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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 11 september 2010
• Open Monumentendag,
De Ronde Venen
• Rommelmarkt,
Het Spoorhuis, Vinkeveen
• Najaarsmarkt, Wilnis
• Nationale orgeldag, Mijdrecht
• Culinaire Venen, Mijdrecht
• 'Puur geluk' Arno van der Heijden,
De Boei, Vinkeveen
• Eric Sauers met Ridder,
Piet Mondriaan Theater, Abcoude

Zondag 12 september 2010
• Open Monumentendag,
De Ronde Venen
• Jeugddienst,
Christelijk Gereformeerde kerk
'De Wegwijzer'
• Nazomertoer TTC De Merel,
start bij De Schans, Vinkeveen

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

Inloophuis 't Anker verhuisd naar clubgebouw Argon
Inloophuis 't Anker is dinsdag jl. feestelijk heropend op de nieuwe locatie: het clubgebouw van sportvereniging
Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Jans, gast van het inloophuis van het eerste uur (rechts op foto boven) verrichtte de officiële openingshandeling: door het wegtrekken van een laken liet zij enkele honderden ballonnen op en
onthulde zo de nieuwe plek van het anker, dat symbool staat voor deze ontmoetingsplaats voor mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden.
Voor velen lijkt de combinatie
Inloophuis en Argon niet voor de
hand te liggen. 't Anker was sinds
2004 gevestigd in het gebouw van
AJOC en een werkgroep onder
leiding van Ruud van Herpt, kreeg
de opdracht te zoeken naar andere
huisvesting, om de groeiplannen van
't Anker te kunnen verwezenlijken.
Via gesprekken met Paul Reurings
diende uiteindelijk de mogelijkheid van Argon zich aan. Waarom
wil iedere vereniging of stichting
een eigen gebouw hebben, was zijn
redenering. Ga dingen samen doen.
Zo maak je niet alleen efficiënter

Argon-voorzitter Erik de Graaff heette
't Anker van harte welkom en hoopte
dat iedereen zich snel thuis voelt.

Ruud van Herpt (links) en Chris Gispen
van 't Anker: “Deze stap geeft ons een
nieuwe impuls.”

gebruik van gebouwen, maar je
hebt meer en beter contact met
andere instellingen, verenigingen en
culturen. Die gedachte heerste ook
bij het Argon-bestuur, waardoor de
herhuisvesting van 't Anker een feit

werd. “Argon staat midden in de
gemeenschap en neemt zijn sociale
verantwoordelijkheden serieus,” aldus voorzitter Erik de Graaff. “We
hopen dat jullie hier een warm thuis
vinden.”      Lees verder op pag. 13

BY TWEED BNO

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen

voor websites met cms

•alarmopvolging

www.bdcatering.nl
(bijvoorbeeld)

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Smartlappenkoor ‘Licht het Anker’ gaf een bijzondere vertolking van ‘24 Rozen’
en bracht een groot aantal bekende levensliedjes ten gehore.

www.pprzzlight.nl

Ether: 105.6 FM
Kabel: 101.9 FM

NIEUW BIJ LUTZ:
UGG AUSTRALIA
WWW.LUTZ.NL VOOR ALLE MODELLEN

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

Elke ochtend live op Midpoint

Andy in de Lucht
Luister elke werkdag tussen
07.00 en 10.00 uur en maak
kans op een lekkere taart!

www.midpoint.fm

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

2		

DE GROENE VENEN

Informatiepagina Rabobank Rijn en Veenstromen
Algemene vergadering
Al onze leden zijn van harte welkom!
Onze algemene vergadering wordt gehouden op woensdag 29 september
2010 in de sporthal van Gasterij de Milandhof, Middenweg 2 in Zegveld.
Programma
Wij maken het u graag gemakkelijk en laten
vanaf Bodegraven, Kockengen, Mijdrecht,
Vinkeveen en Woerden bussen rijden naar
Zegveld. U kunt dichtbij huis opstappen en voor
de deur van de Milandhof weer uitstappen. Na
aankomst kunt u onder het genot van een kopje
koffie bijpraten met andere leden. Om 20.00 uur
begint de vergadering. Na afloop van het officiële
programma laat Marc Lammers u op een uitermate boeiende manier zien dat we veel inspiratie
kunnen putten uit de fascinerende topsportwereld. Hij is voormalig bondscoach van het
Nederland Dames hockeyteam.
Tot slot staat er een hapje en een drankje voor u klaar en kunt u weer met
de bus naar huis.
Leden kunnen zich aanmelden via www.rv.rabobank.nl of via de
antwoordkaart die al onze leden ontvingen bij de uitnodiging.
Graag tot ziens op 29 september!
Alle informatie over de algemene vergadering, de uitnodiging en het
financieel jaarverslag vindt u op onze website www.rv.rabobank.nl.

Kinderen kunnen niet
vroeg genoeg leren
omgaan met geld. Uw
rol als ouder is daarin
belangrijk. Maar ook
wij kunnen voor uw
kind iets betekenen.
Komend najaar ziet
het spaarevent voor de
jeugd er bij Rabobank
Rijn en Veenstromen
daarom als volgt uit.
Net als voorgaande
jaren wordt er een
Rabo Spaardag georganiseerd en dit jaar
is dat op zaterdag 30
oktober. Als kinderen
(niet ouder dan 10 jaar) bij de Rabobank in Mijdrecht, Kockengen of
Vinkeveen hun spaarpot komen legen, mogen zij een leuk cadeau uitzoeken in onze versierde kantoren. In Mijdrecht pakken we iets groter uit
met feestelijke activiteiten in het thema van ‘spelenderwijs leren omgaan
met geld’.
Tot ziens op zaterdag 30 oktober! Rabobank. Een bank met ideeën.

Beleggen op de manier die bij u past.
Dat is het idee.
Mede onder invloed van de economische situatie is de rente op
spaarrekeningen steeds lager geworden. Wilt u kans maken op een hoger
rendement dan met sparen? Dan kunt u denken aan beleggen.
Bij Rabobank Rijn en Veenstromen is een team van specialisten opgesteld
om u hierbij van dienst te zijn. Voor u start met beleggen, is het belangrijk
dat u over een aantal zaken heeft nagedacht. Wat is uw doel als u gaat beleggen? Hoe lang kunt u uw inleg missen? Welk rendement wilt u behalen,
maar natuurlijk ook hoeveel risico bent u bereid te lopen? De antwoorden
op deze vragen vormen de basis voor de invulling van de effectenportefeuille. Beleggen op de manier die bij u past, dat is wat de Rabobank
u biedt. U kunt zelf beleggen, beleggen met behulp van een team van
specialisten of het beleggen in zijn geheel uitbesteden.
Op onze website www.rv.rabobank.nl leest u alle informatie over deze drie
manieren van beleggen. U kunt hiervoor natuurlijk ook terecht bij een
specialist van de afdeling Beleggen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden?
Neem dan contact op met uw vaste accountmanager of via telefoonnummer (0348) 42 70 00 of e-mailadres beleggingen@rv.rabobank.nl.

Adoptie tijdens jubileumviering
Stichting De Bovenlanden zet zich al 25 jaar in voor landschapsbehoud
door natuurbeheer. Met een groot aantal vrijwilligers worden acht
natuurgebieden beheerd. Tijdens een feestelijke jubileumviering in Wilnis
ondertekenden
secretaris Martin
Kemperman (rechts
op de foto) van de
Stichting en kantoordirecteur Ronald Meijer
van Rabobank Rijn
en Veenstromen een
nieuwe adoptieovereenkomst; waarbij de
bank 10 are van het
natuurgebied adopteert.
foto Rob Isaacs

Rabobank verlengt sponsorovereenkomst
Hockey Vereniging Mijdrecht

Rabo Ukkie van de maand augustus
De eerste Rabo Ukkie is een feit.
Uit de vele inzendingen is de volgende winnaar gekozen:
Roan Weber uit Vinkeveen, geboren op 8 juni 2010.
Met het insturen van de foto’s ontvangen de ouders de ingestuurde foto op
canvasdoek.
Daarnaast krijgen de ouders van Roan
een waardecheque van Karamba uit
Mijdrecht.
Ook kans maken?
Open een Rabo RegenboogRekening
en stuur de foto op naar
babyfoto@rv.rabobank.nl.

Spaardag bij Rabobank Rijn en Veenstromen
Spelenderwijs leren omgaan met geld.
Dat is het idee.

Hockey Vereniging Mijdrecht heeft zaterdag 4 september een volledig
gerenoveerd clubhuis in gebruik genomen. Tijdens de feestelijke heropening, die werd verricht door wethouder Ingrid Lambregts en oud hockeyinternational Lisanne de Roever, werd bekend gemaakt dat het hoofdsponsorschap van HVM door Rabobank Rijn en Veenstromen met drie jaar
is verlengd. V.l.n.r.
Private Banker Paul
Jansen en kantoordirecteur Ronald Meijer
van De Ronde Venen
overhandigen een
ingelijst hockeyshirt
als symbool voor de
nieuwe verbintenis aan
HVM-bestuursleden
Peter Tijssen en Mick Fernhout.
foto Rob Isaacs

Met kantoren in Mijdrecht en Vinkeveen. Met servicepunten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
En met een Mobiel Servicepunt dat bij u langskomt in Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en bij verschillende verzorgingstehuizen.
Kijk voor de dienstverlening op www.rv.rabobank.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen

Postbus 2035, 3440 DA Woerden
Telefoonnummer (0348) 42 70 00

E-mail: info@rv.rabobank.nl
Internet: www.rv.rabobank.nl

DE GROENE VENEN 		

Politie nog volop bezig
met onderzoek naar
pyromaan
De politie is nog volop bezig met het
onderzoek naar de conifeerbranden die Mijdrecht al geruime tijd
teisteren.
Ellen de Heer, voorlichtster van
district Rijn & Venen is terughoudend
als het gaat om het verstrekken
van inlichtingen inzake de brandstichtingen die de afgelopen tijd
plaats vonden. “We zijn nog steeds
volop bezig met het onderzoek. Het
opsporen van de dader of daders van
deze branden is en blijft prioriteit
nummer 1. Vanzelfsprekend kunnen
we niet prijsgeven wat in deze onze
tactiek is. Wat nog steeds belangrijk
is, is het direct melden van verdachte
situaties. Hiermee is de kans dat wij
een verdachte op heterdaad kunnen
aanhouden, het grootst. Hiervoor
moet het alarmnummer 112 gebeld
worden. Overigens is alle informatie
welkom, hoe gering dan ook.”
Verdachte aangehouden
Twee keer heeft de politie een verdachte op heterdaad aangehouden.
Het ging hierbij om een 31-jarige
man uit Mijdrecht. Deze verdachte
is na uitgebreid verhoor en onderzoek door het Openbaar Ministerie
op vrije voeten gesteld. Hij is in
afwachting van de rechtszaak. Dit is
een gangbare procedure omdat er
voor beide zaken geen onderzoeksgronden waren om hem langer vast
te houden.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
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Ronde Venen Belang en SVAB

Lokale partijen gaan samen de
verkiezingen in
Per 1 januari a.s. zullen de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude Baambrugge worden samengevoegd. Nu de aanmeldingstermijn voor de verkiezingen op 24 november a.s. is gesloten, blijkt dat zich
–naast een aantal landelijke partijen– slechts twee lokale partijen hebben aangemeld. Deze partijen,
Ronde Venen Belang (RVB) en Samen Voor Abcoude en Baambrugge (SVAB) hebben besloten om de
krachten te bundelen. Voor de verkiezingen gaan ze een lijstverbinding aan en na de verkiezingen zullen ze één fractie gaan vormen. Een gesprek met Anco Goldhoorn (RVB) en John Melkman (SVAB)
over deze opmerkelijke aanpak.
door piet van buul - foto rob isaacs
Ronde Venen Belang is met vier
zetels de tweede partij in de
gemeente Ronde Venen. Van de
13 zetels in de gemeente Abcoude worden er drie door SVAB
bezet. Beide partijen hebben
voor de huidige colleges ook een
wethouder geleverd. Voor RVB
is dat Jacques Dekker en voor
SVAB is dat Dick Kok. Die twee
kennen elkaar al jaren met als
gevolg dat er ook op het niveau
van de gemeenteraadsfracties
een regelmatig contact was. Dit
contact is gedurende het herindelingsproces alleen maar hechter
geworden. Dit ondanks het feit
dat beide partijen toch volstrekt
verschillende opvattingen over
de herindeling koesterden.
John Melkman: “In de raad van
Abcoude steunden wij het streven
naar de grote variant, omdat wij
van oordeel waren dat daarmee
een optimale verbetering van
de bestuurskracht bereikt zou
kunnen worden. Dat vinden we
nog steeds. Maar in zo’n proces,
waar een aantal gemeenten
bij betrokken zijn, neemt de
provincie het voortouw en dan
heb je het niet meer zelf in de
hand. Wij kunnen overigens met
de uiteindelijk gekozen oplossing
heel goed leven,” aldus John. Bij
Ronde Venen Belang hebben ze
zich aanvankelijk faliekant tegen
een mogelijke herindeling verzet.
Anco Goldhoorn: “Wij zaten niet
te wachten op een herindeling
en vonden die ook niet in het
belang van De Ronde Venen. Toen
eenmaal bleek dat het er toch
van moest komen hebben wij
ons neergelegd bij het besluit tot
samenvoeging van onze twee gemeenten. En nu trekken we met
volle overtuiging samen op met
de collega’s van SVAB. Zo zie je
dat je het niet altijd met elkaar
eens hoeft te zijn om toch met
elkaar overweg te kunnen.”
Eén fractie
Het is de bedoeling dat beide
partijen na de verkiezingen één
gezamenlijke fractie gaan vormen. Het besluit om de fracties
pas na de verkiezingen in elkaar
te schuiven roept de vraag op
of de kiezers niet voor het lapje
worden gehouden. Wanneer je
in Abcoude op de SVAB hebt
gestemd krijg je er na de verkiezingen opeens RVB bij. Daar zijn
de beide heren het volstrekt niet
mee eens. Anco Goldhoorn legt
uit dat de lokale belangen van de
kiezers juist extra gewaarborgd
zijn. “Om te beginnen gaan we
met de verkiezingen een lijstverbinding aan. Dat wordt straks
ook op de stembiljetten vermeld

John Melkman (links) en Anco Goldhoorn: samen verder.
en dat kan iedereen ook zien.
Met zo’n lijstverbinding maken
we elkaars positie sterker en
sta je, als het op toewijzing van
restzetels aankomt, wat sterker.
Na de verkiezingen schuiven we
dan de beide gekozen fracties
in elkaar zodat we één sterke
fractie vormen.”

“We gaan niet zitten
afwachten tot er iets van
ons verwacht wordt, maar
nemen zelf
initiatieven.”
John Melkman tekent hierbij aan
dat de oorspronkelijke lijsten wel
blijvend in acht worden genomen.
“Wanneer er dus een mutatie
ontstaat doordat iemand van de
SVAB lijst bijvoorbeeld wethouder zou worden, dan wordt
diens plaats weer opgevuld met
iemand anders van de SVAB lijst.
Datzelfde geldt natuurlijk ook
voor Ronde Venen Belang. Op die
manier weten de kiezers die op
ons gestemd hebben dat ze altijd
door een lokale kandidaat vertegenwoordigd zullen worden.”
Lokale partijen
Zowel Anco Goldhoorn als John
Melkman benadrukken dat een
lokale partij voor de kiezer de
optimale garantie biedt dat
diens belangen goed worden
behartigd. “Onze collega’s van de
landelijke partijen hebben toch
altijd te maken met de landelijke
partijlijn,”vindt Anco. “Voor ons
geldt maar één ding en dat is het
lokale belang. We hebben in het
verleden bewezen dat we een
partij zijn die met het gezicht
naar de kiezers staat. We staan
voor wat we de kiezer beloven.
En dat geldt uiteraard ook voor
SVAB. En het feit dat wij geen
partijgenoten in Provinciale

Staten of in het Parlement hebben hoeft geen enkel probleem
te zijn. Ik kan verzekeren dat
we zowel op provinciaal als op
landelijk niveau prima ingangen
en contacten hebben. Wat dat betreft hoeven de kiezers zich dus
volstrekt geen zorgen te maken.”
Anco Goldhoorn en John Melkman benadrukken dat hun beider
partijen zich kenmerken door een
pro-actief beleid. “We gaan niet
zitten afwachten tot er iets van
ons verwacht wordt, maar nemen
zelf initiatieven.”
Grootste fractie
Bij SVAB hebben ze de kandidatenlijst inmiddels wel rond. John
Melkman: “Onze huidige wethouder, Dick Kok, wordt lijsttrekker.
Zelf kom ik op de tweede plaats,
gevolgd door Ton Pepping en
Margaret Guggenheim. Dat zijn
de eerste vier kandidaten. Ik
denk dat wij er in moeten kunnen
slagen om met deze kandidaten
twee zetels binnen te halen.”
Bij Ronde Venen Belang wordt
de kandidatenlijst pas op 25
september vastgesteld. Anco
Goldhoorn wil dan ook nog geen
enkele indicatie geven over hoe
de lijst er uit gaat zien. En over
het aantal zetels dat hij verwacht
binnen te halen wil hij ook niet
speculeren. “Laten we het er op
houden, dat we straks met onze
gezamenlijke fractie de grootste
worden in de nieuwe raad. Daar
wil ik naar streven en ik denk
dat ons dat gaat lukken,”zegt
hij vol vertrouwen. “We hebben
gekozen voor de slogan ‘Samen
Verder’ en SVAB en RVB zullen
dan ook samen pal staan voor de
belangen van de inwoners van de
nieuwe gemeente.”

Luistervink
Joh
Op zonnige dagen zag je hem kwiek door
het dorp lopen. Het rode colbertje, de
onberispelijke stropdas, het grijze haar
keurig verzorgd. Werd het kouder, dan
droeg hij een geblokt hoedje, heel vaak op
weg naar een bespreking die hij meestal
voorzat. Zelf ken ik hem vanaf de tijd dat
hij de drukkerij niet meer leidde. Drukkerij
Verweij, die een groot aandeel heeft gehad
in het aanzicht van Mijdrecht. In de goede
tijden werkten veel Mijdrechtenaren in het
bedrijf dat volop aan de weg timmerde.
De kwaliteiten van de man die het bedrijf
groot maakte, beperkten zich niet alleen
tot het bedrijf maar strekten zich veel
verder uit. Tientallen jaren bespeelde hij
het orgel van de Janskerk. De brandweer
Mijdrecht werd eveneens geleid door de
commandant die Joh Verweij heette. Ook
tientallen jaren. Nieuw Avondlicht kende
een bestuur waar Joh de voorzittershamer hanteerde. Ook weer voor een lange
periode. Het huidige Argon werd in 1971
door hem gesmeed. Uit drie clubs die tot
dan toe zelfstandig functioneerden. Ook
in die tijd was het moeilijk drie verschillende partijen aan elkaar te binden. Het
lukte Joh door zijn overredingskracht en
doorzettingsvermogen. Terecht draagt het
hoofdveld van Argon de naam van EreVoorzitter Joh Verweij.
Toen V.I.O.S. in zwaar weer kwam, stapte
Joh in zijn auto en wist binnen een uur
Midreth te overtuigen dat hun steun
essentieel voor het voorbestaan van de
vereniging was. Hij sleepte een meerjarensponsorcontract in de wacht dat het
huidige V.I.O.S. in de lucht heeft gehouden.
Het Europese jaar van de Ouderen was
aanleiding om een comité te vormen dat
onder zijn leiding activiteiten opzette voor
de doelgroep. Zelf maakte ik daar ook
deel van uit, de vanzelfsprekendheid waarmee hij zaken regelde trof mij. We hebben
nog wel eens een hapje gegeten. Bij de
plaatselijke Chinees of het Stoute Soldaatje in Nieuwersluis. Na de begroeting
volgde altijd een vraag: "Hoe is het met je
vrouwtje". Daarna praatten we bij. In die
tijd chauffeerde hij nog zelf. In zijn Jaguar.
Het was tijdens een van deze ritten, dat
ik in de gaten kreeg dat zijn gezichtsveld
hem parten speelde. De immer scherpe
Joh ging minder en minder zien. Je zag
hem minder en minder in het dorp, in het
begin nog wel eens begeleid door iemand.
Een vreemd gezicht; de immer kwiek
lopende man ondersteund door een ander.
De laatste jaren zijn kenmerkend voor Joh.
Hij liet zich over de gebeurtenissen in het
dorp informeren door anderen. Zo bleef
hij bij de tijd. Zou een ander in een hoekje
gaan zitten, hij dus niet. Tot voor kort zat
hij nog dagelijks op de hometrainer.
Toen ik vorige week donderdag langs zijn
huis reed en daar de auto's van kinderen
en anderen geparkeerd zag, wist ik het
feitelijk al. Joh is aan het einde van een
mooi, intens en boeiend leven gekomen.
Het einde van een man die een groot
aandeel in de Mijdrechtse samenleving
heeft gehad. Een gedreven, onvermoeibare
inspirator dat was hij. Het is niet zo maar
iemand die is heengegaan.
Paul Bosman
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Hockeyseizoen weer begonnen
voor jongens C2 HVM

Kort Nieuws
Vinkeveen

Alpha Cursus
Alpha is een kennismakingscursus
over het christelijk geloof, maar ook
zeer geschikt voor mensen die hun
geloof willen verdiepen of verfrissen.
Deze cursus wordt gehouden in de
pastorie van H. Hart-kerk aan de
Kerklaan 2 in Vinkeveen en begint
22 september met een informatieavond. Om 18.45 uur wordt met
een gezamenlijke maaltijd begonnen. De Alpha-cursus bestaat uit 10
avonden en een zaterdag. Iedere
avond begint met een maaltijd die de
gelegenheid biedt de medecursisten
en de cursusleiding op een informele
manier beter te leren kennen. Na de
maaltijd wordt er een korte inleiding
gehouden over onderwerpen die
uitgangspunten vormen van het christelijke geloof. Vervolgens worden
de deelnemers in kleine groepjes
verdeeld, waarbij men kan luisteren,
leren, uitwisselen en ontdekken. Aan
de cursus zijn geen kosten verbonden, alleen voor de maaltijd wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie of aanmelding  
kunt u contact opnemen met Cees
en Antoinette van Beek, tel. 0297262132 (liefst na 17.00 uur), of
e-mail cthvanbeek@casema.nl

De Ronde Venen

De Christenvrouw
over keuzes maken
De vereniging De Christenvrouw,
afdeling De Ronde Venen, komt voor
het eerst dit seizoen bij elkaar op
donderdag 16 september a.s, in gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Mijdrecht,
Koningin Julianalaan 22. ProImpulsion komt met een kleurrijke audiovisuele presentatie. Daarin worden
diverse organisaties toegelicht die
werken vanuit een maatschappelijke
achtergrond. Het onderwerp is:
‘Bewust en Bewogen keuzes maken’.
Spreekt het onderwerp u aan? Kom
gerust eens vrijblijvend een keer
kijken en luisteren. Belangstellenden
zijn van harte welkom! Aanvang
20.00 uur en de koffie staat om
19.45 klaar!
Voor inlichtingen: Janneke Kranenburg-Bluemink. Tel. 0297-281882

De Ronde Venen

Horizon over de rol
van de kerk
Zondag 12 september zendt het
radioprogramma Horizon het eerste
deel uit van een serie van vijf uitzendingen over het thema: De rol van
de kerk in de moderne samenleving.
Deze keer gaat het over de kerk in
de loop van de tijd. Uitzending van 9
tot 10 uur; herhaling van 17 tot 18
uur.  Aan de discussie nemen deel:
CDA-Wethouder Jan van Breukelen,
Peter van Golen, Hervormde Gemeente, Vinkeveen, ouderling Gerard
van ’t Hul, Protestantse Gemeente,
Mijdrecht en Ans Korver, Protestantse Gemeente, Mijdrecht.
Presentatie: Jopy van der Horn.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren op Midpoint
FM.

Nadat er vorige week zaterdag een teambuidlingsessie was om het seizoen
goed te beginnen met een ochtendje poldersporten, was het afgelopen
zaterdag tijd voor de eerste oefenwedstrijd voor de jongens C2 van HVM.
Hiervoor werd afgereisd naar Purmerend. Helaas werd de oefenwedstrijd
verloren met 5-0, maar zoals we allemaal weten, een slechte generale...
Morgen, zaterdag 11 september, spelen de jongens van de C2 hun eerste
wedstrijd voor de competitie  thuis om 14.00 uur. Ze kunnen ook nog wat
versterking gebruiken, dus ben je 12 of 13 jaar, kom zaterdag kijken, en als
je het leuk vindt kom je gewoon een keer meetrainen.

Tropisch feest De Pijlstaart opent schooljaar
Hoewel de basisscholen in De Ronde
Venen al weer een paar weken geleden van start zijn gegaan, vond deze
week nog een officiële aftrap van het
nieuwe jaar op OBS De Pijlstaart
plaats. Het nieuwe jaar is op de
Vinkeveense basisschool namelijk pas
echt begonnen als er flink is gefeest
door kinderen, leraren en ouders op
het feest De Pijlstart. Vanwege het
overweldigende succes van de vorige
editie besloot men ook dit jaar op
zoek te gaan naar talent onder de
leerlingen. Daarvoor waren diverse
voorrondes in de klassen gehouden,
want er was slechts plek voor één act
per klas in de grote finale. De presentatie van de show was in handen
van het hoofd van de school, Bert van
Diemen; bijgestaan door een geweldige jury die een kritisch oordeel over
de acts gaf: Meester Tom Kunst, Ro
Deira en leerlingen Nikki Blomvliet

en Sanne van den Biggelaar.
Er werd volop en op zeer hoog
niveau gedanst en gezongen, maar
het meest was de jury toch wel onder
de indruk van de vocale kwaliteiten
van Liselotte Ponssen uit groep 5. De
Wildcard voor de show was vergeven
aan de kleuterjuffen, die een hilarische wateract opvoerden.
Leerlingen van Dansschool Nicole
zweepten samen met entertainer Ro
Deira het publiek op. De best geklede
leerling was Lotte de Jong uit groep
3. Leerlingen en ouders konden voor
het goede doel, de zeeschildpadden
in Bonaire (ook hier uiteraard een
tropisch goed doel!), op de foto als
piraat of hoela-girl. De kinderen hebben een heel weekend de tijd gehad
om te herstellen van de feestelijkheden, want nu is het ook voor OBS De
Pijlstaart onomkeerbaar: het nieuwe
schooljaar is begonnen!

Kleuterdag op Jenaplanbasisschool Vlinderbos
Groep 7/8 was drie dagen op kamp
en de groepen 3 t/m 6 gingen
afgelopen donderdag op schoolreis.
Daarom hadden de kleuters na het
uitzwaaien van de andere kinderen
het rijk alleen op het plein en in
de school. Reden genoeg voor een
feestje. De kleuterdag werd vrolijk
geopend met een toneelstukje  en
een lied van juf Annemarieke, juf
Clementine en juf Victoria. Daarna
deden de kinderen in groepjes spelletjes rond het thema (onder)waterwereld. Er werd gevist, gespetterd

met de waterbaan en er werd een
enorm zandkasteel gebouwd met
een echte piratenvlag op de toren.
Er werd gezongen en gedanst en
genoten van het heerlijke weer. Tussen de middag werden de kinderen
verwend met patat met worstjes.
’s Middags werd er nog even buiten
gespeeld en toen de energie begon
op te raken waren er binnen films
en kleurplaten.
Het was een heerlijke dag. Bedankt
hulpouders en juffen!

foto roy recourt/exclusive sound

Nazomertoeren met TTC de Merel
Zondag 12 september organiseert
TTC de Merel de Nazomertoer, een
fietstocht langs de mooiste plekjes
van het Groene Hart. De afstand
bedraagt 100 kilometer. Gestart
wordt om 8 uur bij café De Schans
in Vinkeveen. De rit wordt in twee
groepen gereden. De eerste groep
houdt een snelheid aan van 27 à 30
kilometer per uur, de tweede groep
zit daar iets onder. De rit gaat via
Woerdense Verlaat, Nieuwkoop,
Boskoop en Moerkapelle naar de
Rottemeren, een schitterend watergebied ten noorden van Rotterdam.

In Zevenhuizen wordt pauze gehouden. Daarna gaat de rit via het
Bleiswijkse Verlaat, Hazerswoude
en Alphen aan den Rijn weer terug
naar Vinkeveen. De start is om 8.00
uur bij Café de Schans, Uitweg 1 in
Vinkeveen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
Leden van TTC de Merel en andere
bij de NTFU aangesloten verenigingen krijgen een euro korting.
Het dragen van een valhelm is
verplicht.
Voor meer informatie: www.ttcdemerel.nl, of bel naar 0346-215133.

Vlinderbos op schoolreisje
naar dierentuin Amersfoort
Het nieuwe jaar wordt op Jenaplanschool Vlinderbos in Wilnis altijd
gestart met het schoolreisje. Dit jaar reisden groep 3 tot en met 6 af naar
Dierenpark Amersfoort. Na een kopje koffie voor de begeleiders en drinken
voor de kinderen verspreidden de groepjes zich snel door het prachtige
park en genoten volop. Zo vonden de kinderen het ‘Dinobos’ geweldig en
natuurlijk de giraffen, stokstaartjes, het museum en nog veel meer! Om
half een werd er friet gegeten bij ‘Oma’s Eethuis’ en daarna waren ook de
verschillende speeltuinen erg in trek. Moe maar voldaan zat iedereen dan
ook om vier uur in de bus terug naar school, waar de papa’s en mama’s al
waren om de kinderen op te halen en naar hun verhalen te luisteren. Weer
een geweldige dag om op terug te kijken!

DE GROENE VENEN 		
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Rommelmarkt Spoorhuis Vinkeveen
sluit in 2011
Op zaterdag 11 september is de
rommelmarkt in het Oude Spoorhuis
aan de Demmerik in Vinkeveen weer
open tussen 9.00 en 15.00 uur. Het
lijkt een van de laatste keren te
worden. De eigenaar van het oude
stationsgebouw, de NS, heeft de
huurders namelijk verzocht om het
gebouw leeg te maken, om de grond
en het gebouw te verkopen voor
woningbouw.
Het echtpaar Stoof woont al zo’n
30 jaar boven in het monumentale
gebouw maar moet dat nu voor het
einde van het jaar verlaten. Ze zijn
dan ook hard op zoek naar een huis.
Al meer dan 15 jaar organiseren zij
de maandelijkse rommelmarkt die
onder in het gebouw is gevestigd. U

kunt er terecht om tegen een klein
prijsje prachtige cadeautjes kopen. Er
is van alles. Speelgoed, schilderijlijstjes, beeldjes met diverse onderwerpen. Er zijn prachtige kop en schotels.
Maar er zijn ook vele soorten boeken
en boekensteunen. Op dit moment
zijn er nog kinderfietsen en is er zelfs
een aanrechtboiler. Aan de zolder
hangen vele soorten lampen.
Vanwege de mogelijke sluiting is het
niet meer mogelijk om meubels aan
te leveren. Er zijn op dit moment nog
wel stoelen, tafeltjes en wat kleinere
kasten te koop. Wel kunt u kleinere
artikelen blijven aanleveren (bij grote
hoeveelheden graag even vooraf
bellen).

Kort Nieuws
Vinkeveen

Gijs Rijneveld
biljartkampioen

G-schaatsen gaat weer van start
Na een succesvolle start van het G-schaatsen in 2009 gaat ijsclub Nooitgedacht dit seizoen voor het eerst met een vaste groep schaatsers aan
het schaatsseizoen op de Jaap Eden Baan in Amsterdam beginnen.
G-schaatsen 2009/2010
In december 2009 heeft ijsclub
Nooitgedacht een start gemaakt met
een groep g-sporters. Op de Venenon-ice baan te Mijdrecht hebben we
zes workshops gegeven aan enthousiaste g-schaatsers. Deze groep is bedoeld voor sporters die net even wat
meer aandacht nodig hebben om het
schaatsen onder de knie te krijgen.
De workshops op de Venen-one-ice
werden mede mogelijk gemaakt door
Dukdalf uit Mijdrecht.
Na het schaatsen op de Venen-on-ice
baan in Mijdrecht zijn we de mogelijkheden om het G-schaatsen uit te
breiden verder gaan bekijken. En
met succes. Op zaterdag 20 februari
hebben we met tien G-sporters een
start gemaakt op de Jaap Eden baan

in Amsterdam. Na vier zaterdagen
vol plezier voor de deelnemers en
begeleiders was het seizoen helaas
alweer afgelopen. De schaatsen
moesten weer in het vet.
Schaatsen vanaf oktober
Tijdens de zomerperiode hebben we
niet stil gestaan. Vanaf medio oktober
gaan we weer met een groep Gschaatsers naar de Jaap Eden Baan
in Amsterdam. Je moet alleen wel
op tijd opstaan. De schaatslessen zijn
elke zaterdag van 08.30 tot 09.30
uur. De eerste aanmeldingen van
enthousiaste schaatsers zijn alweer
binnen. Heb je ook interesse of vragen over het schaatsen stuur dan een
mailtje naar:
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl.

Nieuw clubgebouw HVM onder grote belangstelling geopend

Gijs Rijneveld uit Vinkeveen is de
nieuwe biljartkampioen van het
seizoen 2009/2010 van biljartclub
de Merel/Heerenlux. Gijs, die het
hele seizoen al goed in vorm was,
moest toezien hoe op het eind van
de competitie Toon van Dijk steeds
dichterbij kwam, maar wist beide
eindwedstrijden ruim te winnen, en
speelde daarmee de felbegeerde
titel in de wacht.
Tijdens het seizoen-slot-feest  was
er een prijsuitreiking in Restaurant
de Veensteker, door voorzitter Arie
van Vliet. Hier werd Gijs gehuldigd en mag hij zich een jaar lang
kampioen noemen van biljartclub
de Merel.
Biljartclub De Merel kan nog
enkele leden gebruiken voor de
onderlinge competitie, die start op
dinsdag 14 september om 20.00
uur. De clubavond is op dinsdag
aanvang 20.00 uur  in clubhuis Cafe
Biljart de Merel ‘Arkenpark MUR’
43 te Vinkeveen  Tel. 0297-263562
of 0297-264159. Schroom niet,
stap binnen en speel mee!

Vinkeveen

Bewoners Amerpoort
genieten van nieuw
balkon
Morgen, zaterdag 11 september
2010, vieren de bewoners van
Amerpoort, die woonachtig zijn in
Vinkeveen, groots feest. 's Middags
‘openen’ zij zelf hun nieuw ingerichte balkons en tonen deze aan
vrienden, familie en sponsoren. Voor
de inrichting van de vier balkons
van locatie Kerkelanden, waar 23
cliënten van Amerpoort woonachtig
zijn, was na de nieuwbouw geen
budget meer. Dankzij sponsoring
en fondsenwerving zijn de balkons
volledig ingericht en voorzien van
splinternieuw meubilair en vrolijke
beplanting. De bewoners van locatie
Kerkelanden zijn bijzonder trots op
hun nieuwe balkons. Daarom wordt
zaterdag 11 september een speciaal
openingsfeest georganiseerd.

Mijdrecht

Schuimparty in Allround voor tieners
van 12 t/m 15 jaar

Onder schitterende weersomstandigheden hebben wethouder Ingrid Lambregts (sport) en hockey-international Lisanne de
Roever (in de groene blouse), voormalig speelster van HVM, het nieuwe clubgebouw van de Mijdrechtse hockeyvereniging
geopend. Dat gebeurde door het wegtrekken van een groot doek, waarachter de nieuwe gevel van het gebouw tevoorschijn kwam om een aantal HVM-speelsters een openingdans te laten verrichten. Eerder dankte voorzitter Mick Fernhout
alle vrijwilligers die voorafgaand aan de opening keihard hebben gewerkt om het gebouw tip-top in orde te krijgen. Aansluitend aan de openingshandeling vond er een sportieve krachtmeting plaats tussen Heren 1 van HVM en Heren 2
van Amsterdam.									
foto's rob isaacs

Op vrijdag 17 september is er in
JC Allround een schuimparty voor
tieners van 12 t/m 15 jaar. De party
begint om 21.00 uur en duurt tot
01.00 uur. De entree is 5 euro (heb
je een discopas, dan betaal je maar
3 euro!). JC Allround: Rondweg 1a
Mijdrecht.
Op dit moment organiseert Stichting De Baat geen vaste maandelijkse tienerdisco voor de leeftijd
12 t/m 15 jaar. Deze schuimparty
is dan ook eenmalig.
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Kort Nieuws
Baambrugge

Dansles in de Vijf
Bogen
Op dinsdag 28 september a.s. start
om 20.00 weer een serie ballroom
danslessen voor beginners en gevorderden, in het dorpshuis De Vijf
Bogen, Prinses Margrietstraat 10 te
Baambrugge.
De lessen worden gegeven door
Daphne en Harry uit Amsterdam, zij
hebben enkele jaren geleden ook les
in Baambrugge gegeven.
Het gaat om 12 lessen van een uur,
waar de Engelse wals, quickstep,
tango, cha cha cha, rumba en samba
aan bod zullen komen. Ook kun je
tijdens de vrije dansavonden het
geleerde in de praktijk brengen. De
kosten voor de cursus bedragen
€ 90,00 per persoon. Heb je zin
kom dan gerust op 28 september
kijken en als je enthousiast bent
kun je je e.v.t ook inschrijven. Neem
voor informatie contact op met Annelies Bakker, 0297-264105.

DE GROENE VENEN

Programma Open Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 11 september is een aantal monumenten in De Ronde Venen en Abcoude gratis te bezichtigen.
Bij vier kerken zijn gevelborden met (bouw)historische informatie geplaatst. Het bord bij de Rooms-Katholieke kerk ‘Heilig Hart van Jezus’ in
Vinkeveen wordt om 13.30 uur onthuld door wethouder Jan van Breukelen. Er is koffie/thee en toegang is gratis.
Cabaretier Arno van der Heijden zal een voorstelling (toegang vijf euro) houden over De Ronde Venen in de 19e eeuw om 20.30 uur in Sociaal
Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De volgende monumenten zijn van 10.00 uur – 17.00 uur toegankelijk voor publiek:

Mijdrecht:
Watertoren, Industrieweg 6
De watertoren kan beklommen
worden. Gidsen zijn aanwezig. Laatste mogelijkheid om de watertoren
in originele staat te bezoeken
Janskerk, Kerkstraat 11
Gidsen zijn aanwezig
RKK J. de Doper, Driehuisplein 1
Het orgel wordt bespeeld. Gidsen
zijn aanwezig. De kerktoren kan
beklommen worden, bezichtigen
klokken
Bij aankomst: gratis brochure met
leuke wetenswaardigheden

RKK H.H.v. Jezus, Kerklaan 4
Presentatie historische informatieborden op kerken in De Ronde Venen.
Verschillende organisten spelen op het orgel van de kerk
Gidsen zijn aanwezig. De kerktoren kan beklommen worden.
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag wordt de R.K. kerk Heilig
Hart van Jezus, een gevelbord met cultuurhistorische informatie onthuld. Dit
gebeurt ook bij drie andere, eveneens rijksmonumentale kerken binnen de
gemeente De Ronde Venen. Om 13.30 uur is er een welkomstwoord door Con
Huijbreghs namens de Locatieraad van de R.K kerk Heilig Hart van Jezus,
gevolgd door een toespraak van Jaap Meulstee, voorzitter van de Historische
Vereniging De Proosdijlanden. Wethouder Jan van Breukelen onthult aansluitend het gevelbord. Na afloop van de korte bijeenkomst is er gelegenheid de
kerk te bezichtigen.

Abcoude-Baambrugge

Open Monumentendagen op
Fort Abcoude
Fort Abcoude kan tijdens de Open
Monumentendagen op zaterdag 11
en zondag 12 september bezocht
worden. Het aan de Molenweg 19
te Abcoude gelegen fort is op beide
dagen open voor bezoekers vanaf
10.00 uur tot 17.00 uur. De laatste
rondleiding is om 16.00 uur.
De Saluutbatterij Amsterdam is
op 11 september aanwezig en zal
tijdens de rondleidingen elk heel
uur een demonstratie met het kanon
van de batterij geven. Fort Abcoude
is een van de tweeënveertig forten
van de Stelling van Amsterdam en
is het eerst gebouwde fort van deze
stelling. Het tussen 1883 en 1886
gebouwde fort zou als bouwmodel
dienen voor de overige forten van
de Stelling van Amsterdam. Het
fort verloor echter meteen na de
oplevering zijn functie als artilleriefort door de uitvinding van de
brisantgranaat. Er is toen een ander
bouwmodel voor de overige forten
ontwikkeld. Het fort heeft gedurende de Eerste Wereldoorlog als
infanteriefort gefunctioneerd.
Het fort staat als monument op
de lijst van het Werelderfgoed van
UNESCO.
Het fort is in de maand september
nog open voor bezoekers op zondag
26 september 2010 (Fortendag)
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

Vinkeveen:

Museum De Ronde Venen, Herenweg 240
Demonstratie veensteekmachine (zaterdag 14.00-17.00 uur)
Demonstratie ambachtelijk touwslaan (zondag 12.00-16.00 uur)
Gidsen aanwezig. Zondag ook open.

Wilnis:
Veenmolen, Oudhuijzerweg 109
Bakken en proeven van pannenkoekjes en kniepertjes. Proeven van kruidkoek. Rondleiding en/of bezichtiging van de molen
Live beelden uit de kap. Koffie/thee voor volwassenen, limonade voor
kinderen.
Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20
Braderie, opbrengst bestemd voor de restauratie van het orgel

Laatste kans op watertoren te beklimmen
Zaterdag 11 september is de laatste keer dat de Watertoren te zien is in
de oorspronkelijke staat. Half september wordt een begin gemaakt met de
renovatie voor de kantoren op de begane grond.
De toren is geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Entree is gratis en er zijn
gidsen aanwezig.
Bezoekers voor de watertoren kunnen parkeren op het parkeerterrein van
Van Walraven.

Oude Spoorhuis, Demmerik 68
Medewerkers zijn aan te spreken voor informatie over het spoorhuis.
Rommelmarkt, opbrengst gaat naar de gereformeerde kerk.

Abcoude:
Dorpskerk, Kerkplein 45
De Dorpskerk is het oudste gebouw
van Abcoude (1491) en heeft een
fraai interieur. Het koorhek dateert
uit 1641, de preekstoel uit circa
1550. Beide zijn rijk versierd.
Fort Abcoude, Molenweg 19
Het Fort Abcoude is op zaterdag 11
en zondag 12 september geopend
voor bezoekers vanaf 10.00 uur tot
17.00 uur. De laatste rondleiding
is om 16.00 uur. Het tussen 1883
en 1886 gebouwde fort staat als
monument op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO.

Wilnisser Veenmolen zaterdag
op Monumentendag open
Tijdens de Open Monumentendag, op zaterdag 11 september, kunnen in
circa 350 gemeenten in Nederland tussen de 3.000 en 4.000 monumenten
gratis bezocht worden. Die dag is in Wilnis aan de Oudhuijzerweg 109 de
molen te bezoeken. Bakken en/of proeven van 19e eeuwse lekkernijen:
pannenkoekjes, kruidkoek en kniepertjes van meel uit de molen. Er is koffie en thee voor volwassenen, limonade voor kinderen. De hele dag zijn er
rondleidingen, en live beelden uit de kap.
Over de 19e-eeuwse monumenten is door de Stichting Open Monumentendag een handzaam boekje uitgegeven met de  titel: De smaak van de 19e
eeuw. Het landelijke magazine Open Monumentendag is verkrijgbaar bij
VVV-kantoren, bibliotheken en bij vestigingen van de Rabobank.
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DE WEEK IN BEELD
Gemeente De Ronde Venen maakt werk van het verlagen van de CO2 uitstoot. Gisterochtend
overhandigde Reinout Schuppen van Toyota Van Ekris de sleutels van de eerste hybride auto die
door de gemeente wordt ingezet voor het transport en vervoer van en naar Abcoude. Wethouder
Jacques Dekker gaf aan verheugd te zijn over het advies van de milieudienst om een bestaande
auto die aan vervanging toe is, te vervangen door een echte hybride. De keuze viel op de
Toyota Auris hybride, die te boek staat als een bijzonder milieuvriendelijke auto. Een compleet
uitgeruste auto die met een verbruik van 3,8 liter op 100 kilometer en een uitstoot van 89 gram
per kilometer pittig scoort. De auto zal voor algemeen gebruik worden ingezet, zeker dus voor
het pendelen van en naar Abcoude dat na de herindeling onderdeel gaat uitmaken van onze
foto paul bosman
gemeente. V.l.n.r. Reinout Schuppen, Jacques Dekker en Henk Dalebout.

Een bijzonder originele prijs in de vijfde week van de KARWEI
Zomercampagne: een fraaie bakkersfiets! De heer P. J.
Castien uit Mijdrecht mocht ‘m uit handen van Cris Clarijs,
assistent bouwmarktmanager van KARWEI Mijdrecht, in
ontvangst nemen.
Met de KARWEI Zomercampagne viert de bouwmarktketen
dat eerder dit jaar de 125e vestiging werd geopend. Komende
week wordt de zesde en laatste prijs overhandigd: een Packard Bell minilaptop.

In de nacht van zondag op maandag omstreeks 04.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een voertuigbrand op de Oudhuijzerweg.
Door een nog onbekende oorzaak is de auto die dicht tegen een garage
aan stond geparkeerd in de brand gevlogen.
De politie, die als eerste ter plaatse was, heeft met de hulp van de
eigenaar door middel van een sleepkabel het voertuig een aantal meter
verplaatst zodat het vuur niet kon overslaan naar de woning, waardoor
schade aan de woning kon worden voorkomen.
De brandweer was snel ter plaatse en heeft de auto geblust.
foto sven pothuizen

De boot van Neptunus tijdens de jaarlijkse afsluiting van
het vaarseizoen op de Vinkeveense Plassen. Tientallen
schepen voeren in een lange stoet twee keer langs het
schip. Aan de jury de beslissing welke boot het mooist
(Partyschip De Reiger), het origineelst (Maaskantje) of het
meest actueel (Brandweer Vinkeveen/Waverveen) was.
			
foto martin wielage

In de nacht van zondag op
maandag (15-08) zijn er op
de Burgemeester Fernhoutlaan in Wilnis 2 auto's
opengebroken. Bij een auto
van het merk Audi en van
een Volkswagen Golf zijn de
audio-/navigatie apparatuur gestolen. Mocht u iets
gehoord of gezien hebben,
dan kunt u dit melden aan de
politie via 0900 88 44.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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 grote droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud bestuurslid de heer

JOHANNES VERWEIJ
Vanaf 1950 is de heer Verweij aan de Bondsspaarbank te Mijdrecht en haar
rechtsopvolgers als bestuurslid verbonden geweest.
In 1992 werd hij tevens benoemd tot voorzitter van Stichting VSB Fonds
voor De Ronde Venen.
De heer Verweij heeft in deze functie een grote bijdrage geleverd aan de opbouw en
groei van zowel de bank als het fonds.
Veel dank zijn we hem hiervoor verschuldigd.
Wij betuigen ons medeleven met zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
verdere familie en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.
Bestuur Stichting VSB Fonds voor De Ronde Venen
C. Bakker, voorzitter
C.J. Snijder, secretaris
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Cursussen en Activiteiten bij Stichting Paraplu
Medio september starten bij de ‘Paraplu’ nieuwe en vernieuwde cursussen
en activiteiten die zijn opgenomen in het activiteiten-programma voor het
seizoen 2010-2011, maar ook tientallen 'bekende' cursussen, workshops,
dagtochten en ontspanningsactiviteiten.
Bij een aantal cursussen en activiteiten zijn nog plaatsen open, die opgevuld moeten worden voordat ze kunnen doorgaan. Een compleet overzicht
vindt u op www.stichtingparaplu.nl. Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website of
afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Servicepunt op 11 september
op najaarsmarkt Wilnis
Op 11 september 2010 is het
Servicepunt wonen, welzijn en zorg
te vinden op de najaarsmarkt in
Wilnis. Het Servicepunt bestaat 5
jaar. Om dit te vieren nodigen wij
iedereen uit op die dag in onze
kraam een wens uit te spreken.
Kom met uw wens in de wolken op
het Servicepunt.
Heeft u een wens die betrekking
heeft op wonen, welzijn en zorg
voor uzelf of voor iemand anders,
kom dan langs en hang uw wens in
onze wolk. U zou hierbij kunnen
denken aan een jeu de boulebaan
bij u in de buurt of …..
De wensformulieren liggen ook voor
u klaar op de vestigingen in Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis en op het

Mobiel Kantoor in Amstelhoek en
De Hoef. Het Servicepunt zal één
wens uitkiezen om in vervulling
te laten gaan. Er is al een aantal
wensen aan de wolk opgehangen,
dus wees er wel op tijd bij.
In dezelfde kraam zal ook informatie te zijn over de dit najaar te
volgen “piekercursus”. U kent het
wel: eindeloos tobben over werk, de
kinderen, je relatie, of het leven in
het algemeen. Chronisch piekeren
is doodvermoeiend en kan leiden
tot angst en depressieve klachten.
Piekeren is echter ook weer te
verminderen door het volgen van
een training of door de aanleiding
van het getob aan te pakken.

Zondag 12 september:
Thema voor Jeugddienst: Super Relaxed!
Soms hoor je een jongere wel eens zeggen: Dit is echt een relaxte
broek! Of hij hiermee bedoelt dat de broek lekker zit, dat de broek er
volgens hem mooi uitziet, of dat je met deze broek helemaal meedoet
met de mode of bij een bepaalde groep hoort, dat is dan maar de vraag.
Dit was echt Super Relaxed! Een uitspraak die je misschien zelf doet na
een prachtige vakantie. Heerlijk op het strand gelegen, mooie natuur gezien en/of actief bezig geweest. Een vakantie waardoor je geestelijk weer
helemaal uitgerust bent. In ieder geval hoor je het woord relaxed regelmatig langskomen in allerlei betekenissen.
Jongeren hebben hun eigen taalgebruik met daarbij allerlei trendy
termen: Relaxed! Cool! Chill!
Vet! etc. Komend winterseizoen
wordt er in de jeugddiensten in de
Wegwijzer aan de hand van het
hoofdthema: “The Real Thing”
stilgestaan bij een aantal van deze
kreten en ook wordt bekeken of er
in de Bijbel een link is met deze
woorden.
Zondag 12 september wordt de
eerste jeugddienst gehouden in
de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin
Julianalaan 22, en het thema van
deze dienst is “Super Relaxed”.

Dominee Weststrate zal deze dienst
leiden en in de preek de tekst in
Psalm 131 uitleggen. In de praktijk
van het dagelijkse leven zijn we
vaak helemaal niet relaxed, maar
juist gestressed en druk. Op het
werk wordt je opgejaagd om steeds
meer te bereiken of om hogerop te
komen. Echte rust vindt je alleen
bij God. De dienst begint om 17.00
uur en na afloop is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het
genot van koffie, thee of fris. Neem
je buren, vrienden en/of kennissen
gewoon mee! Je bent van harte
welkom! Voor meer informatie: surf
naar www.CGKMijdrecht.nl of bel ds.
Weststrate op tel.: 0297 – 274847

Tweede herindelingskrant huis-aan-huis verspreid

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

In de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen wordt volgende week de
tweede Herindelingskrant huis-aan-huis verspreid. De krant is geheel
gewijd aan het samengaan van de twee gemeenten per 1 januari 2011.
De inhoud staat voor een groot deel in het teken van de structuurvisie die
de komende maanden wordt opgesteld. Hierin staan de ambities van de
nieuwe gemeente beschreven en wordt geschetst hoe de gemeente er over
twintig jaar uit moet zien. Inwoners wordt uitdrukkelijk gevraagd hierover
mee te denken en hun bijdrage te leveren. Dat kan onder andere tijdens de
Week van de Structuurvisie die van 24 september tot 1 oktober plaatsvindt. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij allerlei weetjes en feiten over
de nieuwe gemeente. Wist u bijvoorbeeld dat de nieuwe gemeente in totaal
171 rijksmonumenten telt en dat tennis de meest beoefende sport is?
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Achmea afgehaakt - College draait 180 graden en stemt nu weer wel in met nieuwbouw

Ambitieuze nieuwbouwplannen
basisschool De Schakel
Rondom het Vinkeveense winkel- en woongebied Zuiderwaard wordt al
jaren gesproken over de herontwikkeling van deze wijk. Dit geldt ook
voor de omliggende scholen. Basisschool De Schakel heeft hiervoor,
binnen de zogenoemde wijkstructuurvisie, een plan ingediend voor
nieuwbouw, terwijl de gemeente vooralsnog een kostbare renovatie
van het versleten schoolgebouw uit 1971 voorstaat. Tijdens een bijeenkomst met de gemeente op 6 juli jl. bleek dat twee ambtenaren van de
gemeente dan ook niet eens de moeite hadden genomen om de goed
onderbouwde plannen te bespreken. In de loop van deze week draaide
het 'vastbesloten college' bij monde van wethouder Van Breukelen
ineens weer 180 graden, door nu toch achter nieuwbouw te gaan staan.
door peter schavemaker

Om ook raadsleden te overtuigen van
het ambitieuze nieuwbouwplan is op
31 augustus jl. een informatieavond
georganiseerd waarbij de planvisie
werd ontvouwd.
Woensdag jl. werd het schoolbestuur
opnieuw uitgenodigd door wethouder
Van Breukelen. Uit dit gesprek bleek
dat de wethouder alsnog wil instemmen met de voorgestelde nieuwbouw,
waarbij wel een gedegen onderzoek
komt naar het financiële plaatje.
De Groene Venen sprak met directeur
Hergo van
Ginkel van De
Schakel over
het hoe en
waarom van
het nieuwe
ontwerp.

Waarom is nieuwbouw zo belangrijk voor jullie?
“Het gebouw van de Schakel
bestaat 40 jaar. Het is gebouwd
naar aanleiding van de toen-malige
onderwijsvisies. Lange gangen,
lokalen als eilanden, veel vierkante
meters die niet te gebruiken zijn voor
onderwijs aan leerlingen. Nu, 40
jaar later, heeft onze school wettelijk
gezien recht op groot onderhoud. We
hebben berekend dat het aanpassen
van ons gebouw aan onze onderwijsvisie anno 2010 ongeveer acht ton
kost. Je praat dan in eerste instantie
over nieuw dak, dubbel glas, nieuwe
gevels en vernieuwde cv installatie.
Daarnaast komen de kosten om je
onderwijsvisie vorm te geven. Het
klassikale lesgeven is de afgelopen
jaren vervangen door adaptief onder-

Familieberichten

WiBa 2010
Bart en Wim
40jaar
vrienden!!!

wijs, meer op het individu gericht. We
merken dat de indeling van het huidige gebouw onze visie tegenwerkt.
Om dan tonnen te investeren in het
opknappen van een oud gebouw en
dan nog je visie niet 100% vorm te
kunnen geven is zonde. Bovendien
ontwikkelde de gemeente de structuurvisie Zuiderwaard. Hierin staat
dat onze school een cruciale plek
inneemt. Met het nieuw bouwen van
onze school kun je én invulling geven
aan de wijkvisie (nieuw winkelcentrum, zorgpunten, verbeterd park)
en wij kunnen onze onderwijsvisie
realiseren. Het mes snijdt dus aan
alle kanten. Nieuwbouw van onze
school betekent dus niet alleen een
pluspunt voor onszelf, maar maakt
ook de upgrading van de wijk Zuiderwaard mogelijk. En daar hebben alle
partijen in de aangenomen wijkvisie
hun handtekening onder gezet, want
dat willen we allemaal.”
Tijdens de presentatie aan de
raadsleden zei u over de bijeenkomst van 6 juli:‘Er is niet eens
gekeken’ en ‘Het gesprek was binnen vijf minuten klaar’.
“Tijdens dat gesprek ontstond onze
teleurstelling. De indruk was gewekt
dat er een gesprek zou plaatsvinden
tussen alle partijen, dat waren de
gemeente, Syntrus Achmea Vastgoed
(verantwoordelijk voor nieuwbouwplannen winkelgebied, red.) en onze
school. In dit overleg zouden alle
cijfers naast elkaar gelegd worden
met de intentie om er uit te komen
om met elkaar het project verder
te ontwikkelen. We wisten dat de
gemeente een probleem had met
onze berekeningen; hun ambtenaren
berekenden namelijk een financieel
gat van 1 miljoen euro. Dit bedrag
hadden zij berekend naar aanleiding
van de houding van Achmea; die
wilde niet de prijs per m2 betalen die
wij (onderzoek onder marktpartijen)
vinden dat de grond waard is. In onze
plannen komt namelijk maar liefst
1600 m2 grond vrij voor herontwikkeling, bijvoorbeeld van winkelcen-

- artist's impression studio 110

trum Zuiderwaard. Wij berekenden
dus een veel kleiner tekort. Die berekeningen hadden we half juni, samen
met onze creatieve plannen, ingestuurd. Uit onze plannen blijkt dat het
project zo goed als budgetneutraal
uitgevoerd kan worden. Maar dan
moet de kopende partij wel het bedrag per m2 betalen dat het waard is.
En dan is het teleurstellend als men
niet eens met elkaar in gesprek wil
en de cijfers wil vergelijken. Want dat
kregen we op 6 juli te horen. Dat is
geen invulling geven aan ‘de intentie
er samen uit te komen’.”
Wat is de rol van de vastgoedondernemer Achmea?
“Achmea vindt het winkelcentrum
niet meer van deze tijd en heeft
het initiatief genomen voor verbouwing en uitbreiding. Om te kunnen
uitbreiden richtten ze zich op ons
grondgebied; logisch, want dat is het
enige stuk grond in de omgeving van
het winkelcentrum waar kansen lagen. Ik heb aangegeven dat ze gerust
op ons grondgebied mogen bouwen,
maar dat ze dan wel moeten zorgen
voor een nieuw schoolgebouw op een
gelijkwaardige locatie in Vinkeveen.
Ik neem ze nu kwalijk dat ze vooral
naar hun eigen belangen kijken. Ik
denk dat B&W tegen Achmea heeft
gezegd:  ‘Wij willen wel meewerken
aan jullie uitbreiding als jullie alle
kosten betalen’. Dus ook de kosten die
nieuwbouw van De Schakel met zich
meebrengen. En daar wil Achmea niet
voor opdraaien. Ze willen dus wel ons
grondgebied hebben, maar geen nieuw
gebouw voor De Schakel bouwen. Dat
kan natuurlijk niet”.
Laat de gemeente zich imponeren
door de houding van Achmea waardoor er vertraging ontstaat en plannen zoals van De Schakel minder
serieus worden genomen?
“Ja, dat denk ik wel. Wij zijn eigenlijk de dupe van de machtspositie die
Achmea had. Maar uit het gesprek
met de wethouder blijkt nu, dat
Achmea is afgehaakt. Er is geen

“Renovatie is de slechtste oplossing die er is. Wij zijn blij dat de
wethouder nu serieus, samen met
ons, op zoek wil gaan naar een
investeerder, waardoor nieuwbouw
mogelijk is.”
interesse van hun kant meer voor de
vrijkomende grond. Dat maakt de
weg vrij voor andere investeerders
die wel kansen en mogelijkheden
zien in die 1600m2. Samen met de
gemeente zullen we naar hen op zoek
gaan, zodat onze plannen gerealiseerd kunnen worden.”
Had de gemeente in eerste instantie een extra plus bij het plan
moeten zetten omdat jullie nieuwbouwplan worden gerealiseerd door
Vinkeveense ondernemers? De
economie blijft hierdoor binnen de
gemeentegrenzen.
“Wij willen heel graag dit project
doen met plaatselijke ondernemers, je stimuleert hiermee ook de
werkgelegenheid. Dit is een mooi
voorbeeldproject, op langere termijn zou het de positie en toekomst
van Vinkeveen kunnen verbeteren.
De wethouders economische zaken
en onderwijs zouden hierin beter
moeten samenwerken.”
Zet het afhakken van Achmea een
definitieve streep door jullie plannen?
“Nee, ondanks dat het onze wens
is om deze wijk gezamenlijk verder
te ontwikkelen, is ons huidige plan
inhoudelijk en financieel zo helder
dat we ook zelfstandig ons project
kunnen uitvoeren. We zijn niet meer
afhankelijk van Achmea. Bij onze
ambitie hebben we wel de goedkeuring van het college nodig. Renovatie is, gezien de huidige staat van
het gebouw, de slechtste oplossing
die er is. Wij zijn daarom blij dat
de wethouder nu serieus, samen
met ons, op zoek wil gaan naar een
investeerder voor de vrijkomende
grond, waardoor nieuwbouw mogelijk is.”

“KROM EIGENLIJK.”
DAT IK WEL EEN ORGAAN VAN EEN ANDER ZOU WILLEN,
MAAR ZELF NOG GEEN DONOR BEN.

Ingrid

48 jaar!
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Dementie, herkenbaar of niet

Als je ouders je ouders niet meer lijken te zijn
Iemand die langzaam lijkt te veranderen. Het vertrouwde omgaan met elkaar is er niet meer. Ergens voel je intuïtief dat er iets loos is, maar je kunt kunt het niet benoemen. De
betrokkene lijkt depri, of juist heel erg opgewekt. Er is iets niet pluis. Tijd om actie te ondernemen.

De diagnose dementie is er niet zo
maar een. Niet voor de patiënt die
de situatie vaak nog wel begrijpt,
maar ook de omstanders weten
vaak niet om te gaan met een
steeds zieker wordende patiënt.
De laatste voelt zich meestal rot.
Heeft het gevoel niets meer waard
te zijn. Dat gevoel kan leiden tot
allerlei gedrags- en stemmingsverschijnselen. De houding van
de omgeving bepaalt vaak hoe
de patiënt zich voelt. Mensen
worden tegendraads, boos, worden
lusteloos of krijgen ontremmingsverschijnselen. Ook achterdocht
speelt vaak een belangrijke rol. De
draagkracht van de mantelzorger
is een factor die de ontwikkeling
van het ziekteproces belangrijk
kan beïnvloeden. Inzicht van de
mantelzorger is dan belangrijk.
Het weten waarom en hoe kan een
belangrijk hulpmiddel zijn.
Regelen
De mantelzorger is degene die
ineens zaken als autorijden, financiën, de tuin onderhouden en het
huis op orde houden zal moeten
regelen. Eenvoudigweg omdat
de patiënt het niet meer kan. Die
richt zich steeds meer en meer
op de directe wereld om hem of
haar heen. De laatste gaat steeds
minder mensen herkennen en de
mantelzorger ziet dat het, in geval
het je partner betreft, niet meer
logisch is dat je er samen op uit
trekt. Ook die raakt vervolgens in
een isolement waardoor spanningen kunnen ontstaan.

Wordt het aan- en uitkleden een
probleem, dan wordt de fysieke belasting van de mantelzorger groter
en groter. Zeker als de Thuiszorg
ontbreekt of te weinig blijkt te
zijn. Ineens blijkt de woning niet
geschikt te zijn zorg te verlenen.
De trap naar boven is toch wel
heel erg onhandig en het sjouwen
met een zieke vereist speciale
handelingen en bekwaamheden.
Dementie patiënten zijn vaak
vergeetachtig en weten niet meer
hoe ze bepaalde handelingen moeten uitvoeren. Dan is thuisblijven
zonder toezicht gevaarlijk (vuur,
gas, kortsluiting). Patiënten die
alleen thuis zijn weerloos. Ze zijn
doorgaans minder goed ter been
en de kans op vallen en ongelukken in huis is groter, zeker bij
rusteloze patiënten. De omgeving
maakt zich zorgen over bijvoorbeeld de vervuiling van het huis,
verwaarlozing of vermissing van de
patiënt of onveilige situaties met
vuur of gas.
Gezondheidsproblemen
Naast de dementie kunnen er
chronische of acute gezondheidsproblemen zijn die moeilijk te
behandelen zijn. De cliënt heeft
door de dementie weinig inzicht
in zijn ziekte, vergeet pillen te
slikken of behandeladviezen op te
volgen. Anderzijds kan de cliënt
extra onrustig of verward zijn door
bijvoorbeeld een blaasontsteking
of pijn aan tanden en kiezen zonder dat de cliënt het lichamelijke
probleem kan duiden.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE OP: WWW.DEGROENEVENEN.NL

Verlies
Door lichamelijke en verstandelijke achteruitgang gaat de grip
op het eigen verloren. De patiënt
wordt steeds afhankelijker van zijn
zorgverleners. Mantelzorgers van
cliënten raken hun oorspronkelijke
partner kwijt, door het ziektebeeld
lijkt het een ander persoon geworden. De verwachtingen en het
toekomstbeeld op de relatie en het
eigen leven veranderen radicaal.
Het loslaten is een rouwproces dat
met veel emoties gepaard gaat.
Het wordt me te veel
Het verdriet om de ziekte van
de cliënt in combinatie met het
regelen van de zorg is zwaar.
De mantelzorger moet 24 uur
per dag klaar staan. Dat kan ten
koste gaan van de aandacht die de
mantelzorger voor zichzelf heeft.
Door de problemen kan uitputting
optreden.
Zeggenschap inleveren en kwijtraken
Mantelzorgers en patiënten voelen
zich betutteld door zorgverleners.
Ze vinden dat hun privacy en
zeggenschap wordt afgenomen en
accepteren dat niet of vinden dat
ze niet genoeg betrokken worden
bij de zorg. Ze vinden het lastig om
dit probleem te bespreken met de
hulpverleners, omdat ze afhankelijk zijn van de hulp.
In goede en slechte tijden
Mantelzorgers en andere naasten
voelen de zorg als een verplichting

aan hun demente partner of ouder,
omdat de ander hetzelfde ook
voor hen gedaan zou hebben of al
gedaan heeft. Soms is het vooral
de omgeving die deze zorg van
hen verwacht. Het is een moreel
dilemma als blijkt dat het niet
eenvoudig – of onmogelijk – is om
deze plicht te vervullen. Men voelt
zich schuldig over het overdragen
van zorg of bij opname in een
instelling.
Patiënt en naasten voelen dat
hulpverleners zich niet echt verdiepen in hun beleving en proble-

men. Of er zijn misverstanden in
de communicatie die met taal en/
of met cultuur te maken hebben.
Ook hebben cliënten en mantelzorgers er last van dat hulpverleners
onvoldoende doorverwijzen of
samenwerken bij het oplossen van
hun problemen.
Een hele grote angst van cliënten zelf en van mantelzorgers
is een mogelijke opname in het
verzorgings- of verpleeghuis. Die
weerstand kan blijven bestaan na
de opname in een verzorgings- of
verpleeghuis.

Ketenzorg Dementie West Utrecht
Vooral uw vragen over dementie of twijfels en of er
sprake is van dementie kunt u terecht bij dementieconsulenten. Soms is een luisterend oor voldoende.
Maar er kan ook een duidelijke hulpvraag zijn.
Door te bellen met 030 3009971 kunt u in contact komen met een consulent.

Counselling, een laagdrempelige vorm van therapie
In Therapie. Iedereen heeft het er de laatste tijd over, mede dankzij de gelijknamige televisieserie. Toch is de
drempel nog hoog om zelf ‘In Therapie’ te gaan. Boudewine Scheepmaker uit Abcoude wil met haar Counselling Praktijk de gang naar de therapeut vergemakkelijken. Iedereen, die het even niet ziet zitten, kan gratis
en vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voor Counselling is geen verwijsbrief
nodig. Ook zijn er geen wachttijden.
Counselling is in Engeland en Amerika ontstaan. In die landen is het
even normaal om naar een counsellor
toe te gaan, als naar de huisarts.
Counselling is een vorm van kortdurende, praktische gesprekstherapie,
die uit gaat van iemands kracht en
mogelijkheden.
Een Counsellor is een
gesprekstherapeut, tot
wie mensen zich kunnen
richten, die het tijdelijk
niet zien zitten. Het kan
zijn dat iemand er zelf niet
meer uit komt, waardoor
hij loopt te tobben en in
kringetjes denkt en er
misschien zelfs van wakker
ligt. Het kan het gezin
betreffen of de relatie,
maar ook het werk of
contacten met vrienden of
familie. Het kan om innerlijke conflicten gaan, om
onzekerheid, kwetsbaarheid, twijfel, verlangens

schuldgevoelens, en nog veel meer.
Boudewine is, na jarenlange werkervaring in de hulpverlening, haar
eigen Counselling Praktijk begonnen:
CounsellingShip. De gesprekken
vinden plaats in een rustgevende en
gastvrije ruimte in een landelijk ge-

legen woonark vlak buiten Abcoude.
In CounsellingShip staat de klant met
zijn mogelijkheden centraal. Respect
en vertrouwen zijn hierbij belangrijke waarden. Boudewine helpt de
mensen om hun gedachten, gevoelens
en gedrag te doorgronden. Hierdoor
ontstaat inzicht in de eigen problematiek. Mensen leren zelf
het heft weer in handen te
nemen en hun eigen koers
te volgen. Een actieplan
wordt gemaakt  om de gestelde doelen te bereiken.
Iedere geregistreerde
Counsellor heeft een
geheimhoudingsplicht. Dit
houdt in dat u uw verhaal
in totaal vertrouwen kunt
delen.
Wilt u meer informatie
over CounsellingShip?
Kijk dan op
www.counsellingship.nl of bel
naar 06 52590984.
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Dr. Beeker

Bloedverdunners
Als ik patiënten verwijs naar het ziekenhuis, is bij de intake altijd één van de standaardvragen: “Gebruikt u bloedverdunners?”
En dat is best een verwarrende vraag, want wanneer is een medicijn nou een bloedverdunner en bestaan er wel bloedverdunners?
Om dat op te klaren moeten we
het eerst over de stolling hebben;
de bloedstolling. Zoals alles is ook
dit systeem normaal gesproken in
perfecte balans met het lichaam en
de omgeving. We pompen rondom
het uur bloed door onze vaten en
dat gaat altijd goed, er ontstaan
geen klontjes en de vaten blijven
heel, ongelofelijk toch?
Het stollingssyteem is zo geprogrammeerd, dat mocht het bloed in
contact komen met iets anders dan
de vaatwand (lucht of een naald
of iets kunstmatigs als een nieuwe
hartklep), er gelijk een enorme
cascade van reacties optreedt.
Die cascade bestaat uit twee takken van een Y, je hebt het Extrinsieke systeem (zie onder) en het
Intrinsieke systeem die de twee
bovenste takken vormen en uiteindelijk samenkomen in de stam van
Y met als resultaat de stolling.

Als de vaatwand kapot gaat (een
wond) en er is sprake van contact
met de lucht, dat treedt het extrinsieke systeem in werking;
- De vaatwand trekt samen en er
stroomt minder bloed door het vat
om het bloedverlies te beperken.

- Uit de beschadigde vaatwand komen stofjes vrij die er voor zorgen
dat de thrombocyten (bloedplaatjes) naar de wond trekken en daar
met z’n allen samenklonteren en
een stop vormen; de bloedplaatjes
gaan daarbij kapot en de stofjes die
daarbij vrijkomen zorgen voor het
volgende mechanisme.
- Nu wordt fibrinogeen, dat in het
lichaam circuleert, naar de wond
gestuurd en het wordt daar omgezet in fibrine. Fibrine vormt draden
in de wond, net als een spinnenweb.
Die draden versterken de prop in
de wond en daarmee ontstaat het
korstje zoals we dat kennen.
-Gelijk ontstaan er ook contramechanismen, want we willen dat
dit proces stopt bij de wond en dat
niet je hele vat dichtklontert.
Belangrijk om te onthouden aan dit
proces is, dat je behalve heel veel
verschillende stollingsfactoren (bovenstaand is wat simpel weergegeven), in ieder geval ook vitamine-k
nodig hebt en calcium. De stollingsfactoren hebben nummers die
oplopen tot aan 12.
Het extrinsieke systeem begint
met factor 7 en gaat via factor 9
naar 10, naar 5 en dan naar 13 (de
uiteindelijke stolling).
Als je in de vaatwand een vreemd
lichaam hebt, zoals bijvoorbeeld
een nieuwe hartklep, ontwikkelt
zich het intrinsieke systeem; op zich
hetzelfde systeem maar het begint
bij factor 12 en gaat dan via 11 om
vervolgens hetzelfde verloop aan te
houden als het extrinsieke systeem
vanaf nummer 10 (10->5->13).
Laten we nu eens een aantal

veelvoorkomende aandoeningen
bekijken, waarbij antistolling wordt
gegeven. Je komt dan grofweg op
de volgende tweedeling;
Ofwel er is al sprake van een stolsel
(een Trombosebeen, een Cva of
prop in de hersenen)
Of het risico dat zich een stolsel
ontwikkelt is verhoogd (klepprothese, hartritmestoornissen).
In het eerste geval wil je natuurlijk
dat dat stolsel zo snel mogelijk
weggaat, je kunt dan Heparine geven, want dat zorgt er onder andere
voor dat de bloedplaatjes elkaar
weer loslaten, doordat de fibrinedraadjes oplossen. Behalve Heparine heb je fraxiparine, fraxodi,
enz. die allemaal een vergelijkbare
werking hebben.
Maar in het tweede geval wil je een
stolsel voorkómen en dan het liefst
natuurlijk extrinsiek, in dat geval ga
je voor acenocoumarol of marcoumar. Deze medicijnen gaan de strijd
aan met vitamine-k en dat had je
dus nodig (zie boven) en daarmee
rem je de werking van de stollingsfactoren 7,9 en 10.
Heb je bijvoorbeeld een Trombosebeen, dan start je met heparine,
want je wilt dat stolsel zo snel mogelijk weg hebben, om vervolgens
door te gaan met acenocoumarol
of iets dergelijks, om er voor te
zorgen dat er niet weer een stolsel
aangroeit.
Vaak gebruiken mensen Aspirine (het kinderaspirientje) als ze
bijvoorbeeld een Tia (kortdurend
propje in de hersenen) hebben
doorgemaakt.
Behalve Aspirine heb je ook Ascal

(carbasalaat calcium), deze middeltjes zijn al zo oud als de
weg naar Rome.
Al ver voor de middeleeuwen was bekend dat mensen
op wilgenteen
kauwden bij
pijn,

en dat is namelijk precies
waaruit Aspirine is ontwikkeld.
De grondstof is afkomstig uit de
wilg en een hele slimme meneer
Hoffmann heeft daar eind 1800 een
bloeiend bedrijf mee opgebouwd
(Bayer).
Om te begrijpen waarom dat werkt,
moet je weten dat zo’n Tia ontstaat
doordat kleine stolseltjes ontstaan
ergens in het vaatstelsel, soms het
hart, maar vaak weten we niet
waar. Omdat die kleine stolseltjes
ontstaan door samenklonterende
bloedplaatjes, wil je daar op ingrijpen zonder nou gelijk de hele
stolling plat te leggen.
Aspirine remt de aantrekkingskracht waarmee bloedplaatjes naar
elkaar trekken, het is een Thrombocytenagretatieremmer. Op de rest
van de stollingscascade doet het
niets en daarom wordt het alleen
voor deze indicatie gebruikt. Heb
je bijvoorbeeld een ritmestoornis,
dan is er een gemengd intrensiek en
extrensieke reactie en sta je met je
aspirientje in de kou.

Een probleempje met Aspirine is
dat het een reversibele reactie
aangaat, dat wil zeggen dat dat
samenklonteren wel geremd wordt,
maar dat als het lichaam een heftige reactie vertoont en er dus veel
neiging tot klonteren is, die werking
slechter wordt.
Dat is de reden dat tegenwoordig
Persantin wordt gegeven (meestal
in combi met Aspirine), dit middel
bindt zich aan het bloedplaatje en
laat niet meer los.
Tja het is niet simpel, maar hopelijk
iets begrijpelijker. Bloedverdunners
verdunnen het bloed helemaal niet.
Ik kan u aanraden de volgende keer
als het aardappelmesje uitschiet
eens in verwondering het proces
van stolling te aanschouwen.

Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Nieuw: Praktijk voor huid- en oedeemtherapie in Vinkeveen
Je komt er niet zo maar er maar niet zo mee voor de dag. Problemen met je huid zijn al erg genoeg. Is het probleem zichtbaar, dan kun je er niet
om heen. Is de aandoening onder je kleren verstopt, dan weet je dit alleen zelf. Maar leuk is anders. Vaak is er iets aan het probleem te doen. Het
is dan ook goed te weten dat er sinds kort weer een professionele huidtherapeut werkzaam is in De Ronde Venen: Annieke de Grood. Je vindt
haar in haar praktijk op het adres Baambrugse Zuwe 8 in Vinkeveen.
Zodra Annieke kenbaar maakte dat
ze zich in Vinkeveen wilde vestigen,
waren de reacties binnen de zorg
meer dan positief. Doktersassistenten reageerden enthousiast. Die
weten als geen ander dat er best
heel veel mensen zijn die met huidproblemen kampen. Annieke weet
het ook. Uit ervaring, opgedaan
in Leiden, besloot ze dan ook een
opleiding huidtherapeute te gaan
volgen. De opleiding, HBO, kostte
haar vier jaar. Maar ze mag zich nu
officieel vestigen en samenwerken
met artsen en zorgverzekeraars.
Voor velen is het begrip huid- en
oedeemtherapie nog onbekend.
De therapie gaat verder dan de
huidverzorging op zich. Het is een
behandelingsmethode voor allerlei
stoornissen en huidaandoeningen.
Meestal verwijst uw (huis)arts
u naar de therapeut. Samen met
deze wordt er een behandelplan
opgesteld. Dit plan houdt leefregels
in en uiteraard worden er adviezen
gegeven.

Oedeemtherapie
Een van de behandelingen die Annieke uitvoert is de oedeemtherapie. Het is een vak apart vertelt ze.
Mensen die te maken hebben gehad
met bestralingen, krijgen verschijnselen zoals een ophoping van vocht.
Ledematen kunnen zwaar en moe
aanvoelen. Een onaangenaam
gevoel. Het wordt lymfoedeem
genoemd. Deze aandoening kan ook
aangeboren zijn of uit andere oorzaken voortkomen. Vaak verlicht de
behandeling de klachten en kunnen
mensen er weer tegenaan...
Ook worden ziektes als Acne,
ontstane littekens, overbeharing,
pigmentatie, behandeling van wonden, steel- of ouderdomswratten en
hinderlijk zichtbare vaatjes (rode/
blauwe adertjes) behandeld.
Belangrijk vindt Annieke het dat
patiënten in alle vertrouwen met
haar over hun probleem kunnen
praten. Vanuit haar opleiding, maar
zeker ook uit de praktijk opgedaan

in de huidtherapiepraktijk in Leiden
en bij het LUMC in Leiden, kent
ze de gevoeligheden. Vanuit dat
vertrouwen werkt ze samen met
de patiënt aan een oplossing. De
drempel is laag, een afspraak is
snel gemaakt. U kunt ook 9 oktober
naar de Baambrugse Zuwe 8
komen. Huidzorg Vinkeveen houdt
dan open dag van 11.00 tot 16.00
uur. Misschien kan het een stap zijn
naar een onbezorgder leven.
Tevens kunt u U kunt de website
raadplegen,
www.huidzorgvinkeveen.nl, een mail
sturen naar info@huidzorgvinkeveen.nl of bellen met telefoonnummer 06 41760642.

Systeem/netwerk beheer
Remote beheer
24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen
Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl
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Er kan weer gestemd worden
voor de NS Publieksprijs

Cultuur Nieuws
Regio

Cantare zingt op
18 september in
Amstelveen
Op zaterdag 18 september zingt
Koor Cantare uit Mijdrecht, samen
met koorleden uit Nieuwkoop,
in de R.K. Heilige Geestkerk te
Amstelveen. De eucharistieviering
begint om 19.00 uur en voorganger is Pastor J. Adolfs. Tijdens
deze feestelijke viering zal o.a.
de ‘Missa Pontificalis’ van ‘Perosi’
worden gezongen en het ‘Gloria
et Honore’ van Franz Xaver Witt
gescheven voor dubbel koor, maar
ook het hedendaagse ‘Ave Verum’
van Karl Jenkins die bekend van
diverse grote stukken. Daarnaast
liederen die meegezongen kunnen worden zoals ‘Komen ooit
voeten gevleugeld’ en ‘Op leven
gericht’. Na afloop is er koffie of
thee voor iedereen. Adres: Heilige
Geestkerk Haagbeuklaan 3 (hoek
Lindenlaan) in Amstelveen. U bent
allen van harte uitgenodigd!

Vinkeveen

Thema 'Geluid' bij
Videoclub De Ronde
Venen
Onder het motto 'een film zonder
geluid is geen film' presenteert
Videoclub De Ronde Venen op 16
september een clubavond rond het
thema ‘geluid’.
Die avond wordt gekeken hoe
we aan dat geluid komen. Goede
stemmen, muziek, omgevingsgeluid. Er worden diverse onderwerpen behandeld, waaronder:
voorbereiding en testen van
apparatuur, lokatiesearch, de
invloed van weer, stoorgeluiden en
het maken van geluidsopnamen
binnen. Ook de montagetechniek
komt uitgebreid aan de orde:
geluid synchroniseren met beelden, voice-overs, de muziek juiste
muziek vinden, de werking van het
softwareprogramma Audacity en
nog veel meer.
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met
videoclub De Ronde Venen.
Bezoek eens een clubavond in De
Boei in Vinkeveen. Kijk voor de
data en programma op

www.videoclub-derondevenen.nl

Mijdrecht

Sing Inn in De Meijert
Zondagavond 19  september
wordt om 19.30 uur een Sing Inn
gehouden in De Meijert. Iedereen
die van muziek houdt, kan die
avond genieten van bekende opwekkingsnummers, maar ook veel
nieuwe nummers zullen gespeeld
worden. De band van de evangelische gemeente CAMA Parousia
zorgt voor de begeleiding. Het
wordt een interactief samenzijn.
De toegang is gratis, van harte
welkom!  Meer informatie:  
www.waaromleefje.nl of mail naar:
info@waaromleefje.nl

Het is weer tijd om te stemmen voor de NS Publieksprijs. Tijdens Manuscripta, de opening van het boekenseizoen, zijn de zes titels bekend
gemaakt voor de NS Publieksprijs 2010: De genomineerden zijn Dorsvloer vol confetti van Franca Treur, Cruise van Suzanne Vermeer, Op
klaarlichte dag van Simone van der Vlugt, Godenslaap van Erwin Mortier, De vastgoedfraude van Vasco van der Boon & Gerben van der Marel
en Mama Tandoori van Ernest van der Kwast.

Morgenavond: cabaretier
Arno van der Heyden in De Boei
Arno van der Heyden toert al sinds
eind 2008 met ‘Puur Geluk’ door
Nederland en brengt daarbij het
intieme cabare, zoals dat door
slechts een enkeling nog wordt
bedreven. Zijn zoektocht naar een
beetje gelukzaligheid brengt hij met
cabareteske grappen en grollen,
maar vooral ook met mooie liedjes
en een knipoog. In Vinkeveen zal
hij morgenavond, 11 september, op
dit programma flink improviseren.
Overdag heeft hij op Monumentendag met vaste fotograaf Pjotr
Wiese verschillende locaties binnen
De Ronde Venen bezocht en met
mensen gesproken. Hij zal niet alleen die indrukken in zijn voorstelling verwerken, maar ook gebruik
maken van actuele onderwerpen
die binnen onze gemeente spelen.
Stichting Cultura is er in ieder geval van overtuigd dat zij met Arno

van der Heyden een unieke cabaretvoorstelling weet te brengen die
voor jong en oud een zeer vermakelijke avond oplevert. De muzikale
ondersteuning bij het geheel wordt
verzorgd door zijn trouwe Klavertje
Vier Kwartet op onder meer piano,
gitaar, saxofoon en viool.
Zaterdag 11 september is hij vanaf
half negen ’s avonds te bewonderen in De Boei. De toegangsprijs
bedraagt voor iedereen vijf euro,
een cadeautje van Stichting Cultura
voor de opening van het cultureel
seizoen. Kaarten zijn te reserveren
op www.cultura-drv.nl, maar ook in
de voorverkoop verkrijgbaar bij
drogisterij De Bree te Vinkeveen,
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en aan de deur van de zaal vanaf
acht uur.
foto pjotr wiese

Orgeldag valt samen met Monumentendag

Dirk Jan Warnaar sluit
Nationale Orgeldag af
Op 11 september a.s. is het weer
Nationale Orgeldag. Deze manifestatie valt ieder jaar samen
met Open Monumentendag. In de
Janskerk te Mijdrecht is het mooie
Bätz-orgel ook een nationaal monument. Daarom zullen gedurende
de dag continue orgelbespelingen
plaatsvinden.
Vanaf 10.00 uur zullen organisten
uit de regio de mooiste klanken uit
dit orgel proberen te halen. Dat dit
zeker gaat lukken hebben wij de afgelopen jaren kunnen horen. Er zijn
veel goede organisten in onze regio,
dus valt er ook veel te genieten.

10.00-11.00 uur Marry van der
Wilt, Vinkeveen; 11.00-12.00
uur Charles Rademaker, De Hoef;
12.00-13.00 uur Marten Nap,
Wilnis; 13.00-14.00 uur Peter van
Dam, Vinkeveen; 14.00-15.00 uur
Chris-Jan de Leeuw, Vinkeveen en
van 15.00-16.00 uur Ralf Nagelkerke, Mijdrecht.
Bijzonder is dit jaar het slotconcert
door Dirk Jan Warnaar. Om 16.00
uur zal deze in Mijdrecht bekende
en geliefde organist, werkzaam als
musicus bij de PKN-kerken in Mijdrecht, deze muzikale dag besluiten
met een concert. Hoe hij dit in gaat
vullen is nog een verrassing.

De Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen nodigt alle lezers uit om
te gaan stemmen voor de NS Publieksprijs. Lezers kunnen hun stem uitbrengen op één van de zes genomineerde titels of op een boek van hun eigen voorkeur. Iedereen die stemt, maakt kans op mooie prijzen. Hoofdprijs
is een jaar lang elke week een boek (t.w.v. € 20) kiezen bij de boekhandel.
Tweede prijs is een geheel verzorgd gastronomisch diner. Daarnaast zijn er
weer NS-dagkaarten en Boekenbonnen te winnen. De stemperiode loopt
tot en met 14 oktober. Op 19 oktober wordt het ‘Boek van het Jaar 2010’
bekend gemaakt. Vorig jaar won Herman Koch de NS Publieksprijs met
zijn boek Het diner. De prijswinnaars onder de stemmers krijgen medio
december persoonlijk bericht. Stemmen kan tot 14 oktober via
www.nspublieksprijs.nl en natuurlijk via www.bibliotheekavv.nl.

Galerie Fort aan de Drecht viert 10-jarig
jubileum met bijzondere tentoonstelling
Momenteel is bij Galerie Fort aan de Drecht het jubileum tentoonstelling
“Bewoonde Zinnen, 5 kunstenaars en Rilke” te zien. Op zondag 19 september zal de Galerie haar 10-jarig jubileum groots vieren met een feestelijke
happening. Niet alleen prachtige kunst, geïnspireerd op gedichten van de
dichter Rainer Maria Rilke vullen de galerie maar tevens zullen gedichten,
dans en een optreden van de zangeres La Pat het jubileum kleur geven. Er
is ruimte voor introductiedans door Paula Walta, de deelnemende kunstenaars zullen zelf gedichten voordragen en een optreden van La Pat met
o.m. nummers van haar laatste CD “Erinnerung” zorgen voor een feestelijke
middag. Het programma begint rond 15.00 uur en duurt tot ca. 17.30 uur. Er
is alle tijd om de werken te bekijken en met de kunstenaars van gedachten te
wisselen. Ook is het een aanrader om eens de ontijzeringsruimte van het fort
binnen te lopen want ook daar zal videokunst uw aandacht vragen.

Tentoonstelling BEWOONDE ZINNEN – vijf kunstenaars en Rilke is te zien t/m 24
oktober 2010 in Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn
Openingstijden: do/vrij 14 -17 uur, za/zo 12 -17 uur.
www.galeriefortaandedrecht.nl

Eric van Sauers in Abcoude
Morgenavond, 11 september, gaat het seizoen
2010-2011 van Theater Piet Mondriaan van
start met de cabaretvoorstelling ‘Ridder’
door Eric van Sauers. Over de voorstelling
schreef De Volkskrant (****):’Ridder is
een gepassioneerde ode aan hoop
en individualisme.’… ‘Scherp,
snel en met prachtig opgebouwde grappen breekt
Eric van Sauers het
positieve beeld van
Nederland af.’ ‘De
manier waarop Van
Sauers zijn verhalen
vertelt, is puur goud.
De harde klemtonen,
de slimme herhalingen,
de spannende rustpauzes
en de strakke mimiek
zijn niet op papier te
vangen.’

Datum: zaterdag 11
september 2010, aanvang
20.15 uur, entree: € 17,00/CJP € 16,00.
Meer info: www.ab-art.nl.
foto william rutten
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Lezers geven vernieuwde
Albert Heijn een dikke voldoende
Veel mensen zijn erg positief over de verbouwing van de Albert Heijn in de passage. Maar waarom is deze
grote verandering nodig? Naast de mening van het winkelend publiek vroeg onze verslaggeefster ook supermarktmanager Rinus Schrama naar het resultaat van de grote 'make-over' van Albert Heijn.
Marga
Ik vind dat de nieuwe Albert Heijn heel mooi is geworden. Het is lekker
groot en aangenaam boodschappen doen. Het systeem met de scanners
kende ik wel al, maar het is toch even wennen. Ik snap wel waarom
Albert Heijn deze techniek heeft. Het is snel en gemakkelijk. Afgelopen
vrijdag ben ik voor het eerst wezen scannen. Het was even uitzoeken
hoe het werkt, best lastig. Maar als je het eenmaal door hebt, gaat het
boodschappen doen heel snel.
Erna
Die scanapparaten zijn heel praktisch. Als je snel wilt zijn moet je
echt zo’n apparaat pakken. Ik was er wel al mee bekend. Ik woonde
eerst ergens anders en daar had Albert Heijn het al. De hele winkel is
erg mooi geworden, lekker groot en overzichtelijk. Het assortiment is
anders ingedeeld. Het is nog even zoeken in het begin, maar dat komt
wel goed.
Menno
Ik ben zeer positief over het nieuwe jasje van de winkel. Het ziet er
mooier uit, modern. Hoewel het assortiment vast niet heel veel verschilt,
voelt het alsof de supermarkt bomvol staat met een groot aanbod aan
producten. Er zal vast wel meer bij gekomen zijn. Mijn belevenis nu is
dat er meer keuze aan brood is. Ik heb nog niet gescand. Ik begrijp wel
waarom dit systeem er is, want het is echt voor de mensen gemaakt die
geen zin hebben om in de rij te staan, weinig tijd hebben. Voor de mensen die haast hebben.
Bernard
Vandaag ga ik voor het eerst boodschappen doen nu het verbouwd is.
Ik verwacht wel een verbetering. Eerst waren de paden vrij smal. Als
het personeel de vakken aan het vullen was, kon je er niet altijd langs
met je winkelwagentje. Nu zie ik dat de paden breed genoeg zijn voor
een vakkenvuller en twee winkelwagentjes. Ik kan ook vanaf het begin
helemaal door naar achteren kijken en dat oogt echt heel groot. De
scanapparaten is echt een voordeel. Je hoeft nu niet meer met spullen
in de kar, uit de kar op de band, terug in de kar, weer uit de kar en in de
auto te doen. Dat scheelt een hoop gesjouw!

Grote EHBO-oefening in Wilnis

Windhoos in Speelwoud eist slachtoffers
Op maandagavond 6 september jl.
zijn verschillende hulpverleningsinstanties uitgerukt voor een
EHBO-oefening in het Speelwoud
in Wilnis. KNV EHBO-afdeling
Wilnis organiseerde de oefening in
samenwerking met de Vrijwillige
Brandweer Wilnis en de politie. Tijdens een teambuildingsavond in het
Speelwoud werden de aanwezigen
overvallen door een windhoos, die
de partytent metershoog meesleurt
en een gasfles van de barbecue
doet exploderen. De vele speudoslachtoffers werden geholpen door
de vrijwilligers van de EHBO vereniging en de vrijwillige brandweer
Wilnis.
Deze oefening was het startsein van
het nieuwe seizoen voor de KNV
EHBO afdeling Wilnis. Samen met
de Vrijwillige Brandweer Wilnis
worden de vaardigheden van de
hulpverleners op de proef gesteld.

De onderlinge communicatie is een
belangrijk element om een grote
hulpverleningsactie te doen slagen.
De lotusslachtoffers van Lotuskring
Uithoorn bootsten zeer waarheidsgetrouw de verwondingen en
situaties na.
EHBO opleiding
In oktober gaat bij EHBO vereniging Wilnis de nieuwe EHBO
opleiding inclusief verbandleer,
reanimatie en AED van start. In
16 maandagavonden leert u de
basisvaardigheden om kleine tot
grotere letsels te behandelen en
erger te voorkomen. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Meer
informatie kunt u opvragen via
info@ehbowilnis.nl. Kijk voor foto’s
van de oefening en meer informatie
op www.ehbowilnis.nl.
foto's kris baken

Rien en Lenie
Wij vinden het echt een verbetering! Stuk fijner boodschappen doen
hoor. Met de scans moesten we nog even wennen, we hebben het net
gedaan ja. Het gaat me op zich goed af, hoewel ik net moeite had om de
aardappelen te scannen. Ik deed iets verkeerd, na een paar keer proberen ging het wel goed. Het is lekker boodschappen doen en heel overzichtelijk. Met zo’n scan ben je er zo in en uit, echt heel gemakkelijk.
Voor één product ga ik nog wel bij de gewone kassa, maar voor de grote
boodschappen pak ik gewoon zo’n scanapparaat.

Vervolg van voorpagina

Rinus Schrama
“De vorige winkel was al ruim 11 jaar oud. Voor het oog was het nog prima, maar
de techniek had echt zijn tijd gehad. De koeling en kassa’s voldeden niet meer aan de
huidige ontwikkeling van de techniek. Als symbool had ik voor de verbouwing een rol ducktape op mijn bureau
liggen, want alles zat bijna letterlijk aan elkaar getapet. Wij hebben nu steeds meer verse producten, het assortiment is echt aangepast op het huidige aankooppatroon van de klanten. Het is vers, makkelijk en snel.  Er zijn zo’n
1000 producten bij. De informatiebalie heet nu de ‘welkomstbalie’. De klant is welkom en moet zich op zijn gemak
voelen.” Naast de grote verbouwing is er ook een nieuw systeem in de winkel geïntroduceerd. Het is een manier
om snel en gemakkelijk boodschappen te doen. Doormiddel van scanapparaten kan de klant zijn boodschappen
zelf scannen en afrekenen met de betaalpas. “Het is een soort in- en uitchecken met je bonus kaart. Je checkt in,
vult je tas met gescande boodschappen, aan het einde check je weer uit en je pint de boodschappen. Het gaat snel
en gemakkelijk en is ideaal voor de mensen die geen zin hebben om in de rij te staan.” Albert Heijn gelooft in het
goede hart van de mens, maar is niet helemaal gek. Zo nu en dan doet het personeel een kleine steekproef in uw
boodschappentas om te kijken of wel alles is gescand.
         interviews renee broggel - foto's rachel gerards

Op de een opmerking van wethouder Van Breukelen dat de
huisvesting tijdelijk is, in verband
met verhuizing van de sportvelden
naar de Driehoek, gaf de Argonvoorzitter aan dat de accommodatie
daar nog fraaier wordt dan die aan
de Hoofdweg en dat de gasten van
't Anker daar tezijnertijd van harte
welkom zijn. “We voelen ons hier
gewenst; het voelt warm en gastvrij
aan,” zo vertolkte Chris Gispen,
voorzitter van Stichting Inloophuis

't Anker, ieders gevoelens. Twee
dagen per week, op de dinsdag en
donderdag wordt gebruik gemaakt
van de kantine en de bestuurskamer van Argon. Bovendien is
vergunning aangevraagd voor het
plaatsen van twee portocabins, die
worden ingericht als kantoor-m en
gespreksruimte. “We zijn blij met
deze ontwikkelingen, die ons werk
een nieuwe impuls geven en die ons
in staat stellen vorm te geven aan
onze groeiplannen.”

www.inloophuishetanker.nl
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TE KOOP

Herenweg 152 te Wilnis

Vraagprijs € 349.000 k.k.

Karakteristieke, ruime en sfeervolle twee-onder-een kapwoning aan
de Herenweg in Wilnis. De woning is zeer goed onderhouden en leuk
gelegen aan lintbebouwing met een grote diversiteit aan woningen.
Perceeloppervlakte: 221m2
Inhoud: 435 m3
Aantal kamers: 5 kamers (4 slaapkamers)

ERA Makelaardij Van der Helm

Herenweg 46

3648 CJ Wilnis Tel 0297 - 59 19 96

Fax 0297 - 21 49 04 info@vanderhelmmakelaardij.nl www.vanderhelmmakelaardij.nl
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IN VOL BEDRIJF
Administratiekantoor Kees Bakker

Belastingaangifte
binnen drie weken
afgehandeld
De belastingdienst heeft een nieuw systeem ontwikkeld waardoor de
belastingaangiften van bedrijven sneller kunnen worden verwerkt.
Administratiekantoren die aan het project Horizontaal Toezicht deelnemen moeten daarvoor de bedrijfsgegevens volgens een bepaald werkproces verzamelen en aan de belastingdienst aanleveren. De aangifte
wordt dan snel afgehandeld. Kees Bakker vindt dat een enorme verbetering die zowel voor de belastingdienst als voor de bedrijven voordeel oplevert.
door piet van buul

Na zijn studie ging Kees Bakker bij
een accountantskantoor in Amstelveen werken. Naast zijn werk op
kantoor ging hij in de avonduren de
administratie van kleine bedrijven
voeren. Dat leidde er toe dat bij
Kees het idee ontstond om een eigen
praktijk op te zetten. Toen hij de kans
kreeg om een klein administratiekantoor in Amsterdam over te nemen
was dat het goede moment om zijn
plannen waar te maken. “Het klantenbestand van het kantoor vormde
al een goede basis. Na verloop van
tijd groeide mijn klantenbestand
doordat een aantal bedrijven die mij
al kenden uit mijn vorige baan, hun
administratie ook bij mij onder brachten. Ik ben op 1 september 1998 met
mijn eigen kantoor begonnen aan de
Singel in Amsterdam. Aanvankelijk
begon ik als eenmanszaak, maar
binnen korte tijd waren we al met
z’n vijven en werd het kantoor te
klein. We verhuisden naar een groter
kantoor aan de Spuistraat en daar
werken we inmiddels met ruim tien
mensen.” Daarnaast houdt Kees ook
op zijn woonadres in De Hoef kantoor. En in 2008 werd er een derde
vestiging in Purmerend geopend.
“We hebben daar inmiddels ook een
aardig klantenbestand opgebouwd.
Met de moderne communicatiemiddelen is het tegenwoordig niet meer
zo moeilijk om vanuit drie verschillende locaties te werken. We hebben
de computernetwerken van de drie
vestigingen op elkaar aangesloten en
we hebben een hoofdserver in onze

foto patrick hesse

vestiging in Amsterdam waar we vanuit De Hoef en Purmerend op kunnen
inloggen. Ons totale personeelsbestand bestaat op dit moment uit 18
mensen, dus dat gaat wel lekker.”
Doen waar je goed in bent
De doelgroep van Administratiekantoor Bakker is het midden- en kleinbedrijf. “We doen ook af en toe wel
wat voor particulieren, maar het zijn
toch vooral de kleine bedrijven voor
wie wij de administratie verzorgen.
Onder het motto: ‘doen waar je goed
in bent’, kunnen wij de klant een
uitgebreid dienstenpakket aanbieden.
Globaal genomen zijn wij bedrijven
op een drietal terreinen behulpzaam.
Dat betreft fiscale adviezen, financiële adviezen en accountancy. We zijn
geen accountantskantoor, maar we
verzorgen wel de complete boekhouding van de onderneming, stellen
de jaarrekening op en verzorgen de
loonadministratie. Op het vlak van de
fiscus kunnen wij de aangiften voor
de verschillende belastingheffingen
verzorgen. Adviezen op financieel
gebied doen we bijvoorbeeld voor
startende ondernemers, maar ook bij
overnames of bij kredietaanvragen.”
Een van de mogelijkheden die Bakker zijn klanten biedt is het online
boekhouden. “Dat betekent dat de
boekhouding van het bedrijf is gelinkt
aan ons kantoor. Daardoor kunnen we
op elk moment de stand van zaken
bekijken, de gegevens verwerken en
indien daar aanleiding toe is, met
de klant overleggen op basis van

Een derde van het klantenbestand van Kees Bakker zit in de sector Horeca. “De horeca is een heel aparte sector. Voor
ondernemers is het niet eenvoudig om je daar staande te houden. Café‘s en restaurants wisselen nog al eens van eigenaar.
We hebben ons dan ook speciaal toegelegd op de begeleiding van de bedrijven in deze sector.”
alle informatie die beschikbaar is.
Dat werkt heel efficiënt en kosten
besparend.”
Horizontaal Toezicht
De Nederlandse Organisatie van
Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) heeft met de belastingdienst een convenant gesloten over
Horizontaal Toezicht. Dat houdt in dat
de administratiekantoren, die volgens
bepaalde werkprocessen werken, zich
kunnen laten certificeren voor dat
project Horizontaal Toezicht. Kees:
“Ons bedrijf is inmiddels toegelaten.
Wij sluiten dan op onze beurt weer
een convenant met onze klanten, dat
de bedrijfsgegevens op een bepaalde
manier worden aangeleverd en verwerkt. De aldus verkregen gegevens
kunnen op een efficiënte manier
door de belastingdienst verwerkt
worden, met als gevolg dat je binnen
drie weken je aanslag in huis hebt.
De belastingdienst gaat dan ook niet
meer tot vijf jaar terug nog dingen
uitzoeken. Voor de klant is dat een
groot voordeel en uiteraard vaart
de belastingdienst er ook wel bij. Ze
zijn met dit project begonnen omdat
de verwerking van de gegevens van
de kleinere bedrijven voor hen heel
tijdrovend zijn. Bij de start ging het
om bedrijven met minder dan vijf
werknemers. De belastingdienst
streeft er nu naar om in 2014
tenminste 35% van die bedrijven in

dit systeem te hebben ondergebracht.
Inmiddels zijn er in Nederland vijftig
kantoren die ook voor de wat grotere
bedrijven volgens het Horizontaal
Toezicht mogen werken. Ik ben er
trots op dat wij ook tot dat selecte
gezelschap horen.”
Horeca
Ongeveer een derde van het klantenbestand van administratiekantoor
Bakker zit in de sector horeca. “Dan
heb je het over cafés, restaurants,
koffieshops, hotels en dergelijke,”zegt
Kees. “Het gevolg is dat we inmiddels
goed ingevoerd zijn in deze sector. De
horeca is toch een heel aparte sector.
Ook voor de ondernemers is het niet
eenvoudig om je daar staande te houden. Cafés en restaurants wisselen
nog al eens van eigenaar. We hebben
ons dan ook speciaal toegelegd op de
begeleiding van de bedrijven in deze
sector.”
Die belangstelling voor deze sector
en de ervaring die Kees daar inmiddels mee heeft opgedaan hebben er
toe geleid dat hij, naast zijn administratiekantoor, zich nu ook als horecaondernemer heeft opgeworpen. “Dat
is wel een bijzonder verhaal. Ik werd
op enig moment door een Zweedse
hotelketen gevraagd om voor hun
Nederlandse hotels als financieel
toezichthouder op te treden. Dat
werk kreeg steeds meer diepgang en
het ging me ook steeds meer boeien.

Sommige dingen moet je nu eenmaal anders uitleggen

T

oon heeft 50% van de aandelen
in het familiebedrijf, zijn broer
Karel heeft de andere helft. Karel
heeft kort gezegd geen zin meer in de
samenwerking en Toon is bereid om
de aandelen van Karel over te nemen.
Samen vragen zij hun adviseur om de
waarde te bepalen en beiden kunnen
zich na veel praten vinden in de berekende waarde van € 500.000 voor het
aandelenpakket van Karel. Toon zal dit
bedrag wel in één keer op tafel moeten
leggen want Karel heeft het geld nodig
om de gewenste andere weg in zijn
leven te financieren.
De bank is niet bereid om het hele
bedrag van € 500.000 te financieren,
zij vindt de koopsom te hoog. Het lukt
Toon niet om de bank ervan te overtuigen dat de aandelen echt € 500.000

waard zijn en het lukt de bank niet om
Toon uit te leggen dat alleen Karel hier
beter van wordt. Toon begrijpt er gewoon helemaal niets van en besluit om
eens met een andere adviseur te gaan
praten want zijn eigen adviseur zou tussen twee vuren komen te zitten.
Die adviseur, laten we hem even Jan
noemen, hoort de hele geschiedenis
aan en komt ook tot de conclusie dat
er op een juiste manier tot een waarde
van € 500.000 is gekomen. Maar zegt
Jan, waarom zou je er dan zoveel voor
willen betalen? Leg uit, zegt Toon, want
ik begin je nu al kwijt te raken. Jan:
ik heb hier één EURO, hoeveel is die
waard? Toon: Simpel, één EURO. Klopt
zegt Jan, maar hoeveel wil je mij ervoor
betalen? Nog steeds één EURO, zegt
Toon, maar dan ook geen cent meer

want hij is maar één EURO waard. Goed
antwoord, je begint het door te krijgen.
Maar waarom zou je die EURO van Jou
willen ruilen met mijn EURO, wat schiet
je daar dan mee op? Maar goed, nu heb
ik hier één DOLLAR en hoeveel wil jij
hiervoor betalen? Nou zegt Toon, een
Dollar is op dit moment ongeveer 80
EURO cent waard, ik moet hem nog
omwisselen bij de bank en die willen
er ook nog wat aan verdienen, dus dan
kom ik op een waarde van 70 EURO
cent. Fout zegt Jan, de waarde is nog
steeds 80 EURO cent alleen jij wilt er
maar 70 voor betalen. Er is een verschil
tussen waarde en prijs. Het enige dat er
gebeurt als jij mij die 70 EURO cent betaalt is dat ik niet naar de bank hoef om
hem te wisselen maar dat ik dat jou laat
doen. En dat moet je ook nog heel snel
doen want morgen is die DOLLAR van

jou misschien al weer minder waard, of
meer natuurlijk maar dat gun ik je. Bij
Toon gaat er een lampje branden maar
toch heeft hij het nog niet helemaal
door. Die aandelen kunnen toch ook
méér waard worden. Klopt, zegt Jan,
maar daar zul jij zelf voor moeten
knokken en risico voor moeten dragen.
Maar goed laten we er even van uitgaan
dat de waarde de komende jaren gelijk
zal blijven. Dan nog blijft het de vraag
waarom jij € 500.000 wilt betalen voor
€ 500.000. Toon begreep het, belt
direct Karel “broertje we moeten opnieuw om de tafel want ik wil dat jij míjn
aandelen koopt voor € 500.000.”
Jan van Schie RA

www.edo.nl

Uiteindelijk heeft dat er toe geleid
dat ik, samen met twee compagnons
vanaf 1 april van dit jaar mede eigenaar ben van het Central Park Hotel
in Amsterdam. Het is een drie sterren
hotel met 42 kamers aan de rand van
het Vondelpark. Gasten kunnen er logeren op basis van logies met ontbijt.
We hebben geen eigen restaurant.
We krijgen naast toeristen ook veel
zakenlieden die hier in Amsterdam
congressen bezoeken. Ik vind het erg
leuk om dit er naast het administratiekantoor bij te doen.”
Kees Bakker blijkt ook in andere
opzichten een druk baasje te zijn.
Naast zijn drukke professionele
werkzaamheden is hij ook actief
binnen de dorpsgemeenschap in De
Hoef. Hij is lid van het dorpscomité
en sinds een jaar is hij Joop van
Bemmelen opgevolgd als voorzitter
van de Hoefse voetbalclub HSV ’69.
En wanneer hij echt wil ontspannen
gaat hij een lekker eindje wandelen.
Hij liep al vijf keer de Nijmeegse
Vierdaagse uit en hij is vast van plan
nog meer van die vierdaagse kruisjes
op te gaan halen.
Administratiekantoor K.Bakker bv
heeft vestigingen in Amsterdam,
Purmerend en De Hoef. In De Hoef
is het adres: Oostzijde 17. Tel. 0297
593542.
Meer informatie kan men vinden op

www.administratiekantoorbakker.nl
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
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

... Anna Louwerse
Titel: De ontsnapping van
de brullende muis 		
Auteur: Jacques Vriens
'Dit is het nieuwste deel in de serie
over 'De bende van De Korenwolf'.
De Korenwolf is een hotel, en de
bende van De Korenwolf bestaat
uit de kinderen die in dat hotel
wonen: Nina, Eefje, Joost en
Pepijn. De kinderen in het hotel
halen allemaal grappige dingen
uit en ze beleven leuke avonturen.
Ik heb de hele serie al gelezen, op
één na heb ik alle delen zelf. In de
Kidsweek Junior had ik gelezen
dat dit nieuwe boek in de winkel
lag en ik had nog een boekenbon dus ik wist wel waarvoor ik
die ging gebruiken! Ik lees ook
graag andere boeken van Jacques
Vriens.'

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

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

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

Gekleed te water 		
Tineke Beishuizen

eigen geperste olijfolie. We deden de
olie op een stukje brood en strooiden
er grof zeezout over. Het was een
openbaring! Ik vond het zo lekker
dat ik er in het begin iets te veel van
at en maar met zout bleef strooien.
Gevolg? Een nacht met weinig slaap
en een heel erg snel kloppend hart!

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

Verandering van spijs
Deze week in 2ThePoint, opening van de
vernieuwde Hockey kantine, de nacht van
Neptunus, Ferry's Visie, Structuurvisie wat
moeten we daarmee? 2ThePoint start op
vrijdag 10 september om 18.00 uur en is
daarna het hele weekend elk even uur te
zien. Dit weekend ook op TV: Buurt in Zicht
deze keer in De Hoef, elk oneven uur te zien
vanaf vrijdagavond 19.00 uur gedurende het
weekend.
Kijken dus naar Midpoint TV, uitzending
gemist? www.youtube.com/midpointtv

Vaslav 			
Arthur Japin
Op het hoogtepunt van
zijn roem
staakt de legendarische
balletdanser Vaslav
Nijinski zijn
optreden,
richt zich
tot zijn publiek en zegt: ‘Nu is het
kleine paardje moe.' De rest van
zijn leven, nog 31 jaren, brengt hij
door zonder te dansen en zonder te
spreken. De eerste echte superster
die de wereld heeft gekend, een
abrupt einde aan zijn carrière. Hij
neemt afscheid van de werkelijkheid en leeft verder in zijn eigen
fantasie. Hoe komt iemand tot
zo’n beslissing en wat betekent dit
voor de mensen om hem heen, zijn
voormalige geliefde, zijn vrouw en
dochtertje, en hun bedienden?
Drie ooggetuigen vertellen – elk
vanuit een volstrekt ander perspectief – wat er zich voor, tijdens en
na die noodlottige dag, 19 januari 1919, heeft afgespeeld: zijn
echtgenote Romola, die als een
tijgerin heeft gevochten om hem,
de ‘God van de dans’, te veroveren.
De legendarische Sergej Diaghilev,
die alles in het werk heeft gesteld
om Vaslav te vernietigen nadat
deze hem als minnaar had afgewezen. En Vaslavs bediende, die uit
de dramatische beslissing van zijn
meester de moed put om ook zijn
eigen leven radicaal om te gooien.
Te midden van de puinhopen van
de Eerste Wereldoorlog hoopte
Nijinski de mensheid te kunnen
bekeren tot de liefde. Als hij merkt
dat hij niet gehoord wordt, zelfs
niet door hen die van hem houden,
sluit hij zich van de wereld af. Een
daad van waanzin of van wijsheid?

2

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

Boeken Tip 5...

Wie denkt dat je mij alleen maar blij
kunt maken met wijn, koffie en thee
heeft het mis! Er is nog een ding
waar ik als op-en-top Bourgondiër
gek op ben… goede olijfolie!
Mijn interesse in olijfolie begon
toen ik vorig jaar op vakantie was
in Italië. Bij de wijnmakersfamilie
waar wij regelmatig over de vloer
kwamen om vooral goede wijn te
drinken, maakte ik ook kennis met

Intussen heb ik heel wat geproefd en
vooral gelezen, ook hier zit namelijk
weer een heel verhaal achter! Het
eerste wat belangrijk is, is dat je
de huis-, tuin- en keukenolie uit de
supermarkt niet kunt gebruiken als
dipolie op een stukje brood. De olie
die je juist gebruikt als dip kan je
weer niet gebruiken als huis-, tuin-,
bak- en braadolie.
Lesje olijfolie in een notendop:
Het verschil tussen de verschillende
soorten olie zit hem in het verbrandingspunt. De goedkopere olijfolies
van de bekende merken zijn ideaal

Voor de tweede keer moet Marg
geopereerd worden aan borstkanker,
maar het maakt nauwelijks indruk
op haar. Veel belangrijker vindt ze de
relatie met haar dochter Geeske en
haar beste vriendin Tess. Die blijken
problemen te hebben waar Marg
geen vermoeden van had, en als ze
probeert die voor hen op te lossen,
maakt zij ze alleen nog maar groter.
Als haar zusje Flor, met wie ze altijd
een problematische verhouding heeft
gehad, zich ongevraagd in haar huis
nestelt, is dat het begin van een meedogenloze strijd die op een beklemmende manier naar een dramatisch
einde voert.

3

De Nederlandse maagd
Marente de Moor
Zomer
1936.
Janna,
een jonge
Nederlandse
schermster,
wordt door
haar vader
op de trein
gezet om
in de leer
te gaan bij zijn oude vriend, maître
Egon von Bötticher. Egon, een huzaar
die gewond en verbitterd is teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog,
slijt zijn dagen op een verlaten
landgoed bij Aken. Hier geeft hij les
aan twee beeldschone tweelingbroers
en organiseert hij bloedige duels
voor studenten. Binnen de poorten
van deze eigenaardige wereld gaat
Janna, geïntrigeerd door haar ontoeschietelijke maître, op zoek naar
antwoorden. Wat is er tussen hem en
haar vader voorgevallen, en wie moet
de rekening vereffenen? Gaandeweg
dringt de buitenwereld het leven op
het landgoed binnen en komt het tot
een dramatische ontknoping.

4

De huishoudster en de professor 			
Yoko Ogawa
Kun je een relatie hebben met iemand
die zich niet herinnert je ooit eerder
ontmoet te hebben, terwijl je hem elke
dag ziet?
Hij is een briljante wiskundeprofessor
met een merkwaardig probleem. Sinds

voor bakken en braden, omdat het
verbrandingspunt hoger ligt. Die
olies kunnen hogere temperaturen
aan zonder te verbanden en bitter te
worden. De duurdere Extra Vierge
olie heeft daarentegen een lager
verbrandingspunt en is daarom perfect om te gebruiken als toevoeging
aan salades of zoals wij doen, op een
broodje.  
Net als wijn is olijfolie er is vele
verschillende soorten en smaken.
Het wordt dé trend om hetzelfde
met een goede olie te doen. Als je
hebt staan zwoegen in de keuken wil
je natuurlijk wel een goed glas wijn
bij de maaltijd schenken, waarom
zou je dan ook geen rekening houden
met de olie die gebruikt wordt? Een
zachte olie is heerlijk bij lichte gerechten zoals witvis en een kruidige
olie bij bijvoorbeeld een lekkere
gevulde pasta.

een traumatisch ongeluk leeft hij met
een korte termijngeheugen van slechts
tachtig minuten. Zij is een gevoelige
maar scherpzinnige jonge huishoudster
met een tienjarige zoon, ingehuurd
omvoor hem te zorgen. Elke ochtend,
als de professor en de huishoudster
opnieuw kennismaken, bloeit er een
vreemde, prachtige relatie tussen
hen op. De professor mag dan niet
meer weten wat hij als ontbijt at, zijn
geest is nog steeds vol van elegante
vergelijkingen uit het verleden. Hij ontwikkelt slimme wiskundige raadsels –
gebaseerd op haar schoenmaat of haar
verjaardag – en de getallen, in al hun
sprekende orde, onthullen eenpoëtische wereld aan zowel de huishoudster als de tienjarige jongen die hem
adoreert. Met elke nieuwe vergelijking
groeit tussen de drie verloren zielen
een affectie die mysterieuzer is dan
imaginaire getallen en een band die
dieper gaat dan herinneringen.

5

Déjà vu 			
Esther Verhoef
Hoe ver ga
jij voor je
idealen?
Als de
27-jarige
Eva Lambregts haar
baan als
journaliste
bij de krant
kwijtraakt,
besluit ze om uit te huilen bij haar
beste vriendin. Dianne heeft een
halfjaar eerder alle schepen achter
zich verbrand en zich teruggetrokken in een afgelegen gehucht in
Frankrijk. Bij aankomst treft Eva
echter een verlaten huis aan. Ze
vertrouwt erop dat haar grillige
vriendin snel van zich zal laten
horen en neemt haar intrek in
het huis. Maar Dianne geeft taal
noch teken. In het dorp gebeuren vreemde dingen. Wie sluipt
er ’s nachts door de bossen rond
de woning, en waarom reageren
de dorpelingen zo vijandig? Eva
wil weten wat er met Dianne is
gebeurd, ze gaat op onderzoek uit.
En dat had ze beter niet kunnen
doen.

Het proeven van een olie kunnen
we ook met het proeven van wijn
vergelijken, alleen het glas ontbreekt. Schenk een klein beetje olie
in de palm van je hand, ruik aan de
olie en slurp hem vervolgens lekker
op! En het restje olie wat op de
handen zit? Wrijf het lekker uit, daar
krijg je zachte handjes van!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Familie Koot haalt Hesse in huis...

Kort Nieuws

Angelique Koot:

Vinkeveen

“Met het hele gezin uit eten is gewoon vet gezellig”
Vanavond 'schuif ik aan' bij de
familie Koot, waar de oudste
dochter des huizes, Angelique, met
assistentie van vader Nico een
heerlijke maaltijd heeft voorbereid.
Wanneer ik arriveer bij de ruime
eengezinswoning in een buitenwijk
in Mijdrecht, word ik hartelijk
ontvangen door de broer van Angelique, Christiaan die zojuist met zijn
vriendin Marissa is gearriveerd. Wij
gaan via de zijingang het huis binnen, waar ik in de inpandige schuur
onder een knalrode hoes een motor

Haal Hesse in huis...
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Vele restaurants in de regio
haalden hem al in huis. Dat kunt
u nu ook, want de komende
maanden breidt Patrick zijn
werkterrein uit naar ùw keuken.
Om uw favoriete recepten en
gerechten te proeven, uw kooktips te noteren en daarover te
schrijven in de krant. Dat levert
ongetwijfeld leuke verhalen op
en beslist ook een aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL

herken. Dit kan maar één ding
betekenen en na kennismaking met
de vriendelijke vader van het gezin
is dit vermoeden terecht, want wanneer Nico hoort dat ik ook motor
rijd laat hij alles vallen en moeten
we terug naar de zijkant van huis
alwaar hij de rode hoes afpelt en
met gepaste trost een knalrode
en bloedmooie spiksplinternieuwe
Ducati 1098s tevoorschijn tovert.
Ik ben er een moment stil van en
beiden zijn we er van overtuigd dat
dit een puur kunstwerk is. Al snel
blijkt, dat Nico net als ik al zijn hele
volwassen leven op de motor zit, tja
en dat schept een band, motorbroeders zullen we maar zeggen. “Zo
staan jullie naar dat oude ding te
kijken?”, grapt Michiel, de vriend
van Angelique. Ook hij is fanatiek
motorrijder en komt een vorkje
meeprikken. De stemming zit er al
goed in. Tevens maak ik kennis met
de zus van Angelique, Esther, die uit
huis woont en net van haar werk
komt.
In de zeer nette, ruime witte
keuken nemen we allemaal plaats
aan de grote eettafel. Angelique
komt met het voorgerecht aan, “Dit
heeft mijn vader gemaakt, het zijn
hamrolletjes met roomkaas. Met
een heerlijk gemengde salade is het
samen een uitstekend voorgerecht
en krijgt Nico van iedereen een
duim omhoog. Er wordt heerlijk
gekeuveld en ieder heeft het naar
de zin. Ik voel ik me meteen thuis
in dit warme gezin. Ondertussen wil
ik wel het een ander weten van Angelique, die accountmanager is bij
een middelgroot mediabedrijf, waar
ze het naar eigen zeggen uitstekend
naar haar zin heeft.
Zeg Angelique, waar kunnen we jou
nou midden in de nacht voor wakker maken? Zonder na te hoeven
denken antwoordt ze resoluut: “Dat
is niet zo moeilijk: boerenkool met
worst en spekjes, maar dan wel
de Unox rookworst, hè?” Je zit
nu met mij aan tafel maar als je
mocht kiezen met wie zou je dan
het allerliefst een keer aan tafel
willen zitten? Angelique denkt na
en antwoord dan: “Ik dacht even
aan Johnny Depp maar dat zou toch
een beetje gek zijn, nee eigenlijk
gewoon het liefste zo met ons gezin
dat is het aller-gezelligst. Mijn zus
woont uit huis, Michiel en ik zijn
ook druk op zoek naar een geschikt
huis, mijn vader heeft een drukke
baan en dus is eigenlijk het redelijk
speciaal dat wij hier nu met ze alle
tegelijk zitten en vind ik gewoon
het aller-fijnst. Wanneer er iemand
van ons jarig is vieren we dat altijd
in een restaurant en dan mag uiteraard degene die jarig is haar of
zijn favorieten restaurant uitkiezen
en dan is het altijd een topavond.
Echt vet gezellig, want uit eten
gaan is gewoon een feestje.” Nu
we het daar toch over hebben wat
is jouw favoriete restaurant dan?
Deze vraag maakt onder het gezin
een hoon gelach los, met een licht
gevoel van gêne antwoordt ze:
“Misschien heel raar maar… Mc-

Gastvrouw Angelique serveert haar specialiteit uit.
Donald’s” en weer schiet iedereen
in de lach. “Ja, en chinees vind ik
ook lekker!”
Inmiddels is het tijd voor het
hoofdgerecht en dit ziet er niet
alleen zeer smakelijk uit, het ruikt
ook heerlijk: Penne met zalm en
garnalen. Het smaakt echt verrukkelijk en Angelique hoeft dan ook
niet aan te dringen om nog een
beetje te serveren wanneer mijn
bord leeg is. Uiteraard wil ik weten
hoe ze aan recept komt. Een erfenis
van oma of uit een dik kookboek?
“Welnee, gewoon van internet, dat
is natuurlijk de ideale bron voor alles.”. Als dessert krijgen we wafels
met kwarktopping en aardbeien.
Hier is zelfs de buurvrouw aan

te pas gekomen om te assisteren.
“Met andere woorden: een beetje
van mijzelf, een beetje van mijn
vader en een beetje van de buurvrouw,” aldus Angelique. Iedereen
is even stil, want het dessert valt
niet alleen bij mij, maar ook bij
de rest prima in de smaak. Na het
heerlijke diner nemen we nog een
lekker bakkie koffie en krijg ik een
kopie van het recept (kan ik binnenkort indruk maken op mijn eigen
familie). Ik heb kennis gemaakt
met een zeer gastvrij, warm en fijn
gezin en ik realiseer me dat ik deze
nieuwe rubriek nergens beter had
kunnen starten. Als er overal zo
heerlijk thuis gekookt wordt, zit ik
de komende maanden goed!

Recept van Angelique:
Penne met zalm en garnalen - Aantal personen: 2
Ingredienten:
200 gr penne
200 gram gerookte zalm
bakje hollandse garnalen
flesje kookroom
knoflook
3 tomaatjes
beetje ruccola
peper, zout
Bereiding:
Scheur de zalm in stukjes en snijd de
tomaten in partjes of door de helft.
Kook de Penne. Verhit een beetje
olijfolie in de koekenpan en doe hier
de knoflook in bak dit even en voeg
vervolgens de tomaatjes en de zalm
en garnalen toe. Doe er voldoende
room door heen en laat het even
pruttelen. giet de penne af en doe
het terug in de pan. voeg het mengsel
toe en klaar is kees. Lekker om een
beetje ruccola op het bord te doen en
de pasta erboven op
Voorgerecht
Ingrediënten
8 plakken ham (vleeswaar ca. 110 g)
1/2 potje verse roomkaas met knoflook (à 150 g AH Biologisch)
10 g rucolasla (zakje à 30 g)

Bereiden
Midden van elk plakje ham royaal
besmeren met roomkaas. Op elk
plakje 2 blaadjes rucola er zo
opleggen dat blaadjes aan beide
zijden een klein beetje uitsteken.
Hamplakjes oprollen. Over vier
borden rolletjes verdelen.
Nagerecht
Ingrediënten
350 g aardbeien
100 g roomkaas
1/2 beker biogarde kwark naturel
(a 500 g)
50 g suiker
1 zakje vanillesuiker
4 suikerwafels (pak a 250 g)
Bereiden
Aardbeien wassen, van kroontjes
ontdoen, grote aardbeien halveren
Roomkaas loskloppen. Kwark, suiker en vanillesuiker erdoor roeren.
Wafels halveren en met kwarkmengsel bestrijken. Aardbeien over
vier wafels verdelen en afdekken
met andere helft wafels (kwarkkant
naar beneden).

Zandersbeker Tennistoernooi 40 jaar
Alweer 40 jaar strijden de beste
jeugdleden van zes tennisverenigingen, te weten TV Mijdrecht,
VLTV Vinkeveen, TV De Kegel, TC
Uithoorn, ALTC Overburg en All Out
op om de felbegeerde Zandersbeker.
De Zandersbeker is een initiatief van
de in 1996 overleden tennisleraar
Han Zanders. Bij de meeste van de
deelnemende verenigingen gaf Han
les en organiseerde aan het eind van
elk tennisseizoen een krachtmeting
tussen de beste jeugdleden door het
spelen van dubbel en mixed partijen
van deze verenigingen. Na zijn
overlijden hebben, in overleg met zijn
vrouw Tiny, de deelnemende verenigingen het sportieve initiatief van
Han verder opgepakt om dit jaarlijks
terugkerende evenement te continueren. Deze keer wordt het toernooi
georganiseerd door Vinkeveen en zal
plaats vinden op zondag 19 september. Het toernooi begint ‘s morgens al
om 9.00 uur en zal in de loop van de
avond afgelopen zijn. De vier beste
jongens en meisjes van elke club zullen het tegen elkaar opnemen. Ieder
speelt een singel, een dubbel en een
mixed. U bent van harte uitgenodigd
om op deze dag naar de vele spectaculaire wedstrijden te komen kijken
op de VLTV banen in Vinkeveen.

Utrecht

Ambassadeur Voedselbank neemt 2.550 voedselpakketten in ontvangst

De bijzondere openingsactie 'Eet
voor Twee' van Restaurant Vandaag
aan de A2 bij Utrecht is zeer succesvol geweest. De actie leverde in
zeven dagen tijd eten en drinken op
voor 2.550 gezinnen. René Froger,
ambassadeur van De Voedselbanken
Nederland, neemt op dinsdag 21
september om 13.00 uur een trailer
met voedsel in ontvangst. In plaats
van dure marketingcampagnes bij
de opening in mei wilde ondernemersechtpaar Jim en Michelle
Xu liever De Voedselbank helpen.
Dankzij de honderden gasten die
per dag kwamen eten, kunnen ze nu
vele gezinnen in financieel zwaar
weer een extra steuntje in de rug
geven. Gasten én medewerkers
van Restaurant Vandaag hebben
de bijzondere openingsactie zeer
gewaardeerd. Het echtpaar Xu heeft
dan ook aangegeven dat het niet
bij deze ene actieweek zal blijven.
Eventuele nieuwe mogelijkheden om
de Voedselbanken te helpen worden
inmiddels al onderzocht op haalbaarheid. Het nieuwe restaurant in The
Foodspot aan de A2 in Utrecht kent
een unieke, luxe all-in dining formule
en heeft een capaciteit van maar
liefst 650 couverts. De vele koks
bereiden in het bijzijn van de gasten
à la minute de lekkerste gerechten.
Van oesters tot biefstuk. Van pizza uit
een originele steenoven tot een keur
aan wokgerechten. Op dinsdag 21
september wordt tijdens de GrandOpening van Restaurant Vandaag
de formule in haar definitieve vorm
gepresenteerd.

www.restaurantvandaag.nl
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Zaterdag

11 september
Raadhuisplein Mijdrecht

PROGRAMMA

OBERS OP STELTEN
Deze stijlvolle obers op stelten
met zwevende dienbladen zijn een
echte eye-catcher.

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.

MICHEL BEUGELSDIJK
Specialist in cartoon ballonfiguren.
Op de Culinaire Venen speciaal
aanwezig voor de kids.

15.00 uur/
16.10 uur/
17.15 uur

PETER VOGEL
Deze “Nationaal Kampioen TableMagic” showt zijn kunsten tijdens
de Culinaire Venen.

BRYAN B
Uniek in zijn soort, onnavolgbaar
en op alle fronten bijzonder indrukwekkend. Master of soul en bigvoice onder de powerzangers.

MARISKA VAN KOLCK
Deze presentatrice, actrice,
zangeres, danseres en musicalster
geeft een verpletterend optreden.

RICHARD HEKKERT
Een geboren entertainer die met
zijn optreden, zijn repertoire en
geweldige stemgeluid een indrukwekkende show neerzet.

2 0 1 0

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
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De Club van… Hans van Dijk

Onze ledenaanwas komt vooral van de jeugd
Wie Argon Basketbal zegt, zegt Hans van Dijk. Dat vindt hij zelf wat al te
veel eer. Hij was er bij toen de vereniging 37 jaar geleden werd opgericht,
werd de eerste voorzitter en dat is hij nog steeds. Maar hij prijst zich gelukkig met een goed bestuur en een groot aantal vrijwilligers, die met z’n allen
de zaken bij de vereniging in goede banen leiden.
door piet van buul

Het begon allemaal met de bouw van
de nieuwe sporthal ‘De Eendracht’ in
Mijdrecht in het begin van de zeventiger jaren. Daar hadden ze nog een dag
over in de planning. Reden voor Hans
van Dijk en Herman Sloothaak om
die dag te claimen voor een nieuwe
basketbalvereniging. “We zijn officieel
opgericht op 14 augustus 1974 en
toen we begonnen hadden we meteen
al zo’n dertig leden,” zegt Hans.
“Inmiddels zijn we uitgegroeid naar
een club met ongeveer 160 leden. Dat
aantal is al vele jaren redelijk stabiel.
Er gaan er elk jaar een stel weg. Dat
zijn vooral de leden die na hun middelbare schooltijd naar elders vertrekken
om te studeren of te werken. Maar er
komen er ook elk jaar weer ongeveer
zo’n zelfde aantal bij. Onze ledenaanwas komt vooral van de jeugd.
Dat is mede een gevolg van acties als
Hart voor Sport en Sportmomenten.
Daar doen wij ook altijd aan mee.
Er worden dan clinics gegeven op de
lagere scholen. De kinderen kunnen
dan kennismaken met verschillende
takken van sport, waaronder dus ook
basketbal. En dat levert ons elk jaar
weer een aantal nieuwe leden op.”
Hans is blij met die initiatieven. “Over
het algemeen wordt er op de basisscholen niet zo heel veel aandacht aan
basketbal besteed. Meestal kwamen

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...

Prachtige zeilomstandigheden
zorgden het afgelopen weekeinde
voor spannende wedstrijden bij
het Open Nederlands Kampioenschap op de Vinkeveense Plassen
in de klassen Sharpie, EFSIX en
RSfeva. In totaal streden 79 boten
afkomstig uit Nederland, België,
Duitsland, Engeland en zelfs Spanje om de titels.

- foto patrick hesse
de aanmeldingen van de middelbare
scholieren. Maar de laatste jaren is er
dus wel een verschuiving naar de wat
jongere leeftijdsgroepen. Je kunt bij
ons al terecht vanaf een jaar of zes.”
Ruimtegebrek
De ledengroei kent ook beperkingen
vanwege een gebrek aan voldoende
accommodatie. “Ik vind dat de zaalsporten wel een beetje onderbedeeld
zijn,” vindt Hans. “De aandacht, ook
van de plaatselijke overheid, gaat toch
veel meer uit naar de veldsporten.
Voor de voetbalclubs komen steeds
meer velden beschikbaar. Wanneer de
tennisclub of de hockeyvereniging een
extra baan of een extra kunstgrasveld
nodig heeft dan komt die er meestal
ook wel. Op zich niks mis mee, maar
wanneer het aantal zaalsporten groeit,
wordt er niet zo gauw een sporthal
bijgebouwd. Dat betekent dat we met
een groot aantal sportverenigingen de
beschikbare ruimte in de sporthallen
in onze gemeente met elkaar moeten
verdelen. Dat is elk jaar weer passen
en meten. En dat betekent ook dat
wij daardoor niet veel verder kunnen
groeien.”
Competitie
Bij Argon basketbal wordt met veertien teams aan de competitie meegedaan. Er is één herenteam, twee
damesteams en er zijn elf jeugdteams.
De Nederlandse Basketbal Bond
organiseert competitiewedstrijden
op drie niveaus, landelijk, per rayon
en per regio. Het herenteam van
Argon speelt in de eerste klasse van
de regiocompetitie. “We kunnen ook
niet hoger,”zegt Hans. “Wanneer je
op rayonniveau wilt spelen is een van
de voorwaarden dat je scheidsrechters
opleidt die ook op hoger niveau kunnen fluiten. Maar dat betekent dat je
als scheidsrechter het hele land door
moet om wedstrijden te gaan fluiten.
Dat kost je een hele hoop tijd. En de
meeste van onze leden zijn zelf nog
actief speler of trainen en coachen
een jeugdteam. Dus men bedankt voor
de eer. Wij leiden wel scheidsrechter
op voor het F-diploma. Die kunnen op
regio niveau onze wedstrijden leiden.”
Hans van Dijk vindt het ook niet nodig
om tot het uiterste te gaan om een
hoog niveau te bereiken. “We zijn

Sport kort
Succesvol
NK zeilen in
Vinkeveen

De NK’s konden worden gevaren
onder uitstekende omstandigheden, al was het vrijdag wat
moeilijk vanwege het gebrek aan
wind. Toch is het gelukt om de
geplande zeven wedstrijden te
zeilen in de Sharpie en EFSIX
klasse. De RSfeva’s hebben het
kampioenschap over vijf wedstrijden gevaren omdat ze deze klasse
alleen zaterdag en zondag gevaren
heeft.

Hans van Dijk: “Ik vind dat de zaalsporten wel een beetje onderbedeeld zijn. De
aandacht –ook van de overheid– gaat toch veel meer uit naar de veldsporten.”
een dorpsclub en bij ons staat toch
vooral het plezier in de sport voorop.
Het lekker trainen en een wedstrijdje
spelen, daar gaat het toch vooral om.
Natuurlijk willen we die wedstrijden
wel winnen, maar er is bij ons geen
crisis als we eens drie wedstrijden
achter elkaar verliezen. Wij zitten ook
in een positie dat veel goede spelers,
die echt verder willen, naar een grote
club gaan waar ze meer en betere
trainingsfaciliteiten hebben en waar
ze op een hoger niveau kunnen spelen.
Het is dan wel leuk, wanneer iemand
van Argon dan later ook echt op hoog
niveau doorbreekt. Zo’n speler is Henk
Norel, die bij ons is begonnen, nu in de
Spaanse competitie speelt en inmiddels ook een van de steunpilaren van
het Nederlandse basketbalteam is. Het
is dan wel leuk dat je kunt zeggen dat
zo’n topper ooit bij ons begonnen is.”
Vrijwilligers
Ook na 37 jaar vindt Hans van Dijk
het nog steeds leuk om voorzitter te
zijn. “Ik moet wel zeggen dat het in
de loop der jaren allemaal wel wat
ingewikkelder geworden is. Vroeger regelde je dingen en konden de

afspraken op de achterkant van een sigarendoosje. Dat is niet meer zo. Maar
het is allemaal nog goed te overzien.
Wij zijn onderdeel van Sportvereniging Argon. Dat betekent dat een paar
zaken zoals de financiën en de ledenadministratie daar zijn ondergebracht.
We hebben als basketbal afdeling een
actief bestuur met een wedstrijdsecretaresse en een technische commissie.
En we kunnen gelukkig een beroep
doen op een groot aantal vrijwilligers
voor de trainingen en de teambegeleiding. Ik prijs me gelukkig dat we
ons daar over het algemeen ook geen
grote zorgen over hoeven te maken.
Het lukt ons steeds weer om voldoende vrijwilligers te vinden. Ik speel
zelf nog elke woensdagavond met zo’n
stuk of vijftien man lekker recreatief
basketbal. Zolang ik dat nog kan, en
zolang mijn vrouw het nog goed vindt,
wil ik ook wel organisatorisch actief
blijven. Overigens is mijn vrouw zelf
ook actief in de begeleiding. En naast
het basketbal ben ik ook leider van het
elftal van mijn zoon die op zaterdag
voetbalt. Het is dus echt niet alleen het
basketballen dat ons bezig houdt.”

Uitslagen
In de EFSIX klasse is het kampioenschap gewonnen door Joop de
Bruin en Marcel Eekhof, gevolgd
door Marc Meijer op de tweede
plaats en Jan Ligthart en Ruurd
Jouke van Wieren als derden.
Bij de Sharpies werd een spannende strijd geleverd om de eerste
plaats. Uiteindelijk hebben de Vinkeveners Daan Versteeg en Arnold
Mulderij met een punt verschil
gewonnen van Job Volwater en
Ton van Berkel. De derde plaats
ging naar het Duitse team van
Klaus Eissenblatter en Sven-Ove
Baumgartner. In de jeugdklasse
RSfeva is de titel in handen van
Daniel Bramervaer en Thomas
van den Brekel gekomen. Tweede
werden Laura van Veen en Daan
Duthilh. De WVA leden Thomas en
Marloes Rot behaalden de derde
plaats, net voor de andere WVA
leden Jodie van Senten en Stan
Heijnen die vierde werden.
Over de WVA
De WVA is een vereniging met
een grote regionale betekenis.
Naast jeugdleden uit het gebied
van Amsterdam tot Elburg en
Nieuwegein heeft de vereniging
een groot aantal lokale leden die
gebruik maken van de faciliteiten
op Zandeiland 4. De vereniging
heeft verschillende trainingsgroepen variërend van beginners
tot landelijk hoog geklasseerde
wedstrijdzeilers bij de jeugd. Ook
is er een jaarlijks terugkerende
zeilcursus voor volwassenen en
worden er onderlinge wedstrijden
gezeild, naast activiteiten en tochten voor gemotoriseerde boten.
Meer informatie kunt u vinden op

www.wvavinkeveen.nl
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AUTO&MOTOR
Test Suzuki Bandit GSF600S bij Best Buy Bikes

What ’s in name?
Deze week test Patrick Hesse een Suzuki Bandit GSF600S uit 2002 bij
Best Buy Bikes uit Mijdrecht.
Vooral in Amerika krijgen motorfietsen ‘coole’ namen, in plaats van een
typeaanduiding. Wat dacht u van een
Honda Interceptor, een Kawasaki
Eliminator, of natuurlijk de Yamaha
V Max –al snel omgedoopt tot Mad
Max. Allemaal namen die meteen de
lading dekken, u kunt zich voorstellen
dat wanneer je met een Mad Max
op pad gaat, je met iets bijzonders
gaat rijden. De V Max is dan ook
een motorfiets die ontzag inboezemt
door zijn waanzinnige trekkracht.
Dit gold in de jaren ’80 ook voor de
meest indrukwekkende naam: de
Kawasaki Eliminator. De motorfiets
die ik vandaag bij Ed van Best Buy
Bikes ophaal, heeft ook zo’n naam:
de Suzuki Bandit. Alleen begrijp ik
niet waar deze naam vandaan komt,
we hebben het hier namelijk over
de Opel Astra van de motorwereld,
en daar bedoel ik overigens niets
negatiefs mee, maar de naam dekt
niet echt de lading. Maar wat maakt
dat eigenlijk uit, oftewel: what’s in a
name?
Dit jonge boefje komt uit 2002 en
heeft in zijn korte, 8-jarige bestaan
slechts 33.000 kilometer afgelegd.

Niet veel voor een fiets die uitermate
geschikt is om een flinke toer mee
te maken. De kleur is ook prima; het
bekende frisse Suzuki-blauw. Dit model loopt alweer vanaf 1995 en werd
in 1996 voor het eerst geleverd met
–zoals de Engelsen dat mooi zeggen–
een ‘bikini top’, oftewel een tophalf
(een 2/3 kuip). Nadat de handmatige
choke voor de helft terug kan, ga ik
op pad met deze prima motorfiets
en om te zien of de vergelijking
met een Opel Astra terecht is. Deze
vergelijking houdt in mijn ogen in,
dat het een niets-aan-de-hand fiets
is, die alles eigenlijk uitstekend doet,
maar nergens in uitblinkt. Maar die
tegelijkertijd ook nergens echt in teleurstelt en dat is iets wat toch heel
veel mensen willen: gewoon Wat Je
Ziet Is Wat Je Krijgt.
Ik moet eerlijk toegeven de motor
loopt lekker soepel en schakelt
uitstekend en de mooie broem die uit
de standaarduitlaten komt, zal veel
mensen bekoren en zal op lange ritten als bijzonder aangenaam ervaren
worden. Alles werkt naar behoren,
ook met de zit is niks mis, hij stuurt
prima en met de vermogenafgifte is

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

ook prima te leven. De remmen vind
ik persoonlijk wat flauw en dienen
iets harder aangesproken te worden
wanneer er wat meer van gevraagd
wordt, maar dit zal voor heel veel
mensen ruim voldoende zijn. De Bandit rijdt exact zoals ik verwachtte en
daar is niets mis mee. De vergelijking
met de Astra is daarmee wat mij betreft gegrond. Na een lekker toertje
breng ik de motor weer terug bij Ed.
Ik vind dit een prima fiets voor de
startende motorrijder, of de herstarter of voor mensen die graag in een
Opel Astra rijden. Wat dat betreft zal
hij zeker niet teleurstellen. Er kan
nog jaren met veel plezier met deze

Bandit getoerd worden en hij zal
geen dief van uw portemonnee zijn.

Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
Tel. 0297 255076

De Suzuki GSF600S Bandit uit
2002 kost bij Best Buy Bikes
€3.950, inclusief 3 maanden BOVAG
garantie.

www.bestbuybikes.nl
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AUTO&MOTOR
Opel Meriva 1.4 turbo Cosmo

Revolutionaire
Meriva
De Opel Meriva, een kleine MPV voor gezinnen. Voorheen bekend als
een vrij terughoudend vormgegeven auto. Maar nu pakt Opel het anders aan. Met een wat gewaagder en moderner design en nog een andere interessante wending in deze klasse.
Suicide doors. Ze zijn lang weggeweest, maar in mijn ogen was het
Rolls Royce die met de komst van
de reusachtige Phantom een aantal
jaren geleden de deuren weer
nieuw leven inblies. Suicide doors,
wat is dat nou weer, hoor ik nu een
aantal lezers denken. Een korte
uitleg. ‘Vroegah’ waren de meeste
auto’s uitgerust met deze ‘suicide
doors’. Deuren die naar achteren
scharnieren in plaats van de nu
gebruikelijke naar voren scharnierende deuren. En de sloten waarin
deze deuren vielen waren niet altijd
even betrouwbaar. Zo gebeurde het
dus met regelmaat dat een passagier of bestuurder in de bocht
leunde tegen de deur, waarna deze
spontaan opende. Het scenario wat
zich vervolgens afspeelt laat zich
raden, maar voor de volledigheid:
de betreffende persoon valt uit de
auto en wordt meegesleurd door
de deur van de voortrazende auto.
Geen prettig gezicht. Vandaar dat
deze ‘suicide doors’ in de loop der
jaren verdwenen zijn. Voor zover
mijn kennis reikt zijn de Citroën
2CV en Fiat 500 één van de laatste
modellen die voorzien waren van
dergelijke deuren. Om er zeker van
te zijn dat de Meriva in de bochten
veilig is voor kinderen die achterin zitten, heb ik Patrick Hesse
gevraagd met gevaar voor eigen
leven achterin plaats te nemen. En
gelukkig; hij leeft nog. Dus laten
we dan bij dezen de naam van Opel
hanteren: FlexDoors.
En die FlexDoors nemen een behoorlijke rol in in de reclamecampagne van het merk om de Meriva
onder de aandacht te brengen. In
plaats van standaard deuren of
schuifdeuren dus deze FlexDoors.
Het moet gezegd: instappen gaat
behoorlijk makkelijk. De deuren
openen in een hoek van 90 graden,
waardoor je makkelijk naar binnen
kunt. Het is even wennen, maar
geen revolutie. Daarbij maakt het
ouders extra makkelijk om kinderen
achterin in te snoeren in de kinderzitjes, je hebt nu geen last van dat
hinderlijke achterportier. Achterin
is behoorlijk wat ruimte te vinden.
Maak je geen zorgen om hoofd- of
beenruimte, dat is er in voldoende
mate. Ook voorin kun je een goede
rijpositie vinden. Daarnaast biedt de
auto uiteraard voldoende opbergruimte voor de spullen van de kinderen; op vakantie met vijf mensen
is met deze MPV geen probleem.
Ik was huiverig voor de rijeigenschappen van de Meriva. Niet al

deze MPV’s rijden even fantastisch.
Sowieso zit je in een MPV wat
hoger dan in een personenauto, zo
ook in de Opel.  Maar waar ik bang
was dat de rijeigenschappen van de
Meriva te soft zouden zijn voor een
Opel (meer neigend naar Renault
Scénic), is de Meriva juist een vrij
sportief afgestelde auto die qua rijeigenschappen meer neigt naar de
Volkswagen Touran. Niet té sportief,
maar precies goed. Mede door de
gigantische 18 inch velgen die onder dit testexemplaar gemonteerd
zijn, ligt deze specifieke Meriva
nog strakker op de weg. Daarnaast
maken deze velgen het plaatje ook
nog eens helemaal compleet. Ik
weet niet wie er bij Opel aan het
designroer staat, maar hij doet zijn
werk goed. Na de Astra en Insignia
is ook dit weer een geslaagd design
in mijn ogen. Wat een tegenstelling
met de voorganger. Dit is een MPV
waar je in gezien wilt worden. En
waarmee pa misschien nog wel
probeert te flirten in de file. Dus
moeders, let op, zodra pa sneaky de
getinte ramen bestelt onder mom
van ‘dat houdt de zon een beetje
buiten’ in plaats van ‘dan zien ze de
kinderen niet’, trek dan even aan de
bel. Desondanks zijn de getinte ramen geen verkeerde optie; de auto
blijft beter geïsoleerd van de zon en
het ziet er ook nog stoer uit.
En dan de motoren. De gereden
versie heeft een 1.4 turbo benzinemotor onder de motorkap, goed
voor 140 pk. Dit is de krachtigste
motor die leverbaar is in deze MPV.
En waar je verwacht dat mensen
kiezen voor de ‘normale’ 1.4 zonder
turbo (100 pk) of 1.4 turbo met
120 pk, blijkt dat Van Kouwen al
een aantal orders heeft mogen
plaatsen bij de fabrikant voor mensen voor die voor de sterkste motor
gekozen hebben. Uiteraard zijn er
ook diesels leverbaar. Dit begint bij
een 1.3 CDTi met 95 pk en loopt op
naar een 1.7 CDTi met variërende
vermogens van 100, 110 en 130
pk. De 1.4 turbo levert voldoende
vermogen om vlot weg te komen en
in combinatie met de handgeschakelde zesbak kun je het verbruik
ook nog binnen de perken houden.
Op de gereden versie zaten nog een
aantal extra pakketten, die onder
meer een regensensor, dimmende
binnenspiegel, parkeerhulp voor en
achter, navigatiesysteem, bluetooth
telefoonvoorbereiding, metallic lak
en ruimtebesparend reservewiel
omvatten. Zaken die het autorijden
aangenamer maken. Al met al is de

tekst michael reuling

nieuwe Meriva een geslaagd model;
het ontwerp zit goed in elkaar, de
auto is praktisch, biedt voldoende
opbergruimte en rijdt ook nog eens
fijn. Nu is het afwachten waarmee
de concurrentie op de proppen
komt.
Van Kouwen Automotive Group

- foto’s: patrick hesse

Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272
Website: www.vankouwen.nl

En Route met Reuling
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. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Opel Meriva
Gereden versie: Opel Meriva 1.4
turbo Cosmo
Vermogen: 140 pk
0-100: 10,3 s
Top: 196 km/u

Gemiddeld verbruik: 1 op 14,9 /
6,7 l/100km
Prijs gereden model: € 27.105,Alternatieven: Ford C-Max, Kia
Venga, Renault Mégane Scenic,
Skoda Yeti, Volkswagen Touran

Auto Nieuws
Helemaal nieuw:
Chevrolet Aveo

Binnenin is de vormgeving van
het dashboard geïnspireerd op
het instrumentenpaneel van een
motorfiets.

Opel GTC Paris Concept
biedt blik op Astra OPC
Chevrolet wil zich gaan opwerken
in het B-segment. Daarvoor wordt
een geheel nieuwe Aveo gepresenteerd. Hij staat als wereldprimeur
op de Autosalon van Parijs. De
uiteindelijke specificaties van de
Aveo worden per land nog nader
bepaald, maar er wordt alvast
gemeld dat elektronische stuurbekrachtiging, een stabiliteitscontrolesysteem en cruise control tot
de standaarduitrusting behoren.

Maak kennis met de GTC Paris
Concept! De concept-car lijkt op
deze officiële afbeeldingen een gedrongen verschijning, maar schijn
bedriegt. De GTC Paris Concept
meet 4,46 meter, en is daarmee
vier centimeter langer dan de
Opel Astra hatchback. Onder de
concept-car zitten lichtmetalen
wielen met een diameter van 21
inch, een maat die we ongetwijfeld
niet tegenkomen bij de productieversie.
Want de GTC Paris Concept is de

voorbode van de driedeurs Astra,
zoveel is wel duidelijk. Om specifieker te zijn: de OPC. Opel meldt
namelijk dat er onder de kap een
2,0-liter viercilinder turbomotor
komt te liggen. De direct ingespoten benzinemotor heeft een ‘zeer
hoog vermogen’, belooft Opel.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Woordzoeker week 36

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

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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© Puzzelland

Aanslepen
Bodybuilder
Bodymilk
Brandmerken
Citer
Egelgras
Enorm
Exportfirma
Fuut
Gezel
Kaftpapier
Krabbelaar
Kroon
Kundig
Lallen
Losangeles
Mazurka
Naaien
Navrant
Onbewogen
Ordonnantie

Samson
Slurf
Tahiti
Trein
Veerboot
Verhaal
Whisky
Witlof
Woest
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3 9 8
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Oplossing puzzels week 35
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KLAKKELOOS
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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: 1e verkoopmedewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis

Functie: Medewerker Spoelkeuken FT/PT
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Installatiemonteur verwarmingstechniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: meewerkend voorman hoveniersbedrijf
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Coördinator customer services
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent Accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround secretarieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Melkers rundvee
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verdeler
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker paardenpension
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Operator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur Buitenschoolse Opvang De Ronde
Venen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: medewerker debiteurenbeheer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Inpakker (oproepbasis)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Horecamedewerk(st)er
Organisatie: Lunchroom Tof B.V.
Plaats: Mijdrecht

W i e h e e f t d e b e s t e og e n va n N e d e r l a n d?
Zijn d e lijne n

Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang Locatie
Vinkeveen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Flexmedewerker Kinderdagverblijf en/of
Buitenschoolse
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

A g e bo g e n
B sc huin
C pa ra lle l
D o e d e vo l l e d i g e t e s t e n w i n e e n 3 D T V
w w w.oog fo n d s . n l
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DE PROEVERIJ
Social media event
Hyves

“Een overheerlijke mix van vrienden en krabbels”

Facebook

“Een pittige variatie van vrienden, foto’s, berichten en
zoete spelletjes”

Twitter

“Deel verse korte berichten met vrienden, collega’s
en concurrentie”

Linkedin

“Houd contact met pure zakelijke relaties”

Tijdens De Proeverij van Social Media komt u alles te weten
over de belangrijkste social media, wat u hiermee kunt
bereiken en hoe u een goede online strategie kunt uitzetten.

Tijd en locatie

Aanmelden kan via de website.
Er is slechts een beperkt aantal

Datum:

plaatsen beschikbaar.

Tijd:

Zie voor meer informatie:

www.deproeverij.com

Maandag 20 september
16.00-20.30 uur
Locatie:

Partycentrum Roekz
Herenweg 55 Vinkeveen

