigenlijk niet snel en sportief schakelen. Met een beetje oefenen kun
je er feilloos mee overweg, maar
een korte koppeling had het plaatje
afgemaakt. Het schakelen zelf gaat
trefzeker, met zes verzetten keuze!
Hoewel het allemaal overkomt als
een gevaar op de weg is de NE een
auto waarvan je zonder angst de
ESP en andere systemen zou uitzetten, omdat je perfect aanvoelt wat
de auto doet. De stuuruitslag is top,
geen speling, de remmen grijpen
goed in en met het vermogen kun je
veel corrigeren.

Opel Corsa
Gereden versie: Opel Corsa OPC Nürburgring Edition
Vermogen: 210 pk
0-100: 6,8 s
Topsnelheid: 230 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 13,2 / 7,6 l/100km
Prijs gereden model: € 34.995,Alternatieven: Citroën DS3 Racing, Renault Clio RS, Volkswagen Polo
GTI

Dit is echt een top auto voor bestuurders die houden van sportief
rijden.
De Nürburgring Edition is in een
beperkte oplage van 500 stuks
gebouwd. Ik zou zeggen; zo snel
mogelijk naar de dealer om vervolgens op de Ring met deze auto
een goede rondetijd neerzetten. Of
anders gewoon binnen de beperkte

limieten van Nederland met dit
witte monster de grenzen opzoeken.
Want lol heb je sowieso met deze
Nürburging Edition.

Meer informatie via:
Van Kouwen Automotive
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-272272
www.vankouwen.nl

Auto Nieuws

Van Rijn Racing
telt af naar EK
wedstrijd op
Eurocircuit

Dennis van Rijn

Afgelopen weekend kon er op de
Duivelsberg in Maasmechelen (B)
een voorproefje worden genomen
op het Europese spektakel, wat 11
en 12 augustus plaats gaat vinden
op het Eurocircuit in Valkenswaard.
Dan wordt de achtste ronde verreden
voor het Europees Kampioenschap
Rallycross. Het rallyrace team uit
Mijdrecht, Van Rijn Racing neemt
met hun Skoda Fabia deel in de
Super 1600 klasse.
Voor Dennis van Rijn wordt het pas
zijn derde EK ervaring. Hoewel er
dit seizoen een goede stap voorwaarts is gemaakt met de ontwikkeling van de Fabia, zal komende
wedstrijd een finale plaats niet
vanzelfsprekend zijn. Slechts de

eerste 20 deelnemers mogen deelnemen aan een finale in de Super
1600 klasse, en met het verwachte
deelnemersveld en hun topmateriaal,
weet het team dat de kansen daarop
klein zullen zijn.

Eenvoudig te
stelen auto's
Auto's met een 'keyless go' systeem, waarbij de nabijheid van de
sleutel en een druk op de knop
volstaat om te starten, blijken in
veel gevallen heel eenvoudig te
stelen. De chip die de aanwezig-

heid van de sleutel doorgeeft aan
de auto is zonder veel moeite te
kraken, zo blijkt uit onderzoek van
de Radboud Universiteit.
De bewuste chip zit in de sleutel van
auto's met de handige voorziening,
en geeft een code door aan een
ontvanger in de auto, waarna er gestart kan worden. De onderzoekers
slaagden erin om met een speciaal
apparaatje die code op te vangen, de
ontvanger het juiste signaal te geven,
en vervolgens de auto te starten
door simpelweg op de startknop te
drukken.
Het probleem wordt volgens de
universiteit veroorzaakt doordat veel
fabrikanten een verouderde chip

gebruiken. De Nederlandse ontwikkelaar van de chip, NXP, erkent dit.
Maurice Geraets van dat bedrijf
vertelt: 'Wij werken continu aan een
veiligere versie van de chip, en we
weten al een aantal jaren dat dit de
zwakste in de range is. Wij adviseren
de autofabrikanten om een veiligere
versie te nemen, maar het is uiteindelijk aan hen om te kijken welke
chip ze gebruiken.'
Keyless go wordt inmiddels op heel
veel modellen en in elke klasse
aangeboden. Volgens de onderzoekers is de 'foute' chip terug te vinden
in tweehonderd modellen van 34
automerken.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Diverse uitdagende functies voor ambitieuze
professionals
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Import Agent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Logistiek medewerker (administratief)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren ICT ServiceDesk Medewerker
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 32

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 32
inwoner v.
Afrika

duidelijk

beroep

einde

wilde
haver

rolletje
munten
ijzeren
mondstuk

beloning
in natura
voor
vissers

aantekenen

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.

kunstledemaat

3

tennisterm

gepast
avondpartij

7
bevel aan
een hond

of iets
dergelijks

klimaatregelaar
keukengerei

vallei

toiletartikel

bende
eveneens

slimmigheid
deel v.
Oostenrijk
bijbelse
figuur

bitter
vocht
lidwoord

Grieks
eiland

leed doen

3

4

5

6

7

2

punt

8 4

persoonlijk
vnw.

sportster

2

4 9
1

3

8
1

5 7
4
6

vol
scheuren
Romeinse
rijk

5

1

6
gezicht

2

deel v. Gr.
Brittannië
inheemse
ziekte

1 2

4

9
9 3
8

6
4 3
7 5
8
6
2
7
1

5 2

Oplossing puzzels week 31

1

1
2
6
4
5
3
7
8
9

© Puzzelland

TYPEREND
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7
8
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6
2
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8
7
5
6
9
2
3
4
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5
9
2
8
3
4
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6
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6
1
8
9
7
5
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3
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7
3
4
1
2
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9
5
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