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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 10 juli 2010
• Rommelmarkt, RK. Kerk, Vinkeveen
• Urban is Tof, Discotheek La Paix, Mijdrecht
• 70‘s & 80‘s Party, Raadhuisplein, Mijdrecht

Zondag 11 juli 2010
• Poppentheater, De Meijert, Mijdrecht
• Fietspuzzeltocht, IJsclub Hou Streek,
start HSV kantine, De Hoef
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Wisselvallig slot van de zomer...
De zomer van 2010 kende veel prachtige, warme dagen, maar de afgelopen weken wisselden zon en regen elkaar af, wat af en
toe spectaculaire beelden opleverde, zoals hier op de Ter Aase Zuwe richting Wilnis. Hopelijk keert de zomer De Ronde Venen
nog niet helemaal de rug toe. De komende weken staan er aardig wat buitenevenementen op het activiteitenprogramma!
										
foto patrick hesse

Kwart eeuw
landschapsbehoud
gevierd
Stichting De Bovenlanden zet zich
al 25 jaar in voor landschapsbehoud door natuurbeheer en hield
ter gelegenheid daarvan zaterdagmiddag jl. een feestmiddag op
de legakker aan de Gagelweg in
Wilnis.
Voorzitter Jan van 't Riet stond stil
bij het werk van de stichting, die
momenteel met tal van vrijwilligers
een achttal natuurgebieden beheert.
Aansluitend werd door secretaris
Martin Kemperman en directeur
Ronald Meijer van Rabobank Rijn en
Veenstromen een nieuwe adoptieovereenkomst gesloten. Een mooi moment was ook de onthulling van 'De
Bovenlanden', een fraaie praam die
werd aangeboden door Teun Verkaik,
waarmee de stichting rondvaarten
door het gebied kan organiseren.

Lees verder op pagina 4.

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

www.strooppot.nl
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DE NIEUWE COLLECTIE
IS BINNEN!
HERFT/WINTER 2010
LUTZ FASHION M/V, HERENWEG 45, 3645 DE VINKEVEEN
T: 0297 212121 E: INFO@LUTZ.NL W: WWW.LUTZ.NL

19-08-09 13:59

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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TOTALE
LEEGVERKOOP
zomer/wintercollectie

i.v.m. verbouwing

OP=OP

Kinderski’s &
-skischoenen
v.a.

49,-

Ski’s &
snowboards
v.a.

99,-

Vinkenkade 31 Vinkeveen
Langs de A2, Amsterdam-Utrecht.
Afslag 3 Abcoude.
Tel. 0294 - 29 18 12

www.topsurf.nl
Openingstijden: wo. & do. 12-18 uur, vrij. 10-21 uur, za. 10-17 uur, zo., ma. & di. gesloten.
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Lekker vlammen op
18 september met de Brandweer!
Dit jaar is er weer een grootse brandweer-open-dag in Wilnis. Op zaterdag 18 september is iedereen van
harte welkom op de kazerne en het Speelwoud Wilnis. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang om u
ook dit jaar weer een leuke, gezellige en leerzame familiedag aan te bieden. Ouders en kinderen nemen op
deze dag een kijkje in de keuken van de brandweer.
door renee broggel

Al een ruime tijd organiseert de
brandweer open dagen. Ieder jaar is
de nationale brandweerdag bij een
van de brandweerposten in De Ronde
Venen en deze keer wordt de dag
vanuit de post Wilnis georganiseerd.
Samen met diverse hulpverleningsorganisaties, waaronder de ambulancedienst en de politie biedt de brandweer de gehele familie een bomvol
programma.
Voor kinderen is er van alles te
doen. Er zijn verschillende speciale
brandweerspelletjes en er staat een
springkussen. Maar waar het echt
om draait is het hutten bouwen en
in de fik steken! De hele dag krijgt
de jeugd de kans om van pallets al
timmerend en zagend een prachtige hut te bouwen. De mooiste hut
wint een prijs. De bouw zal op een
sensationele wijze worden afgesloten.
Want als alle hutten af zijn, is het de
bedoeling dat alles in de hens wordt
gestoken, om de boel vervolgens
vakkundig te blussen. Dit natuurlijk
met een professioneel brandweer
oog, dat ook aandacht heeft voor het
educatieve aspect: spelen met vuur,
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Luistervink
Doei
Eerst zelf een hut bouwen en dan
toekijken hoe hij in de hens vliegt en
professioneel geblust wordt...
archieffoto's peter bakker

nooit! Er wordt voorlichting gegeven
en er staat een ritje met een echte
brandweerauto op het programma.
Voor de ouders is het niet alleen
toekijken, maar ook voor hen wordt
het een leuke leerzame dag. Naast de
groenvoorziening van de gemeente
en de brandwondenstichting, die
raadzame tips geven, geeft het korps
ook zelf voorlichting. Alle huishoudelijke ongelukjes komen aan bod.
Bijvoorbeeld: wat te doen bij een
vlam in de pan? Naast voorlichting
en activiteiten zijn er demonstraties
door de jeugdbrandweer. Zij laten
alle facetten van het boeiende brandweervak zien.
De dag begint om 10.00 uur ’s
ochtends en is rond 16.30 uur afgelopen. Brandweer De Ronde Venen
en het korps in Wilnis voorzien een
geweldige dag op de 18e september.
Daarnaast hoopt de brandweer dat
de bezoekers zijn warm gelopen voor
het uitdagende vak, want nieuwe
leden zijn altijd welkom bij de vrijwillige (jeugd)brandweer.
Kortom: houd 18 september vrij voor
de brandweerdag in Wilnis.

CDA-raadslid Jan Rouwenhorst:

‘Eerst onderzoek openbaar vervoer
voordat nieuwe dienstregeling ingaat’
Op 6 en 13 augustus jl. publiceerde deze krant artikelen over het busvervoer in onze regio. Dit nieuws was
voor de CDA-fractie aanleiding om een serie inhoudelijke vragen stellen aan het College. “De Groene Venen
heeft een punt opgepikt dat toch wel pijn doet,” zegt CDA-raadslid Jan Rouwenhorst in een reactie. “We
moeten niet overgaan tot de orde van de dag.”
door peter schavemaker

Het raadslid vindt met name de
rechtstreekse verbinding tussen
Abcoude en De Ronde Venen via
buslijn 126, met een stop bij halte
Rondweg, belangrijk in verband met
de aanstaande herindeling. In de
krant van 13 augustus zei Connexxion dat dit niet mogelijk is omdat de
gemeente geen financiële mogelijkheden heeft. Rouwenhorst zegt niet
te willen horen dat er geen geld beschikbaar is. “Dan ga je als College
maar op zoek naar geld, beleidsprioriteit zou het doel moeten zijn.
De CDA-fractie wil de actuele stand
van zaken weten en welke lijnen er
naar de toekomst zijn uitgezet. Als
wij hierop geen tevredenstellende
antwoorden krijgen, dan zullen we
misschien in samenwerking met andere partijen met een amendement
komen om het geld wel beschikbaar
te stellen, zodat de halte Rondweg
voor buslijn 126 op 1 januari veilig is
gesteld.” Rouwenhorst geeft aan dat
hierover nog geen politiek overleg is
geweest met andere fracties.
Politiek loopt achter de feiten aan
Connexxion heeft van te voren het
vervoersplan 2011 voorgelegd aan
de politiek. Zowel de gemeenteraad
als het College hadden daarop moe-

ten reageren. Loopt de politiek niet
achter de feiten aan? “Dat is een
groot punt van aandacht, wij willen
daarom ook de onderste steen boven
hebben, omdat de zaak gewoon
bekend is.” Het CDA-raadslid wil de
schuld niet bij wethouder Dekker
leggen. “Integendeel, vanuit zijn positie is hij er heel serieus mee bezig.
Ik vind op voorhand niet dat hij de
zwarte Piet moet krijgen.” Rouwenhorst vindt dat De Ronde Venen een
soort stiefkindje is van de provincie.
“In het kader van de herindeling is
het punt openbaar vervoer veelvuldig
besproken. Maar ik heb nergens
stukken gezien dat men, vanuit de
provincie en Connexxion, met grote
zorg de situatie van De Ronde Venen
onder ogenschouw heeft genomen.”

Situatie A2 veranderd
Rouwenhorst zegt het gevoel te hebben dat politiek in De Ronde Venen
tegen een muur oploopt. “Dat geldt
zeker voor problemen rond buslijn
130. Het argument destijds dat de
snelweg regelmatig vol staat is veranderd. We hebben nu een 10-baans
A2, je bent nu zo in de Utrechtse
binnenstad. Bus 130 moet zonder
stop in Breukelen weer in één keer
naar Utrecht toe.” Volgens Rouwenhorst wordt in deze samenwerking
tussen de provincie en de NS te weinig rekening gehouden met reizigers
uit De Ronde Venen.
Eerst onderzoek
Uit onderzoek van deze krant blijkt
dat er sinds begin 2009 geen gedegen evaluatie heeft plaatsgevonden
naar problemen in het openbaar
vervoer, de klachten zijn verouderd.
“Dat is een goed punt. Wij willen
daarom, voordat de dienstregeling definitief wordt, dat er binnen
korte termijn een onafhankelijke
onderzoek komt waarbij er wordt
samengewerkt tussen Connexxion,
de provincie en de gemeentes
De Ronde Venen en Abcoude. De
conclusies moeten de basis zijn voor
vervolgbeleid.”

Tijdens een voortreffelijke lunch viel
mijn oor op de naastgelegen tafel.
Twee heren gekleed in onberispelijke
krijtjespakken hadden kennelijk
werkoverleg. Het leek er op dat
personeelszaken op de agenda stond.
Of ik het nu wel of niet wilde, ik
werd deelgenoot aan het gesprek.
"Die Willem moet nu echt maar
eens het veld ruimen. Het mag dan
een goede boekhouder zijn, tegenwoordig vragen we meer van onze
mensen. Hij bezit eenvoudigweg niet
de skills en de tools, die je van een
hedendaagse cijferaar mag verwachten. Is een beetje in slaap gevallen.
Niet modern meer dus eigenlijk.
Ook een beetje fout van de vorige
eigenaar van ons bedrijf, om hem zo
lang te laten zitten waar hij zit. Ga
vanmiddag met hem praten, beetje
vervelend dat de man de vijftig net is
gepasseerd. Komt niet meer aan de
bak, maar dat lijkt me het probleem
van Balkenende, die roept toch maar
steeds dat mensen zo lang mogelijk
moeten blijven werken. Met een
beetje passen, meten en duwen lukt
het ons wel er met drie maanden salaris af te komen. Heb zijn opvolger
al op het oog. Ga er meteen mee in
gesprek, het wordt tijd dat we een
doorstart op deze werkplek maken.”
Als ongewilde toehoorder zag ik het
drama al aan mij voorbij gaan. "Nee
Miep, ze hebben vanmiddag gezegd
dat ik niet goed functioneer en ben
direct op non-actief gesteld. Die salarisverhogingen waren maar schijn,
die schouderklopjes louter flauwekul,
nee ik ben gewoon aan de dijk gezet.
Ik kan mijn uitkering aanvragen en
zal daar wellicht tot mijn vijfenzestigste in blijven zitten. De droom van
het onbekommerd bereiken van de
pensioen gerechtigde leeftijd is over
en uit. Miep, hoe moet het nu verder,
weet jij het?” Het gesprek tussen
de twee krijtjes ging verder. "Wat
vind jij van Evelien? Ik vind het een
lekker ding. Weet dat ik tijdens de
warme zomermaanden regelmatig
last van oogverzwikkingen heb. Soms
ben ik jaloers op haar vent. Heerlijke
borsten, voortreffelijk billenwerk
en rond in de heupen. Maar ja, dat
taalgebruik. Gesprekken met klanten
afronden met het woordje "Doei".
Beetje platvloers toch? De opmerkingen die ze af en toe maakt. Nee,
dat kan eigenlijk niet. Maar het oog
wil ook wat en dat laatste vergoedt
veel toch? Nee, ik heb niet voor niets
vingers gekregen om er door heen
te zien." Zo gingen we boekhouding
naar verkoop, inkoop kwam aan de
beurt en ook het magazijn speelde
het rolletje mee. Niet alleen ik, maar
ook anderen stoorden zich aan de
manier waarop men kennelijk in
een openbare eetgelegenheid over
werknemers/sters praat. Toen ze de
uitsmijter, met drie eieren, hadden
verorberd vroeg Krijt 1 om de rekening. Toen ze aanstalten maakten te
vertrekken, kon ik het niet nalaten.
Ik stond in dubio, wilde eigenlijk zeggen "Doe de groeten aan Willem en
wens hem sterkte", maar ik bedacht
me. Ik groette hen vriendelijk met
"Doei"!
Luistervink
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Kort Nieuws

Rommelmarkt RK Kerk Vinkeveen

Mijdrecht

Op zaterdag 28 augustus wordt
weer de jaarlijkse rommelmarkt op
het kerkplein voor de RK kerk te
Vinkeveen gehouden. De spullen liggen zo veel mogelijk gesorteerd op
de kramen, waardoor het ‘snuffelen’
wordt vergemakkelijkt. Er is een
ruim aanbod van servies, glaswerk,
speelgoed, fietsen, kleding, heel veel
boeken, maar ook prachtige curiosa
die een bod mee dan waard zijn.
Op het middenterrein staan kleine
meubelen, bloempotten e.d. Ook kan

Poppentheater in
De Meijert
Zondag 29 augustus is in De Meijert
voor kinderen van 3 t/m 12 jaar een
speciaal optreden van het poppentheater van Roelof Speelman, met
een hele spannende voorstelling
getiteld: “Kom maar op!”
Timmy leeft z'n leventje, totdat hij
op een dag meer wil. Hij hoort van
een schat die ergens verborgen
moet zijn en gaat op zoek. Hij komt
verschillende mensen tegen die hem
de weg wijzen. Totdat hij niet meer
weet waar hij moet zoeken. Als hij
het dan uiteindelijk, na veel zoeken,
opgeeft... Het programma duurt
van 10 tot 11.30 uur. In een andere
zaal van De Meijert is de wekelijkse
samenkomst van evangelische gemeente Cama Parousia. De ouders
zijn hier van harte welkom. Info op
info@waaromleefje.nl of telefonisch
op 0297-272048.

Wilnis

Verloting
Ontmoetingskerk
start op 1 september
De Ontmoetingskerk in Wilnis
start op 1 september 2010 met
de verkoop van loten, waarvan de
opbrengst is voor de renovatie van
het kerkgebouw. De fundering van
de voorgevel moet extra ondersteund
worden en daarvoor is geld nodig.
De loten kosten 5 euro per stuk en
zijn te koop in de winkel van juwelier
Nant Hartel in de Raadhuisstraat in
Wilnis en tijdens de Najaarsmarkt
op 11 september a.s.. De trekking
vindt plaats op 6 november 2010
om 21.00 u tijdens de jaarlijkse
veiling van de Ontmoetingskerk in
gebouw De Schakel, Dorpsstraat 21
te Wilnis. Door de medewerking van
een aantal sponsors kunnen wij een
prachtig prijzenpakket aanbieden:
Hoofdprijs: een fiets van De Haan
Fietsen; een tent van Van Bergen
Sport; een dames- en herenhorloge
van Nant Hartel; een mini laptop;
een magnetron van Expert; een
Pizzagrill; Gourmetschalen van René
van der Schaft; fototaarten; dinerbonnen van De Waard; bonnen van
Bots Diervoeders en nog veel meer.
Koop een lot en steun daarmee de
restauratie van de Ontmoetingskerk!

Mijdrecht

Bijbelstudieavonden
bij De Weg
Dit najaar vinden om de veertien
dagen op de maandagavond Bijbelstudie en Toerustingavonden plaats in
Evangelische Gemeente De Weg.
Cees Goedhart spreekt aanstaande
maandag 30 augustus over “De
feesten van Israël”. Een ieder die
hiervoor belangstelling heeft, is van
harte uitgenodigd. De avonden beginnen om 20.00 uur. Vooraf wordt
er koffie geschonken. De Weg is
gevestigd aan de Industrieweg 38F
in Mijdrecht (ingang links naast
Karwei).
Kijk voor info op: www.deweg.net.

men van zichzelf of met een groepje
mensen een foto laten maken, met
of zonder leuke attributen. De foto
krijgt u per e-mail of u kunt hem
laten afdrukken. De opbrengst van
de rommelmarkt, die duurt van 10
tot 16 uur, is voor de verfraaiing van
de Heilig Hart kerk. Tijdens de rommelmarkt is de kerk te bezichtigen
en kan men ook de toren beklimmen,
van waaruit genoten kan worden
van het prachtige uitzicht over de
Vinkeveense Plassen.

Inwoonster Wilnis wint LCD TV van Philips
Melissa van de Kroon uit Wilnis is een van de gelukkige winnaars van
de KARWEI-Zomercampagne. Zij mocht deze week uit handen van
Bart Fischer, assistent bouwmarktmanager van KARWEI Mijdrecht,
een 32 inch LCD TV van Philips in ontvangst nemen.
“De opening van onze 125ste
bouwmarkt was een mooie reden
om alle klanten te laten meedelen
in ons succes en daarom verloten
we zes weken lang elke week een
grote prijs,” legt Marco Kruse,
bouwmarktmanager van KARWEI
Mijdrecht uit.
De afgelopen weken werden al
Rondeveense klanten verrast met
een scooter en een Nespresso-apparaat en deze week dus de LCD-TV.
De komende weken zijn er in deze
Zomercampage nog een minilaptop,
een Bose sounddock inclusief Apple
iPod Touch en een bakkersfiets te
winnen. Maar er is meer. “Tot en
met 29 augustus krijgen klanten op

vertoon van hun KARWEI KAART,
of de klantenkaart van een andere
bouwmarkt 20% korting op hun
gehele aankoop, met uitzondering
van de folderaanbiedingen,” vertelt
Marco Kruse.

vervolg van voorpagina
Terwijl de eerste klanken van een speciaal voor dit jubileum gecomponeerde
mini-opera 'Liefde in de Bovenlanden' over de akkers klonken, ging de eerste
groep natuurliefhebbers aan boord van De Bovenlanden voor een vaartochtje
door het mooie gebied. Bij terugkomst konden ook zij genieten van de miniopera, met Maura Breur (zakenvrouw), Martin Verrips (visser), muzikaal
ondersteund door Irina Parfenova (piano), in de regie van Pieter Scholten.
Doorlopend waren er activiteiten voor de kinderen, zoals o.a. tekenen en schilderen op boomschijven, en op avontuur met je schepnet.
foto's rob isaacs

Uniek zangproject in Mijdrecht van start
In april 2011 bestaat het ROMkoor 25 jaar en ter gelegenheid
van dit jubileum zal de operette
“Im Weissen Rössl” op 2 en 3 april
2011 worden uitgevoerd in Mijdrecht. De bedoeling is dit groots
op te zetten. Daarom is gekozen
om, naast de huidige leden van het
ROM-koor, andere belangstellenden uit te nodigen aan dit muziekspektakel deel te nemen. Wil je
ook een keer meespelen en zingen
in een muziektheaterproject? Dan
is dit je kans. Het ROM-koor nodigt
je dan ook van harte uit hier aan
deel te nemen. Tijdens de goed
bezochte openbare repetitie op 1
juli jl. heeft zich al een aantal mensen opgegeven, maar er is zeker
nog plaats voor alle stemgroepen.
De repetities worden gehouden
op donderdagavond tussen 20.00
uur en 22.30 uur in Basisschool
“De Fontein”, aan de Joh. van
Renessestraat in Mijdrecht. Als je

overweegt deel te nemen aan het
project dan is er op 2 en 9 september al gelegenheid om een repetitie
bij te wonen.
Wanneer je een mooie stem hebt
dan is er mogelijk een solo-rol voor
je weggelegd, maar wil je in het
koor meezingen, dan kan dat ook.
En is zingen niet helemaal jouw
ding dan is er vast en zeker een
leuke speelrol voor je weggelegd in
dit vrolijke muziekstuk.
De dirigent van het ROM-koor,
Ferninand Beuse, is een uitstekend
musicus en een bekende van vele
zangliefhebbers in de wijde omtrek.
De regie wordt verzorgd door Toine
Pauwe, een creatieve en kundige
regisseur die zijn sporen, ook bij het
ROM-koor, al ruimschoots verdiend
heeft.
Informatie over het ROM-koor is
te vinden op www.romkoor.nl of bij
Wiebe van der Schaaf, tel: 0622561791 of via info@romkoor.nl.

Duo Letske en Sander on tour
Dinsdag jl. werden de bewoners van Zorgcentra De Ronde Venen op de locaties Zuiderhof en Nieuw Avondlicht getrakteerd op een bijzonder optreden van het muzikale getalenteerde duo Letske Hofstra en Sander Spaan.
Beiden volgende opleiding muziektheater aan het ArtEZ conservatorium,
hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Het repertoire dat zij brengen is
zeer breed: van klassieke luisterliedjes tot popsongs. De zang is solo en
tweestemmig en de begeleiding is in handen van Sander op piano en gitaar.
Zij treden regelmatig op bij feestjes, concerten en andere gelegenheden.
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Herfstachtige scootmobieltocht Kort Nieuws
Met zeven scootmobielen en hun
bestuurders hebben er vorige week
weer een fijne tocht van gemaakt.
Volgens buienradar zou de regen
om 10 uur stoppen, dus werd er
na de koffie om 10 uur vertrokken
naar de Noordhoek in Noorden. De
buienradar had niet helemaal gelijk,
want de groep moest regen en wind
trotseren. Eerst werd de kaarsenmakerij bezocht en daarna hebben
wachtte een heerlijk kopje koffie

met de gebruikelijke appeltaart. Na
een bezoekje van de dames uit het
gezelschap aan het kringloopwinkeltje, kwam het gezelschap na een
geslaagde tocht zelfs nog droog in
Mijdrecht aan. Eén van de deelnemers merkte op, dat ze met dit weer
er nooit in haar eentje erop uit zou
zijn gegaan. De volgende en laatste
tocht van dit jaar is op 21 september.
Aanmelden bij het servicepunt, tel.
0297-587600.

Vogels in de Venen
Op donderdag 9 september 2010
organiseert natuurvereniging
De Groene Venen haar jaarlijkse
jeugdavond. Tijdens Boomfeestdag
in maart hebben leerlingen van de
verschillende scholen in ons dorp
een geraniumstekje ontvangen. Met
veel geduld hebben zij deze stekjes
opgekweekt tot mooie bloeiende
planten. De planten worden door
een bloemist beoordeeld en tijdens
de jeugdavond zal bekend worden
gemaakt wie de prijswinnaars zijn.
Daarna zal Marc Keulers van Vogelbescherming Nederland een lezing
geven over Vogels in de Venen. Zo
leer je welke bomen of struiken
vogels aantrekken, welk voer je
ze moet aanbieden en in welke

struiken vogels graag nestelen of
schuilen. Marc zal op alle vragen
die kinderen hebben antwoord
geven zodat iedereen voortaan een
tuin vol tuinvogels kan hebben.
Alle kinderen (en natuurlijk ook
hun ouders) zijn van harte welkom.
Aan het einde van de avond zal
ook nog eens een verloting van
een leuke extra prijs onder alle
aanwezige kinderen plaatsvinden.
Redenen genoeg dus om te komen.
Plaats: Dorpshuis De Boei in
Vinkeveen. Donderdag 9 september,
aanvang 18.30 uur, toegang gratis.
Voor meer informatie bel je met
Charlotte Smit op telefoonnummer
0297 261576.

Mijdrechtenaar zet FootGolf op de kaart
Heeft u het op TV voorbij zien komen? Het Nederlands Kampioenschap
FootGolf met vele bekende voetballers. Mede dankzij de Mijdrechtenaar Rens Elbertsen is het nu voor iedereen mogelijk om in dezelfde
ambiance deze nieuwe sport eens te proberen.

Van Rijn Racing strandt in B-finale
De laatste wedstrijd voor het NK
Rallyracing op Nederlandse bodem
eindigde dramatisch voor het team
van Van Rijn Racing. Hoewel net
naast een directe plaatsing was gegrepen voor de A-finale, mocht het
team zich vanaf pole-position in de
B-finale proberen te plaatsen voor
de eindstrijd. Deze race strandde
echter kort na de start door een
crash: het startveld raakte met
elkaar in de knoop en de Cordoba
van Dennis van Rijn werd hard rond

geduwd. Het ging te snel om te kunnen corrigeren en met veel schade
aan de wagen, moest de handdoek
in de ring worden gegooid. Met
slechts 3 punten, eindigde Van Rijn
Racing hun seizoen in Nederland.
Op het circuit van het Belgische
Maasmechelen krijgt het team nog
een kans om een plaats in de top
tien te bemachtigen. Deze worden
op 26 september en 10 oktober
verreden. Dan is het seizoen 2010
echt ten einde.

Sinds in 2009 het Nederlands
Kampioenschap in Nijmegen werd
gehouden, is FootGolf een officiële
sport, compleet met een landelijke
bond. Deze Nederlandse FootGolf
Bond organiseert nu op diverse
plaatsen clinics, bedrijfsevenementen en toernooien. Eerst kon deze
sport door geïnteresseerden alleen
beoefend worden bij een boer in
een weiland of bij enkele Pitch
en Putt-vestigingen, maar tegenwoordig kan dit ook op een echte
golfbaan. Volgens Rens Elbertsen is
hierdoor de uitdaging veel groter:
“Met enkele golfbanen hebben
we afspraken kunnen maken om
deze sport te introduceren. Met
de bunkers, heuvels, waterpartijen
en lengtes tot 350 meter is het
lopen van de negen holes een echte
uitdaging voor iedereen.” Komende
weken worden op golfbaan De
Hoge Dijk in Amsterdam Zuidoost
FootGolfdagen georganiseerd,
waarbij iedereen kan komen spelen.
“Daarmee willen we iedereen
de kans bieden om deze sport te

Wilnis

Vrouwenochtend met
Meta de Visser
Vrouwen van de Hervormde
gemeente Wilnis organiseren een
vrouwenochtend met Meta de
Visser.
Op donderdagochtend 2 september komt Meta de Visser spreken
over ‘vrij – blij – en moedig leven’.
Door middel van enkele voorbeelden/oefeningen laat zij horen en
zien wat dit betekent. Hoe kan
humor helpen in je geloof(s)leven?
Je kunt God missen door….?
Kennis alleen verandert niet,
deelnemen en ervaren wel. Zo kan
iets wat anders gaat, ook heel leuk
zijn!
De vrouwenochtend wordt gehouden in gebouw De Roeping,
Kerkstraat 12 te Wilnis en duurt
van 9.30 tot 11.30 uur.
Vanaf 9.00 uur koffie/thee.
Kinderoppas aanwezig. Meer info.
Alie tel. 0297-289122, Karin
0297-271979, Matty 0297288292.
Of mail naar:
jannybroere@solcon.nl

De Hoef

Zondag 29 augustus
Fietspuzzeltocht van IJsclub Hou
Streek De Hoef - 35 km
Locatie: start bij HSV-kantine aan
Schattekerkerweg in De Hoef
Tijd: vertrek tussen 11.00-13.30
uur

Baambrugge

Zondag 29 augustus
Skeelerclinic door Viks-marathonschaatsteam in Baambrugge
Locatie: skeelerbaan Ijsclub
Baambrugge
Tijd: 14.00 uur – wedstrijden/
demo’s om 15.00 uur
Voor: kinderen tot 12 jaar
Aanmelden vóór 22 augustus:

www.viks-schaatsteam.nl
ervaren. We beloven iedereen een
uitdagende en speciale ervaring!”
De FootGolfdagen worden gehouden op zaterdag 11 september,
zondag 26 september en zaterdag
16 oktober tussen 14.30 en 16.30
uur. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.nfgb.nl.Ook kunt
contact opnemen door een mail te
sturen naar rens@nfgb.nl.

Thrianta is fraaiste konijn jongdierenkeuring
Het konijn Thrianta van W. Plasmeijer uit Uithoorn is zaterdag jl. uitgeroepen tot 'fraaiste konijn van het geheel' tijdens de tweede keuring die
de Wilnisser kleindierenvereniging Onze Langoren hield in Nieuwveen.
Ook keurmeester De Zeeuw gaf zowel het predicaat 'fraaiste konijn
van de keurmeester' als 'fraaiste konijn van de keurmeester op één na'
aan Thrianta; de voorkeur van keurmeester Oomen ging naar de Nieuw
Zeelander Wit van B. Ratterman uit Uithoorn. Het Meissner Hangoor
van P. Koster uit Vinkeveen kreeg van keurmeester Oomen het predicaat
'fraaiste konijn van de keurmeester op één na'. Bij de jeugdleden waren
de fraaiste dieren: Klein Lotharinger van Lex Felix uit De Hoef en de
Nederlandse Hangoor Dwerg van Dave de Vries uit Mijdrecht.
						
foto rob isaacs

Regio

Wandeltocht rond
Zegveld en De Meije
Wandelkring Weyde Blick organiseert op zaterdag 4 september 2010 de wandeltocht rond
Zegveld en De Meije. De routes
voeren door de mooie omgeving
van het polderriviertje De Meije,
de Nieuwkoopse plassen en de
omringende veenweiden. Er zijn
afstanden van 7, 10 en 25 km
(horeca aanwezig) en er wordt
gestart van 9 tot 11 uur vanuit
Gasterij de Milandhof, Middenweg
2 in Zegveld. Deelname: € 3,50;
wandelbondleden € 2,50. Inlichtingen:

www.wandelkringweydeblick.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN

Conincksmeer 20 te Vinkeveen
De woning die ik ga bezoeken aan de Conincksmeer ligt een beetje verscholen
in Vinkeveen.
Als je over de Heulbrug omhoog rijdt
zie je aan je rechterhand heel veel
groen en daar achter, verderop een
rijtje huizen. Daar staat de woning
aan de Conincksmeer nummer 20.
Heerlijk rustig gelegen met een
mooi groen plantsoen voor de deur.
De bewoonster wil me graag rondleiden door de woning. Zij heeft hier
jarenlang met veel plezier gewoond
en kan me dan ook veel over de
woning en de buurt vertellen.
We beginnen de rondleiding op
zolder waar met een dakopbouw een
grote zolderkamer is gecreëerd.
Er ligt een aansluiting voor de tv en
het internet en wanneer nodig kun je
hier ook nog een wastafel plaatsen,
want de aansluiting is aanwezig.
Op de overloop is behoorlijk wat
bergruimte en tevens is hier de cv
geplaatst.
We gaan naar de eerste verdieping
waar 2 slaapkamers en de badkamer
liggen.
De slaapkamer aan de achterkant is
enorm groot, hier is van 2 kamers 1
kamer gemaakt.
De kamer aan de voorkant is
momenteel in gebruik als kantoorruimte, maar hier kun je met gemak

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

een slaapkamer van maken. De badkamer is ook erg ruim, en er zit een
computergestuurd whirlpoolligbad
in waar je heerlijk in kunt bubbelen
of je laten masseren. Eigenlijk een
must in je badkamer om lekker te
ontspannen. Er is een aparte douche
en een dubbel wastafelmeubel
met heel veel kastruimte wat altijd
handig is.
De bewoonster vertelt dat alle binnendeuren zijn vernieuwd, deze zijn
nu van hardhout, wat erg mooi oogt.
Boven de deuren zijn de raampjes
vervangen door glazen blokken wat
een leuk effect geeft.
Dan op naar de begane grond. Er is
een ruime hal met een nette garderobekast en een vernieuwd toilet. Dit
is in dezelfde stijl als de badkamer.
In de woonkamer en keuken liggen
plavuizen met vloerverwarming. De
keuken heeft enorm veel kastruimte
en is voorzien van alle benodigde
apparatuur. Er is zelfs een snijmachine aanwezig waar je vlees, kaas
of brood mee kunt snijden.
Via de ruime woonkamer lopen we
zo de tuin in die erg onderhoudsvriendelijk is en er netjes uitziet. Hij
is op het zuiden gelegen dus je kunt
er lekker van de zon genieten. Er is
een elektrische zonwering geplaatst
zowel beneden als op de eerste
verdieping, en er is een elektravoorziening waar je verlichting of tuingereedschap op kunt aansluiten. Via
een deur kom je op het pad achter
het huis vanwaar je zo de straat in
kunt fietsen of lopen.
In de voortuin staat nog een schuur
waar je fietsen en andere zaken
in kwijt kunt. Ook hier is elektra
aanwezig. Wat handig is, is dat er in
de voor- en achtertuin een vorstvrije
buitenkraan zit.
De woning is erg goed onderhouden
en biedt behoorlijk wat ruimte.
De ligging is ook perfect, rustig
maar toch overal dichtbij. Je fietst
bijvoorbeeld in 5 minuten naar het
winkelcentrum, en ook scholen en

het openbaar vervoer liggen op kort
loop- of fietsafstand.
Kortom een heerlijke woning waar
je met veel plezier zult wonen.
Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,4
Snelweg A2		 5,1
Bushalte		 0,4
Basisschool		 0,8
Sportcomplex		 1,4

Facts & Figures
Conincksmeer 20, Vinkeveen
Vraagprijs € 299.000,- k.k
Perceelsoppervlakte 138 m2
Inhoud 375 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Ruijgrok Makelaars
Hofland 19
3641 GA Mijdrecht
Telnr: 0297-283375
info@ruijgrok.nl

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press
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Wethouder Jan van Breukelen
opende vorige week vrijdag samen
met wethouder Jobke Vonk-Vedder
van de gemeente Abcoude de tentoonstelling Beuken & Braken. Deze
tentoonstelling van Museum De
Ronde Venen gaat over hennepteelt
in de Gouden Eeuw. Onder toeziend
oog van de directeur van het
museum Maarten Kentgens ‘hakten’
beide wethouders de knoop door
van een scheepstouw, gemaakt van
hennep.

Op het beachvolleybaltoernooi op het Wilnis Festival was voor het eerst
een team van het CDA aanwezig, dat gelijk de tweede plaats veroverde.
'Beginner's luck' of een geduchte tegenstander? We gaan het meemaken.
Met die kleur groen is in elk geval niks mis!
foto rein kroon

Dinsdagmiddag jl. heeft een
bewoner van de Tuinderslaan
de hulp ingeroepen van
de brandweer nadat hij bij
graafwerkzaamheden mogelijk
een gasleiding had geraakt.
De brandweer heeft een
onderzoek ingesteld naar het
sissende geluid dat uit de grond
kwam. Op ongeveer een halve
meter diepte bevond zich inderdaad een kapotte gasleiding.
Er was geen direct gevaar voor de omgeving omdat er door de harde wind geen gaswolkof ophoping kon
ontstaan. Gasbedrijf Eneco heeft het lek gedicht. foto sven pothuizen

Motion Gietvloeren; voor wie op
zoek is naar een unieke vloer
In Amsterdam-Zuidoost vindt u een bedrijf dat zich geheel heeft gespecialiseerd in gietvloeren. Voor de
prijs van een mooie parketvloer haalt u daar een fraai gegoten vloer in huis. Strak en in de kleur of kwaliteit
waarin u dat wenst. Een aankoop die u jarenlang woonplezier gaat opleveren. Het hoe en waarom vertelt
Nick de Vink, één van de mensen van het verkoopteam Motion Gietvloeren.
door paul bosman

Nick staat ons te woord in de
sfeervol ingerichte showroom van
het Amsterdamse bedrijf, dat vlak
bij IKEA is gehuisvest. “Gietvloeren
hebben qua toepassing hun oorsprong in de industrie. Bedrijfshallen, showrooms voor bijvoorbeeld
autobedrijven of zorginstellingen.
Basis was de vloeistofdichtheid
van het product en de zogenaamde
chemische resistentie. Dat is sinds
een aantal jaren aan het veranderen. Particulieren hebben de vloer
ontdekt en ook kantoren maken
steeds meer gebruik van deze, zeg
het maar, bijzondere vloerbedekking.”
Naast parket en vloertegels heeft
de gietvloer zich inmiddels een
vaste plek verworven. Het is beslist
niet meer zo dat de vloer uitsluitend mag bestaan uit een beperkt
aantal kleuren. Motion levert zowel
mono, in (bijna) iedere gewenste
kleur, als ook Motion Mix; twee
kleuren die in gelijke hoeveelheden
door elkaar worden gemengd. Het
contrast dat daardoor ontstaat, is
geheel naar eigen wens in te vullen.
“Zo creëer je je eigen vloer, naar

- foto patrick hesse

eigen smaak, passend bij je eigen
stijl,” aldus Nick. Ook is het mogelijk een kunstenaar uit te dagen
een Motion Art samen te stellen.
In samenspraak met de klant wordt
een vloer ontworpen die menig
bezoeker zal verbazen.
De uitdaging om steeds weer
nieuwe wegen te bewandelen,
is Motion op het lijf geschreven.
Motion Sparkle bijvoorbeeld die als
een fonkelend juweel mag worden
omschreven. Ten slotte wordt het
assortiment gecompleteerd met de
Motion Trans. Men levert zelf een
digitale foto aan, die vervolgens
verdwijnt onder een transparante
gietvloer!
Motion onderscheidt zich van
andere leveranciers van gietvloeren
door het leveren van een systeem
dat men als Elite omschrijft. Deze
vloeren zijn nog kras-, slijt- en
kleurvaster dan de voorheen geleverde vloeren. Vooral de zekerheid
van een 100% kleurvaste vloer
spreekt de mensen erg aan, een
extra stukje zekerheid dat minstens
vijf jaar de vloer garandeert.

Maatwerk is Motion op het lijf
geschreven. Door jarenlange ervaring en het bijblijven in een steeds
wisselde markt, verzekert Motion
kopers een optimale prijs kwaliteitverhouding. Daarmee onderscheidt
men zich van de rest van het
segment. Het is niet voor niets dat
architecten Motion graag als gesprekpartner zien bij het ontwerpen
van projecten. Groot en klein.
Met vestigingen in Amsterdam,
Geleen, Dronten en plannen voor
een vestiging in Rotterdam of Den
Haag mag Motion Gietvloeren als
grootste aanbieder van estetische
gietvloeren in Nederland worden
gezien. Men rekent heel Nederland tot werkgebied. Nick de Vink
en zijn collega's laten u graag zes
dagen in de week kennismaken met
de vele mogelijkheden die de gietvloer ook voor uw interieur biedt.
Voor aanvullende adviezen staat er
zelfs een gerenommeerde binnenhuisarchitecte klaar, die u van gedegen advies voorziet. Kortom, ontdek
de wereld van de gietvloer en laat u
zich eens vrijblijvend verrassen.

Kijken op www.gietvloeren.nl of
www.motionvloer.nl kan ook.
Daar begint immers de voorpret.
Motionvloer BV
Hettenheuvelweg 16
1101 BN Amsterdam-Zuidoost
T: 020 34 20 400
E: info@motionvloer.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08:30 uur
tot 17:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00
uur
Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar van 08:30 uur tot
20:00 uur.
U kunt 6 dagen in de week vrijblijvend naar binnen lopen.
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Familieberichten
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. 300 dpi of 1800 x
1200 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

Met verslagenheid maken wij bekend dat afgelopen zaterdag is overleden
ons lid, leider van het G-voetbal en clubscheidsrechter de heer

Frits Hennipman
Wij gedenken in dankbaarheid Frits voor de vele inspanningen die hij
heeft verricht voor het G-voetbal bij Argon en voor zijn functioneren als
clubscheidsrechter.
Wij wensen zijn vrouw Annemieke, zoons Martin en Wesley alle mogelijke sterkte toe in de komende ongetwijfeld zeer zware periode.
Bestuur Sportvereniging Argon

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

DE GROENE VENEN

Gospelkoor De Rovenians start nieuw seizoen
Gospelkoor De Rovenians is weer
gestart met de repetities voor de
komende winter. Ook voor de zomervakantie is al druk gerepeteerd
voor het komende kerstconcert.
Oude en vooral ook veel nieuwe
nummers worden op dit moment
ingestudeerd. Samen met Brassband Concordia en Gospelkoor De
Rovenians hoopt men een bijzonder
kerstconcert te geven op zaterdag
18 december 2010. Noteer deze
datum vast in uw agenda! Anderhalf jaar geleden is voor het eerst
gezamenlijk een concert gegeven.
Dit is zo goed gevallen bij beide
dirigenten, het koor, de brassband,
maar vooral ook bij het publiek, dat
besloten is opnieuw een gezamenlijk concert te organiseren.
Uiteraard zitten De Rovenians tussendoor niet stil en zullen zij regel-

matig hun medewerking verlenen
aan diensten in en buiten De Ronde
Venen. Er wordt hard gewerkt aan
een themadienst. Wie het koor eens
wil horen zingen, is welkom om op
3 oktober a.s. te komen luisteren in
de ochtenddienst van 10.00 uur van
de Janskerk in Mijdrecht of bij een
van de andere optredens.
Bij De Rovenians is altijd ruimte
voor nieuwe zangers, zangeressen
en bandleden.
Ben jij tussen de 16 en 45 jaar en
lijkt het je leuk om bij ons te komen
zingen, kom dan gerust eens langs
op maandagavond als we aan het
repeteren zijn. Wij repeteren in De
Rank in Mijdrecht op maandagavond van 20.15 -22.15 uur. De
deur staat altijd voor je open. Kijk
voor meer informatie op

www.rovenians.nl.

Startersleningen zijn op
Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 17 augustus jl. besloten om het huidige startersbeleid en de ingezette beleidsinstrumenten te evalueren. Een van de ingezette instrumenten is de
starterslening. Dit is een lening van de gemeente die startende kopers
tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid geeft om een eerste
woning te kopen en de woonlasten te verlagen.
Sinds 2004 zijn aan 58 starters
op de Rondeveense woningmarkt
leningen verstrekt. Nu zijn de
startersleningen op. Dit heeft
voornamelijk te maken met het feit
dat vanaf 26 mei 2010 de subsidie
van het ministerie van VROM is
gestopt. Deze subsidie hield in dat
van iedere starterslening die werd
afgegeven, het ministerie de helft
bijdroeg. Door het vervallen van de
subsidie worden de startersleningen
nu volledig uit het gemeentelijke
budget verstrekt.
Dit jaar zijn ook meer leningen
aangevraagd dan voorgaande jaren.
In 2008 zijn drie leningen afgegeven, in 2009 zijn achttien starters
geholpen met een lening en in de
eerste helft van 2010 zijn al acht-

tien leningen verstrekt.
Tot slot zijn er lagere inkomsten uit
rente en aflossing dan verwacht. De
startersleningen vormen een zelfvoorzienend fonds: van de rente en
aflossing die de gemeente ontvangt
van de verstrekte startersleningen,
kan zij een nieuwe lening voor starters op de woningmarkt aanbieden.
Dit alles heeft ertoe geleid dat
het gemeentelijke budget voor de
startersleningen eerder op is dan
verwacht.
Vanaf oktober start de gemeente
met het opstellen van een nieuwe
‘Woonvisie’. In de nieuwe ‘Woonvisie’ wordt onder andere bepaald
welke beleidsinstrumenten van
2011 tot 2016 worden ingezet.

Discotheek La Paix morgen
weer open na zomerstop
Na de zomerstop opent de Mijdrechtse discotheek La Paix morgen,
zaterdag 28 augustus, haar deuren weer. Het feest 'Urban is Tof' zal
het nieuwe seizoen inluiden. Discotheek La Paix begint inmiddels
aan haar derde seizoen als enige discotheek in de gemeente.

Richard
Groenewegen

40
jaar

Onze vriend Berry Scherphuis
wordt

40

,

Of hij altijd zo gezellig is???

Tijdens deze openingavond staat La Paix in het teken van alle populaire
dansstijlen; van urban tot reggaeton, van eclectic tot house. De DJ's
op deze avond zijn Erik Walker, Robinho en NIT SoundSystem. Met
deze avond wil La Paix ingaan tegen de trend dat discoavonden steeds
eentoniger worden. Organisator Stefan Meilof zegt hierover: "Vaak hoor
je tijdens een avondje stappen nog maar een of twee muziekstijlen door
elkaar, dit verveelt gewoon vrij snel. Naar ons idee zitten veel mensen te
wachten op een avond met diverse dansbare muziekstijlen."
De avond duurt van half 11 tot 4 uur 's nachts en bezoekers kunnen voor
5 euro naar binnen. Wanneer de bezoekers een kortingsflyer meenemen,
is de entree slechts 3 euro. Deze kortingsflyers zijn te vinden in diverse
winkels in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. De minimumleeftijd voor alle
avonden in La Paix is 16 jaar.
Ook in september heeft La Paix een druk en divers programma. Zo zullen er bijvoorbeeld een bandjesavond en een schuimfeest georganiseerd
worden.
Meer informatie over de Mijdrechtse discotheek is te vinden op de
website www.discotheeklapaix.nl.
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Dr. Beeker

Vervelende vakantievriendjes
Onze dochter is op vakantie met een
stel vrienden en vriendinnen. Net
als de rest van mijn 18-20 jarige
populatie is ze afgereisd naar een
vakantieland met als voornaamste
attractie goedkope alcohol en veel
meer jonge mensen. Tegenwoordig
gaan ze naar Bulgarije, want –zo
vertelde mijn dochter– daar kost het
bier maar 29 cent! Ten tijde van de
Berlijnse muur verbleef daar het Russische politbureau, maar nu worden
de hotels bevolkt door jeugdigen uit
het westen. De stranden niet, want
als je je 's avonds klem zuipt, slaap je
natuurlijk eerst uit tot de lunch of zo.
De hotelketens bieden met een gerust hart logies met ontbijt aan; er is
toch geen hond die daar gebruik van
maakt. Ieder Bulgaars biertje telt
voor twee boterhammen, dus na een
nachtje doorhalen heb je met gemak
een heel bruin achter de kiezen. Ik ga
er van uit dat mijn dochter verstandig
is. Als dat nu niet het geval is, heeft
de opvoeding gefaald, maar kan ik
daar niets meer aan veranderen.
Waar het om gaat is, dat alcohol
zoals bekend (zie eerdere stukjes)
op de frontaalkwab van de hersenen
werkt, toevallig zitten daar ook de
gewetensfuncties. En nou zou je
zoals het een verstandige volwassene
betaamt natuurlijk moeten vrijen met
een condoom, maar je frontaalkwab
vertelt je dat niet meer! En het zetten van een Bulgaarse tattoo is –hoe
vet dan ook– niet zo verstandig als
je ziet dat die Bulgaar zijn materiaal
even afspoelt onder de kraan, maar ja
die frontaalkwab!
Ruzie maken met een Oostblok
portier omdat je niet in de disco mag,
hoewel je best nog recht kunt lopen
(terwijl die streep waar je overheen
loopt behoorlijk slingert), is niet slim.
Maar wie weet steriliseren ze de
spullen in zo'n ziekenhuis ook wel?
Het zijn maar voorbeelden, maar ze
gebeuren echt en voor je het weet
exporteer je behoudens de gebruikelijke souvenirs een vervelend vriendje.

Hepatitis-b
Vroeger was geelzucht in Nederland
een kinderziekte. Toen ik begon met
mijn opleiding, was het gebruikelijk
dat je af en toe een kanariegeel
kindje zag. Dat was hepatitis-a en
hoewel het in Nederland dankzij de
verbeterde hygiëne bijna niet meer
voorkomt (het wordt door met ontlasting besmet voedsel of via wc-brillen
enz. voortgebracht), kon het toch ook
niet zo veel kwaad want iedereen
werd weer beter.
Maar hepatitis-b wordt overgebracht
door bloed op bloed contact, via ziekenhuizen, wonden, naalden, tattooshops, sperma en vaginaal vocht. In
eerste instantie krijg je een geelzucht
zoals ook met Hepatitis-a; alleen het
probleem is: het gaat vaak niet over.
Na verloop van tijd krijg je een chronische vermoeidheid en die ontstaat
door een chronische leverontsteking.
Uiteindelijk kan het zo zijn, dat de
lever helemaal naar de knoppen gaat,
en als dat niet zo is maak je ook nog
kans op leverkanker. Maar het meest
vervelende: er is geen behandeling.
Er zijn wel wat behandelmethodes in
onderzoek, interferon schijnt iets te
helpen. Maar de belangrijkste behandeling is voorkómen van de infectie.
Vermijd dit soort contacten en als je
naar een land gaat waar hepatitis-b
voorkomt, vraag dan je huisarts om
vaccinatie. Overigens heb ik mijn site
vernieuwd en heb nu ten behoeve
van de reizigersvaccinaties een heel
nieuw invulformulier gemaakt. We
zijn nu nog beter in staat u te adviseren. Vanaf volgend jaar zullen alle
kinderen in het standaard vaccinatiepakket ook tegen hepatitis-b worden
gevaccineerd.
Chlamydia
Chlamydia is een bacterie, die lijkt
op de bacterie die vroeger Tuberculose veroorzaakte. Hij leeft obligaat
intracellulair, wat betekent dat
Chlamydia alleen kan overleven in
cellen, bijvoorbeeld die van het slijm-

vlies. Probleem is daarbij dat hij als
zodanig dus ook slecht op te sporen
is, hij zit goed verstopt. Chlamydia is
de meest voorkomende verwekker
van een SOA (seksueel overdraagbare aandoening) in Nederland. Het
beestje veroorzaakt bij vrouwen
onder andere afscheiding, blaasontstekingen, eileiderontstekingen, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, misgeboortes en permanente
onvruchtbaarheid. Bij mannen kan
hij een ontsteking van de plasbuis,
de bijbal of de prostaat veroorzaken.
Mensen kunnen heel lang drager zijn
van de Chlamydia, vooral vrouwen
kunnen jaren rond lopen met de
infectie, om er dan uiteindelijk achter
te komen dat ze onvruchtbaar zijn geworden. Behandeling is niet moeilijk,
een vrij simpele kuur met antibiotica
is voldoende, maar de complicaties
verdwijnen niet. Voorkómen is ook
simpel, gebruik een condoom, want
degene waarmee je vrijt kan dus
drager zijn zonder dat zelf te weten.
Na de vakantie kan je eventueel ook
testen; met een urine test of via een
wattenstaafje in de vagina of plasbuis
is de Chlamydia aan te tonen.
Gonorroe
Ook niet leuk, Gonorroe wordt veroorzaakt door een bacterie Neisseria
(omdat meneer Neisser hem in de
19e eeuw heeft ontdekt), en heet in
de volksmond een druiper. Daarmee
worden dan gelijk twee zaken duidelijk; Druiper duidt op afvloed van pus
uit de penis en de klachten komen
met name bij de man voor. Maar
pas op; in meer dan 50% van de
gevallen hebben vrouwen weinig of
geen klachten (misschien een beetje
blaasontsteking-achtige klachten),
maar zijn wel besmettelijk! Meest
voorkomende klachten zijn afscheiding en pijn met plassen. Behandeling; het wordt saai maar alweer
het condoom, en anders antibiotica.
Testen na de vakantie net als bij de
Chlamydia.

Syfilis
Wordt veroorzaakt door een
treponema (een soort van micro
wormpje) en wordt via seksueel
contact overgebracht. Verhuist in no
time naar zo'n beetje alle delen van
je lichaam. Overal gaan de kleine
Treponemata vrolijk aan het werk
en er ontstaat een heel wisselend
beeld van ontstekingen, op zo'n
beetje alle plekken van je lichaam
(zweertjes bijvoorbeeld). Berucht is
de neurosyfilis waarbij opeens delen
van je lijf uitvallen. Na een tijdje
ontwikkelt zich een asymptomatische
latentieperiode, je hebt dan minder
of geen klachten, maar bent nog wel
besmettelijk voor anderen, na die
fase komt het eindstadium waarbij
er geen houden meer aan is en de
dood uiteindelijk volgt. Beroemde Syfilislijders (of waren het leiders): Al
Capone, Adolf Hitler, Egon Schiele en
Friedrich Nietzsche. Overigens vraag
ik me af, of die laatste twee niet toevallig een gemeenschappelijke bron
hebben 'geraadpleegd', aangezien ze
tijd- en cultuurgenoten waren, maar
dat terzijde.
Syfilis is in het eerste stadium goed
te behandelen met antibiotica, later
wordt dat moeilijker.
En als klapstuk; HIV.
Eigenlijk zou ik over het Humaan Immunodeficiency Virus niet veel meer
hoeven te vertellen. Het virus wordt
overgedragen via seksueel contact
en vermeerdert zich in de cellen van
het afweersysteem, het is zodoende
onbereikbaar voor de menselijke
afweer. Het is niet te behandelen en
veroorzaakt uiteindelijk een vermin-

derde afweer, waardoor je
bevattelijk wordt voor andere ziektes,
zoals schimmel infecties, longontstekingen of sommige kankervormen.
Nog niet zo heel lang geleden, toen
ik nog als huisarts in Amsterdam
werkte, kwam je dan tijdens diensten in van die opvanghuizen met
Aidspatiënten (als het virus zover is
dat je ziek wordt, heet dat Aids) en
daar lagen uitgemergelde mannen en
vrouwen heel langzaam dood te gaan.
Tegenwoordig worden er cocktails
van meerdere verschillende medicijnen gegeven waarmee de vermeerdering van het virus wordt tegengegaan
en daardoor kan je redelijk lang
in redelijke gezondheid leven. De
medicijnen hebben natuurlijk wel
bijwerkingen en je leven wordt nooit
meer hetzelfde als daarvoor. Je kunt
niet aan iemand zijn neus zien of hij
seropositief is (besmettelijk is) en de
besmetter zelf kan dat ook wel eens
niet zelf weten. Veilig vrijen dus!
Als je onveilig hebt gevreeën, kan je
na ongeveer 2-4 weken een bloedtest
doen, soms zie je dan al aanwijzingen
in het bloed, maar in sommige gevallen zie je dat pas na 6 maanden na de
infectie, maar genezing is dan dus al
niet meer mogelijk.
Geef je kind dus condooms mee op
vakantie, het zal je maar gebeuren
dat ze daar net even geen kleingeld
voor hebben!

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

Makelaardij Witte loopt voorop in social media
Makelaardij Witte loopt voorop in de regio als het gaat om het gebruik van nieuwe ontwikkelingen via internet. Arnold de Groot, directeur van Makelaardij Witte, volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet: “Iedereen heeft tegenwoordig toegang tot snel internet, niet alleen thuis, maar ook op je mobiele telefoon. De komst van social media hebben het gebruik en de
snelheid van handelen in een stroomversnelling gebracht. Om hier op in te spelen hebben wij op onze website bij al het aanbod buttons toegevoegd van sociale media zoals Twitter,
Facebook en Hyves. Daarnaast bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om een bezichtiging in de vorm van een film op internet te plaatsen.”
Jullie geloven dus in social media?
“Absoluut. Je ziet dat er één grote
ontmoetingsplaats op internet aan
het ontstaan is, waar iedereen berichten, foto’s en filmpjes kan delen
met vrienden, familie, collega’s en
bedrijven. Niet alles is even interessant, maar dat is niet belangrijk.
Waar het om gaat, is dat het leeft.
Wereldwijd zijn er bijvoorbeeld ruim
100 miljoen twitteraars en er komen
er circa 300.000 per dag bij!”
Hoe kan sociale media voor Makelaardij Witte iets betekenen?
“Op funda.nl staan momenteel ongeveer 213.000 huizen te koop. We
zien dat bezoekers van funda.nl met
name woningen die langer te koop
staan, links laten liggen. Onterecht,
maar wel begrijpelijk door het grote
aanbod. Met sociale media kunnen

bijvoorbeeld vrienden en famillie van
verkopers hun te koop staande woning toevoegen op bijvoorbeeld hun
Hyvespagina. Iedere bezoeker van
die Hyvespagina wordt zo geconfronteerd met die woning en kan deze
vervolgens ook toevoegen, etc. De
te koop staande woning verspreidt
zich zo als een olievlek op de sociale
media en deze extra aandacht kan
leiden tot een serieuze koper.”
Wat is de toegevoegde waarde van
een bezichtiging in de vorm van
een film?
“Met een film kun je de beleving
in en rond een woning veel beter
vastleggen dan met foto’s. Foto’s zijn
passieve beelden, die in veel gevallen
ruimtes groter en mooier laten lijken
dan ze eigenlijk zijn. Met een filmpje
kunnen we een koper veel beter

laten ervaren hoe het zal zijn om
in een woning te wonen. Een goed
voorbeeld is Groenlandsekade 83
te Vinkeveen, een prachtige vrijstaande villa aan het water. Omdat
de Groenlandsekade parallel loopt
aan de A2 haken veel mensen af.
Met de film laten wij horen dat er
geen geluidsoverlast meer is sinds de
reconstructie van de A2. Ook hebben
wij gefilmd op de Vinkeveense plassen om de beleving van de plassen bij
kopers in de huiskamer te brengen,
dit is tenslotte een belangrijk element van deze villa.”
Hoe zijn de reacties van kopers en
verkopers?
“Kopers die onze films hebben bekeken en daarna een afspraak hebben
gemaakt voor een bezichtiging waren erg enthousiast over deze nieuwe

manier van presenteren. Daarnaast
is het aantal bezichtigingen in korte
tijd gestegen en zijn we momenteel
in onderhandeling met een kandidaat
koper. Onze verkopers zijn ook zeer

tevreden met deze professionele
aanpak, hun woning valt hierdoor
immers meer op tussen het andere
aanbod en hun kansen voor een succesvolle verkoop worden vergroot.”
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Bibliotheek
wordt verbouwd
De vestiging Mijdrecht van de
Regionale Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen wordt verbouwd
en is daarom tussen 28 augustus
en 20 september gesloten. In die
tijd kunt u geen materialen lenen
in Mijdrecht. Voor het lenen
van boeken, dvd’s of tijdschriften, voor het terugbrengen van
materialen en natuurlijk voor het
lezen van een krantje kan men
terecht in de andere vestigingen
in Vinkeveen, Wilnis, Abcoude,
Loenen, Breukelen, Kockengen
en Maarssen en Maarssenbroek.
Kijk voor adressen en openingstijden op onze website:

DE GROENE VENEN

Dominee Laura Nagelkerke

Het jeugdwerk is ons
wat waard
Precies een jaar geleden maakte dominee Laura Nagelkerke de overstap van een kleine dorpsgemeenschap in de kop van Noord Holland
naar Mijdrecht. Zij ging daar als derde predikant bij de Protestantse
Gemeente in Mijdrecht aan de slag. In haar takenpakket is het jeugden jongerenwerk een speerpunt.
door piet van buul

Mijdrecht

“Er gebeurde hier al wel het een
en ander aan jeugdwerk,” stelt
Laura Nagelkerke vast. “Er is een
goed functionerende jeugdraad en
het jeugd- en jongerenwerk was al
onderdeel van de beleidsaandachtspunten van de kerken. Kijkend naar
de toekomst kun je vaststellen dat
die vooral door de jeugd en jongeren
zal moeten worden ingevuld. Vandaar dat men het jongerenwerk een
prominentere plaats wilde geven.
Daarvoor had men een jongerenwerker kunnen aanstellen. Maar het feit
dat men koos voor de aanstelling van
een predikant, geeft al aan dat men
het jongerenwerk een gelijkwaardige positie in de kerkelijke activiteiten wilde geven. Ik ben daar wel erg
blij mee, want het jeugdwerk is wel
wat waard. Zowel in de Janskerk als
in De Rank was er al een vaste predikant. We werken nu in een team
van drie, waarbij ik me overigens
niet beperk tot het jongerenwerk,
maar ook in het pastoraat en voor
andere zaken wordt ingezet.”

Op 4 september start het nieuwe
beeldhouwseizoen van het Atelier. We doen dat met een open
dag voor iedereen die belangstelling heeft voor het werken met
steen.

De jeugd centraal
Laura Nagelkerke is nu een jaar
actief in Mijdrecht. Ze bruist van
de energie en ze lijkt haar draai al
helemaal gevonden te hebben. Samen met de jeugdraad is er een heel
gevarieerd programma ontwikkeld.
Laura: “Voor de kinderen van de
basisschoolleeftijd zijn er elke zondag Kindernevendiensten tijdens de

www.bibliotheekavv.nl.
Ook de inleverbrievenbus is
gesloten; inleveren kan bij alle
andere vestigingen. Reserveren
van materialen kan altijd via de
website. Als u reserveert, denkt
u er dan even aan de afhaallocatie te wijzigen. Als lener van
Mijdrecht staat uw afhaallocatie
automatisch op Mijdrecht. Dit
kunt u handmatig wijzigen in
de vestiging waar u uw materialen wilt afhalen. Zodra uw
reservering binnen is, ontvangt u
bericht.

Open Dag Atelier
van Steen tot Beeld
op 4 september

Jong en oud, cursisten, oudcursisten en nieuwe belangstellenden, iedereen is welkom.
Heb je eerder deelgenomen aan
een cursus of workshop, is het
misschien een leuk idee als je op
de open dag langskomt om verder te werken aan een steen die
je bijvoorbeeld eerder niet hebt
kunnen afmaken. Of dat je een
nieuw beeldje of ketting maakt
van de kleine stenen die tijdens
de open dag beschikbaar zijn.
Nieuwe bezoekers vertellen we
graag over wat beeldhouwen
in het Atelier inhoudt, over
steensoorten en gereedschap
dat voor de bewerking nodig is.
Ook kun je meteen actief aan de
gang met steentjes die voor je
klaarliggen. Ervaring met beeldhouwen is niet nodig om een leuk
resultaat te krijgen.
We hopen dat het een gezellige
inloopdag wordt in het Atelier
van Steen tot Beeld aan de
Genieweg 45 in Mijdrecht.

- foto patrick hesse

ochtenddiensten in de Janskerk en in
De Rank. Daarnaast organiseren we
een paar keer per jaar speciale diensten, gericht op kinderen. Afgelopen
voorjaar was dat bijvoorbeeld het
kinderkerkfeest 'Leve de Lente’, dat
werd opgeluisterd door een kinderkoor, samengesteld uit leerlingen
van De Hoeksteen en De Fontein.
Eén keer per jaar hebben we een
aparte scholenzondag. Voor de iets
oudere jeugd is er de Jeugdkerk.
Elke eerste zondag van de maand is
er een aparte viering voor jongeren
van 12 tot en met 15 jaar. Voor
jongeren vanaf 16 jaar is er elke
tweede zondag van de maand in
gebouw Irene bij de Janskerk ‘Het
Hemels Gelag’. Dat zijn erg leuke
bijeenkomsten, geheel in de stijl van
de opgroeiende jeugd.”
Maar Laura trekt er ook met de
jongeren op uit. “We zijn met een
groepje zestien plussers dit jaar
naar Taizé in Frankrijk geweest.
Dat is een oecumenische kloostergemeenschap. We hebben daar veel
jongeren uit allerlei landen ontmoet
en het was heel inspirerend. In het
najaar komt er een aantal broeders
uit Taizé naar Rotterdam. We willen
daar nog wel iets mee doen.”
Samen met de jongeren
Laura Nagelkerke is er van overtuigd dat de kerk een belangrijke
rol kan spelen voor de jongeren.
“Veel jongeren zoeken met moeite

hun weg in onze gecompliceerde
maatschappij. Wij willen ze een
plek bieden waar ze met elkaar
kunnen zijn, met elkaar praten over
de dingen die hen bezig houden,
elkaar stimuleren en bemoedigen.
Dat doen ze ook met elkaar. Mijn rol
is daarin ondersteuning en begeleiding te bieden. Maar bij de opzet
en de invulling van de verschillende
activiteiten zijn het de jongeren die
letterlijk ‘de dienst uitmaken’,” stelt
Laura vast. “Laatst zijn ze naar de
voedselbank geweest. Dat heeft wel
indruk gemaakt. En je ziet dat er
daarna ook serieus wordt nagedacht
over de vraag welke bijdrage ze
zelf zouden kunnen leveren om het
leven van de mensen die het niet zo
makkelijk hebben, wat draaglijker te
maken.”
Startzondag op 5 september
Het kerkelijk jaar wordt zoals
gebruikelijk ingezet met de Startzondag. Dat is dit jaar op zondag 5
september. Door de Protestantse
Kerk Nederland is hiervoor het
thema Geloof, Hoop en Liefde
gekozen. Dit jaar is het tweede jaar
in de cyclus van de drie en heeft
de startzondag het thema ‘Vol van
Hoop’ meegekregen. Laura Nagelkerke: “Die startzondagen waren
van oudsher nogal naar binnen
gericht en vooral bestemd voor de
eigen gemeenteleden. We hebben

er dit jaar voor gekozen om wat nadrukkelijker naar buiten te treden.
Op die manier hopen we ook die
mensen voor wie het geloof en de
kerk niet zo’n belangrijke plaats in
hun leven inneemt, te bereiken. We
komen op die dag dan ook letterlijk
‘naar buiten’. We beginnen met de
kerkdiensten in de Janskerk met
medewerking van de Cantorij en in
De Rank. Daarna vinden er allerlei
activiteiten buiten de kerken plaatst.
Bij de Janskerk kunnen kinderen
stoepkrijten en kaarsen maken en
bij De Rank is er sport en spel. In
de doorgang in De Lindeboom zullen leden van Atelier De Kromme
Mijdrecht schilderijen exposeren,
geïnspireerd op het ‘Vol van Hoop’.
Er komt daar in De Lindeboom ook
nog een ‘dichtershoek’. In de Janskerk zal men kunnen genieten van
orgelmuziek. Het kinderkoor gaat op
het eind van de zondagochtend een
concert verzorgen in huize Nieuw
Avondlicht aan de Dorpsstraat. Er
zal die zondag dus volop beweging
zijn in het dorp. Wanneer men van
de ene kerk naar de andere wandelt
kan men vanzelf allerlei activiteiten
meebeleven,”aldus Laura Nagelkerke. “We willen laten zien dat
de kerk er is voor iedereen, en we
hopen dan ook dat veel mensen op 5
september een kijkje komen nemen.
Rond half drie zullen de activiteiten
worden afgesloten.”

Heel sexy, de collectie van de Kringkoop

Kom naar de spetterende
modeshow op 4 september
De Kringkoop bestaat 10 jaar en
wordt met een aantal geweldige activiteiten gevierd. Zo is er op zaterdag
4 september een spetterende modeshow. De Kringkoop heeft een grote
collectie kleding voor heren, dames
en kinderen. Prachtige kleding van
diverse merken, schoon en nog helemaal heel. Misschien hangt er ook
wel iets tussen wat u ooit zelf in een
kledingzak heeft gedaan. Omdat u er
op uitgekeken bent, de kleur of het
model toch niet zo mooi vindt, omdat
het te klein of juist te groot geworden
is. Een kledingstuk waar niets aan
mankeert maar wat u gewoon niet
meer aantrekt. De kledingrekken
in de Kringkoopwinkel hangen vol
met zorgvuldig geselecteerde jurken,
rokken, broeken, bloezen, shirts en
jassen.

www.vansteentotbeeld.nl
Modeshow
Hoog tijd dus om die kleding eens
goed te showen. Dat doen we tijden
een spetterende modeshow met
lokale modellen van verschillende

leeftijden met verschillende maten
op een heuse catwalk met prachtige
verlichting en bijpassende muziek.
De showtijden zijn: 11.15 tot 11.35
uur; 13.15 tot 13.35 uur
en 15.15 tot 15.35 uur. En als u de
geshowde kleding meteen wilt passen
en kopen, dan kan dat natuurlijk. De
winkel is gewoon de hele dag open.
Op 4 september krijgt men spectaculaire korting. Voor alle kleding geldt:
drie voor de prijs van twee! Nu is de
kleding bij de Kringkoop al niet duur,
maar met deze korting kunt u wel
heel goedkoop een nieuwe garderobe
aanschaffen.
Iets gekocht wat u nog een beetje
wilt opvrolijken, pimpen? Dat is helemaal geen probleem. Professionele
naaisters zitten klaar om dat voor
u te doen! Met leuke applicaties, te
koop voor een zacht prijsje.
De kringkoopwinkel is gevestigd aan
de Constructieweg 66 in Mijdrecht.
Parkeren kan bij Jan van Schie bv,
Constructieweg 100. Parkeerwachters wijzen de weg.

Geslaagde Open Dag bij Stichting 'Paraplu'
Zaterdag 21 augustus j.l. organiseerde de Stichting 'Paraplu' een zeer geslaagde “Open Dag”, die door enkele honderden belangstellenden bezocht
werd. Ruim 150 bezoekers besloten al meteen zich in te schrijven voor een
cursus of activiteit. Toch zijn niet alle cursussen en activiteiten al volledig
bezet en zijn er dus nog mogelijkheden voor inwoners van De Ronde Venen
zich voor een of enkele cursussen of activiteiten aan te melden. Zo kunnen
alle Computercursussen, de Internetcursus en de cursussen Digitale foto’s
beheren en verwerken nog enkele cursisten gebruiken. Deze cursussen
beginnen half september.
Voor meer informatie kan men het complete programma inzien op de
website www.stichtingparaplu.nl.
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Goede doel:
Stichting
Jongeren
Actief
Samen op een club zitten is gezellig. Dat kan een sportclub zijn, want
sporten maakt kinderen en jongeren
fit en gezond. Maar je kunt ook
denken aan een andere club waar
kinderen en jongeren elkaar kunnen
ontmoeten: een knutsel- , natuur- of
computerclub, scouting, muziekles.
Hier kunnen ze samen of van elkaar
iets leren of samen iets maken en
nieuwe vrienden en vriendinnen
vinden.
Maar wat nu als je ouders geen
geld hebben voor het lidmaatschap
of de kleding die hiervoor nodig is?
In die gevallen biedt de Stichting
Jongeren Actief een helpende hand.
Wanneer kinderen hiervoor in aanmerking komen, betaalt de Stichting Jongeren Actief de contributie
en andere zaken die nodig zijn
voor deelname aan een club. Een
prachtig lokaal doel, dat van harte
steun verdient. Daarom gaat van elk
verkocht hapje en drankje tijdens de
Culinaire Venen een bedrag naar de
Stichting Jongeren Actief. Daarmee
kunnen zij het mogelijk maken dat
jongeren tussen de 4 en 16 jaar in
De Ronde Venen lid kunnen zijn van
een sport- of spelclub, als daar thuis
geen geld voor is.
Kijk voor meer informatie over dit
mooie doel op:

www.stichtingjongerenactief.nl

Welkom!

Kom proeven op
zaterdag 11 september
Het aftellen naar het eerste lustrum van de Culinaire Venen is in
volle gang. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zullen restaurants uit de regio hun culinaire
visitekaartje afgeven en is het op
het Raadhuisplein op zaterdag
11 september één grote proeverij
van hapjes, gerechtjes, drankjes
en entertainment.
Onder de deelnemende restaurants
vinden we namen van het ‘eerste
uur’: Rendez-Vous, Lust!, Vinocerf,
Le Virage, Corfu, Meesters en De
Eetkamer van Vinkeveen. Nieuw in

2010 zijn Il Gusto en B&D Catering
uit Mijdrecht en Herenweg 120 uit
Vinkeveen. Een deskundige jury
bepaalt in de loop van de dag wie in
aanmerking komt voor de 'Culinaire
Nol'.
Gevarieerd entertainment
Hoewel het culinaire aspect
uiteraard de boventoon voert, is er
traditiegetrouw ook ruimte voor een
gevarieerd entertainmentprogramma, dat wordt gepresenteerd door
Hans van Veen. Na de succesvolle
presentatie van vorig jaar, geeft
Lutz Fashion uit Vinkeveen dit jaar

opnieuw acte-de-présence met de
nieuwste dames- en herenmode van
het komende najaar!
De organisatie van de Culinaire
Venen is in handen van de Stichting
Culinaire Venen, Event Station, Homan Elektrotechniek en Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis. Een gedeelte van
de opbrengst gaat naar het goede
doel. Dit jaar is dat de Stichting
Jongeren Actief, die het mogelijk
maakt dat jongeren tussen de 4 en
16 jaar in De Ronde Venen lid kunnen zijn van een sport- of spelclub,
als daar thuis geen geld voor is.

Schoorvoetend
begonnen we
vijf jaar geleden
aan een nieuw
evenement in De
Ronde Venen. Al
meerdere keren
was er gepoogd
een culinair evenement te ontwikkelen. Een initiatief van de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis, die geld voor het
goede doel bijeen wilde brengen door
middel van een evenement, kreeg in
2005 spontane en enthousiaste steun
van lokale entrepreneurs John den Hollander, Peter Homan en Frans Schreurs.
Zonder hen was het nooit gelukt om
de Culinaire Venen te ontwikkelen en
dankzij hen hebben de inwoners van De
Ronde Venen het evenement onmiddellijk in hun hart gesloten. Elk volgend
jaar groeide het evenement, werden
er verbeteringen aangebracht en werd
het professioneler. Maar de formule is
altijd gelijk gebleven: genieten van alles
wat de lokale horecabedrijven te bieden
hebben en tegelijkertijd geld inzamelen
voor een goed doel.
En ‘ineens’ is het 2010 en beleeft de
Culinaire Venen zijn eerste lustrum.
Daar staan we verder niet te lang bij
stil, want waar het natuurlijk om gaat is
dat u weer een smaakvol evenement te
wachten staat op zaterdag 11 september a.s..
Met de groei van het evenement is ook
de verantwoordelijkheid voor de organiserende partijen toegenomen. Daarom
is besloten de activiteiten onder te
brengen in de Stichting Culinaire Venen,
waarmee een transparantere verantwoording mogelijk is.
Vier jaar lang hebben we met de
opbrengst van de Culinaire Venen KiKa
kunnen ondersteunen. Dit jaar hebben
we besloten een lokaal goed doel in
de schijnwerpers te zetten, dat uw
steun minstens net zo hard verdient: de
Stichting Jongeren Actief.
Alle bijzonderheden over de Culinaire
Venen leest u in deze speciale bijlage,
die ons is aangeboden door De Groene
Venen. Ik wil niet alleen de sponsors
van harte danken voor hun inzet en
steun aan dit evenement, maar ook
de grote groep vrijwilligers achter de
schermen en uiteraard de gemeente
De Ronde Venen voor hun enthousiaste medewerking.
Ik wens u alvast veel plezier bij dit
gastronomische lustrum.... het wordt
weer (over)heerlijk...
Norbert Karthaus
Stichting Culinaire Venen
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Kom proeven!
Restaurant Corfu - Mijdrecht

De Eetkamer van Vinkeveen

Herenweg 1

20 - Vinkev

een

ijdrecht

Il Gusto - M

Restaura

nt Lust!

B&D Catering

Restaurant M

eesters - Mijdre

cht

- Mijdrec

ht

- Mijdrecht

Dit zijn de deelnemers aan de vijfde Culinaire Venen.
U bent van harte uitgenodigd om bij hen te komen
proeven van de gerechtjes en drankjes die zij u
voorschotelen. Behalve culinair genieten is er ook
een goedgevuld entertainmentprogramma.
Hieronder treft u alle details.

ijdrecht

Rendez Vous - M

Tot ziens op 11 september!

Programma
erf Maison Vinoc

Uithoorn

Presentatie Hans van Veen

13.00 uur

Aanvang evenement

15.00 uur

Ofﬁciële opening door de Burgemeester
van De Ronde Venen en winnaar van
2009 (Le Virage). Optreden van Obers op
stelten.

15.00 uur/
16.10 uur/
17.15 uur
15.30 uur/
16.30 uur/
17.30 uur

Optreden Obers op stelten

Ballooning voor de kleintjes door
Michel Beugelsdijk

18.00 uur/
19.00 uur/
20.00 uur

Optreden Peter Vogel (Table Magic)

18.20 uur

Uitreiking Culinaire Nol 2010

18.30 uur

Optreden Mariska van Kolck

19.15 uur

Modeshow Lutz Fashion

20.30 uur

Optreden Bryan B

22.15 uur

Optreden Richard Hekkert

23.00 uur

Einde Culinaire Venen 2010

Kom genieten!

Restaurant L

e Virage - Mij

drecht
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Musical-Award winnares Mariska van Kolck even terug in Mijdrecht

Ik laat me graag
culinair verrassen!

“Ik ben een absolute levensgenieter en ben dan ook gek op lekker eten. Voor mijn rol in de musical Chicago
mag ik vrijwel alleen slablaadjes eten. Voor een bourgondiër als ik is dat enorm afzien,” bekent presentatrice, actrice en musicalster Mariska van Kolck. De beloning is daar: onlangs won ze voor haar vertolking
van Roxy de John Kraaijkamp Musical Award voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Tijdens de Culinaire Venen
kunnen wíj genieten van een heerlijk muzikaal optreden en geniet Mariska ervan weer even terug te zijn in
‘haar’ Mijdrecht.
Mariska was 12 jaar oud toen het
gezin uit Amsterdam naar Mijdrecht
verhuisde. “Ik heb mijn hele middelbare schoolperiode hier doorgebracht. Vriendinnetjes, vriendjes,
mijn pubertijd, met z’n allen naar
het zwembad, naar Argon; in feite
ligt hier de start van mijn sociale
leven,” mijmert ze. Dankzij het feit
dat haar oudste broer Richard nog in
Mijdrecht woont, is ze nog regelmatig in De Ronde Venen op bezoek.
“Richards beste vriend runt De
Waard in Wilnis en zelf golf ik regelmatig op Veldzijde. Ik kijk met veel

plezier op deze periode terug en wie
weet dat zich op 11 september nog
wel bekenden van vroeger tussen het
publiek bevinden!”
Met welk gerecht kunnen de
deelnemende chef-koks van de
Culinaire Venen jou verrassen?
“Ik heb een hele brede smaak en er
is weinig dat ik niet eet. Wel ben ik
erg kritisch op de juiste combinatie
van gerechten en wijnen. Die moet
kloppen. Ik geloof dan ook niet in
ellenlange wijnkaarten. Je moet een
wijnkaart afstemmen op de gerech-

ten van de menukaart. Naarmate ik
ouder word, merk ik dat ik visgerechten steeds meer ga waarderen.
Ik ben een beetje uitgekeken op
zalm, maar voor gamba’s, tonijn of
een witte vis met een mooie salade
kom ik in de rij staan,” lacht ze.

Speciaal verzoek
En nu haalde Mariska –op speciaal
verzoek van John den Hollander van
Event Station– haar agenda leeg om
op 11 september op het podium van
het Raadhuisplein te kunnen staan.

Film, TV en theater
Mariska van Kolck, waar kennen we
haar eigenlijk niét van? Ze speelde
in films als De Gulle Minnaar, was
Mammaloe in Pipo en de P-PParelridder en presenteerde vijf jaar
lang het toeristische TV-programma
Bestemming Nederland op RTL4.
Maar vooral kennen we haar uit het
theater: Blonde Greet in De Jantjes,
Nancy in Oliver!, Dorothy Brock
in 42nd Street. Ze was Tante Jans
in Ciske de Rat en schitterde het
afgelopen seizoen in Chicago The
Musical. Voor beide rollen ontving ze
de John Kraaijkamp Musical Award
in de categorie beste vrouwelijke
hoofdrol.

Voor wie ook ná de Culinaire
Venen van het talent van Mariska
van Kolck wil genieten, is er goed
nieuws. Eind deze maand start een
serie theateroptredens, waarin
Mariska onder de titel ‘Moviestars’
een hommage brengt aan haar
zingende favorieten van het witte
doek. Begeleid door een vijfkoppig
orkest en in prachtige kostuums
en decors zingt ze songs die
horen bij bijzondere filmsterren en beroemde scènes. Op 28
oktober is Moviestars te zien in
de Schouwburg Amstelveen, op
10 november in De Meerse in
Hoofddorp en op 21 december in
DeLaMar in Amsterdam. Kijk op

Mariska van Kolck in een lege keuken.
Tijdens de Culinaire Venen verrast ze
haar publiek met een heerlijk muzikaal
optreden, maar met welk gerecht kunnen
we haar het meest verrassen?

www.mariskavankolck.nl voor de
volledige speellijst.

Jaarlijks eerbetoon aan overleden Mijdrechtse meesterkok Nol Vermeulen

Achter de schermen bij de Culinaire Venen
Al vanaf het eerste uur zijn Homan Elektrotechniek en Event Station
(aanvankelijk onder de naam Invisible) betrokken bij het concept en de
uitvoering van de Culinaire Venen. Je mag de Rondeveense ondernemers
Peter Homan en John den Hollander dan ook gerust de 'founding
fathers' van de Culinaire Venen noemen.
"Ik heb vanaf dag één geloofd in het
concept, maar dat het uiteindelijk is
uitgegroeid tot deze omvang heeft
mijn stoutste dromen overtroffen,” verklaart John den Hollander.
Daarmee doelt hij op het succes dat
ontstaat als partijen hun krachten
bundelen, zoals de lokale horeca
heeft gedaan.
Ook Peter Homan ervaart dat. Zijn
betrokkenheid gaat verder dan het
leveren van de stroomvoorziening.
Zo is het grote projectiescherm
boven het podium, waarop sponsors
hun logo vertonen, een idee van
hem en heeft zijn enorme netwerk
aan contacten de Culinaire Venen
de nodige sponsors opgeleverd.
Dat het mes aan twee kanten
snijdt, blijkt doordat inmiddels de
organisatoren van tal van culinaire
evenementen in Nederland Homan
hebben ingeschakeld voor hun
stroomvoorziening, waaronder Proef
Amersfoort, Bourgondisch Uden,
Leiden Culinair, Alkmaar Culinair,
Proef-Eet Enschede. “Een goede
partner in stroom is nu eenmaal de
basis voor het welslagen van een
evenement,” aldus Peter Homan,
die onlangs bekend maakte zich
vanaf nu hoofdzakelijk te richten op

de strategie, visie en het realiseren
van de doelstellingen van Homan
Elektrotechniek, zoals het aanboren
van nieuwe markten, het ontwikkelen van innovatieve producten en het
meer onder het voetlicht brengen
van het onderscheidend vermogen
van Homan Elektrotechniek.
John den Hollanders Event Station
draagt o.a. zorg voor het entertainment van het evenement. “We
zoeken elk jaar naar een passend
totaalplaatje, waarin voor iedere
smaak wel iets aanwezig is; van
table-magic tot podiumentertainment en ook aan kinderen wordt
gedacht. Wat we geleerd hebben bij
een evenement als de Culinaire
Venen, is dat je het culinaire aspect
voorop moet laten staan. Men komt
in de eerste plaats om culinair verwend te worden en na de zomervakantie weer een praatje met
bekenden te maken. Daar moet je je
artiesten op aanpassen,“ aldus John.
Naast het entertainment draagt hij
ook de zorg voor de paviljoens van
de deelnemende horecabedrijven, de
inrichting van de mobiele keukens,
het meubilair, enz. “Een complete
logistieke puzzel, maar zò leuk om
te doen!”

Wie wint dit jaar de Culinaire Nol?
Sinds 2007 wordt elk jaar de
‘Culinaire Nol' uitgereikt aan het
deelnemende restaurant dat zich
het best presenteert tijdens de
Culinaire Venen.
De onderscheiding is een eerbetoon
aan Nol Vermeulen, eigenaar van het
voormalige restaurant Monfaucon in
Mijdrecht. Toen hij om gezondheidsredenen in 2007 zijn lange carrière
in de gastronomie moest beëindigen,
besloten de deelnemende restaurants
aan de Culinaire Venen een wisseltrofee aan hem op te dragen. In 2007
ging de onderscheiding naar Restaurant Boven Water en in 2008 naar het
team van Meesters. Beide onderscheidingen konden nog worden uitgereikt
door Nol zelf. Kort na de Culinaire
Venen 2008 is Nol overleden. Er
is geen betere manier om hem te

Het team van Le Virage won vorig jaar de Culinaire Nol.
herdenken en te eren dan door zijn
award te blijven koesteren. En dat is
gebeurd. Vorig jaar sleepte het team
van Le Virage de inmiddels felbegeerde trofee in de wacht. Wie gaat in

2010 met de culinaire eer strijken?
Een deskundige jury zal op 11 september alle deelnemers beoordelen en
bepalen wie de Culinaire Nol 2010
verdient.

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis al 30 jaar actief voor het goede doel
De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
bestaat dit jaar 30 jaar en zet zich
al die jaren actief in om geld of
immateriële hulp te bieden
aan goede doelen. Vanaf
het eerste begin is de
Lionsclub MijdrechtWilnis als initiatiefnemer
betrokken geweest bij de
Culinaire Venen en zijn zij
verantwoordelijk voor de keuze
van het goede doel; dit jaar de
Stichting Jongeren Actief. Andere
bekende evenementen waar de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis actief is,

zijn o.a. de jaarlijkse Haringparty,
de Lenterit, de golfdag en sinds
twee jaar de zeer succesvolle
running bridgedrive.
Maar niet alleen in De Ronde Venen, maar in heel
Nederland en daarbuiten
zijn Lions Clubs actief.
Met bijna 1,3 miljoen leden
(waarvan bijna 12.000 in
Nederland, verdeeld over zo'n 400
clubs) zijn de Lions de grootste
serviceorganisatie ter wereld. Allemaal zetten zij zich in om oplossingen te vinden voor problemen in de

samenleving. Zoals bijvoorbeeld het
realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen
van diabetes, ondersteuning van
scholen, ziekenhuizen e.d. Nederlandse Lions zetten zich o.m. in
voor het creëren van sportmogelijkheden voor kansarme kinderen,
het organiseren en begeleiden van
vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning
van initiatieven als CliniClowns, de
Zonnebloem, Villa Pardoes, Ronald
McDonaldhuizen, Liliane Fonds enz.
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De Culinaire Venen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsors:

adv aquafix 103x63 mm - cv 2010:adv aquafix 103x63 -cv 2010

Sponsors:

AFVOERGOTEN
AFSCHEIDERS
AFSLUITERS
BUFFERPUTTEN
DEKSELS
DOMPELPOMPEN
IBA SYSTEMEN
KOLKEN
LAMELLENAFSCHEIDERS
LEIDINGSYSTEMEN PE/PVC
MEETPUTTEN
OLIEAFSCHEIDERS
POMPPUTTEN
PUTRANDEN
REGENWATERSYSTEMEN
ROOSTERS
RIJPLATEN
SEPTIC-TANKS
SLIBVANGPUTTEN
TERUGSLAGKLEPPEN
VETAFSCHEIDERS
VLOERGOTEN RVS
VLOERLUIKEN
VIJVERS
VUILWATERPOMPEN
ZAKPUTTEN

UW PARTNER BIJ AFWATERINGSPROBLEMEN

Genieweg 20, 3641 RH MIJDRECHT
T 0297 - 26 29 29 | F 0297 - 26 12 72 | www.aquafix.nl

PROEF EN GENIET!
Wij wensen u veel plezier tijdens
de Culinaire Venen!
HOGENDOORN
Mijdrecht, Provincialeweg 11
Uithoorn, Amsterdamseweg 8

T 0297 28 13 63
T 0297 56 47 08

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

Subsponsors:
• Monarch Nederland B.V. • Intermat B.V. • ABN AMRO N.V. •

LUTZ FASHION M/V, HERENWEG 45, 3645 DE VINKEVEEN
T: 0297 212121 E: INFO@LUTZ.NL W: WWW.LUTZ.NL

• Bouwbedrijf Gebr. Van Scheppingen B.V. • Brabebo B.V. •
• Autoschadebedrijf VE & VE • Bots' Huisdiervoeders •
• Autobedrijf Hans Lammers • Reurings Beheer BV •
• Architektenburo TEN HOVE • ERA Makelaardij Van der Helm •
• Holland Novochem B.V. • Albers Assurantiën •

Bon Appetit!

• Van Bergen Sports Int. BV • Anneke Karte Office Management •
• KLUWO Printdesign • PRWORKS •
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Order Fulfilment Webshop Diensten  Payment Services
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Full Colour Digitaal Drukken  Direct Mail  Logistieke Diensten
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IN VOL BEDRIJF
Nelie Groenendijk van Mondria Boek- en kantoorboekhandel

Voor een dorpsboekhandel
zijn wij heel groot
Nelie Groenendijk zit al vanaf haar 21ste in het boekenvak. Ze geeft bij Mondria in Mijdrecht leiding aan een
team van deskundige medewerksters. En dat zijn volgens Nelie allemaal boekenliefhebbers. Ze helpen de klanten
graag bij het zoeken naar een voor hen geschikt boek. En dat kunnen ze ook omdat ze veel van die boeken zelf
gelezen hebben.
door piet van buul

In 1976 nam Henk Mondria de
toenmalige boekhandel van Verweij
over. Hij ging per 1 januari 1977 van
start in het nieuwe overdekte winkelcentrum De Lindeboom. In augustus
van dat jaar trad Nelie Groenendijk
bij hem in dienst. “Na ruim tien jaar
wilde ik het eens ergens anders
proberen. Ik heb toen alles bij elkaar
zo’n twee en een half jaar in Utrecht
gewerkt. Toen werd ik door Henk
Mondria benaderd of ik niet terug
wilde komen om de zaak van hem
over te nemen. Dat heb ik gedaan en
per 1 januari 1990 vond de officiële
overdracht plaats. Inmiddels werken
we hier met 12 mensen en ik mag
wel zeggen dat we voor een algemene dorpsboekhandel heel groot
zijn. De omzet bestaat voor 60% uit
boeken en voor 40% uit kantoorartikelen, wenskaarten, agenda’s, allerlei kantoorbenodigdheden en veel
seizoenartikelen. Inmiddels hebben
we ook nog een tweede winkel in De
Lindeboom, waar we cadeauartikelen
en schoolspullen verkopen. En daar
komen nu ook steeds meer partyartikelen, zoals gelegenheidsversieringen voor verjaardagen, geboorte,
huwelijksfeesten, Abraham of Sarah
en dergelijke bij. En dan zijn er nog
de kerst en halloween en dergelijke.
Meestal spelen we daar ook wel op
een heel eigen manier op in. Die

foto patrick hesse

dingen houden het voor ons ook wel
erg levendig.”
Boeken
De boekenmarkt is al een aantal
jaren redelijk stabiel. Nelie: “Er zijn
minder mensen die 'zo maar' een
boek kopen, maar het aantal ‘echte’
lezers is toegenomen. We hebben
hier veel vaste klanten, die met een
zekere regelmatig een boek kopen.
Soms weet men al welk boek dat
gaat worden, maar het komt ook voor
dat mensen komen zoeken. Het is dan
heel leuk om zo’n klant te kunnen
adviseren. We proberen er achter te
komen welk genre men leuk vindt.
Van een aantal vaste klanten weten
we dat inmiddels wel. En omdat we
de meest recente boeken ook vrijwel
allemaal zelf lezen, kunnen we een
passend advies geven. Wanneer mensen daar bij een volgend bezoek nog
eens op terug komen en vertellen dat
ze zo van het boek genoten hebben, is
dat natuurlijk heel leuk.”
Rubriek
Sinds een jaar verzorgen de medewerksters van Mondria 'bij toerbeurt'
ook een vaste boekenrubriek in De
Groene Venen. Ze bespreken daar
een boek, publiceren een lijst met favoriete boeken of laten een klant aan
het woord over een door hem of haar

gekocht boek. “Die rubriek is echt
een succes,” zegt Nelie. “We krijgen
er erg veel leuke reacties op en veel
mensen baseren er hun keuze op.”
Het inkopen van boeken is een vak
apart. De vraag is, hoe je bepaalt
welke boeken je in je assortiment
wilt nemen. Daarbij speelt de ervaring een belangrijke rol. Bij Mondria
hebben ze inmiddels wel een aardig
beeld van de lezersmarkt in de regio.
Nelie: “Drie keer per jaar is er een
boekenbeurs. Op die beurzen is zeker
80% van de uitgevers vertegenwoordigd. Een groot deel van onze
inkoop speelt zich daar af. Dan is er
het Centraal Boekhuis in Culemborg.
Dat is een grossier van bijna alle
uitgevers. Van daaruit worden de boeken aan de vakhandel geleverd. We
kunnen als boekhandel ook afspraken
maken over de levering, zodat we een
boek altijd snel in huis hebben. Wij
hebben bijvoorbeeld een regeling dat
er dagelijks geleverd word. Er is ook
een geweldige zoekmachine, waar
het hele Nederlandse boekenbestand
in zit.”
Grote verscheidenheid
Het aanbod aan boeken is in Nederland erg groot. Er komen steeds
weer nieuwe boeken bij. Bij Mondria
concentreren ze zich voor 80% op

Dorpsgenoot Ton Hendrikse trapt mee..

Dienders rijden zich in het zweet voor het goede doel
Al weer voor de vijfde maal wordt de sponsorfietstocht voor het goede doel verreden. Onder de naam Cyklus
2010 fietst een flink aantal agenten maar liefst 1.000 kilometer door het Nederlandse landschap om op die
manier geld bijeen te rijden voor het goede doel. Dit keer is als doel gekozen voor de Stichting Hulphond. De
stichting zet zich in honden te trainen die mensen met een motorische of auditieve beperking zoveel mogelijk
te helpen zelfstandig te blijven. Ton Hendrikse uit Vinkeveen, geen onbekende in het Rondeveense, is een van de
deelnemers.
door paul bosman

“Het is de vijfde
keer dat we op
de fiets stappen.
Onze tocht is een
initiatief van de
westelijke politiedistrichten Utrecht,
Rijn en Venen en
Vechtstroom die
dit evenement
eens per vijf jaar
organiseren. De
serie startte met
de fietstocht Legoland-Woerden.
Na afloop hiervan
kon er
een bedrag van
ruim 20.000 gulden worden overgedragen aan de
kinder-afdeling van
het Hofpoort zie-

Nelie Groenendijk: “Omdat we de meeste boeken ook vrijwel allemaal zelf lezen,
kunnen we een passend advies geven. Wanneer mensen daar bij een volgend
bezoek nog eens op terug komen en vertellen dat ze zo van het boek genoten
hebben, is dat natuurlijk heel leuk.”
nieuwe boeken en bestaat 20% uit
‘eversellers’, boeken die door de jaren heen een vaste koperskring hebben. Het komt ook voor dat mensen
op zoek zijn naar een specifiek boek,
waarvan ze maar weinig gegevens
hebben. “Dat zijn voor ons heel leuke
dingen,” zegt Nelie. “Ze hebben dan
bijvoorbeeld met een half oor op de
radio een boek horen noemen, weten
de titel niet, noch de schrijver en hebben vaak een summiere aanduiding
waar het boek over zou gaan. Dan
is het voor ons echt een sport om uit
te zoeken welk boek dat zou kunnen
zijn. En als dat dan lukt, is dat wel
kicken. Je kunt het natuurlijk niet te
bont maken en eindeloos blijven zoeken, maar toch is het elke keer weer
een uitdaging om ook die klanten van
dienst te kunnen zijn.”
Nelie benadrukt dat bij Mondria de
kinderboeken een groot deel van de
omzet uitmaken. “We doen er ook alles aan om die sector te ontwikkelen.
Het is heel belangrijk dat kinderen
plezier krijgen in lezen. En er is een
veelheid aan goede kinderboeken.
In oktober is er weer de jaarlijkse
kinderboekenweek en daar zullen
we ook weer flink wat aandacht aan
besteden.”

te IJsselstein. Het wordt dit keer
een rondgang die de deelnemers zal
voeren langs de buitengrenzen van
ons eigen land. Was dat in 2005 in
noordelijke richting, nu zal dat in zuidelijke richting zijn. Straffe zijwind
in het Zeeuwse polderland, bochtige
landweggetjes in Brabant en de
heuvels van de Amstel Gold in Zuid
Limburg, zullen o.a. de ingrediënten
worden van deze tocht. Na zes dagen
op de fiets te hebben gezeten, hebben de deelnemers dan 1000 zware
kilometers in de benen. Een voor niet
professionele wielrenners behoorlijke
‘(cy)klus’.

kenhuis te Woerden. In 1995 werd de
fietstocht Normandie–Woerden verreden. De opbrengst hiervan, 16.000
gulden, kwam geheel ten goede aan
de gehandicaptensport in de regio
Utrecht. Een klapper van formaat
was de millenniumrit “Cyklus 2000”
die dat jaar een sponsorbedrag van
35.000 gulden opleverde ten behoeve
van het Ronald McDonald fonds.
Maar de “Cyklus 2005” sloeg alles.
Die editie leverde een sponsorbedrag
op van 20.000 euro voor stichting
“De Opkikker”, wat uiteraard met
veel plezier, namens alle sponsors,
werd overgedragen en waardoor een
aantal langdurig zieke kinderen eens
extra verwend konden worden. Voor
de komende fietstocht, de lustrumtocht Cyklus 2010, is het opnieuw de
bedoeling een fiks bedrag bijeen te
fietsen voor een goed doel,” aldus Ton.

“De tocht wordt verreden in de
tweede week van september. De
totale groep bestaat uit 32 à 34 fietsende en 13 begeleidende collega's,
werkzaam binnen het westelijk deel
van de Politie Utrecht, (Maarssen
e.o, Nieuwegein e.o. en Woerden
e.o.).” Alle overnachtingen en het
benodigde eten en drinken zullen zij
zelf bekostigen. Veel voorafgaande
trainingsritten, de benodigde verlofdagen, het op peil brengen van de
conditie, het verdragen van zadelpijn,
zijn de overige zaken die de deelnemers zelf bijdragen ter sponsoring.”

Traditiegetrouw start de tocht bij het
districtsbureau te Woerden en eindigt

Wilt u daar wat tegenover stellen en
een goed doel ondersteunen?

Vaste boekenprijs
Van tijd tot tijd ontstaat er discussie over het feit dat de branche met
vaste boekenprijzen werkt. “Toch is
het heel belangrijk dat die vaste boekenprijs gehandhaafd blijft,” meent
Nelie Groenendijk. “Met de marges,
die met de bestsellers gerealiseerd
worden, kunnen ook de minder
goed lopende boeken nog steeds op
de markt gebracht worden. Zou je
daar van af stappen, dan krijg je een
enorme verschraling van het aanbod.
Je kunt het een beetje vergelijken
met het televisieaanbod. Wanneer
de kijkcijfers alles bepalend zijn,
wordt er geen geld meer gestoken
in kwaliteitsprogramma’s voor een
wat kleiner publiek. Dat moeten we
dus in de boekenbranche echt zien te
voorkomen”.

Boek- en kantoorboekhandel Mondria
is gevestigd in De Lindeboom 11 in
Mijdrecht. Telefoon 0297 28 18 55.
www.boekhandelmondria.nl.
Openingstijden op maandag van 11.00 –
18.00 uur, dinsdag tot en met donderdag
van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van
09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur.
Doe dat dan vooral. Er zijn en blijven
nog steeds mensen die onze steun van
harte verdienen. Dus ook organisaties
die zich inzetten voor de lichamelijk
minder gelukkige medemens, verdienen onze steun meer dan ooit.
“Wij als politie willen ons steentje
(blijven) bijdragen om te voorkomen
dat deze organisaties en de fantastische doelstellingen die zij nastreven,
hun werk kunnen en blijven doen.
Juist NU hebben zij uw financiële
hulp hard nodig.”
“Het is dus daarom dat wij iedere
bijdrage die wordt gegeven van harte
verwelkomen. Dat mag een tientje
zijn van een particulier, dat mag iets
meer zijn als het door een bedrijf
wordt geschonken maar laat duidelijk
zijn dat wij ons uiterste best zullen
doen zoveel mogelijk geld bijeen te
peddelen voor het eerder genoemde
doel.”

Inlichtingen kunt u krijgen bij Ton,
bereikbaar op nummer 06 22542008.
Of maak een bedrag over op rekening
4354199 t.n.v. Cyklus onder vermelding
van Cyklus 2010, Het Leiwerk 35 te
Vleuten.
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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
0:00 - 9:00
9:00 - 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
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
			
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18.00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Cultura-Dio met
Roy & Arianne
Nederpop Café
NonStop Hit Mix
Kerken Uitzending (Herhaling)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke en
Peter Bakker
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter Oostrom
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Non Stop Hit Mix
Week Break met
Patrick & Maarten
Alltime Pop & Rock Songs

... Edy
Titel: Ridder van de Tempeliers
Auteur: Robyn Young
Titel: Kemal Kayankaya
Auteur: Jakob Arjouni
“Vandaag heb ik twee boeken
gekocht. Ik kijk graag films en ik
lees graag boeken die zich in het
verleden afspelen, zoals bijvoorbeeld in de Middeleeuwen of in de
Tweede Wereldoorlog. 'Ridder van
de tempeliers' is het eerste deel
van een serie over Will Campbell,
de zoon van een ridder van de
Orde van de Tempeliers. Het lijkt
me een spannend boek en de
voorkant spreekt me aan.
Daarnaast heb ik ook de omnibus over privédetective Kemal
Kayankaya gekocht, met daarin
vier boeken. Ik vind het leuk om
detectives te lezen, en boeken
over misdaad en de onderwereld.
De tekst op de achterkant van dit
boek maakte me wel nieuwsgierig
naar deze omnibus. Ik heb ook van
alles gelezen van misdaadjournalisten zoals Peter R. de Vries en
Bart Middelburg.”

Donderdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Boeken Tip 5...

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Wilde rozen 		
Lulu Wang
De twaalfjarige Qiangwei (‘Wilde
Rozen’)
hunkert naar
vriendschap en
liefde, maar
nog meer
verlangt ze
naar de warmte van haar afwezige
ouders. Met haar moeder, die in
een heropvoedingskamp zit en
die ze maar één keer in de twee
weken ziet, heeft ze een moeizame
relatie. Haar vaders bestaan wordt
voor haar slechts weerspiegeld in
de lange brieven die haar moeder
van hem ontvangt. Qiangweis
veranderende lichaam en verwarrende gedachten brengen haar in
beroering, en politieke en maatschappelijke gebeurtenissen maken
het er voor haar niet makkelijker
op om door deze periode heen te
komen. Ze probeert antwoorden
te vinden bij de mensen om haar
heen, maar iedereen lijkt er een
andere versie van de waarheid op
na te houden. Net als 'Het lelietheater' is 'Wilde rozen' gebaseerd op
Lulu Wangs eigen jeugd in China.
In 'Wilde rozen' plaatst Wang
de belevenissen en inzichten van
een twaalfjarig meisje naast die
van haar familie en vrienden, en
biedt ze een caleidoscopisch beeld
van een turbulente tijd voor haar
geboorteland en haarzelf.

2

De beschermengel 		
Paulo Coelho
Waarom
vernietigen
we de dingen
die we het
meest liefhebben? Dit
is de vraag
waarvoor
Paulo Coelho
zich gesteld

ziet als hij geconfronteerd wordt
met zijn verleden. Samen met zijn
vrouw Chris begint hij aan een reis
van veertig dagen door de hitte van
de Mojave-woestijn, waar zij de
Walkuren ontmoeten, de amazones
van de woestijn.
In 'De beschermengel' vertelt
Paulo Coelho over zijn persoonlijke
strijd, vol twijfels en angsten, maar
het is ook het verhaal van twee
mensen die alles op alles zetten om
elkaar te begrijpen. Een pleidooi
voor het vergeven van ons verleden
en geloof in de toekomst.

3

Vluchtgedrag 		
Loes den Hollander
Kun je
zwanger
worden zonder bewust
gevreeën
te hebben?
Het overkomt Lotte.
En dit is
nog maar
het begin
van een reeks gebeurtenissen die
eerst hooguit vreemd zijn, maar
later ongemakkelijk en tenslotte
angstaanjagend worden.
Lotte ontdekt wie de oorzaak is
van de dreiging die haar leven gaat
bepalen. Maar ze is niet gewend te
vechten, ze is gewend te vluchten.
En daar heeft ze een reden voor.
Tot ze beseft dat haar geweten
haar altijd zal inhalen, welke kant
ze ook op rent.
Een heel smakelijke nieuwe thriller van Loes den Hollander!

4

Om vijf uur in de middag
Remco Campert
De nieuwe
verhalen van
Remco Campert worden
bevolkt door
dromende
dichters,
aarzelende
jongelingen
en in de verte is er altijd
een meisje dat te mooi is om recht
aan te durven kijken. Het zijn de
vertrouwde campertiaanse karakters

met heerlijke nieuwe en eigentijdse
worstelingen. Ze hebben vaak niet
meer dan een vaag vermoeden van
hun eigen talent en zoeken een uitweg. Zoals de asielzoeker die maar
blijft doorpraten bij het loket met
nuffige meisjes, of de naar jazzmuziek verlangende scholier die ruim
voor zijn eindexamen het vrije leven
kiest. In het mysterieuze titelverhaal,
tevens het langste verhaal in de bundel, volgen we de kronkelige wegen
van een geheim agent, die een liefde
verliest, en een andere vindt. Remco
Campert is een meesterlijk verteller,
altijd nieuw en toch altijd trouw aan
zichzelf. Om vijf uur in de middag is
lichtvoetig, melancholiek, en bovenal
wonderlijk mooi geschreven.

5

De vertrouweling 		
Eric van Lustbader
Jack
McClure
moet als
strategisch
adviseur en
vertrouweling van de
Amerikaanse president
Carson de
verdachte
moord op een senator onderzoeken.
Op dat moment is hij in Moskou
waar hij verwikkeld raakt in een
ruzie tussen een maffialid en de
geheim agente Annika Dementieva.
Jack redt Annika van een aanslag en
zij weet hem te helpen bij de moordzaak. Maar niet zonder gevaar.
Achternagezeten door de Russische
maffia, de Oekraïense politie en
zijn eigen geheime dienst moet hij
Annika en Alli, de dochter van de
president, beschermen. Jack weet
niet wie hij nog kan vertrouwen,
want iedereen om hem heen blijkt
te liegen.

Vrijdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

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

Scherven brengen
geluk

Deze week in 2ThePoint, naar de
brugklas, op de fiets of toch niet?
Dan maar met de Bus...
2ThePoint begint elk heel uur
vanaf vrijdagavond 18.00 uur op
Midpoint TV

Afgelopen weekend hebben we een
superweekend op het water gehad.
Zoals elk jaar gaan we traditioneel
op zaterdagavond naar de Gondelvaart in Loosdrecht. Honderden
bootjes varen een route over de
plassen. Van grote, opvallend uitgedoste discoboten tot kleine
sloepjes die alleen hun 2 verplichte
lampjes hadden branden; alles wat
kan varen dat vaart in een grote

stoet mee. De dag daarna zijn we
ook nog gaan varen tijdens Sail in
Amsterdam. Een unieke belevenis
met al die grote schepen en het
hele spektakel er omheen. Via de
grachten en de Amstel voeren we
rustig terug naar de Vinkeveense
Plassen. Alles was top, maar zoals
de laatste tijd wel vaker het geval
is, hielp het weer niet echt mee.
Er stond veel wind en daarom vrij
onrustig water. Zondagavond laat
lag ik in bed nog te deinen in mijn
hoofd en dat kwam echt niet door
de wijn! Na het weekend kregen
wij dan ook wat smsjes dat er op de
sloepen waarop wij meevoeren flink
wat gebroken glas geruimd moest
worden. Sorry! Maar ja wat wil je?
Minimaal 12 mensen op een sloep
die zin hebben in een feestje en
graag een glas wijn drinken!
Tegenwoordig is er een trend in

glazen die niet zo snel kunnen
breken. Een beetje wijnliefhebber
heeft graag een degelijk glas om de
“watersportwijntjes” in te schenken. Het fijne kristal van grootmoeder is natuurlijk ietsje te duur om te
gebruiken op een boot en daarom
gaat men nu vaak over op glazen
die gemaakt zijn van kwarx glas,
horlogeglas! Kwarx is een nieuw
revolutionair materiaal dat bij de
nieuwe generatie glaswerk vaak
word gebruikt. De glasmassa is verrijkt met kwarx waardoor het glas
op 3 punten sterk verbeterd is ten
opzichte van normaal glas of zelfs
kristal. Kwarx glas is heel helder
glas dus u kunt zelfs op de boot uw
sommeliër technieken bijschaven
door eerst de kleur te bestuderen
van de wijn voordat het gedronken
word. Het glas is stoot en kras
proof! Daarom is het ook vaatwasmachinebestendig en zal het glas

nooit dof worden.
Wil het zeggen dat de glazen helemaal niet kunnen breken?! Nee,
dat niet, want glas is glas en kan
dus gewoon stuk, al is daar wel wat
extra moeite voor nodig.
Ik heb ook maar naar mijn vrienden
terug gesmst: ‘Scherven brengen
geluk!’ Voor mij in ieder geval
wel, want ze komen bij mij nieuwe
glazen halen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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‘t Kruytvat Vinkeveen

Zeer aangenaam verrast!

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

't Kruytvat
Herenweg 2 en 4,
3645 DP Vinkeveen
Telefoon 0297 - 263295
www.kruytvat1.hyves.nl
(aan de nieuwe website van ‘t
Kruytvat wordt momenteel hard
gewerkt en is binnenkort in de
lucht)
kruytvat@hotmail.com
• Maandag Gesloten
• Dinsdag
Gesloten
• Woensdag 15:00 - 02:00 uur
• Donderdag 15:00 - 02:00 uur
• Vrijdag
15:00 - 04:00 uur
deur sluit om 02:00 uur
• Zaterdag 15:00 - 04:00 uur
deur sluit om 02:00 uur
• Zondag
15:00 - 02:00 uur
De keuken is alle dagen geopend
tot 24:00 uur

Kun je daar eten dan?, vragen hoofdredacteur Rob Isaacs en ik in koor
op de uitnodiging om bij ‘t Kruytvat in Vinkeveen te komen eten. Duuh, en lekker ook, antwoordt collega Peter Bakker op onze domme
vraag. Dus je wilt me vertellen dat er een locatie is, binnen mijn eigen
dorpje, waar je lekker kunt eten en ik weet daar het bestaan niet van?
Mijn nieuwsgierigheid is onmiddellijk gewekt. Begrijp me goed, zelfs
als import-Vinkevener ken ik uiteraard ‘t Kruytvat; de kroeg aan de
Herenweg is al bijna 40 jaar een begrip in De Ronde Venen, maar dat er
daar ook een restaurant is? Ik spreek af met Ronald Kruyt die een paar
jaar geleden het bedrijf van zijn ouders overnam. Hij besloot samen
met zijn vriendin Angela het roer om te gooien, door de partykroeg van
De Ronde Venen voor een groot gedeelte om te bouwen tot restaurant.
Een formule die in mijn ogen een gouden zet bleek te zijn.
tekst en foto’s patrick hesse

Het is nog volop zomer, ondanks de
stapelwolken en dreigende regenbui
is de temperatuur buiten bijzonder
aangenaam, dus besluit ik plaats te nemen op het kleine, maar erg gezellige
terras dat in een punt loopt. Aan de
ene kant het water en het prachtige
uitzicht over de landerijen en aan de
andere kant de brug met de Demmerik, waar het door het aangename
weer gezellig druk is met fietsers. Ik
voel me meteen thuis. Ik maak kennis
met de eigenaren Ronald en zijn
vriendin Angela. Deze jonge, maar ervaren horecatijgers kennen de klappen
van de zweep. Ronald is zo'n beetje
opgegroeid in ‘t Kruytvat en Angela
heeft jaren gewerkt in de 3 Turven.
Dus weten zij precies wat ze willen en
dat is vooral het hun gasten naar de
zin maken. Dit houdt in de praktijk in
dat Angela gastvrouw is en Ronald zijn
kunsten in de keuken vertoont. Geen
culinaire hoogstandjes of ingewikkelde
gerechten. Gewoon lekker eten voor
een aantrekkelijke prijs.
“Ik heb twee verschillende voorgerechten en twee hoofdgerecht om te
proeven,” aldus Ronald. Hij heeft er
net als ik duidelijk zin in. Maar eerst
krijg ik binnen een kleine rondleiding
en laat Angela met trots het nieuwe
restaurantgedeelte zien dat een jaar
geleden is gerealiseerd. Het ziet
er smaakvol en gezellig uit. Ook de
aparte rookruimte is riant. Door deze

OEKZ
PART YCENTRUM

prima oplossing hebben Ronald en
Angela geen enkel gevolg ondervonden van het ingestelde rookverbod,
gewoon goed op ingespeeld en klaar.
Wanneer ik Angela vertel dat hun
locatie volgens mij een familiegelegenheid is bij uitstek beaamt ze dat
volmondig: “Dat is ook wat we graag
willen uitstralen. Op zondag ziet is het
lekker vol met gezinnen en is de sfeer
precies zoals we het willen: lekker
ongedwongen.”
Inmiddels zit ik weer op het terras en
blijken diverse gasten vaste klant te
zijn. De sfeer is inderdaad heerlijk ongedwongen. Ronald arriveert met de
voorgerechten: carpaccio en een garnalencocktail. Klassieke voorgerechten, die je vaker ziet in restaurants,
maar die niet altijd even goed smaken.
Daar hoef ik me bij ‘t Kruytvat geen
zorgen over te maken: beide gerechten smaken gewoonweg uitstekend!
Echt heerlijk. Ondertussen kabbelen
de bootjes rustig voorbij en het lijkt
er op dat aan deze watertoeristen het
martieme hoogtepunt Sail volledig
voorbij gaat. Regelmatig gaat de open
en weet ik weer waarom ik me in dit
schitterende dorp heb gesetteld: veel
Hollandser dan dit wordt het niet.
Daar is Ronald met de hoofdgerechten. Wederom twee klassiekers kipsaté
en spareribs met lekkere dikke frieten.
Ook met deze gerechten stelt Ronald

me niet teleur. De kipsaté kan niet
malser en de spareribs vallen bijna
van het bot, zo zacht. Ik prijs mezelf
gelukkig zo'n culinair goudmijntje
gevonden te hebben op loopafstand
van huis. Ik werp nog even een blik
op de menukaart en geloof mijn ogen
bijna niet: beide voorgerechten kosten
slechts € 7,50 en hoofdgerechten zijn
er vanaf € 8,50 tot € 16,50. Niet te
geloven, zoveel kwaliteit voor zo'n
aantrekkelijke prijs. Ik mis alleen de
dessertkaart? “Klopt!” antwoordt
de goedlachse Angela vrolijk. “We
zitten recht tegenover De IJsbeer, die
verrukkelijk ijs heeft en dus kunnen
mensen na afloop een heerlijk dessert
bij de buren halen en het hier uiteraard opeten, zo zit je elkaar niet in het
vaarwater!” Leuke opmerking gezien
de locatie. Leuke meid, niet alleen

Pijlstaart got talent 2010
Klaar-overs op de weg. Kinderen op de fiets. Het geluid van het schoolplein doet vele schoolzones uit de
vakantierust ontwaken. Het is ook u waarschijnlijk niet ontgaan dat de scholen weer zijn begonnen. En
natuurlijk heeft bijna elke basisschool in De Ronde Venen een feestelijke jaaropening. Zo ook de openbare
basisschool De Pijlstaart in Vinkeveen.
door renee broggel

Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674

ROEKZ.NL

Dit jaar is er weer een groot feest
bedacht om het nieuw schooljaar
in te luiden. De ouderraad heeft
de koppen bij elkaar gestoken en
wilde de jaaropening nog leuker
maken dan vorig jaar. Oudhollandse
spelletjes, stokbroden maken zijn
inmiddels verleden tijd. De Pijlstaartschool brengt nu een eigentijdse en hippe talentenshow onder
de naam: Pijlstart ‘got talent’ 2010
op de bühne. Op 3 september begint
het hele feest.
Sociaal cultureel centrum De Boei
uit Vinkeveen stelt haar podium ter

beschikking aan de school. Vorig
jaar heeft de Pijlstaart al kunnen
proeven van het fenomeen talentenshow, maar dit keer gaat de
ouderraad voor extra leuk en extra
groot. Het hele evenement draagt
de Caribische sfeer. En iedereen
draagt daar wat in bij, want het is
de bedoeling dat de Hawaïshirts,
rieten rokjes, zonnebrillen, en
bloemenslingers uit de kast worden
gehaald. Kortom de versieringen,
muziek en het eten ademen de
Caribische sfeer.
De Jaaropening begint om 17.00
uur en wordt feestelijk geopend

door Ró Deira. Deze artiest behoort
tot de absolute top van de Caribische- en Latin Entertainers van
Nederland. Daarna zal de talentenshow beginnen met een echte jury.
Misschien wordt er wel een Nieuwe
André Hazes of Ria Valk ontdekt.
Een groot deel van de bijdrages
aan het feest gaat naar een goed
doel. En ook dit goede doel staat in
de Caribische sfeer, want het gaat
naar het Wereld Natuur Fonds voor
het behoud en bescherming van
de unieke onderwaterwereld van
Bonaire.

DEZE KRANT IS OOK ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

servicegericht en vriendelijk, maar
ook sociaal. Wanneer ik afscheid neem
van dit vriendelijk, enthousiaste en
gastvrije stel, hoop ik dat veel mensen
de weg zullen vinden naar ‘t Kruytvat, Natuurlijk om als vanouds in het
bargedeelte een drankje te drinken,
maar ook eens lekker plaats nemen
in het restaurantgedeelte want wie
gewoon even lekker ongedwongen na
het werk een hapje wil eten, of met
vrienden gezellig wil tafelen, dan kan
dit allemaal bij ‘t Kruytvat. Ronald
en Angela zien u graag komen. Bij
thuiskomst bel ik mijn ouders even en
steek mijn enthousiasme niet onder
stoelen of banken en nodig ze spontaan uit om snel weer naar Vinkeveen
te komen. Dan gaan we lekker eten bij
‘t Kruytvat.
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Kort Nieuws
ZZZZZUMBA….
met Petra
Fijne vakantie gehad? Goed
uitgerust? Klaar om de vakantiekilo’s eraf te werken? Dan is het
tijd voor ZUMBA met Petra. Op
de nieuwste muziek en choreografie geeft Petra Roelofsen
Zumbacursussen op verschillende
locaties en tijden in De Ronde
Venen. De lessen mogen op
verschillende locaties worden gevolgd, handig als je eens een gemiste les wilt inhalen, maar ook
voor dames en heren die werken
in wisseldienst. Er zijn cursussen
op dinsdag- en donderdagavond
en op woensdagochtend. Deze
laatste cursus gaat van start
bij voldoende deelname. Petra
organiseert geregeld activiteiten
zoals Zumba- en Djembé-clinics
en is te boeken voor een gezellige vriendinnendag, verjaardag
of ander (kinder-)feest waarop
“geZumbaat” of gebuikdanst
gaat worden.
Al nieuwsgierig geworden naar
wie Petra is en wat Zumba met
je doet? Op de website
www.ZumbaMetPetra.nl vind je alle
informatie over de cursussen,
wat Zumba nu eigenlijk is en wie
allemaal mee kunnen doen…
Informatie over Buikdansen en
Petra’s Praktijk De Rots voor
psychodynamische therapie vind
je op haar sites
www.BuikdansenMetPetra.nl en
www.praktijkderots.nl.
Bellen kan ook: 0297 – 283616.

Zwanger in Shape
in gesprek met
Mama-Licious
Het zwangerschapskledingmerk
Mama-Licious, onderdeel van
onder meer Vero Moda en Only, is
zeer enthousiast over het concept
Zwanger in Shape en praat met
eigenaar Françoise Bonneveld
over sponsoring. Een enorm compliment! Ook Amstelhof Health
Club in Uithoorn heeft belangstelling in Zwanger in Shape,
maar eveneens in de Buggyloop.
Op 3 oktober a.s zal Françoise
een waanzinnig leuke Zwanger
in Shape workout geven en een
gezellige maar actieve Buggyloop
houden, doe je ook mee?
Dan is er voor aanstaande, kersverse én ervaren ouders de jongezinnenbeurs van 4 tot en met 7 november a.s. Françoise is gevraagd
om op het bewegingsplein haar
enthousiasme over te brengen op
de aanwezige beursbezoeker.
Kort samengevat het gaat goed
met Zwanger in Shape, inmiddels
zijn er alweer drie trotse dames
bevallen die met veel enthousiasme de cursus Zwanger in Shape
hebben gevolgd. Heb jij ook zin
in een fun workout tijdens je
zwangerschap samen met andere
zwangere? Elke zaterdagochtend van 11:00 tot 12:00 in het
pand Beuvingsport te Mijdrecht?
Kijk op www.zwangerinshape.nl en
geef je snel op via het contactformulier voor een proefles!
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Driehuisschool
bestaat 140 jaar!
Dit jaar heeft de rooms-katholieke basisschool (R.K.B.S.) Driehuis in
Mijdrecht een extra leuke week op de kalender staan. Op 6 september
viert de school namelijk het 140-jarig bestaan. Gedurende die hele
week staat het programma van de school in het teken van dit jubileum.
door renee broggel

Terug in de tijd was R.K.B.S. Driehuis de moederschool en de enige
rooms-katholieke school in Mijdrecht. Ruim een eeuw geleden was
het nog een gescheiden jongens- en
meisjesschool. Pas rond 1970 kregen
jongens en meisjes voor het eerst les
in één gebouw en kwamen zij ook
samen in één klas te zitten.
Altijd heeft R.K.B.S. Driehuis roomskatholieke invloeden gehad en die
koesteren zij anno 2010 nog steeds.
De Driehuisschool vindt het namelijk
belangrijk om dat stukje historie ook
te behouden. Ieder schooljaar wordt
dan ook geopend en afgesloten in de
Driehuiskerk, die op steenworp afstand ligt van het schoolgebouw. Ook
onderhoudt de school nauwe banden
met het nabijgelegen zorgcentrum
Gerardus Majella. Daarvoor verzorgen zij regelmatig leuke activiteiten voor alle opa’s en oma’s in het
zorgcentrum.
Voor het 140-jarig jubileum heeft de
school een druk programma bedacht.
Met de feestelijke week in het
vooruitzicht is de school nu druk in de
weer het programma tot in de puntjes

- foto patrick hesse
te verzorgen. Allerlei activiteiten vullen de week voor zowel de kinderen
van de basisschool als inwoners van
Mijdrecht en omstreken. Zo staat
als hoogtepunt van de feestweek
een orkest op het programma, dat,
dankzij de opbrengst van het zomerfeest en een financiële impuls van
het schoolbestuur, door de ouderraad
kon worden geboekt. De kinderen
vormen het Groot Schoolplein orkest
met zelfgemaakte instrumenten.
Het repertoire wordt begeleid en
ingestuurd door professionals. Dit
spektakel vindt plaats op donderdag
9 september en vanzelfsprekend is
iedereen dan van harte welkom.
Naast de vele activiteiten voor de
kinderen van de school, is er in het
programma natuurlijk ook aan de
oud-leerlingen gedacht. In de gangen
van het schoolgebouw is een een expositie van oude foto’s uit het archief
van de Driehuissschool te bewonderen. Kiekjes van soms tientallen jaren
terug kunt u bekijken en wellicht
herkent u zichzelf nog wel terug op
een van de vele foto’s. De Groene
Venen wenst de school in ieder geval
een geslaagde feestweek!

Margriet van Scheppingen en Onno Stokhof staan nu nog met z'n tweeën op het
schoolplein van de jarige Driehuisschool, maar straks vormen de kinderen hier het
Groot Schoolplein orkest met zelfgemaakte instrumenten

Bijzondere lamp in assortiment Trendshop

Lampe Berger meer dan licht alleen
Jos Reurings is er enthousiast over. De Lampe Berger maakt sinds een
tijdje deel uit van het assortiment leuke hebbedingetjes die de Trendshop in Mijdrecht verkoopt. Het hebbedingetje dat in Parijs ooit het
levenslicht zag is iets leuks.
door paul bosman

Alles begint in Frankrijk in de achterwinkel van de Parijse apotheker
Maurice Berger. Terwijl hij eigenlijk
een manier zoekt om de atmosfeer
te zuiveren, ontdekt hij de weldadige
werking van de katalytische verbranding van het product, ozoalcohol.
Hij legt een octrooi neer voor een
'nieuw systeem' voor luchtzuivering
door een geurendiffusor. Zo ontstaat
de 'Lampe Berger' met zijn unieke
procedé, waarvan de werking na al
die jaren onomstotelijk vaststaat. De
Lampe Berger werd eerst uitsluitend
gebruikt voor medische doeleinden,
maar verspreidt zich geleidelijk over
alle Salons. Hij wordt het hebbeding
van heel Parijs. Terwijl hij oorspronkelijk een gewone flacon was "met
diamanten punten", raken steeds
meer grote, toenmalige ontwerpers
erdoor geboeid: Lalique, Gallé, de
Cristalleries de Baccarat, Daum...
De jaren '30 vormen de glorietijd
van deze geurendiffusor, die de lucht
zuivert en een aangename geur
afgeeft. Zo bezoeken Colette of Jean
Cocteau de Parijse boetiek om er
hun keuze te maken. Pablo Picasso
heeft het over 'de slimste geur'. In
1938 ontvangt de Lampe Berger een
gouden penning van het Franse Office
National des Recherches Scientifi-

ques et lndustrielles et des Inventions.
De Tweede Wereldoorlog luidt het
einde in van dit gouden tijdperk. Het
succes van de Lampe Berger dooft
langzaam uit. Hij krijgt zijn tweede
adem in de jaren '50 en men richt
zich vervolgens op een meer klassieke productie, met vooral porselein en zonder nog acht te slaan op
modetrends.
De Fransman Marcel Auvray neemt
de onderneming over en vestigt ze in
1975 te Bourgtheroulde, in Normandië. Vanaf 1987 kent het product
opnieuw succes met een eerste serie
moderne geurendiffusors van de
hand van een jonge schepper, Pierre
Casenove. Andere groten, zoals Mathias met de "Passion"-geurendiffusor,
in een beperkt aantal exemplaren
gemaakt door Daum, doen met hem
mee.
De opening van een eerste filiaal in
New York volgt. In deze periode richt
men de Club der Verzamelaars op en
wordt Régis Dho, een ontwerper met
wereldfaam, als Artistiek directeur
benoemd. Nieuwe geuren, nieuwe en
steeds verfijndere stoffen. De Lampe
Berger dringt zich op als een heus
siervoorwerp in het universum van
het interieurparfum. De bedrijfslei-

ders, Philippe Auvray en Alain Le
Bourg, kopen in hun niet aflatende
zoektocht naar dynamisme een van
de allereerste klinkende namen van
sierkaarsen over, Point á la Ligne.
Bogend op hun wereldwijde aanwezigheid gaan Lampe Berger en
Point á la Ligne de verbintenis aan

tot een mooi huwelijk in de wereld
van woning en geuren. Een nieuwe
uitdaging...
Bent u na het lezen van deze unieke
geschiedenis van een unieke lamp
nieuwsgierig geworden? Ga dan
langs bij de Trendshop, in de Passage
in Mijdrecht.
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De Club van… Stef Veerhuis

Genealogie is gebaseerd op nieuwsgierigheid
Bij de Historische Vereniging “De Proosdijlanden” hebben ze niet alleen belangstelling voor de geschiedenis van dit gebied, voor historische gebeurtenissen en oude gebouwen. Ze houden zich ook bezig met
stamboomonderzoek. Een groep vrijwilligers van de vereniging heeft
daar inmiddels al veel ervaring mee opgedaan. Een van hen is Stef
Veerhuis.
door piet van buul

Het was min of meer bij toeval, dat
Stef zich voor genealogie of stamboomonderzoek ging interesseren. En
vermoedelijk zal het bij veel families
op dezelfde manier gaan. Opeens
duikt er iets uit het verleden op dan
is er vaak wel een of ander familielid
die daar meer van wil weten en op
onderzoek uit gaat. Zo ook bij de
familie Veerhuis. “In een editie van
de Katholieke Illustratie stond op
zeker moment een oude foto van een
familie Veerhuis, die genomen was bij
gelegenheid van een vijftig jarig huwelijksfeest. De Katholieke Illustratie
was een familieblad, dat in de eerste
helft van de vorige eeuw veel gelezen
werd. Op de foto herkende mijn vader
zijn familieleden. Hij kende van een
aantal van hen ook de namen. Dat is
mooi want dan heb je een aanknopingspunt om verder te zoeken. We
kwamen terecht bij Ton Hagen, die
in het regioarchief werkte. Die heeft
ons toen goed op weg geholpen. Na
heel veel speurwerk in archieven en
oude documenten kregen we veel gegevens van onze familie boven water.
Bij naspeuringen bij het Meertens
Instituut kwamen we er achter dat
de familie al voorkwam ten tijde van
de Bataafse revolutie. Een van onze
voorvaderen is ene Geert Veerhuis uit
Wilnis. Hij was scheepmaker. Dan zie
je dat er een Veerhuis-tak in Wilnis
getraceerd kan worden en een tak
in het toenmalige Bosch en Hove,
nu Bozenhoven. Onze familie heeft
door de eeuwen heen vooral bestaan
uit scheepmakers en timmerlieden,”
aldus Stef. De opa van Stef had een
klein timmerbedrijfje, zijn vader was
meubelmaker. Stef zelf is na veel
omzwervingen uiteindelijk in het
transport en expeditiewerk terecht
gekomen.
Nieuwsgierigheid
Wanneer je eenmaal met zo’n
stamboomonderzoek bezig bent,
raak je, volgens Stef, steeds meer
geobsedeerd. “De basis van de
genealogie is nieuwsgierigheid. Je
ontdekt dingen en dan wil je verder
spitten om nog meer te weten te
komen. Je bent nieuwsgierig naar
je voorouders, naar hun manier
van leven uit die tijd. En je raakt

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

- foto patrick hesse
ook vanzelf nieuwsgierig naar de
omstandigheden waarin die familie
leefde. Hoe zag hun samenleving
er uit, hoe ging men met elkaar
om. Allemaal dingen waar ze bij de
Historische Vereniging druk mee
bezig zijn. En vanuit de bezoeken
aan het regioarchief ben ik dan ook
bij de Historische Vereniging terecht
gekomen. Leden van de Vereniging
waren daar voortdurend dingen aan
het uitzoeken. Ik ging me er voor
interesseren en werd lid en vrijwilliger van ‘De Proosdijlanden’. De
vereniging kreeg daar een eigen
ruimte nadat ze uit het Prinsenhuis
waren vertrokken. Er ontstond een
goede samenwerking met Ton Hagen
en Dinie van Tol, die daar op het
archief werkten. Er is ontzettend
veel wetenswaardigs door vrijwilligers van de vereniging boven water
gehaald. En er is ook veel over
gepubliceerd. De vereniging geeft
elk kwartaal een ledenblad uit: ‘De

“We denken er aan
om oude foto’s openbaar
te maken met de
vraag: wie kent wie?”
Proosdijkoerier’. Dat blad alleen
al, maakt het de moeite waard om
lid van de historische vereniging te
worden,” verzekert Stef. “Er staan
zoveel leuke verhalen in die vaak
tot ver in de historie van dit gebied
teruggaan. De laatste tijd wordt er
ook wat meer een link naar de tegenwoordige tijd gelegd. De redactie
is er op uit om niet alleen verhalen
uit de dossiers op te diepen, maar
ook mensen aan het woord te laten,
die nog vol met verhalen zitten, die
de moeite van het aanhoren en opschrijven waard zijn. Daarnaast zijn
er door vrijwilligers en onderzoekers
van de Vereniging in de loop der jaren een aantal heel lezenswaardige
boeken uitgebracht. Informatie over
‘De Proostdijlanden’ kan men vinden
op www.proosdijlanden.nl. Daar kun
je ook zien hoe je lid kunt worden.”
Stef wijst er op dat ook archeologie
tot de activiteiten van de vereniging behoort. “Het is wel leuk om
te vertellen dat de firma Veerhuis
warme relaties met de vereniging
onderhield. Ze waren ook altijd wel

Stef Veerhuis: “De basis van de genealogie is nieuwsgierigheid. Je ontdekt dingen
en dan wil je verder spitten om nog meer te weten te komen.”
bereid om bouwwerkzaamheden zo
te plannen dat er nog wat bodemonderzoek kon plaatsvinden.”
Genealogie
“Een aantal jaren geleden stond het
stamboomonderzoek nog niet hoog
op de agenda,”vertelt Stef. “Toen
er op een gegeven moment in het
Veenmuseum een speciale tentoonstelling werd ingericht was daar zo
veel materiaal beschikbaar dat men
het zonde vond om daar niks mee te
doen. Er is nu een speciale werkgroep genealogie binnen de vereniging waar ik ook lid van ben en die
onder leiding staat van bestuurslid
Peter van Golen. We zijn met
een man of acht en ik durf wel te
stellen dat we in de loop der jaren
aardig wat deskundigheid hebben
ontwikkeld. We komen elke maand
bij elkaar in De Boei. We bedenken allerlei activiteiten. Maar we
willen ook een klankbord zijn voor
mensen die geïnteresseerd zijn of
die zelf onderzoek doen. We hebben
nu besloten om vanaf 6 september
elke eerste maandag van de maand
een inloopavond te houden. We zijn

dan van half acht tot negen uur in
ons nieuwe onderkomen in De Boei
aanwezig. Belangstellenden zijn dan
van harte welkom. We zullen mensen dan informeren over de manier
waarop je zo’n onderzoek aanpakt.
En tegenwoordig hoef je daarvoor
niet eens meer het hele land door
te reizen om in allerlei archieven te
snuffelen. Ook internet biedt veel
mogelijkheden. Ik ben er zeker van

dat er nog tal van mensen rondlopen, die hun familieafkomst zouden
willen doorgronden, maar niet goed
weten hoe ze dat aan moeten pakken. Tegen die mensen zou ik willen
zeggen: kom eens bij ons langs in
De Boei en wellicht kunnen we je
op het juiste spoor zetten.”
Stef Veerhuis vertelt dat er ook
nog heel wat foto’s in omloop zijn,
waarop allerlei mensen staan, waar
de namen niet van bekend zijn.
“We denken er aan om zulke foto’s
openbaar te maken met de vraag:
‘wie kent wie?’ Ook bestaat het
idee om een soort beeldbank op te
zetten. Laatst kwam er bijvoorbeeld
iemand met foto’s over de bouw van
de watertoren. Ik hoop dan ook dat
mensen die oude dingen, die wat
vertellen over de geschiedenis van
dit gebied of de mensen die er wonen, niet zomaar weggooien. Wellicht past zulk materiaal heel goed
in de collectie van de Historische
Vereniging en kan het basismateriaal vormen waar we bij verder
onderzoek wat aan hebben.”

Burgemeester ruziet met veearts
Waarover bakkeleiden burgemeester De Voogt en de plaatselijke
veearts Hinze? Wiens vader speelde een hoofdrol in de bevrijding van
Uithoorn en De Ronde venen? Hoe verliep de dropping in De Hoef in
1945? Mag je samen langs de weg zitten? Waarvoor was de uitgeloofde beloning van 600 gulden in 1773? Allemaal vragen die beantwoord
worden in het nieuwste nummer van de Proosdijkoerier, het kwartaalblad van onze historische vereniging De Proosdijlanden.
Het extradikke septembernummer van de Proosdijkoerier is weer
bomvol gevuld met vele wetenswaardigheden over de plaatselijke
geschiedenis. Naast de antwoorden op de bovenstaande vragen vindt u
in dit keurig vormgegeven geschiedenistijdschrift verhalen over Klein
Amsterdam, een vergeten woonerf in Vinkeveen, over een klooster in
Mijdrecht en het dorpsnieuws uit 1940. De historie van de plaatselijke
Ambachtsschool wordt toegelicht en u krijgt inzicht in de geheimen
van de waterschapsarchieven. Een interview met het echtpaar Lauffer,
aandacht voor het stationsgebouw in Mijdrecht, diverse genealogietips
en de tegenvallende vrijheid van 1795 worden aangevuld met diverse
aankondigingen van verenigingsactiviteiten van de Proosdijlanden. Ruim
veertig pagina’s geschiedenis van de dorpen in De Ronde Venen, aangevuld met diverse foto’s.
Kortom, het is een waar genoegen om kennis te nemen van de inhoud
van dit regionaal bijzonder interessante septembernummer. Bent u nog
geen lid-abonnee en heeft u wel belangstelling? Een telefoontje naar
0297 – 286170 of een e-mail naar administratie@proosdijlanden.nl
is voldoende om u aan te melden. Doet u dit snel dan ontvangt u voor
het bedrag van 15 euro per jaar vier maal het kwartaalblad, waarin u
uitgebreid kunt lezen hoe het er vroeger in onze gemeente aan toeging.
Daarnaast bent u welkom op diverse interessante lezingen en excursies.
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AUTO&MOTOR
Rij-impressie Yamaha Fazer 600 occassion Floor Verbrugge

“Sweet as Candy”
Deze week test Patrick Hesse een Yamaha Fazer 600 occasion uit 2005 bij
Floor Verbrugge Motoren.
Ik heb net de opgefriste kledingshowroom bij Floor Verbrugge bekeken en
snuffel nog even door de ruime collectie motorhandschoenen. Achter me
klinkt het ineens “Hé, fijne vriend!”
Eigenaar Jos en ik kennen elkaar al
ruim 30 jaar en dat rechtvaardigt deze
amicale toonzetting.
“We gaan vandaag maar eens een
Yamaha Fazer de sporen geven,” roept
Jos. (De naam Fazer is tevens een van
's werelds grootste producenten van
kwaliteitssnoep).
Ik moet bekennen dat ik de Fazer
altijd een beetje suffe motorfiets vond.
Niet dat die mening getoetst was op
enige ervaring met de fiets, maar
gewoon omdat hij zo “middle off the
road” was. De in 1997 in Europa geïntroduceerde Fazer wordt weliswaar
na een aantal gedaantewisselingen
anno 2010 nog steeds nieuw verkocht.
En daar mogen we uit opmaken
dat beslist niet iedereen mij mening
deelt, want de Fazer is nog steeds een
enorme verkoophit in Nederland! Met
veel motor voor relatief weinig geld
kan dit niet anders in ons land. En
dan gaat het er toch van komen dat
ik eens een rondje ga rijden met deze

Yamaha...
Dit exemplaar stamt uit 2005 en heeft
met de kilometerstand van 61.500
een redelijke boodschap gedaan
(hoewel ruim 12000 kilometer per
jaar niet echt overdreven veel is).
Maar aan de zilvergrijze Fazer is dit
totaal niet te zien. Op wat gebruikssporen na, verkeert hij in smetteloze
staat. Heerlijk wanneer mensen hun
motor met respect behandelen en
eerlijk gezegd maak ik me gezien de
uiterlijke staat helemaal niet druk om
die kilometerstand. Je kunt tenslotte
een motor door verkeerd gebruik al
na 30.000 na de k..... helpen en de
smetteloze staat verraadt nogmaals de
liefde voor de motor.
Als de 600 meteen aanslaat neem ik
plaats en het valt me onmiddellijk op
dat dit een behoorlijke motorfiets is.
Er komt een zeer bescheiden mooi
geluid uit de schitterende, onder het
kontje weggewerkte einddempers die
de motor een hypermoderne uitstraling geven. De 600 zoeft werkelijk
over de weg en ik moet eerlijk bekennen: hij rijdt zelfs bijzonder lekker. Ik
besef dat ik de Fazer altijd heb ondergewaardeerd, want er blijkt, eerlijk

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

gezegd, weinig af te dingen op deze
motor. Lekker stuur, knoppen allemaal
op de goede plek, compleet dashboard.
Persoonlijk vind ik de digitale toerenteller niet echt geslaagd, maar dan
ben ik een beetje aan het muggenziften. Alleen aan het schakelen merk je
dat deze motor wat kilometers onder
de banden heeft. Als ik dit na het ritje
bij Jos aankaart, vertelt hij me dat
dit hoogstwaarschijnlijk een kwestie
van afstellen is en dat in ieder geval
voordat de motor de deur uitgaat
piekfijn in orde komt. Het enige
niet-standaard item aan deze motor is
meteen ook een zinvolle: handvatver-

warming. Lekker! Natuurlijk nu nog
niet echt nodig, maar zodra het wat
kouder wordt is dat echt aangenaam
en keurig gemonteerd. Al met al een
uitstekende motorfiets. Hij zit met zijn
€ 3.250 (all-in prijs) in een prijsklasse
waarin veel te koop is. Maar ook
voor deze tweedehands Fazer geld:
veel motor voor weinig geld. Bij mij
heeft de Fazer een zeer goede indruk
achter gelaten en blijkt dat het suffe
beeld totaal ongegrond was. Weer wat
geleerd vandaag!
Bent u geïnteresseerd in de Fazer?
Bel Jos gerust op, een proefrit is snel
geregeld.

Floor Verbrugge Motoren

www.Floorverbrugge.nl
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
Tel: 0297 593348
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BOOT&MOTOR
Autonieuws

Een Dacia maar dan
goedkoper

Roeien met Reuling
Escape sloep 600

Reddingssloep deluxe
Op sommige drukke dagen heb je zin om ’s avonds even stoom af te blazen. Of gewoon even helemaal niets aan je
hoofd te hebben. Voor de één is sporten een uitlaatklep, voor een ander kan dat een fietstochtje zijn, weer een ander
kiest ervoor het water op te gaan.

Michael Reuling is bezeten van
auto's. Werkte voor tv-programma's als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling 'Onze Auto's,
Rijden door de Tijd' in de Beurs
van Berlage. Deze week testte hij
bij hoge uitzondering iets zonder
wielen.

Lada toont in Moskou een Dacia
Logan voorzien van het Lada-label
met een waarschijnlijke verkoopprijs die onder die van een Dacia
ligt. Dacia's moedermaatschappij is
voor 25% eigenaar van Lada, dus
deze combi is niet verwonderlijk.
Het is nog niet bekend of de Lada
R90 ook in Nederland leverbaar
wordt.

Facelift voor Ford
Mondeo

tekst michael reuling foto's patrick hesse

En geef hem of haar eens ongelijk.
Verscholen achter de grote villa’s op
de Baambrugse Zuwe vind je een oase
van rust en mooie natuur. Na de stille
vaartocht met de elektrische sloepen
hebben we de smaak te pakken en
gaan we op bezoek bij Jachthaven
Achterbos. Deze jachthaven staat
sinds 2004 onder leiding van Cees
den Toom en Bob Brouwer. Waar
Cees zich voornamelijk bezig houdt
met de duikschool Scuba Academie,
is Bob druk met de verkoop van de
sloepen collectie en de verkoop van
boothuizen. Samen geven zij leiding
aan de jachthaven. Sinds kort is Bob
extra druk als dealer van Escape
sloepen. Luxueuze, moderne sloepen
voor een scherpe prijs. Op dit moment
biedt Achterbos twee typen aan van de
Escape, de 600 en de 750.
Het is vrijdagavond als de Escape 600
de grote loods uitgereden wordt. Een
grote zwarte sloep komt te voorschijn.
De vormgeving is strak gelijnd en
komt over als een moderne en sierlijke
boot. Met name het roer ziet er stoer
uit, helemaal in de ogen van mensen
die om techniek geven. Door de RVSafwerking doet het roer denken aan
de Hollandse sportwagen Spyker. Dat
zegt genoeg. De zwarte romp wordt in
het water gelegd, waarna het interieur
zichtbaar wordt. De zwarte sloep is
voorzien van bijpassende zwarte kussens en een afwerking van licht hout.
De finishing touch wordt bereikt met
een aantal contrasterende kussens,
waardoor dit een echte hippe, stoere
boot wordt die menigeen op de plassen graag achter zijn huis heeft liggen.
Onder de zitplaatsen zijn ruimtes waar
je met gemak een flink aantal tassen
en kleding veilig weg kunt stoppen,
dus je kunt met gemak ook wat langer
wegblijven met deze 600. Nadat
de champagnehouder aan boord is,
uiteraard met een aantal flessen voor
de extra verkoeling, is het tijd om de
trossen los te gooien. Bob heeft wat
vrienden uitgenodigd voor het plaatje,
want uiteraard kan je alleen de boot
pakken, maar met vrienden varen is
natuurlijk een ultiem avondje relaxen
op de plassen.

De Escape 600 is oorspronkelijk
een reddingssloep (logisch, waar zou
anders de naam Escape vandaan
komen), gemaakt voor de offshore
industrie, maar aangepast voor de
particuliere markt. Als koper kun je
kiezen uit verschillende motoriseringen. Denk bijvoorbeeld aan een 4 takt
9.9 pk sterke outboard motor
(€ 12.495,- vaarklaar), een 27 pk
sterke inboard diesel motor
(€ 18.995,- vaarklaar), een 2.5 Kw
elektromotor (€ 17.300,- vaarklaar)
waarmee je 7 uur met 7km/u kunt
varen, of een combinatie van een
Yanmar 14 pk diesel inboard motor
met 3.6 Kw elektromotor (€ 27.999,); een hybride dus. Sinds de vaartocht
bij Henk-Jan Kok van Scheepsbouw
Achterbos Theo Kok (niet te verwarren met Jachthaven Achterbos) ben
ik helemaal voor het elektrische
varen, dus je kunt raden wat mijn
keuze in combinatie met de 600 zou
zijn. De Escape 600 van deze pagina
is voorzien van de outboard motor.
Feitelijk dus een buitenboordmotor,
maar geheel weggewerkt, waardoor je
deze niet ziet, maar nog belangrijker;
nauwelijks hoort. Een extra bijkomstigheid van de Escapes is dat deze
sloepen laag zijn. Je kunt dus met gemak de bruggen onder door, waardoor
bruggen geen obstakel hoeven te zijn.
Een Escape 600 sloep heb je al vanaf
€ 10.495,-. Maar let op, dit is exclu-

sief de motor. De 600 is het model
waarmee wij gevaren hebben, echter
is deze demosloep voorzien van een
aantal extra’s, waardoor de prijs rond
de € 15.000,- komt te liggen. Een bedrag waarbij deze sloep ruim voldoet
aan het kwaliteitsniveau dat je bij een
dergelijke prijs mag verwachten. De
600 is 6 meter lang en ongeveer 2.10
meter breed. Dit biedt genoeg ruimte
aan boord voor zes mensen. Je kunt
nog kiezen voor een slag groter. Je
gaat dan voor de Escape 750 (7.50
meter lang en 2.50 meter breed,
goed voor acht personen), die je mee
mag nemen vanaf € 12.995,-. Bij dat
bedrag zitten een aantal zaken standaard inbegrepen. Denk bijvoorbeeld
aan 4 RVS kikkers om de boot vast
te leggen, een aangehangen roer met
RVS beslag, solide rubberen stootranden rondom, ruimte voor een chemisch

toilet en afsluitbare opbergvakken.
Naast de Escapes verkoopt Jachthaven Achterbos ook de zogenaamde
B&C Boats (drie keer raden waar
die initialen voor staan). Deze vallen
in een hogere prijsklasse, maar zijn
dan ook nog een stuk hoogwaardiger.
De B&C Boats zijn te verkrijgen in
verschillende lengtes en met verschillende afwerkingen, waardoor zo’n
sloep helemaal naar persoonlijke wens
samengesteld kan worden. Een nichemarkt, maar mocht je op de werf zijn
om eens van een Escape te proeven,
loop dan even naar binnen om een
B&C te bekijken.

Ford heeft de Mondeo vernieuwd
en toont deze op de autoshow in
Moskou. Inmiddels rijden er al een
half miljoen Mondeo's van deze
generatie rond. Vanaf heden is de
Mondeo leverbaar met zaken als
Lane Departure Warning, Driver
Alert (systeem dat pauzemomenten
aanbeveelt als de bestuurder fouten
maakt), grootlichtassistent (schakelt
grootlicht uit bij een tegenligger) en
het Blind Spot Information System
(bekend van Volvo). Uiteraard is
ook het uiterlijk opgefrist. In 2012
zal Ford de nieuwe generatie Mondeo onthullen.

Volvo S60 orderboeken lopen vol

Jachthaven Achterbos / B&C Lifestyle
Boats
Achterbos 22b, 3645 CD Vinkeveen
Telefoon: 0297-212260
www.jachthavenachterbos.nl

Volgens de algemeen directeur van
Volvo Cars Nederland lopen de
orderboeken voor de nieuwe S60
al vol. Om de S60 te introduceren
organiseerde Volvo een groots
evenement op het RDW-circuit van
Lelystad waar geïnteresseerden
met de S60 konden rijden. Hier
deden ruim 2000 mensen aan mee.
Binnenkort staat op de autopagina
een rij-impressie van de hagelnieuwe S60.
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Agenda
Chi Kungles in sporthal
De Phoenix
Op maandag 30
augustus a.s. vindt
van 19 tot 20 uur
weer een open
les in Chi Kung
plaats in sporthal
De Phoenix te
Mijdrecht.
Chi Kung is een oefenmethode uit China die
lichaamstraining combineert met bewustwording. Met Chi Kung train je om fit, alert
én ontspannen te blijven. Het is een zeer
effectieve manier om aan je gezondheid,
kracht en vitaliteit te werken.
Traditioneel wordt Chi Kung beoefend
door mensen die beter willen worden in
meditatie, in de gevechtskunsten of in de
geneeskunde. Tegenwoordig wordt Chi
Kung beoefend voor een betere fysieke
conditie, een betere houding en voor meer
kracht en vitaliteit.Het is geschikt voor iedereen met een bepaalde eigenwijsheid en
nieuwsgierigheid naar hoe je lijf en energie
functioneren.
De lessen worden verzorgd door Natural
Ease, dat sinds 2003 in Amsterdam-West
Chi Kung trainingen en workshops geeft. De
docent is Remco Wernert, ervaren en geautoriseerd in Chi Kung. Na de open lessen
volgt een cursus die loopt van september
tot en met december.
Meer informatie: www.NaturalEase.nl
of tel. 020-7796790.
Klaverjassen de Merel

Open Ronde Venen
Klaverjaskampioenschap
2010 in De Merel
Het Open Ronde Venen klaverjas-kampioenschap 2010 zal gehouden worden op
vrijdag 10 september 2010 in Café De
Merel, Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen. Het klaverjassen start om 20.00 uur,
zowel dames als heren welkom. Er zullen
vier ronden van zestien giffies gespeeld
worden en dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de kampioen of kampioene
2010 bekend. De kampioen van verleden
jaar Martien de Kuijer zal dit jaar de te
kloppen man zijn. Er zijn fraaie prijzen te
winnen .Ook zal er een tombola gehouden
worden met schitterende prijzen. Tel. van
Cafè de Merel is 0297-263562.
Hier volgen de datums voor de nieuwe
prijs-klaverjas competitie 2010/2011,
in 2010; dus 10 en 24 september, 8 en
22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17
december. Voor 2011, 7 en 21 januari, 5 en
19 februari, 4 en 18 maart, 1 en 15 en 29
april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli.
De winnaar van de laatste prijsklaverjasavond was alsvolgt;

Uitmarkt Amsterdam

Triathlon Aalsmeer

27,28 en 29 augustus
Museumplein, Leidseplein en in het
Vondelpark.

Zondag 28 augustus
Aalsmeer

Het laatste weekend van augustus wordt de
Uitmarkt gehouden in de binnenstad van
Amsterdam. Tijdens het gratis toegankelijke festival presenteren talloze artiesten,
gezelschappen en culturele instellingen zich
aan het publiek.
De Uitmarkt is de nationale opening van het
culturele seizoen dat traditiegetrouw plaatsvindt in het laatste weekend van augustus.
Met meer dan 450 gratis optredens op 30
podia krijgen 500.000 bezoekers een voorproefje uit het komende seizoen. Van ballet
tot hiphop, van toneel tot jazz. Bekende
artiesten als Waylon, Dolf Jansen, Candy
Dulfer en Fernando Lameirinhas geven de
aftrap voor het landelijk culturele seizoen.

De 23e editie van Triathlon Aalsmeer
beloofd net als voorgaande jaren de mooiste
zondag van het jaar te worden met sportief spektakel voor jong en oud, topper
en recreant. Stichting Triathlon Aalsmeer
organiseert wedstrijden in drie verschillende
afstanden: mini, achtste en de olympische
afstand.
NK Aspiranten
De deelnemertjes van 6 tot 13 jaar zwemmen 250 meter in Zwembad de Waterlelie,
fietsen 10 km door de Hornmeer en lopen
2,5 km om het zwembad. Het NK voor
aspiranten start om 9.30 uur in Zwembad
De Waterlelie.
Deelnemers voor de achtste (500 meter
zwemmen-20 km fietsen-5 km lopen) starten om 10.30 uur vanaf het surfstrand bij de
Westeinderplassen. Om 11.30 uur rennen
vanaf dat zelfde strandje de deelnemers op
de Olympische afstand (1500 meter zwemmen-40 km fietsen-10 km lopen) het water
in. De Trio-Teams, waarbij drie teamleden
elk een onderdeel voor hun rekening nemen,
starten dit jaar vijf minuten na de start van
de Olympische afstand.

www.amsterdamsuitburo.nl/uitmarkt
foto: cris toala olivares

1 Martien de Kuijer
met 6991 punten
2 Nico v.d.Meer
met 6756 punten
3 Frans Bierstekers
met 6745 punten
4 Rob Achterbergh
met 6868 punten
5 Sjaan Kolenberg
met 6515 punten
De poedel prijs was voor A. van Scheppingen met 5337 punten

www.triathlonaalsmeer.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 34

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 34
kleur

lus

ten
name
van

service

voorvechter

bijbelse
figuur

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.
grosso
modo

chocoladedrank

tuingereedschap

bitterheid

behoeftig

2
6 1

5 8
2
7 4
8
7
9

verteren

5
vraag om
antwoord

2

formeren

geestdrift

groot (in
samenst.)

rivier in
Frankrijk

judograad

7

misdrijf

weefsel

ijshockeyschijf

veengrond
neusknijper

rust in
vrede

symbool
ijzer
kegel

3

punt voor
schoolprestatie

2

patat

3

4

6

5

6

7

7
3

bijwoord

niets
uitvoeren

1

afgemat

lengtemaat
Touring
Trophy

rotan

3
9

1
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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: Tuinman - Hovenier te Mijdrecht
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Een werkvoorbereider
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht

Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: 1e autotechnicus met APK
Organisatie: Autobedrijf Keizer
Plaats: Amstelveen

Functie: Productieleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: hulpmonteur luchtbehandeling
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen
Functie: kraanmachinist
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Medewerker karrenadministratie parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (BEGINNENDE) ASSISTENT-ACCOUNTANTS M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Rozenburg NH

Functie: Allround secretarieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een klantmanager
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een 'vliegende keep'
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verdeler
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: 1e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Operator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Systeembeheerder
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Data analist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker reparatieafdeling
Organisatie: LIEVERS HOLLAND B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker accounting/wholesale parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Expeditiemedewerker
Organisatie: LIEVERS HOLLAND B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Inpakker (oproepbasis)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Customer Service Medewerkster (part-time)
Organisatie: Raceland N.V
Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Export planner SC Johnson Mijdrecht
Organisatie: Seacon Logistics
Plaats: Venlo

Functie: Medewerker verkoop binnendienst
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Vakantiekrachten krantenwijk De Groene
Venen
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerker Uithoorn (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Ervaren logistiek medewerker
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: medewerker debiteurenbeheer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Customer Contact Medewerkers, Data Mail,
Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Reachtruck chauffeur met ervaring opzetten
van magazijn
Organisatie: Uitzendburo Most Wanted
Plaats: Mijdrecht
Functie: Algemeen Medewerker voor zomermaanden
Organisatie: Autoverhuur Blauw
Plaats: Mijdrecht
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