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Laat het
verpakken
maar aan
ons over!

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Agenda Kort

Breukelen
0346 - 262 804

Met zorg
voor u
verpakt!

Professioneel
en persoonlijk

Serie zondagmiddagconcerten sterk van start met Eliane Rodrigues
De serie zondagmiddagconcerten die de Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper dit najaar organiseert in
samenwerking met De Groene Venen, is afgelopen zondag sterk van start gegaan met een pianoconcert van de Braziliaans/
Belgische Eliane Rodriquez. Voor een belangstellend publiek speelde zij op sublieme wijze een aantal werken van Chopin. Na
de laatste klanken viel haar dan ook een ovationeel applaus ten deel. Op 31 oktober a.s. is er weer een Zondagmiddagconcert. Dan spelen Emily Beynon (fluit), Mikhail Zemtsov (altviool) en Godelieve Schrama (harp) vanaf 14.30 uur sonates van
Mozart, Schubert en Debussy in de kerk Johannes de Doper te Mijdrecht.		
foto rob isaacs

BY TWEED BNO

voor websites met cms
www.dietistenpraktijkequilibrio.nl
(bijvoorbeeld)

www.pprzzlight.nl

Zaterdag 2 oktober: Vogels kijken bij Botshol tijdens
internationale vogelkijkdag
Hebt u wel eens door een telescoop
naar vogels gekeken? Dat kan
morgen, zaterdag 2 oktober, in het
jonge natuurontwikkelingsgebied,
de Waverhoek, vlakbij Botshol. Er
staan dan IVN’ers klaar met kijkers
en telescopen om u te laten genieten van kleurige wintertalingen,
slobeenden, smienten, watersnippen, ganzen, roofvogels, de laatste
lepelaars en andere soorten die dit
prachtige gebied bevolken of passeren. Het is altijd weer spannend
wat er te zien is. Sinds 2007 waren
dat 160 verschillende soorten!

brillen

Deze dag staat in het teken van ‘Euro
Birdwatch’ van BirdLife International. Er worden dan in heel Europa
vogels geteld. Alleen al in ons land
doen zo’n 100 vogelwerkgroepen
mee, waaronder het IVN De Ronde
Venen en Uithoorn. Iedereen is welkom bij de Waverhoek en als u wilt

hans winter

kunt u meekijken of deelnemen aan
een excursie rond de Waverhoek.
Voor deze gelegenheid heeft het IVN
zijn tent opgeslagen op het parkeerterrein bij de Waverhoek. Van hieruit
worden de excursies georganiseerd.
U kunt daar ook informatie krijgen
over andere activiteiten van het IVN,
de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. Voor jong en oud worden
het hele jaar door cursussen, lezingen,
excursies en allerlei activiteiten in

de natuur georganiseerd. Het IVN
helpt de mensen bij hun ontdekkingstochten door de natuur en zich te
verwonderen over al het moois, dat in
de eigen omgeving te beleven valt
Kom zaterdag 2 oktober naar de Waverhoek aan de Botsholsedwarsweg
te Waverveen. Tijd: van 9.00 uur tot
13.00 uur.

Lees meer over de activiteiten van de
IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn
op pagina 23.

De tussenpersoon
die u kent

ascol.nl
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Aftrap CDA campagne op 6 oktober 2010

Nieuw speeltoestel in Het Speelwoud

Op woensdag 6 oktober om 20.00
uur zal op het clubschip van Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude
aan de Baambrugse Zuwe 143 F de
aftrap plaats vinden van de CDAcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november.
Belangstellenden kunnen hier kennismaken met de CDA-kandidaten,
het verkiezingsprogramma en de
geheel vernieuwde CDA-website.
Iedereen is van harte welkom.

Wat moet er komen? Denk mee!
Het grote speeltoestel in Het
Speelwoud in Wilnis verkeert in
slechte staat en is aan vervanging
toe. Veel kinderen uit Wilnis en
omstreken maken regelmatig en
met veel plezier gebruik van het
toestel. De gemeente wil hen dan
ook graag betrekken bij de keuze
voor een nieuw speeltoestel.
Wij nodigen daarom alle kinderen
uit om op woensdag 6 oktober
tussen 14:00 uur en 16:00 uur
naar De Willisstee te komen om
een tekening te maken van zijn of
haar favoriete speeltoestel.Met
behulp van de tekeningen kunnen
de kinderen aangeven wat ze graag
willen en mede op basis daarvan
wordt bepaald welk nieuw speeltoestel er in Het Speelwoud komt.
Uiteraard zijn ook de ouders van
harte welkom in De Willisstee om
hun kind te helpen en zelf aan te
geven wat zij belangrijk vinden.

De aftrap van de campagne zal
verricht worden door Nederlands
Elftal/ FC Utrecht voetbalster en
Rondeveense Sportvrouw van het
jaar 2008 en 2009: Anouk Hoogendijk. Als ambassadrice van het
Jeugdsportfonds zal zij ook toelichten waarom het zo belangrijk is dat
alle kinderen kunnen sporten.

Kinderen die niet in de gelegenheid zijn om naar De Willisstee te
komen, kunnen tot 11 oktober een
zelfgemaakte tekening, voorzien

van naam, adres en leeftijd, sturen
naar: Gemeente De Ronde Venen,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht,
onder vermelding van speeltoestel
Speelwoud.
Het speeltoestel is vooral bedoeld
voor kinderen van ongeveer 6 tot
12 jaar. Het nieuwe speeltoestel
komt op dezelfde plaats als het huidige. Het kan gelijk of gelijksoortig
zijn aan wat er nu staat. Maar met
behulp van de tekeningen willen
we nagaan of er wellicht behoefte
bestaat aan iets anders. In De
Willisstee zijn illustraties aanwezig
van verschillende soorten speeltoestellen om de kinderen wat op
weg te helpen. We streven ernaar
het nieuwe toestel eind dit jaar te
plaatsen.
Nadat de tekeningen zijn gemaakt,
willen we graag met enkele ouders
en kinderen de resultaten bespreken. Hiervoor wordt een aparte
bijeenkomst gepland. Belangstellenden kunnen zich hiervoor
op woensdagmiddag 6 oktober
opgeven in De Willisstee.

MaSmarkt bij het Veenlanden College

Last van piekeren?

Op dinsdag 5 oktober vindt er in het Veenlanden College een MaS
(maatschappelijke stage) markt plaats tussen 12.15 en 15.30 uur.
Tijdens de MaSmarkt zullen ruim 400 leerlingen uit de klassen vmbo
3, havo 4 en vwo 5 een maatschappelijke stageplaats zoeken voor dit
schooljaar. Deze leerlingen lopen elk 20 uur stage.

In samenwerking met Stichting De Baat start op 2 november de
cursus ‘Niet Piekeren’ van Indigo. De cursus is bedoeld voor volwassenen die aan de slag willen met hun gepieker. De cursus bestaat uit
zes bijeenkomsten van 2,5 uur.

Aan alle maatschappelijke organisaties in De Ronde Venen is gevraagd
of zij 1 of meer leerlingen de kans
willen geven zich bij hun organisatie
door middel van de MaS (vrijwilligerswerk) in te zetten voor de maatschappij. De organisaties kunnen
zelf aangeven hoe zij deze 20 uur
willen inzetten. Enige afspraak is
dat de MaS buiten schooltijd moeten
plaatsvinden. Maar aangezien de
schooltijden per leerling wisselen, zijn
de MaS op veel tijden mogelijk.
Zo zijn al vele honderden MaS aangeboden, die vanaf dit jaar ook door
leerllingen terug te vinden zijn via de
website www.baatbijmas.nl. De MaS
kunnen plaats vinden in 8 verschillende sectoren: de sport en games
(o.a. trainen, voorbereiden, assisteren, catering), sociaal (o.a. rolstoel
begeleiding, activiteitenbegeleiding
voor jong en/ of oud), media (o.a.
beheren websites, uitleg werking
nieuwe media aan oudere), horeca
(o.a. kookclub voor jongeren of oude-

Na de MaSmarkt blijven de nog nietingevulde vacatures beschikbaar voor
leerlingen die later dit schooljaar hun
MaS kiezen, via de website

www.baatbijmas.nl.

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Abcoude

Wilnis

• Gemeentehuis • Koot Supermarkt • Primera •

• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast
BP) • Drogisterij de Nagtegaal •

Baambrugge • Buurtwinkel •
Mijdrecht

• Vogels kijken, Waverhoek, Waverveen
• Nationale Kringloopdag, Kringkoop, 		
Mijdrecht
• Kleding- en speelgoedbeurs, 		
PM-gebouw, Abcoude
• Klaverjassen, Kantine HSV, De Hoef
• Cabaret, Roel C. Verburg/Javier 		
Guzman, PM-theater, Abcoude

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

• Super de Boer Vinkeveen • Readshop
Vinkeveen •

Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •

EN ONLINE OP WWW.DE GROENE VENEN.NL

uitkomt (bijvoorbeeld ’s nachts). U
kunt nauwelijks een halt toeroepen
aan het getob. In deze situatie bent
u niet meer aan het nadenken, maar
overmatig aan het piekeren.
In de cursus ‘Niet Piekeren’ leren
deelnemers vaardigheden om het
piekeren te verminderen. Onderwerpen, die aan de orde komen zijn:
piekeren nader bekeken, realistisch
denken, opkomen voor uzelf, ontspanning, afleiding zoeken en actiever worden door het aanpakken van
besluiteloosheid en uitstelgedrag.
Op 2 november 2010, van 19.00
tot 21.30 uur start de cursus bij
Stichting De Baat, Kerkvaart 2 in
Mijdrecht en wordt gegeven door
trainers van Indigo. Deelname
aan de cursus valt onder de eigen
risicoregeling. Heeft u belangstelling meld u dan aan bij één van de
servicepunten in Mijdrecht, Wilnis
en Vinkeveen, tel. 0297 – 587600.

Voor informatie kunt u bellen met Ada
Krale van Indigo, 030 – 2308510.
Indigo: 030 230 85 90,
secretariaat@indigo.nl.

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
Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Zondag 3 oktober 2010

• Herfstfietstocht, TTC De Merel, starten
bij Café de Schans, Vinkeveen
• Zandienst PKN, Ontmoetingskerk,
Wilnis

Vinkeveen

• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria
• Aldi Adelhof • Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •
Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 2 oktober 2010

Veel mensen piekeren in meer of
mindere mate. Over hun gezondheid, een examen, een belangrijke presentatie, een feestje met
onbekenden, drukte op het werk, de
opvoeding, de mening van anderen
of schulden. Niks aan de hand, zou
u kunnen denken. En inderdaad,
nadenken over moeilijke situaties
of problemen is prima. U komt
tot een oplossing of een plan van
aanpak. Maar wanneer er sprake
is van piekeren blijft dat vaak uit.
Gedachtes komen te pas en te onpas
bij u op, op momenten dat het niet

ren, kantinemedewerker), klussen
(o.a. grote schoonmaakactie, wilgenknotten), organiseer (o.a. voetbaltoernooi, straatspeeldag, speelweek),
creatief (o.a. knutselbegeleiding,
toneel), natuur en dier (o.a. asiel,
dierenopvang, milieuonderzoek).

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Renée
Broggel, Piet van Buul, David Hague,

Patrick Hesse, Daniëlle Koomen, Astrid
Lemmerzaal, Michael Reuling, Peter
Schavemaker en Valérie Sambrink
Sanderink.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.

© 2010 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Druk: Dijkman Offset, Diemen

Luistervink
Krijg het....
Omdat ik nog wel eens vernieuwend
bezig wil zijn, kijk ik af en toe rond
naar wat er zoal aan vervanging of
verwijdering toe is. Dat leidt nog wel
eens tot verhitte discussies. Ben ik
van het type ‘wat je een jaar niet hebt
gebruikt doe je weg’, mijn wederhelft
huldigt het standpunt ‘waarom zou je
iets wat je al een jaar niet ziet weggooien’. Die zou ook zonder blikken
of blozen gelijk instemmen met het
plaatsen van een extra verdieping op
onze toch al ruime woning. Op zich
zijn we niet bijzonder in deze. Ik heb
wel eens geassisteerd bij verhuizingen, meestal gaf ik de tactische
aanwijzingen in plaats van vreselijk
sjouwwerk te verrichten en heb mij
meerdere malen verbaasd over de
zogenaamde jaarringen. Deze vind
je op zolders, vaak moeilijk toegankelijk, en afhankelijk van het aantal
jaren dat de bewoners er hebben
doorgebracht een waar feest om
te aanschouwen. Ik herinner me
een woning waar een ouder stel al
tientallen jaren leefde. De top van
de laag bestond uit spullen, uiterst
waardevol, van de periode van 2000
tot 2005, daaronder 1995 tot 2000
enzovoort. Dat kan je opmaken uit
de data van de kranten waarin de
kostbare kleinoden zijn verpakt.
Een tante van mij spaarde stukken
zeep, die had de oorlog meegemaakt
en kon dan ook de eerstvolgende
tachtigjarige oorlog gewoon in bad.
Laatst las ik een verhaal van een
dame die twee vuilniszakken met
nylon kousen koesterde, ook voor het
moment dat de Russen zouden gaan
komen. Kochten we een aantal jaren
geleden een prachtig tuinsetje, geheel
vervaardigd uit beton dus loeizwaar,
tegenwoordig is steigerhout in. Dus
u begrijpt het al. We loungen nu
met kans op een splinter in je krent
en hebben een eettafel met twee
bijpassende banken die onmiddellijk
de sfeer oproepen van de bouwvakkersspleet en Hilversum drie. Ook de
oude wasmachine en droger moesten
er aan geloven. Toen we het nieuwe
spulletje hadden geïnstalleerd keken
we, net als vroeger, weer naar de
onderbroeken en sokken die langs
het venster dwarrelden. Nostalgie
ten top. Maar wat doen we met de
oude spullen? U begrijpt het al, ik
maakte terstond een account aan op
Marktplaats en ging de handel in. De
e-mails vlogen me om de oren. De
biedingen varieerden van 10 tot 35
euro, het setje verkocht ik voor 150
euro, waarop de koper zich meldde
als een inwoner van Winterswijk die
slechts de beschikking had over een
snorfiets. De rest van de prietpraat
ga ik u besparen, maar ik kan melden
dat ik spontaan uit de ‘handel’ ben
gestapt. Ik ben naar de Kringkoop
gegaan, waar Floor mij vriendelijk
toeknikte en zijn medewerker een afspraak met me maakte om de handel
weg te komen halen. Ik denk dat die
een goede bestemming gaat krijgen.
Het was er druk, een lange rij voor
de kassa, dat komt dus wel goed. Ik
heb een nieuw account aangemaakt.
www.krijghetheenenweer.nl
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Bibliotheek Abcoude ook zaterdags geopend

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over Hoop
Het programma van de Horizon-uitzending van 3 oktober gaat over de
diensten die op zondag 5 september
werden gehouden in de kerkgebouwen Janskerk en De Rank en die in
het teken stonden van het kerkelijk
jaar. Het thema van deze diensten
is: Hoop. Als kerk gaan wij hoopvol van start. Er zijn interviews te
beluisteren o.a. met predikanten ds.
Burger en ds. Tacken. Dirk Jan Warnaar begeleidt zingende kinderen op
inspirerende manier. Deze uitzending wordt verzorgd door Henk
Oudshoorn en Huub van Bemmelen.
Uitzending van 9 -10 uur; herhaling van 17 - 18 uur. Horizon is te
beluisteren op Midpoint FM.

Kikker laat zich natekenen op een vrolijke en zonnige dag.

Wilnis

Zangdienst PKN in
Ontmoetingskerk
Zondagavond 3 oktober wordt er
een zangdienst gehouden rond het
thema ‘Zingt een nieuw lied alle
landen’ in de Ontmoetingskerk aan
de Dorpsstraat in Wilnis. Zingen
maakt blij en het is fijn dit samen
te doen met anderen, ongeacht
huidskleur of afkomst. We mogen
onze Schepper grootmaken met
ons lied. De aanvang is 19.00 uur.
Na de dienst staat er koffie klaar
in gebouw De Schakel achter de
kerk.

Mijdrecht

Koffieochtend voor
vrouwen
Woensdag 6 oktober spreekt Joke
Scholten over het thema: 'Wie
op God wacht, verliest geen tijd'
tijdens een koffieochtend voor
vrouwen van gemeente De Weg.
Aanvang 10.00 uur. Vanaf 9.30
tot 10.00 wordt u een kopje koffie
aangeboden met iets lekkers erbij.
Kinderopvang is aanwezig. Het
programma duurt tot 11.30 uur.
Locatie: gemeente De Weg, Industrieweg 38F, Mijdrecht (ingang
links naast Karwei). Kijk voor info
op www.deweg.net

Running Bridgedrive op 30 oktober
Op zaterdag 30 oktober a.s. vindt
in het hart van Mijdrecht opnieuw
de zogeheten ‘running bridgedrive’
plaats. In plaats van op één locatie,
spelen de bridgeparen afwisselend
op acht verschillende locaties, op
loopafstand van elkaar gelegen. De
Running Bridgedrive is een initiatief
van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die
de opbrengst van de dag schenkt aan
Stichting De Baat voor de dag van
de mantelzorg 2010.
Maar liefst zeven horecagelegenheden plus het gemeentehuis zijn gastheer tijdens de Running Bridgedrive:
Rendez-Vous, Grieks restaurant
Corfu, Shoarma Montfort, tapasbar
La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie De Lindehof en Chinees
restaurant Lotus Corner.
Het inschrijfgeld bedraagt 45 euro
per paar, inclusief een kopje koffie
en lunch. Er worden 28 spellen top

integraal gespeeld; de uitslag wordt
berekend door de computer. Voor het
winnende paar is de bekende Lions
Wisselbeker beschikbaar. Ook zijn er
tal van andere prijzen te winnen.
De opbrengst van de dag is bestemd
voor de Stichting De Baat voor
de dag van de mantelzorg 2010.
Belangstellenden kunnen zich per
e-mail inschrijven bij caro.toebosch@tele2.nl onder vermelding
van Lionsbridgedrive, naam, e-mail
adres en naam partner. Inschrijvingen zijn definitief na ontvangst van
het inschrijfgeld. Nadere informatie
is verkrijgbaar bij de heer Chr. van
der Wilt, tel. 06-20449693 of per
e-mail via vdwilt@ziggo.nl. De inschrijving is beperkt, snel inschrijven
wordt dan ook aanbevolen.

Foto: De Running Bridgedrive was vorig
jaar een groot succes (foto rob isaacs).

Tijdens de onlangs gehouden afdelingsvergadering van de Zonnebloem afd.
Mijdrecht op 20 september werd Joke Peek in het zonnetje gezet.
Joke is al tien jaar lang vrijwilliger van deze afdeling en doet haar werk
vol enthousiasme. Joke gaat ook altijd mee met de vakantieweek.
Regiovoorzitter Joke Strucks hield een prachtige toespraak en bedankte
Joke voor haar inzet de afgelopen tien jaar. Natuurlijk kreeg Joke Peek
een zilveren speld opgespeld als herinnering aan tien jaar trouwe dienst
en ontving ze een mooie bos bloemen van afdelingsvoorzitter Ad in ’t Veld
van Mijdrecht. Geheel onverwacht kwam ook een aantal familieleden als
verrassing Joke feliciteren.

Klaverjassen

De uitslag van 4 september:
1. Bep Kandelaar (6300)
2. Carla v. Nieuwkerk (5293)
3. Rob v. Wijk (5214)
De poedelprijs was voor:
Harry v. Schaik (3757)

Wethouder Jobke Vonk-Vedder speelt samen met medewerker Wilma van der
Kroon een spelletje Guitar Hero.

Jubilaris Zonnebloem Mijdrecht

De Hoef

Zaterdag 2 oktober is de volgende
klaverjasavond in de sportkantine
van HSV'69 aan de Schatterkerkerweg.
Het begint om 20.30 uur en er
worden 3 rondes gespeeld. Na
afloop is er een verloting met
mooie prijzen. Heeft u zin om een
avondje te kaarten, dan bent u van
harte welkom.

Vestiging Abcoude van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen is
tegenwoordig ook op zaterdag geopend. Een oude wens van zowel de politiek als de inwoners van Abcoude en Baambrugge is daarmee in vervulling
gegaan. De afgelopen maand zijn er iedere zaterdag feestelijke activiteiten
geweest. Zo kwam kinderboekenheld Kikker een bezoek brengen en liet
zich door de kinderen op straat natekenen. Bartho Braat (Jef Alberts in
GTST) kwam een ochtend voorlezen en er was een feestelijk game-event,
waarbij vooral Guitar Hero erg in trek was. De laatste zaterdag van de
maand stond in het teken van lekkere koekjes, cake en andere hapjes,
bereid door eigen medewerkers.
De zaterdagopening is in de plaats gekomen van de donderdagopening. De
bibliotheek is dus voortaan op donderdag gesloten.
De nieuwe openingstijden zijn als volgt: Maandag 14.00-17.00 uur &
19.00-21.00 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.00-17.00 uur
& 19.00-21.00 uur; zaterdag 11.00-14.00 uur. Meer informatie over de
bibliotheek vindt u op de website: www.bibliotheekavv.nl.

Samenwerking HVM en Rabobank nu officieel
Tijdens de opening van het verbouwde clubhuis was het al aangekondigd
en afgelopen zondag werd het bijbehorende contract officieel ondertekend: Rabobank Rijn en Veenstromen
is met Hockey Vereniging Mijdrecht
een hoofdsponsor-overeenkomst
aangegaan voor de komende 3 jaar.
Voorzitter van HVM, Mick Fernhout:
"Wij zijn blij met het vertrouwen dat
de directie van de Rabobank in ons
heeft. In samenspraak met de Rabobank wordt de bank nadrukkelijker

betrokken bij diverse evenementen,
toernooien en op speciaal georganiseerde thema-avonden." Uiteraard
is Rabobank Rijn en Veenstromen
sponsor van Heren 1 en Dames 1,
waardoor beide teams er binnenkort
weer piekfijn bijlopen in prachtige
pakken en shirts. De overeenkomst
werd zondag ondertekend door
kantoordirecteur Mijdrecht, Ronald
Meijer (rechts op de foto) en voorzitter van HVM Mick Fernhout.
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Argon D4 traint bij Fit-Inn

Ab Smits 40 jaar bij Van Ekris
Al sinds zijn zeventiende is Ab Smits
werkzaam bij Van Ekris. Nadat hij
de Bardet (technische) school in Zuilen in 1970 had doorlopen werd hij
op 10 augustus 1970 door Cees van
Ekris aangenomen als veger, leerling
monteur, pompbediende, etc., etc.
Kortom; een allround medewerker!
In zijn avonduren behaalde hij zijn
diploma 1e monteur. De basiskennis
werd toen vanuit GM ondersteund,
waarvan Van Ekris destijds Chevrolet/Opel dealer was. In de jaren ’70
werd het dealerschap van Toyota
aangetrokken en hier is Ab van meet
af aan bij betrokken geweest. Zodanig zelfs, dat het hoogst haalbare engineersplan van Toyota, de Hi-Tech

In de eerste weken van het voetbalseizoen is het van belang om de
conditie weer op peil te brengen.
Aangezien de meeste voetballers
een hekel hebben aan rondjes om
het veld lopen, zochten de trainers
van de D4 een alternatief en dat
werd gevonden bij Fit-Inn. Deze
sportschool bood aan enkele weken
een extra training te verzorgen.
Naast het verbeteren van de
conditie konden de voetballers ook
kennis maken met andere sporten,

engineer, werd behaald! “Nog steeds
raak je niet uitgeleerd. De techniek
gaat bij Toyota zo snel vooruit, dat
een continue proces van leerverbetering een noodzaak is en dat houdt
je vak mooi, maar vooral spannend,’’
aldus de jubilaris. “Momenteel werk
ik met de derde generatie Van Ekris.
Begonnen bij Cees van Ekris, en nu
is er de tweede en derde generatie.”
De BOVAG heeft Ab als erelid een
oorkonde uitgereikt voor 40 jaar
trouwe dienst! Een mooi geschenk
volgens Ab, maar ze moeten nog niet
denken dat ze van me af zijn, want
het vak brengt mij nog veel plezier
en vreugde!

waarbij oefeningen werden gedaan
die ook in het voetbal van pas komen. Op een leuke manier werd de
conditie verbeterd en werden er balansoefeningen gedaan. De spelers
waren zeer enthousiast over deze
wijze van voorbereiden en de eerste
resultaten in de competitie zijn ook
al geboekt. Spelers en trainers van
Argon D4 willen de trainers van
Fit-Inn bedanken voor de trainingen
die zij hebben gekregen.

Jubilerende Golfclub bedeelt Indiaas weeshuis

Met een groot feest in en rond
het clubhuis werd zaterdagavond
het vijfde Lustrum van Golfclub
Veldzijde afgesloten. In haar slotwoord benadrukte Cora Jonkers, de
organisatrice van de feestelijkheden,
dat er deze week niet alleen mooie
prijzen en veel extra zaken voor de
leden waren, maar zeker óók aan
‘goede doelen’ was gedacht. Dat
werd bevestigd door een van de
leden van de golfclub, die nauwe
banden heeft met een weeshuis in
Tamil Nadu, in het uiterste zuiden
van India. Zowel op woensdag als
op de slotdag, zaterdag (de eerste
keer dat iedereen op de nieuwe 9
holes-baan mocht spelen) was het
inschrijfgeld van de wedstrijden
bestemd voor het weeshuis. Daar-

naast werd ook door Golfpark Wilnis
een bijdrage geleverd, zodat er ’s
avonds een cheque van 950 euro kon
worden overhandigd. “Voor dit bedrag kan in India heel veel worden
gedaan en zeker voor dit weeshuis is
het een fantastische gift. Ik vind het
geweldig dat er bij dit lustrum ook
aan dit weeshuis is gedacht”, aldus
de contactpersoon van het weeshuis.
Eerder in de Lustrumweek was
Stichting Kasigau in Kenia het goede
doel van de ‘Veldzijde Jeugd Open’
waarvoor 750 euro werd ingezameld
en was er een ‘Pro Am’-wedstrijd
gespeeld die 2.500 euro opbracht
voor KIKA (Kinderen Kankervrij).
Stichting De Bovenlanden mocht een
cheque van 2.000 euro ontvangen.

De Ronde Venen

Herfstfietstocht
bij De Merel
TTC De Merel fietst op zondag 3
oktober de Herfsttoer, de laatste
toertocht van het fietsseizoen. In
groepsverband rijden we nog één
keer langs de mooiste plekjes in
de omgeving. De afstand is 100
kilometer. De route gaat vooral
over rustige binnenweggetjes, langs
water en weilanden en door mooie
dorpjes. De route voert via Breukelen en Haarzuilens naar Harmelen,
Woerden en het historische Oudewater. Na een stop in Hekendorp rijden
we over smalle weggetjes door de
Reeuwijkse Plassen. Via Bodegraven
en Zwammerdam komen we bij de
Nieuwkoopse Plassen en gaat het via
de schilderachtige kronkelweg langs
het riviertje de Meije en Woerdense
Verlaat terug naar Vinkeveen.
De start is om 8.30 uur bij Café
de Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
Leden van TTC De Merel en andere
NTFU-fietsverenigingen krijgen 1
euro korting. Voor meer informatie:
bel 0346-215133 of kijk op

www.ttcdemerel.nl.
Gert, Ruud en Harry van Ekris feliciteren Ab met het behalen van 40 jaar trouwe dienst.

Groep 8 OBS de Willespoort
wint Cruyff Court 2010
Foto: Martin Kemperman neemt een cheque in ontvangst van 950 euro.

Kort Nieuws

Groep 8 van OBS de Willespoort
deed dit jaar weer mee aan het
Cruijff Court 6 tegen 6 fairplaytoernooi. Na de drie eerste wedstrijden
te hebben gewonnen, stonden ze
in de kwartfinale tegenover de
Driehuisschool. Na winst bereikten
ze de halve finale. Grappig, want ze
moesten tegen groep 7 van OBS de
Willespoort; ook deze groep had gewonnen in hun poule en hadden in de
kwartfinales De Schakel uitgeschakeld met penalty’s. Het bleef 0-0 en

met de penalty’s was groep 8 net
iets sterker of hadden ze meer geluk?! In de finale was het één en al
zenuwen en spanning. Aanvankelijk
was het 1-0 voor de St.Jozefschool
1 en met nog tweeënhalve minuut te
gaan maakte de Willespoort 1-1 en
op de valreep zelfs nog 2-1 gemaakt.
Er werd een feestje gevierd: ze
hebben de finale hebben gewonnen
en mogen door naar de regionale
wedstrijden in april 2011.

De Ronde Venen

Collecte Rode Kruis
brengt 32.000 euro op
De collecte die het Rode Kruis in
het Stichtse weidegebied heeft
gehouden, heeft 31,963.33 euro
opgebracht. In het district zijn
394 collectanten langs de deuren
geweest om geld in te zamelen. De
opgehaalde bedragen in onze regio
zijn: Abcoude € 2.951,33; Amstelhoek; € 402,49; De Hoef € 508,11;
Mijdrecht € 5.010,19; Vinkeveen
€ 3.552,82; Wilnis € 2.027,12.
De opbrengst komt rechtstreeks ten
goede aan de lokale activiteiten die
het Rode Kruis in de verschillende
kernen organiseert. Deze zijn voornamelijk gericht op mensen die in
een sociaal isolement zitten. Zo biedt
het Rode Kruis deze mensen de mogelijkheid om een dagje uit te gaan,
is er een telefooncirkel om mensen
met elkaar in contact te brengen
en gaan Rode Kruis vrijwilligers op
bezoek bij mensen die (tijdelijk)
aan huis gebonden zijn. Daarnaast
is het Rode Kruis ook actief op het
gebied van noodhulp. Het Rode kruis
bedankt alle gulle gevers en alle
collectanten bedanken voor de inzet
en de giften.

Mijdrecht

Cruisen dankzij C1000
Woensdag jl. ontving Miranda Overweter en haar gezin een bijzonder
mooie Cruiser fiets uit handen van Dennis Hartsink van C1000 (2e van
rechts). De opdracht was simpel: Bij aankoop van een pak Perfect Fit kattenvoeding en het inleveren van de kassabon voorzien van naam en adres,
maakten klanten kans op deze prachtige fiets. Miranda Overweter: “Ik wist
niet wat ik hoorde toen C1000 mij belde met de mededeling dat juist ik de
fiets gewonnen had. Ik was naarstig op zoek naar een mooie fiets dus dit
komt echt héél goed uit”.
C1000 verbouwt momenteel wekelijks een verkoopstelling met als doel
ruim 1200 extra artikelen op de plank. Deze ombouw is zeer grootschalig
en uiterlijk aan het einde van het jaar afgerond. “Onze klanten hebben
uiteindelijk ruim 1200 maal meer keus bij C1000,” aldus de kersverse
eindeverantwoordelijke van de afdeling houdbaar Dennis Hartsink.

Bijbelstudieavonden
in De Weg
De Evangelische gemeente De Weg
houdt op maandagavond Bijbelstudie- en toerustingsavonden. Jan
Sjoerd Pasterkamp spreekt op 4
oktober. Steve van Deventer spreekt
op18 oktober. De avonden beginnen
om 20.00 uur (vanaf 19.30 staat de
koffie klaar).
De Weg is gevestigd op: Industrieweg
38F, 3641 RM Mijdrecht
(ingang links naast Karwei). Zie voor
info: www.deweg.net
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Laatste kans !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwbouw semi drive-in woning.
Prachtige besloten ligging.
Woonoppervlakte vanaf ca. 132 m2.
Berging en (werk) kamer op
begane grond.
Grote living met aangrenzend terras
van circa 25 m2.
Drie slaapkamers (twee van ruim
10 m2 en één van ruim 14 m2).
Grote casco badkamer.
Grote casco keuken.
Separaat tweede toilet.
Oorspronkelijke verkoopprijs
€ 292.000,-- VON.
De woningen zijn reeds gebouwd.
Snel te betrekken.

Er zijn nog
4 woningen!
Ieder bod is
bespreekbaar.

In plan Buitenhof te Uithoorn hebben wij nog vier semi drivein woningen te koop. Deze woningen zijn reeds opgeleverd.
Aangezien wij de woningen vóór 31 december dit jaar verkocht willen hebben kunt u nú zakendoen. Wij hebben van
de ontwikkelaar opdracht gekregen om ieder serieus bod
in overweging te nemen.

Dorpsstraat 56, 3641 ED Mijdrecht
Telefoon 0297 - 285 553
Uw contactpersoon: mevrouw S. Asaﬁati

Grijp nu uw kans! Maak een afspraak met één van onderstaande makelaarskantoren, bezoek de woningen en doe
een bod. Misschien bent u één van de gelukkigen en woont u
binnenkort in een zeer ruime woning voor een ongelooﬂijke
prijs.
Maar let op, er zijn er nog maar vier en op is op!

Wiegerbruinlaan 39, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297 - 567 863
Uw contactpersoon: de heer P. Kruit

DE GROENE VENEN 		
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De Winkelbuurt volop in beweging
Er gebeurt op dit moment veel ter voorbereiding van de realisatie van
de wijk De Winkelbuurt aan de zuidrand van Abcoude. Het gewijzigde
woningbouwprogramma, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd,
bevat maximaal 200 woningen. In totaal staan er nu 197 woningen
ingetekend, waarvan 60 sociale (huur- en koop)woningen, 107 vrije
sector woningen en 30 kavels. De woningen die als eerste gerealiseerd
zullen worden zijn (een deel van de) sociale woningen. Volgens de planning wordt met de uitvoering hiervan gestart in najaar 2011. De eerste
fase van de uitvoering van de vrije sector woningen en de vrije kavels
staat gepland voor begin 2012. Naar verwachting zal het totale project
begin 2016 afgerond zijn. Op dit moment is er nog geen informatie
bekend over de verkoop van de woningen. Het toewijzingsbeleid wordt
op dit moment opgesteld, het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente
Abcoude haar inwoners voorrang geeft bij de woningtoewijzing.
Op dit moment wordt het terrein
voorbelast met zand om de zetting
van de ondergrond, bestaande uit
grond en veen, te kunnen realiseren.
Na deze zetting kunnen de wegen en
rioleringen worden aangelegd. De
totale zetting van het terrein vindt
in vier verschillende fasen plaats die
achter elkaar worden uitgevoerd. De
eerste fase wordt in december 2010
afgerond. In de volgende drie fasen,
waarmee in januari 2011 wordt
gestart, wordt het zand dat in fase 1
is opgespoten opnieuw benut voor de
voorbelasting van de overige deelgebieden. Wanneer de voorbelasting is
afgerond, ligt de grond ongeveer een
halve meter boven het huidige maaiveld. De werkzaamheden worden in
januari 2013 afgerond.
Om de woningbouw te realiseren
wordt op dit moment gewerkt aan
twee aanbestedingsprocedures. De
eerste is een aanbesteding voor het

bouw- en woonrijp maken van het
terrein. De werkzaamheden hiervan
behelzen onder andere de aanleg
van straten en nutsvoorzieningen.
Deze procedure is in volle gang, er
zijn vijf marktpartijen die binnen
een aantal weken een bieding zullen
doen voor dit werk. Gunning aan één
van deze marktpartijen vindt plaats
in december 2010 middels besluitvorming door de gemeenteraad.
De tweede aanbestedingsprocedure
is die voor de gronduitgifte van de
vrije sector woningen. Het uiteindelijke doel hiervan is een opdrachtverstrekking aan een marktpartij die
verantwoordelijk is voor het ontwerp
en de realisatie van de vrije sectorwoningen. Volgens planning vindt
ook deze gunning door de gemeenteraad plaats in december 2010.
Meer gedetailleerde informatie over
De Winkelbuurt kunt vinden op de
gemeentesite www.abcoude.nl

Abcoude

Oplichters actief

Rechter schorst verkeersbesluit
P. van Wijngaerdtlaan-Noord
De afsluiting van de P. van Wijngaerdtlaan-Noord is opgeheven. Met het
onmiddellijk weghalen van de verkeerspaal in de P. van Wijngaerdtlaan
is uitvoering gegeven aan een uitspraak van de Voorzieningenrechter
van 22 september jl.
Op 12 mei 2010 is de nieuwe Derde
Brug opengesteld. Daarmee is de
nieuwe westelijke verkeersroute
over de asfaltweg De Weert in
werking gegaan. Om sluipverkeer
via de klinkerweg Piet van Wijngaerdtlaan te voorkomen is die laan
halverwege 'geknipt'. Vanaf 1991 is
de 'knip' in diverse verkeersbeleidsplannen, bestemmingsplannen en
raadsbesluiten een constante factor
geweest. Inspraak heeft plaatsgehad in het kader van het besluitvormingsproces van de gemeenteraad
op het gebied van het verkeersbeleid. Ook in het kader van bestemmingsplannen is de westelijke
verkeersroute aan bod gekomen.
De raad heeft bij Raadsbesluit op
24 februari 2005, nr. 008, besloten
het college uit te nodigen tot het

Bouwvergunningen aanvragen
per 1 oktober eenvoudiger
Wilt u een garage bouwen of een inrit verleggen? Met de invoering van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) kunt u vanaf 1 oktober 2010 via één (digitaal) loket uw benodigde vergunningen aanvragen.
Alle vergunningen voor de fysieke
leefomgeving (zoals wonen, ruimte
en milieu) zijn voortaan gebundeld
in één vergunning: de omgevingsvergunning. Deze kunt u aanvragen
via het digitale loket bij uw gemeente: het Omgevingsloket online
op www.omgevingsloket.nl.
Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Bij Omgevingsloket online kunt u ook checken
of u een vergunning nodig heeft.
Vervolgens kunt u vanuit uw eigen
huis of kantoor alle benodigde
informatie via internet aanleveren.
De omgevingsvergunning maakt
hiermee de vergunningaanvraag
een stuk eenvoudiger en sneller.

Hulp
De gemeente De Ronde Venen
wil de introductie gesmeerd laten
verlopen en vanaf het begin goede
service bieden. Neem het digitaal
aanvragen van de vergunning. Voor
veel mensen zal het gesneden koek
zijn, maar tegelijk zijn er nog genoeg mensen die daar meer moeite
mee hebben. Ze hebben geen internet of zijn er niet zo in bedreven.
Wilt u meer informatie en advies,
dan kunt u terecht bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis.
Wij helpen u dan met het doorlopen
van de vergunningcheck. U kunt ook
een afspraak maken voor een uitge-

Kort Nieuws

foto google maps

nemen van de benodigde verkeersbesluiten. Een verkeersbesluit was
de afsluiting van de P. van Wijngaerdtlaan-Noord; welke afsluiting niet
eerder zou worden gerealiseerd
dan het moment van aanleg van de
derde brug.
Op 27 april jl. heeft het college
besloten tot het afsluiten van de
Piet van Wijngaerdtlaan, ter hoogte
van de verkeersdrempel tussen de
Papehof en de Sluyterstraat. Dit
gold voor gemotoriseerd verkeer,
met voor hulpdiensten uitneembare
afsluitpalen, en ging in op 12 mei
2010. Tegen dit verkeersbesluit zijn
224 bezwaren ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening bij
de Rechtbank Utrecht is ingediend
door enkele bewoners aan of nabij
De Weert. Op 22 september jl. heeft
de Voorzieningenrechter uitspraak
gedaan: schorsing van het verkeersbesluit tot zes weken na de beslissing op bezwaar. De behandeling bij
de Commissie Bezwaarschriften zal
plaatsvinden in november 2010
Na ontvangst van het advies van
de Commissie Bezwaarschriften
zal door het college een besluit op
bezwaar worden genomen.

Twee laffe oplichters hebben dinsdagmiddag jl. een bejaarde vrouw
de stuipen op het lijf gejaagd.
Rond 12.30 uur belden twee mannen in overalls op het Janshof aan
bij de woning van een 79-jarige
vrouw. Zij deed open en de mannen vertelden dat er problemen
waren met haar waterleiding en
dat er explosiegevaar was. De
bewoonster schrok enorm en liet
één van de mannen binnen. Hij
zei meteen dat zij haar waardevolle spullen in veiligheid moest
brengen. De slecht ter been zijnde
vrouw kon echter niet naar boven,
waarop de man dat deed. Net op
dat moment belde een vriendin
van de bewoonster bij haar aan.
De man wist zich vermoedelijk betrapt en ging er met een smoesje
vervolgens met zijn maat vandoor.
De vriendin belde de politie.
Agenten gingen ter plaatse en
wisten de bewoonster gerust te
stellen dat er echt geen sprake
was van explosiegevaar. Aan de
hand van het signalement stelden
agenten een onderzoek in de
omgeving in, maar de oplichters
bleken te zijn gevlogen. Door de
komst van de vriendin, hadden de
mannen vermoedelijk nog geen
kans gezien iets te stelen.
De verdachten waren twee blanke
mannen van rond de vijftig jaar
oud, één met blond en de ander
met donkerblond haar. Beiden
droegen een blauwe overall. Aan
getuigen die de verdachten rond
12.30 uur op of in de omgeving
van het Janshof hebben gezien of
hen menen te (her-)kennen, wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie van district Rijn &
Venen op telefoonnummer 09008844.

Zonnebloem Mijdrecht in touw voor
1-op-1 actie Rikistichting

breider vooroverleg. Ook bieden wij
u de mogelijkheid om de aanvraag
op papier in te dienen.
Vanaf 1 oktober 2010
Wie iets wil bouwen waarvoor drie
vergunningen zijn vereist, vraagt
één Omgevingsvergunning aan. Dat
gebeurt digitaal op www.omgevingsloket.nl en kan via uw eigen pc of
bij de balie Omgevingszaken van het
gemeentehuis. U kunt uw aanvraag
ook nog op papier indienen.
Er geldt één termijn en de aanvraag
wordt begeleid door één contactpersoon.
Meer informatie over de omgevingsvergunning is te vinden op het Kennisplein Omgevingsvergunning (http://
omgevingsvergunning.vrom.nl/).

Hier vindt u ook per onderwerp waar
u een omgevingsvergunning voor
nodig hebt. Denk hierbij aan dakkapellen, een schutting om uw tuin of een
aanbouw aan uw huis.

Ook dit jaar heeft de Rikistichting
een één op één actie georganiseerd.
Voor de uitvoering heeft o.a. de
Zonnebloem afd. Mijdrecht haar
medewerking verleend. Dit jaar
hebben tien vrijwilligers met hun
gasten iets bijzonders gedaan in het
kader van deze actie.
Elke vrijwilliger mocht samen met
zijn gast zelf bepalen hoe dit moest
worden ingevuld. Zo werden de
volgende acties ondernomen:
Het bezoeken van een tuincentrum,
naar de musical Mary Poppins,

een orchideeënkwekerij bezoeken,
naar de kaasboerderij gaan, het
bezoeken van Paleis Het Loo, een
rondvaart in Hoek van Holland, het
bezoeken van een Japanse tuin, een
rondvaart met de Spido in Rotterdam, winkelen en een sightseeing in
Noordwijk. De kosten die hieraan
waren verbonden waren werden
betaald door de Rikistichting.
Namens onze gasten bedanken we
nogmaals de Rikistichting voor dit
royale gebaar.

Collectes in
De Ronde Venen
De volgende collectes vinden binnenkort plaats:
3 oktober t/m 9 oktober:
Dierenbescherming
10 oktober t/m 16 oktober:
Nederlandse Brandwonden
Stichting
31 oktober t/m 6 november:
Diabetesfonds
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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

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Op dinsdag 12 oktober organiseert
de Stichting 'Paraplu' een bijzonder interessante dagtocht naar de
bekende Struisvogelboerderij in
Tilburg. Het vertrek is om 9.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij de Willisstee in Wilnis. De boerderij en de
vele struisvogels wordt bezocht en
men krijgt uitleg over de struisvogel
d. m.v. een video terwijl men een
struisvogelomeletje proeft.
Het tweede deel van de dagtocht
betreft een bezoek aan een oud
klooster: Abdij De Koningshoeve.
Het klooster met z’n vele historische zalen en kamers wordt
bezocht en uitleg vindt plaats over

Chris de Bont, historisch geograaf
bij Alterra Wageningen Universiteit,
geeft op donderdag 7oktober bij de
Historische Vereniging De Proosdijlanden een lezing over ‘Boeren
in het Veen’, de middeleeuwse
agrarische veenontginning tussen
Amstel en Rijn.
In de Middeleeuwen is het gebied
van De Ronde Venen en omgeving
door ontginnende boeren in gebruik
genomen. In een lezing met veel
plaatjes en kaartjes vertelt de historisch geograaf Chris de Bont –aan
de hand van vele voorbeelden– de
wijze waarop dat in zijn werk is
gegaan. Aan de hand van de ontginningen van De Ronde Venen en van
het zogenaamde Cope-gebied van
Kockengen, Kamerik e.o. wordt

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

Sjaan werkt bij de
C1000, al 20 jaar

Dagtocht bij de ‘Paraplu’

Gefeliciteerd
Youri!

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl. Via
e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

uitgelegd hoe die middeleeuwers
hun kennis van het toen aanwezige
veenlandschap omzetten in een zo
goed mogelijke wijze van ontginnen van deze oudste gebieden.
Ontwatering van het veen speelde
daarbij een allesoverheersende rol.
Het blijkt goed mogelijk, ondanks
het gemis aan geschreven bronnen,
door het lezen van het topografisch
archief de middeleeuwse boeren
zeer nabij te komen. Het zo’n
duizend jaar geleden ingerichte
landschap vormt als het ware een
spiegel van hun middeleeuwse
geest. Het is een intrigerende zoektocht naar het verleden.
Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg 207, Vinkeveen.
Aanvang: 20.00 uur.

Alzheimercafé

Doel en werkwijze Psychogeriatrisch Consultatieteam
Woensdagavond 13 oktober is het Alzheimercafé weer geopend. Dit keer
wordt aandacht besteed aan het Psychogeriatrisch Consultatieteam.
Het PG Consultatieteam is een groep van deskundigen op het gebied
van dementie die ondersteunend kunnen zijn bij het stellen van de diagnose en het toeleiden naar de juiste zorg. In het team zit een Arts, een
Psycholoog en de Dementie Consulent. De PG Consultatieteams zijn
regionaal georganiseerd, daarom zijn de leden goed op de hoogte van de
sociale kaart en onderhouden zij nauwe contacten met de hulpverleners
in de Ketenzorg voor mensen met dementie.
Iedereen is van harte welkom, de
toegang is gratis. Vanaf 19.30 uur
gaat de zaal open. Het programma
begint om 20.00 uur en eindigt om
21.30 uur. De avond wordt georganiseerd door de medewerkers van
het Alzheimercafé De Ronde Venen
en vindt plaats in verzorgingshuis
Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U hoeft zich vooraf niet aan
te melden. Indien u problemen hebt
met vervoer of de opvang thuis,
kunt u contact opnemen met het
Servicepunt De Ronde Venen, tel.
0297 – 587 600. Er wordt dan

Patrick van Rooijen en Marcel Telling
samen 80 jaar en nog steeds
DIKKE VRIENDEN

het klooster en zijn vele (vroegere)
interessante bewoners. Men kan
ook nog een wandeling maken
door de kloostertuin die prachtig is
aangelegd en vele soorten bloemen
en planten te zien zijn.
Rond 16.00 is de terugreis richting
Wilnis. Prijs inclusief entree, koffie
en lunch € 37,50.

Lezing 'Boeren in het Veen'
bij De Proosdijlanden

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

Het is echt waar,

DE GROENE VENEN

samen met u naar een oplossing
gezocht.
Voor inhoudelijke informatie kunt u
contact opnemen met Esther Smit,
coördinator Steunpunt Mantelzorg
van Stichting De Baat, tel. 0297230 280 of een e-mail sturen naar:
e.smit@stichtingdebaat.nl.

Let op: het Alzheimercafé van november vindt in verband met de Dag van de
Mantelzorg plaats in het Veenlanden
College (Diamant 9 te Mijdrecht).
Het onderwerp is dan ‘Dementie en
familienetwerk’.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Misschien een plek waar u niet zo snel
aan denkt als u op zoek bent naar een
nieuwe woning met meer ruimte. Maar
kom eens kijken tijdens de open dag op
zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 13.00

uur op de bouwlocatie in Waverveen en
laat u verrassen door alle ruimte die je
daar nog hebt! Voor de snelle beslissers
is er nu een aantrekkelijke kortingsactie
op de koopprijs!

Kijk voor meer informatie op de
website: www.kreekrug.nl

b u i t e n wonen in wave r v e e n . . .

Kom naar de open dag zaterdag 9 oktober
van 11.00 tot 13.00 uur op de bouwlocatie in Waverveen!
Een ontwikkeling van

Kijk voor meer informatie op de website www.kreekrug.nl

Hofland 182a
3641 GK Mijdrecht
0297-285553
mijdrecht@kooplenstra.nl

www.tweed.nl 2523-10

. . . i n k r eekrug heb je no g r u i m t e !

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

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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RENAULT NODIGT ALLE OPEL RĲDERS
UIT VOOR DE ULTIEME INRUIL*
*EN ALLE ANDERE MERK-RIJDERS OOK.

VAN 20 SEPTEMBER
ER T/M
T/M 4 OKTOBER
OKT
KTOB
OBER
OB
ER 2010
2201
0100

• TOT € 1.750,- EXTRA INRUILWAARDE
• 0% RENTE OP DE FINANCIERING
• TW STEELL H
HORLOGE
ORLOGE B
BIJ
IJ A
AANSCHAF
ANSCHAF R
RENAULT
ENAULT
• ALLEEN NU TOT € 4.778,- VOORDEEL!

UW VOORDEEL:
Klantvoordeel Mégane Estate GT €
Inruilpremie
€
Voordeel 0% financiering
€

1.500,1.750,1.528,-

Totaal klantvoordeel

4.778,-

€

MÉGANE ESTATE

VANAF

€ 19.990,-

WWW.BERNAULT.NL

AUTO BERNAULT B.V.

GENIEWEG 50, 3641 RH MIJDRECHT, TEL. 0297-28 16 34
Kredietsom
€ 5.000,€ 10.000,€ 5.000,€ 10.000,-

Looptijd in maanden
36
36
36
36

Effectieve rente op jaarbasis
0,0%
0,0%
9,9%
9,9%

Totale prijs krediet
€ 5.000,€ 10.000,€ 5.764,€ 11.528,-

Maandlast*
€ 139,€ 278,€ 160,€ 320,-

Het totale voordeel bestaat uit een bedrag tot € 1.750,- extra inruil, voordeel op de modelversie en het maximale voordeel op de financiering. Genoemde aanbiedingen, financieringen, TW steel horloge en te winnen prijzen alleen beschikbaar (voor orders personenauto’s) tussen 20/9 en 4/10 2010. Vraag naar de exacte actievoorwaarden
bij één van onze medewerkers of kijk op www.renault.nl. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Prijs-, druk- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief btw en bpm, exclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Prijsaanpassingen door aanpassingen in de wetgeving voorbehouden.
Aflopend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM-vergunningsnummer 12009781). Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault-personenauto orders van particulieren tussen 20-9 en 4-10-2010. Effectieve rente op jaarbasis 0%,
maximaal te financieren bedrag € 10.000,- (Twingo € 5.000,-), met een looptijd tussen de 12 en 36 maanden. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van reden te wijzigen of te beëindigen. Effectieve rente op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te
Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik: 4,4-7,7 l/100 km. resp. 22,7-13,0 km/ l. CO2: 114-178 g/km.

DE GROENE VENEN 		
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Nu m et 10 %
na ja ar sk or ti ng

en ge en
19 % m a a r
6% btw

Daar red je gevels mee !
GEVELTECHNIEK BV

HGT geveltechniek bv, tel. 0297 - 254009, www.geveltechniek.nl
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Motorfanaat Meindert van Eijk:

‘Er moet motorolie door je bloed stromen‘
Dat de 58-jarige Wilnisser Meindert van Eijk motor rijdt, dat is nog niet zo bijzonder. En dat hij een verzameling van miniatuurmotors heeft, vindt hij zelf ook niet erg indrukwekkend. Maar dat hij een hoopje onderdelen
weer naar een echte klassieke Japanse motorfiets heeft kunnen toveren, dat is toch wel wat aandacht waard!
door valérie sambrink sanderink

- foto patrick hesse

ondanks dat je niet al te hard reed,
kon je wel onderuit gaan. En ik had
me voorgenomen: als dat gebeurt,
stop ik met die races. En het gebeurde, zo’n zeven jaar geleden. Sindsdien
rijd ik vooral weer alleen, met een
kameraad of met mijn vrouw. Ook
pakte ik een oude hobby van mij weer
op: het restaureren van motoren. Als
jonge jongen knapte ik de motors
waarop ik reed weer op om deze te
verkopen. Van dat geld kon ik dan een
nog betere motor kopen. Het leek
me wel leuk om weer oude motoren
onder handen te nemen. En sinds we
naar onze huidige woning mét schuur
verhuisd zijn, inmiddels alweer zo’n
tien jaar geleden, heb ik daar ook
genoeg ruimte voor.”

Het sleutelen aan motoren vloeit
voort uit zijn andere hobby die hij al
bijna veertig jaar beoefent: motorrijden. Meindert: “Toen ik zo’n vijf
jaar oud was, reed er een veehouder
op een Harley rond. Ik was meteen
enorm onder de indruk van deze
motorrijder en zijn mooie motor. Tot
mijn zestiende kon ik niets anders
dan afwachten. Zodra ik zestien was,
kocht ik een bromfietsje en op mijn
achttiende begon het echte werk: het
motorrijden. In die tijd kon je een
vergunning voor een motorfiets aanvragen. Daarmee mocht je op bepaalde tijden op een beperkt aantal wegen rijden. Maar je wilde natuurlijk
de hele wereld rond. Drie maanden
na mijn achttiende verjaardag had ik
mijn motorrijbewijs al op zak en kon
het feest beginnen. Vooral die eerste
jaren heb ik vele kilometers gemaakt.
Vaak ook met mijn vrouw Ans, toen
nog mijn vriendin, achterop. Daarna
volgde een tussenstop. Mijn vrouw en
ik trouwden, we kregen kinderen en
de motorfiets bleef daarmee steeds
vaker in de schuur. Gelukkig mocht
hij wel blijven en hoefde hij niet voor
een kinderwagen te worden ingeruild.
Toen de kinderen wat ouder waren,
stapte ik weer vaker op de motor. Ik
deed ook mee aan landelijke races:
de ‘Classic Race’. Niet voor de snelheid, maar meer voor de show. Maar

De twee projecten
Met vier motoren, vele posters en
een vitrine vol miniatuurmotoren is
de schuur zijn motorpaleisje. Tussen
de Yamaha FJR 1300 en Triumph
Thruxton waarmee Meindert vaak
de weg opgaat, blinken twee oude
Japanse beestjes. Blinken, want
ondanks dat de twee motoren klassiekers zijn, is er geen plekje roest
te vinden. Niet voor niets noemt de
motorfan deze rijvaartuigen ‘zijn
twee projecten’. Mijndert: “Zoals ik
al zei, heb ik al wel vaker aan motoren gesleuteld, maar mijn grootste

project startte zo’n tweeënhalf jaar
geleden. Ik kwam een kameraad van
me tegen en die vertelde dat hij nog
in het bezit was van een Honda CB
77 305. Die motor was ruim veertig
jaar oud en was eigenlijk niets meer
dan een hoopje onderdelen. Ik zag er
een uitdaging in om deze motor weer
in zijn oude staat terug te brengen en
ging ermee aan de slag. Wetende dat
het zeer moeilijk is om aan onderdelen te komen. De meeste onderdelen
zijn op de schroothoop belandt en
vervolgens verdwenen. Geen wonder,
dit type motor is wel vierenveertig
jaar oud! En zo komt het dat ik heel
Nederland door ben gegaan om onderdelen te halen. Via kennissen van
de classic race, mensen op beurzen en
het internet kwam ik steeds meer onderdelen op het spoor. Telkens ging ik
er zelf naartoe om te kijken of het de
juiste onderdelen waren en dan nog
kwam ik soms thuis met spullen die
helemaal niet pasten. Soms kreeg ik
ook wat hulp. Zo hielp een vriend met
de bekleding en iemand uit Limburg
met het motorblok. Maar het meeste
werk komt uit mijn eigen handen.
Door de interesse in de motorfiets
weet je al snel hoe deze technisch in
elkaar zit. Natuurlijk gaat niet alles in
één keer goed, maar ik wist wel waar
ik mee bezig was. Nu zijn we zo’n
tweeënhalf jaar tot drie jaar verder

Duurzaam genieten van de nazomer

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-deck: de hout vervanger

Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Ashby hoveniersbedrijf

Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
Luisterend naar de wensen weet hij als geen ander
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren. Voor tuinen, dakterrassen, balkons,
bestrating of projectbeplanting.
Zorgzaam, met de juiste kennis en beleving.
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl

Wijnkoperij Henri Bloem
Wijn- en drankenhandel de Zwart

Wijnkoperij Henri Bloem is dé wijnspecialist in de Ronde Venen
Deskundig advies door vinoloog Joost Valk
Keuze uit meer dan 1000 kwaliteitswijnen
Scherpe prijzen door eigen import
Gratis parkeren voor de deur
13de fles gratis
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt

u in de maand oktober een originele
pull-tap kurkentrekker, bij
besteding van € 25,- wijn

Herenweg 35

Wilnis

0297-281242

www.henribloem.nl

wilnis@henribloem.nl

Meindert van Eijk: “Het derde project is nog onbekend. Daarvoor moet ik eerst
een sponsor vinden.”
en is de Honda zo goed als af. Het
was een karwei, maar het was het
zeker waard.”
Naast de Honda heeft de motorkenner ook een Suzuki T20 in de schuur
staan. Meindert: “Die heb ik niet
zelf in elkaar gezet hoor. Deze werd
tot mijn grote verbazing aangeboden
in een motorblad. Een oudere arts
wilde er vanaf. Hij had hem helemaal
gerestaureerd en bood hem nu spotgoedkoop aan. Als ik zelf zou gaan
klussen, was ik wel vier keer zoveel
kwijt geweest. En zo kom ik dus aan
mijn klassieke motoren.” Met een
knipoog: “Het derde project is nog
onbekend. Daarvoor moet ik eerst
maar een sponsor vinden.”
Jeugdsentiment
De twee (bijna) afgeronde projecten
hebben één duidelijke overeenkomst:
het zijn beide Japanse motoren.
Meindert: “Ja, die motoren bezorgen

mij toch een stukje jeugdsentiment.
In mijn jeugd liep Japan op motorgebied een flink stuk voor op Europa.
Ze waren goedkoper én beter. Zeker
op zo’n motor komt dat jongensachtige gevoel weer boven en voel ik me
weer achttien. Dat luide, brommende
geluid maakt het plaatje helemaal
compleet. Maar ook mijn nieuwe,
‘degelijke’ motoren geven me een
goed gevoel. Ze zijn wat comfortabeler en het gevoel van vrijheid
blijft. Zeker in vergelijking met de
auto. Die gebruik ik echt alleen om
van A naar B te gaan. En al is het
koud en doet je kont pijn: de motor
blijft beter. Velen zullen dit niet
begrijpen, maar er moet motorolie
door je bloed stromen om te weten
wat motorrijden is. Maar hoe trots
ik ook op mijn motoren ben, als
het moet zou ik er zó afstand van
kunnen doen. Zelfs van de Honda.
Maar dan alleen als het moet.”
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Da Capo’s Popkoor presenteert: “Streetlife”
Op 9 en 10 oktober 2010 presenteert Da Capo’s Popkoor haar nieuwste show “STREETLIFE!” in het Theater Griffioen (VU-theater) in Amstelveen. Het koor, wat sinds 2001 onder leiding staat van Dirigent Floor
van Erp, zal muzikaal worden begeleid door een 6-koppige band onder leiding van Carwin Gijsing.
Streetlife
Met een diversiteit aan muzieksoorten neemt het koor het publiek mee
in diverse sferen van het alledaagse
leven van de straat. Stevige, uptempo
en vrolijke popnummers uit verschillende decennia wisselen elkaar af,
variërend van protestsongs uit de
sixties tot rocknummers van nieuwe
Engelse bandjes. Zoals de maatschappij een smeltkroes is, zo is dit
concert een mix van rock, soul, pop
en experimenteel, alle stijlen zijn
vertegenwoordigd.
De show Streetlife is een complete
theatershow maar zang is uiteraard
de focus van het koor. De verantwoordelijk hiervoor ligt bij Dirigent Floor
van Erp. Arrangeur Carwin Gijsing is
naast bandleider ook verantwoordelijk voor de prachtige arrangementen
van de songs. Nummers van grote
artiesten uit de tachtiger jaren zoals
Michael Jackson, Dexy’s Midnight
Runners en Fleetwood Mac wisselen
elkaar af maar ook recente nummers van nieuwere artiesten zoals
Amy McDonald, Caro Emerald en
Florence and The Machine ontbreken
niet. De regie is in handen van professioneel regisseur en acteur Karlo
Severdija die onder andere bekend is
van rollen in diverse Nederlandse televisieseries zoals “Vuurzee” en “Van
Speijk”. Decors en kleding, die door
de koorleden zelf zijn verzorgd zijn

Na de samenvoeging met Abcoude heeft De Ronde Venen er binnenkort
een theater bij. In Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan in
Abcoude kunt u terecht voor cabaret, muziektheater en toneel. In de
nieuwe rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Filmische theatervoorstelling over Dick Bos
uiteraard afgestemd op Streetlife.
Kortom: het aankomende concert
van Da Capo’s Popkoor is goed voor
een spetterende avond of middag
entertainment.
Kaarten
Nieuwsgierig geworden naar wat
Da Capo dit keer op de planken zal
zetten? De kaarten voor “Streetlife!”
zijn via de site www.popkoor.nl
(rubriek kaartverkoop) of bij de
koorleden verkrijgbaar. De voorstellingen op zaterdag- 9 en zondagavond
10 oktober beginnen om 20.00. de
middagvoorstelling op zondagmiddag 10 oktober begint om 14.30.
Voor vragen kunt u per email terecht

bij dacapo.popkoor@gmail.com of
bij Esther Visser, bestuurslid PR en
fondsenwerving op esthervis@zonnet.
nl. Kaarten kosten €17,50 per stuk
en voor kinderen tot en met 12 jaar
€15,00 per stuk. Donateurs kunnen
maximaal 2 volwassenenkaarten met
€2,50 korting bestellen.
Nieuwe leden
Da Capo’s Popkoor verwelkomt graag
nieuwe leden. Ervaring is niet nodig,
een stem wel! Het is mogelijk om 4
keer te komen mee repeteren in het
buurthuis Ons Streven in Amstelhoek.
Hiervoor kan contact opgenomen
worden met Esther Visser, via email
esthervis@zonnet.nl

Midpoint FM blijft je
raken

Regelmatig wordt aandacht besteed aan
het Nederlands product, met programma’s als “Nederlink” op vrijdagavond
en op zondagmiddag tussen 13-14 uur
“Nederpop Cafe”. Iedere werkdag neemt
Andy Teerlink de luisteraars mee naar
hun werk met het programma “Andy In
De Lucht” tussen 7-10 uur en houdt hen
op de hoogte gehouden van de files, wegwerkzaamheden, de kranten, enz, enz.
Ook worden er weer themadagen georganiseerd, zoals The 70’s, The 80’s, The 90’s
dagen, Nederpop dag, Black Saturday,
kortom programma’s die de moeite
waard zijn om te beluisteren.
Midpoint FM kijkt ook buiten de studio’s
naar wat er allemaal te doen is in De
Ronde Venen. In december is men aanwezig bij Venen On Ice.
Meer info over de programmering van
MidpointFM staat op www.midpoint.fm
en in het overzicht op pag. 20 van deze
krant.

Peter Drost studeerde aan de Toneelschool Maastricht en Arnhem.
Hij was als schrijver en uitvoerder betrokken bij talloze radio- en
televisie programma's van de VPRO en KRO. In 1997 richtte hij,
samen met zijn artistieke partner Loek Beumer, de theatergroep
Beumer & Drost op. Op 9 oktober is Peter Drost -in een dubbelrolte zien in de voorstelling over de Nederlandse stripheld Dick Bos,
een creatie van de Haagse tekenaar Alfred Mazure.
Het eerste verhaal van Dick Bos verscheen, zeventig jaar geleden,
op 21 juli 1940. Waar komt je fascinatie voor Dick Bos vandaan?
“Dick Bos is eigenlijk de poldervariant van James Bond. In de voorstelling zegt hij zijn naam ook zoals ‘Bond, James Bond’ doet. In de
strips is duidelijk de beleefde sfeer van het Nederland in de jaren ‘40
en ’50 terug te lezen. De boekjes bevatten nog steeds de ingrediënten voor het klassieke jongensboek, zoals het racen met auto’s en de
gevechten tussen boeven en de held Dick Bos.”
Waren het karakter en de spannende verhalen bijuitstek geschikt
om deze filmische theatervoorstelling te maken?
“Ja, de voorstelling speelt zich net als de originele verhalen constant
in andere sferen af. Dit gegeven en de prachtige tekeningen uit de
boekjes maakte het voor ons interessant om te kiezen voor de spannende combinatie tussen toneel en film. Het draait om de timing die
we gebruiken tussen de filmbeelden en mijn karakter op het toneel. Als
dit misgaat is de illusie van de voorstelling verdwenen.”

De nieuwe radioprogrammering van
Midpoint FM klinkt frisser en sneller, met
meer hits uit de jaren '90, '00 en de hits
van nu aangevuld met de belangrijkste
actuele lokale informatie.
Programma’s die eruit schieten zijn
bijvoorbeeld het nieuws- en actualiteitenprogramma NieuwsPoint, iedere
zaterdag tussen 16-18 uur, met herhaling
op zondagmorgen tussen 10-12 uur.
Wie alles wil weten over cultuur in De
Ronde Venen en omstreken, luistert op
zondagmiddag tussen 12-13 uur naar
Cultura-dio.

James Bond in de polder

Je speelt de dubbelrollen van de sullige tekenaar Norbert ter
Schure (op toneel, red.) en held Dick Bos.

Documentaire over Dorus het
varken maandag op TV
In december van het vorig jaar
berichtten we over het varken Dorus
van scharrelslager Gerard Zwetsloot
uit Kamerik. Dorus was een fraai
varken, goed gelijnd en wilskrachtig
in zijn optreden en ging regelmatig
met zijn baas Gerard op stap. Wel
eens een varken in de branding
gezien? Dorus ging met een speciaal ontworpen trailertje naar de
Noorzeekust om naar hartelust van
zon en zee te genieten. Dorus liep

Tevens is MidpointFM opzoek naar
ervaren radiomakers die op vrijwillige
basis een programma op zondagmiddag willen/kunnen maken. Ook voor het
nieuwsprogramma NieuwsPoint zijn wij
op zoek naar nieuwe medewerkers die op
vrijwillige basis mee willen helpen met
het tot stand komen van actueel nieuws.

ook wel eens een stukje Vierdaagse
mee en trainde regelmatig met baas
Gerard langs vaarten en sloten. Vele
kinderen kennen Dorus en hadden
plezier van de grappen en grollen
die het schrandere dier tentoonspreidde. Net als ieder varken is
Dorus aan zijn einde gekomen. Maar
niet nadat er een documentaire over
zijn leven is gemaakt door regisseur
Hans Dortmans onder de titel Goddelijk Varken (Devine Pig).
De film was al te zien op een
filmfestival in Amerika, waar hij
tot de 60 genomineerden uit 1200
inzendingen behoorde en in Taiwan,
waar hij uit 1500 inzendingen bij de
beste 30 terecht kwam. U kunt zelf
oordelen: op 4 oktober a.s. is Dorus
om 22.55 uur te zien op Nederland
2.

“Wij wilden de tweestrijd tussen de tekenaar en zijn schepping Dick
Bos laten zien, waarbij de held klaagt dat de tekenaar zich er met een
Jantje van Leiden van afmaakt. Hij vindt dat zijn verhalen spannender
zouden moeten worden. De tekenaar laat zich hierbij de les lezen door
zijn eigen creatie en fantasie.”
De voorstelling is ook geschikt voor kinderen van 8+
“Veel kinderen die de voorstelling bezoeken denken, ondanks de huidige televisiecultuur, echt dat Dick Bos een tweede acteur is. Meisjes
en jongens laten zich gelukkig meeslepen door deze illusie. Maar zeker
ook voor volwassenen is het leuk omdat zij zelf deze leeftijd hadden
toen de boekjes verschenen.”

Voor alle voorstellingen in Theater Piet
Mondriaan en voor kaartverkoop kunt u
terecht op www.ab-art.nl.
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Derde plaats voor dweilorkest Dorst op NK

De Ronde Venen

Verzamelaarsvereniging bijeen
Op maandag 4 oktober heeft de
Verzamelaarsvereniging De Ronde
Venen haar maandelijkse clubavond in De Meyert te Mijdrecht.
De zaal is open vanaf 19.30 uur
en de avond begint om 20.00 uur.
Op deze avond wordt vooral ruim
gelegenheid geboden om nieuw
ingekomen 0,05-boeken door te
werken en om onderling te ruilen.
Daarnaast is er weer een interessante veiling. Naast de leden zijn
ook belangstellenden van harte
welkom, zie verder:

www.verzamelaarsrondevenen.nl

Vinkeveen

Speelgoed- en
kinderkledingbeurs
Peuterspeelzalen Duimelot uit
Wilnis en De Duikelaar uit Vinkeveen organiseren weer de succesvolle speelgoed- en kinderkledingbeurs op zaterdag 9 oktober
a.s. De beurs wordt gehouden bij
De Duikelaar, Pijlstaartlaan 7 - 9
in Vinkeveen. De verkoop vindt
plaats tussen 10.00 en 11.30 uur.
Zestig procent van de opbrengst
is voor degene die spullen komt
brengen voor verkoop en veertig
procent van de opbrengst is voor
de peuterspeelzalen. Van deze
extra inkomsten kopen de peuterspeelzalen nieuw groot materiaal
en speelgoed voor de kinderen. U
kunt er terecht voor kinderkleding
vanaf maat 80 en speelgoed. Er
is voor kinderopvang gezorgd. De
niet verkochte artikelen kunnen,
indien men dat wenst, worden
geschonken aan een goed doel.
Dit is Stichting Roki die zich inzet
voor Roemeense wees en -zigeuner kinderen.
Wie artikelen op deze beurs
wil verkopen, hoeft niet zelf op
de beurs te staan. Neem vóór
donderdag 7 oktober contact
op met Sietske van der Moolen
(tel. 0297-533144) of met Silvia
Verlaan (tel. 0297- 267491). Zij
geven u meer informatie over het
leveren en ophalen van de spullen.
Zie ook: www.speel-wijs.nl.

Zondag jl. heeft V.I.O.S. dweilorkest
DORST de derde plaats behaald bij
het Open Nederlands Kampioenschap voor Dweilorkesten in het
Zuid-Hollandse Leidschendam. De
muzikanten uit De Ronde Venen
zetten vier prachtige optredens
neer, met als resultaat een fantastische derde plek op het erepodium.
Net achter Haagsûh Bluf en Coest,
maar vóór bands als De Amerblazers, De Damstampers, Heavy

Hoempa (vorige week nog winnaar
in Mijdrecht) en Nix Dus. Hiermee
lijkt DORST zich definitief een plek
te hebben verworven in de Nederlandse dweiltop. Foto’s en video’s
van en informatie over DORST is te
vinden op www.dweilorkest-dorst.
nl. Mocht je geïnteresseerd zijn om
bij DORST te gaan spelen, kijk dan
ook eens op de site. Er is plek voor
een sousafonist(e), (bas)trombonisten en baritonspelers.

Kanjers op de Julianaschool

Vorige week dinsdag was er op de
Julianaschool een drukbezochte
ouderavond met als onderwerp de
zogenaamde Kanjertraining. Een
Kanjertraining is een weerbaarheidstraining waarbij de leerlingen leren
‘handiger’ met elkaar om te gaan.
De training is bedoeld voor pesters
en hun slachtoffers, voor verlegen én
heel drukke kinderen. Tijdens 2 studiedagen is het schoolteam getraind
in het geven van een Kanjertraining
in de klas. Omdat kinderen met
verhalen hierover naar huis komen
werden de ouders geïnformeerd over
de methode tijdens de ouderavond.
Inmiddels zijn de kanjers in de klassen met veel enthousiasme aan de
slag met hun meester of juf. Ook de
overblijfouders gaan nog een training

volgen. Omdat een veilige omgeving
voor kinderen een basisvoorwaarde is
om goed te kunnen leren, beschouwt
de school deze kanjertraining als een
kwaliteitimpuls voor de school. De
ouderavond vond voor het eerst plaats
in de geheel gerenoveerde aula. Het
renovatietraject van de Julianaschool
werd afgelopen zomervakantie afgerond waarbij de renovatie van de aula
het laatste was in een lang traject
dat in 2004 begon. Alle klaslokalen
en overige ruimtes in de school zijn
nu geheel vernieuwd en voorzien van
mechanische ventilatie. Ook dat is
een kwaliteitsimpuls voor de school:
ook de inrichting en uitstraling van
ruimten dragen immers bij aan een
prettige leer- en werkomgeving.

Vrijwilligersdag Johannes Hospitium
Zoals gebruikelijk was er ook
dit jaar een dag voor de vrijwilligers van het Hospitium in Wilnis,
die plaatsvond in Baambrugge in
Donkervliet, een prachtige plek zo
tussen Amsterdam en Utrecht
(www.buitenplaatseninnederland.nl).
Met een gezelschap van 80 dames
en heren werd het ook dit jaar weer
een echte Hospitiumdag! Nieuwe
inspiratie opdoen bijvoorbeeld bij
de kleurenanalyse of visagie. Of je
afvragen of Yoga nu wel iets voor
je is of niet….Kennismaken met
Chi Kung of het maken van een
sushirol. Of creatief zijn, schilderen,
prachtige kunstwerken die allemaal
iets met het thema van de dag ‘Oost

ontmoet West’ te maken hadden! Of
zingen met Ronald Naer.. Het kon
allemaal! En natuurlijk nieuwe en
oude kennismakingen. Maar zonder onze gulle gevers zou een dag
als deze niet mogelijk zijn geweest.

Daarom bedanken wij de Groente
en Fruithal en Poelier de Haan aan
Demmerik in Vinkeveen en Firma
Henri Bloem aan de Herenweg in
Wilnis voor hun bijdragen in natura.

Laatst stond er een artikel in een van
onze huis-aan-huis-bladen, waarin
een meneer aan het woord kwam
over hoe levensgevaarlijk(!) het is
om op de Vinkeveense Plassen te
varen. Deze meneer zegt zijn hele
leven al aan de plas te wonen en
dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar je
vraagt je dan wel af met welke bedoelingen hij dan aan de plas woont
en met welke ogen hij dan naar de
plas kijkt en vooral of hij zijn leefomgeving eigenlijk wel waardeert.
Hij beklaagt zich over het feit dat
veel eilandjes zodanig zijn weggezakt dat ze groot gevaar opleveren
voor de recreatieschipper. Hij wil
namelijk overal zonder problemen
zijn bootje kunnen aanleggen. Maar
ja, dat kan nu eenmaal niet want
doordat eilandjes verzakken, liggen
er inderdaad ook bomen en struiken
onder de waterlijn waardoor je met
je bootje niet bij de kant kunt komen.
Maar waarom zou je aan een half
weggezakt eiland willen aanleggen. Je kunt op zo'n ondergelopen
eiland toch niet recreëren. En die
mooie verdronken eilandjes zijn nu
juist precies wat onze plassen zo
bijzonder maakt.
Als je je hele leven aan de plas
woont, dan moet je ook in al die
jaren gezien hebben wat er met de
plassen aan het gebeuren is. Door de
grote druk van toenemende aantallen (te hard varende) recreatieschippers kalven de oevers van de
eilanden in rap tempo af. En omdat
grauwe ganzen de beschermende
rietkragen weggrazen, neemt de natuurlijke bescherming van de oeverkanten af, waardoor het fenomeen
zich in nog sneller tempo voordoet.
En daarbij komt dan ook nog eens
dat veel eigenaren van recreatieeilanden zich niet geroepen voelen
om hun kostbare vakantiebezit te
onderhouden. Misschien moet er
een maatregel komen dat eigenaren
die hun bezit niet onderhouden het
eigendomsrecht kwijtraken. Dan
kunnen al die eilandjes voortaan
beheerd worden door natuurorganisaties.

Feit is, dat er meer dan genoeg
deugdelijke aanlegplaatsen zijn en
dat er nog steeds recreatieplekken
bijkomen. Er zijn dus meer dan
genoeg mogelijkheden om je bootje
probleemloos aan te leggen. Je
hoeft als recreatieschipper je bootje
namelijk niet óveral aan te leggen.
Het gaat zoals het gaat en als de
natuur niet wordt onderhouden, dan
gaat alles een eigen leven leiden.
Maar dat maakt het nu juist zo leuk
om op onze plassen te varen en zelfs
een beetje avontuurlijk. Op sommige
plekken lijkt het wel alsof je door
tropische bossen vaart, zo begroeid
en ondiep is het soms. En die onderwaterstruiken, bomen en bossen
barsten van het leven. Laat de eilanden en de ondiepe waterstroken voor
wat ze zijn en accepteer die mooie
stukjes natuur waar allerlei vogels
en dieren zich ongestoord wanen en
naar hartenlust broeden en nestelen.
En in de ondiepe waterstroken kun
je grote scholen brasems van heel
dichtbij zien en volgen.
Op de kleine plas tegen het dorp aan
vind je half weggezakte eilandjes
die door nieuw geslagen palen en
beschoeiingen zeer geliefd zijn bij
Aalscholvers. Als je deze Aalscholvers tegen de avond op de palen ziet
zitten met op de achtergrond de
skylight van het dorp, dan realiseer je
je dat je als aanwonende van de plas
in je handjes mag knijpen. Dan is
klagen over dat je je bootje nergens
kunt aanleggen totaal overdreven
en snap je niet wat wonen aan onze
plas betekent. Je bent toeschouwer
van een prachtig toneelspel, waarin
je je als bezoeker hoort te gedragen.
Je bent niet de regisseur die bepaalt
wat er op het toneel gebeurt en
waar de spelers wel of niet mogen
staan. Je past je aan en gaat zitten
waar nog plaats is. En is die ene plek
bezet dan kies je gewoon een andere
plek. En verder niets. Je kijkt, geniet
en waardeert het schouwspel dat
voor je wordt opgevoerd. Niets meer
en niets minder.

www.degroenevenen.eu
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Na een half jaar maakt Mike Verbeek de positieve balans op

Prego Mannenmode past naadloos in het Mijdrechtse
De Rondeveense consument heeft de afgelopen maanden kunnen ervaren dat mannenmode niet per definitie
duur hoeft te zijn. Velen ondervonden dat de aanschaf van een prima kostuum tussen de twee en drie honderd
euro mogelijk is. “Wij bieden o.a. een assortiment dat ik graag als middenklasser wil bestempelen,” vertelt
Mike Verbeek. Dat daar een enorme vraag naar is, hebben de afgelopen maanden meer dan bewezen. “De Ronde Venen is blij met ons en wij met De Ronde Venen. De slogan ‘even bij Mike langs’ is dus aangeslagen”.
door paul bosman

Al na een paar maanden is de
verwachting van Verbeek meer dan
uitgekomen. Bestond voorheen het
idee dat de winkel waar zijn voorganger zetelde een dure winkel was,
dat idee is nu volledig veranderd.
Afkomstig uit een echte modefamilie,
waar opa Verbeek al in 1957 een
modewinkel in Amsterdam opende,
mikt Verbeek op het middensegment
dat graag een betaalbaar, maar zeker
ook een kwalitatief goed pak, wil
aanschaffen. “Ik wil graag geheel in
de voetsporen van mijn opa treden
door op een Amsterdamse (lees
gezellige) manier onze klanten van
advies te dienen. Een klant moet
bij ons volledig tevreden huiswaarts
gaan. Tijdens een gesprekje vooraf
proberen wij de wensen en eisen van
de klant op een rijtje te krijgen. Ons
brede assortiment zorgt er vervolgens
voor, dat er altijd wel iets in de winkel hangt dat aan de wensen en eisen
voldoet. En dat nog betaalbaar is ook.
Messcherpe prijzen hanteren, dat is
het geheim. U vindt overigens meer
dan een pak alleen in onze zaak.
Badjassen, overhemden, een leuke
trui of een prima vest en zelfs voor
een stel mooie Italiaanse stappers
kunt u bij ons terecht. Verder vind ik
het belangrijk dat de klant zich op z’n
gemak voelt. Geen stijf gedoe, maar
ontspannen passen en meten, tijdens
het genot van een heerlijk kopje koffie. Dat ontspannen sfeertje mag je
wat mij betreft Amsterdams noemen.
En wees eens eerlijk, daar liggen immers mijn roots.”

Mike Verbeek kleedt een complete
groep werknemers aan, waarmee
de uitstraling van het bedrijf enorm
verbetert. Door de mensen zorgvuldig
en netjes te kleden ontstaat er een
team, dat zich naar de klanten toe
eenduidig en stijlvol presenteert.
De komende maanden verwacht Verbeek veel mannen feestelijk te zullen
kleden. Nu de eerste herfstbladeren
gaan vallen, richt de consument zich

al weer op de decembermaand die
zich bij uitstek leent voor sfeervol tafelen en borrelen. Prego is klaar voor
de extra sfeervolle decembermaand.
Men is dinsdag tot en met zaterdag
welkom vanaf 10.00 tot 18.00 uur.
Op vrijdagavond kunt u tot 21.00
terecht en op zaterdag tot 17.00 uur.
U vindt ons op het adres Dorpsstraat
25 in Mijdrecht. Bedrijven kunnen op
andere tijden een afspraak maken.
Tel. 0297-283346.

Waar Prego eveneens ruimschoots
mee scoort, zijn de opdrachten die
men krijgt van het bedrijfsleven.

Hans 2e kans is jarig

Nationale Kringloopdag op 2 oktober
De Kringkoop bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd met een aantal geweldige activiteiten. Op zaterdag 2
oktober is het Nationale Kringloopdag en ook in Mijdrecht worden dan de deuren opengezet voor leuke activiteiten. Het programma bestaat uit voorlezen voor kinderen van groep 1 t/m 4 (van 13.00 tot 15.00 uur),
een kijkje achter de schermen (de hele dag), de afvalroadshow (van 10.00 tot 16.00 uur) en om 15.45 uur
een optreden van Johnny and the Gangsters of Love*.
Voorlezen
In onze winkel barst het van de
boeken voor groot en klein. Want
wie ruimt niet af en toe zijn of haar
boekenkast op? Onze boeken zijn nog
in prima staat en kunnen heus nog
een keer gelezen te worden.
Drie geweldige meiden komen speciaal naar Mijdrecht om kinderen van
groep 1 t/m 4 voor te lezen: Valerie
van Oosterwijk, (kampioen voorlezen
van Nederland 2010), Maral van
der Spek (kampioen van Zuid Holland en 2e geworden in de nationale wedstrijd) en Lara Kats (heeft
meegedaan aan de selectie voor de
Mondriaan school uit Abcoude). Na
afloop van het voorlezen kunnen kinderen voor slechts 1 euro een pakket
boeken kopen.

Kijkje achter de schermen
Wie brengt er niet af en toe iets naar
de Kringkoop. Of laat iets achter
in de bak van de Kringkoop op het
afvalscheidingsstation. Maar wat
gebeurt er eigenlijk met uw spullen?
U zult versteld staan van de hoeveelheid goederen die wekelijks bij de
Kringkoop binnenkomt. Voordat ze
uiteindelijk in de winkel staan worden ze uitgezocht, gecontroleerd en
geprijst, maar hoe gaat dat eigenlijk?
Op 2 oktober kunt u een kijkje achter
de schermen nemen.
Afvalroadshow
Met de afvalroadshow willen de
Utrechtse gemeenten hun inwoners
(jong en oud) laten zien hoe belangrijk afvalscheiding is. De show is niet

alleen leuk voor volwassen maar ook
voor kinderen. In het voertuig zijn
allerlei doe- en spelelementen, informatieve en audiovisuele middelen
opgebouwd. De campagnefilm ‘Doe
meer met afval’ draait op een groot
scherm.
* Johnny and the Gangsters of
Love
Drie rockers bouwen een feestje
met allerlei soorten muziek.
De kringkoopwinkel vindt u aan de
Constructieweg 66 in Mijdrecht.
Parkeren kan bij Jan van Schie bv,
Constructieweg 100. Parkeerwachters wijzen de weg.

De Vonk springt
over
Door mijn werk op Dorpsacademie Mus & Muzen kom
ik met veel jonge mensen in
aanraking. Natuurlijk de kinderen
en jongeren die ik zelf les geef,
maar ik ontmoet ook hun vrienden
en daar weer vrienden van…
Dat vind ik heel prettig want jonge
mensen zijn vaak erg inspirerend.
Bovendien leer ik door hen weer
hele andere kanten van dit gebied
kennen.
In deze omgeving lijkt het alsof het
levenslied regeert, overal weerklinken altijd de Roelvinks of de Wolter
Kroesachtigen op feestavonden en
in kroegen. Wat fijn is voor mensen
die er van houden, maar ik ben
zwaar allergisch voor die muziek.
Mij zul je niet snel op zulke plekken
zien, uit medische voorzorg, zullen
we maar zeggen.
Natuurlijk is er soms ook jazz te
beluisteren en de Hint leert heel
veel kinderen muziek maken, maar
ik wil het graag hebben over de
rappers, de dj-s en de beatmakers in
deze omgeving.
Hiphop is het overkoepelende
begrip voor rap, beatboxen, breakdance, turntablism en graffiti en dat
laatste verklaart misschien waarom
mijn hart sneller gaat kloppen van
al het talent dat ik in onze eigen
omgeving de afgelopen tijd heb
mogen ontdekken.
Onder de noemer Rondeveense
Vonk verzorgen die talenten in
Allround heel gezellige avonden
waarbij Jongerencentrum Allround
alle vrijheid geeft om die avonden
door de jongeren en jong volwassenen zelf te laten verzorgen.
Had ik al eens genoten van een
Rondeveense Vonkavond op een
locatie te Lisse, afgelopen vrijdag
ging ik eens poolshoogte te nemen
in de eigenlijke broedplaats JC
Allround.
Wat mij verraste was de enorm
gezellige sfeer, de spontaniteit en de
vrijheid. Bovendien werd ondergetekende zo hartelijk ontvangen door
de jongeren dat ik de hele avond
een enorm feestelijk gevoel had
ook al was de hele avond ad hoc
geregeld en verzekerde men mij dat
normaal de muziek meer centraal
staat, wat voor mij alleen klonk als
een uitnodiging om de volgende
keer weer terug te komen.
Ik was ontroerd door de autistische
Dj Suitbass die in speciaal uitge-

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.

zochte outfit voor het eerst met z'n
apparatuur op het podium kon pielen.
Maar meer representatief voor de
Rondeveense Vonk zijn de mannen
van bijvoorbeeld SVS en de Raptielen. Heren waar ik zo’n fan van ben
dat ik nog net geen poster boven mijn
bed heb. Wat een interessante gasten
zijn dat!
Thymen, drijvende kracht achter
Allround vertelde mij over een
repetitieruimte die bij Allround moet
komen en waarvoor er slechts een
enkel dingetje geregeld moet worden
bij de gemeente, verder is alles in
kannen en kruiken. Hierbij doe ik
dus maar meteen een oproep aan de
gemeente: regel dat dingetje! Als je
als gemeente zulke leuke getalenteerde jongeren hebt en nota bene
een jongerencentrum waar zij kunnen
groeien, stimuleer dat!
Het is toch prachtig dat mensen zich
kunnen uiten in muziek, hun creativiteit kwijt kunnen; daar moet men
bovenop zitten. Bovendien is er niets
mooiers dan een avond samenkomen
met vrienden en muziek maken of
naar die muziek luisteren en dan
weer vrolijk op de fiets naar huis
kunnen!
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
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UITLAT

Is uw auto binnenkort toe aan een APK-keuring?
Bij HALFORDS-MIJDRECHT doen we dat niet
alleen VAKKUNDIG, maar heeft u nu ook nog
eens FINANCIEEL VOORDEEL!

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

•

Vakkundige montage van
delen of complete uitlaat
24 mnd. garantie

HOUD

UR

ACCU’S

•

VERHU

ONDER

KIJK MAAR!
• APK-keuring nu met € 10,- korting
• APK-Keuring plus een kleine beurt

•

nu met € 15,- korting

•
•

Onderhoudsvrije accu’s
Testen en montage
24 of 36 mnd. garantie

•
•
•

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

• APK-Keuring GRATIS bij grote beurt

en nu met € 20,- korting

Halfords, net zo makkelijk

Wel even deze avertentie uitknippen
en meenemen
8720
adv P.A.
v Rooyen
Aanbiedingen
geldig t/m
31-10-2010260x190

22-03-2005

10:16

Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
Pagina 1

Nog iets heel belangrijks: als u met ons verhuist, bent u

TOPMOVERS

De all-round
verhuizers

automatisch verzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor erkende verhuizers. Een extra geruststellend gevoel!
En omdat we snel en efficiënt werken bent u binnen
afzienbare tijd uit en weer thuis.

Verhuizen is een zaak van vertrouwen. Vreemde mensen in huis,
aan wie kostbare en dierbare spullen worden toevertrouwd...
het gebeurt u niet iedere dag. Daarom is het van essentieel belang
om met échte vakmensen in zee te gaan. Die naast kennis en
ervaring ook liefde voor hun werk hebben. P.A. van Rooyen is al
meer dan een eeuw allround en erkend verhuizer en maakt deel uit
van de organisatie Top Movers. Iedereen die naar een nieuw adres
gaat, is dan ook bij ons aan het juiste adres.
Bovendien kunnen onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers
alles bij u thuis zorgvuldig inpakken. Zo nemen wij u heel wat

En de kosten van P.A. van Rooyen?
Die zullen u beslist meevallen.
U kunt immers zelf bepalen welke delen van ons totaalpakket u kiest. Dus informeer eerst!

Bel ons op 0297 51 40 00 en ontvang dan
de gratis verhuistips. Graag komen wij bij u langs voor een
vrijblijvende prijsopgave. Verplicht tot niets, maar u maakt

meteen kennis met de ‘allround’ verhuizers die u graag met
raad en daad terzijde staan.

rompslomp uit handen. U heeft met de verhuizing immers al
genoeg aan uw hoofd.

P.A. van Rooyen
P.A. van Rooyen

Joh. Enschedeweg 5-7 •

Postbus 50

1422 DR Uithoorn • Holland

1420 AB Uithoorn • Holland

Telefoon: 0297 - 514000 • Fax: 0297 - 514040
E-mail: info@pavanrooyen.nl • www.pavanrooyen.nl
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Bedrijf in 1860 als Timmer Affaire begonnen, maar geeft nu nog steeds geen krimp

Aannemersbedrijf en Timmerfabriek verder met jongste generatie
Het oudste aannemersbedrijf in De Ronde Venen vindt haar oorsprong in
het gehucht Oud Huijzen nabij Wilnis. Ooit startte Johannes Krimp het
bedrijf als een Timmer Affaire. Inmiddels trappelt de zesde generatie het
hedendaagse bedrijf voort te zetten. Wilco en Maykel Krimp, overigens
geen onverdienstelijke voetballers, nemen het stokje over van Louis en
Ton Krimp die het familiebedrijf het huidige aanzien van het bedrijf
realiseerden. Maykel: “Onze taak is het goede van beide broers te handhaven en door onze eigentijdse visie toe te voegen het bedrijf verder
uit te bouwen. Daar gaan we dan ook helemaal voor.”
door paul bosman

Dat beide broers ergens voor kunnen gaan, bewezen ze de afgelopen
jaren op het voetbalveld. Wilco
speelde niet onverdienstelijk bij
Argon Zondag 1 en maakte de
oversteek naar Omniworld. Nu
speelt hij voor IJsselmeervogels,
een toonaangevende zaterdag Topklasser. Broer Maykel trapte jaren
bij Argon Zaterdag en maakte de
overstap naar Sportlust. Omdat hij
het leiden van de zaak als prioriteit
nummer één ziet, voetbalt hij weer
lekker op zaterdag bij Argon 5.
Beiden hebben er zin in. Zijn ook
eigenlijk wel een beetje trots dat zij
het stokje over kunnen nemen van
de vorige generatie, die zo succesvol aan de weg timmerde.
Toen de eerste Krimp de hamer en
nijptang hanteerde waren de tijden
wel anders, vertelt Louis.
’s Morgens op karwei met de
handkar en duurde de klus langer
dan een dag ging de fiets mee om
’s avonds naar huis te kunnen gaan.
“Ze waren toen met twee balken
en een pak spijkers een hele dag in
de weer.” Niet te vergelijken met de
huidige dynamische tijd, waar tijd
geld is en men wel eens onterecht
grotere waarde hecht aan prijs dan
aan kwaliteit. Het bedrijf bouwt
complete woningen. “Maatwerk, we
overleggen en adviseren hoe we het
nieuw te bouwen huis in gaan delen.
We roepen de hulp in van een ervaren architect en vragen vergunning
aan. Daarna bouwen we volgens
afspraak, eigenlijk een beetje op

de ouderwetse degelijke manier
die we van oudsher gewend zijn.
Een groot deel van onze huidige
werkzaamheden bestaat uit het
verbouwen van bestaande woningen. Of dat nu om het plaatsen van
een dakkapel gaat of het aanbouwen van een serre, het plaatsen van
nieuwe kozijnen of schuifpuien of
het heropbouwen van een waterbungalow, het uitgangspunt is steeds
dezelfde. Vakmanschap en ervaring,
de basiselementen van een goede
bedrijfsvoering.”
Ton, de drijvende kracht achter
de timmerfabriek, wijst met enige
trots naar de machine die een aantal jaren geleden werd aangeschaft.
Geheel computergestuurd, een feest
om mee te kunnen werken. Toch
vind je in de Timmerfabriek ook het
vakmanschap waarmee speciale
klussen worden uitgevoerd. “We
fabriceren ramen en kozijnen maar
Monumentenzorg weet ons ook te
vinden als het om het vervaardigen
van elementen voor de restauratie
van oude gebouwen gaat.”
Qua werknemers kent het bedrijf weinig nieuwe gezichten.
De mensen in de timmerfabriek
(zeven in totaal), en de aannemerij (acht medewerkers) hebben
veelal een lang arbeidsverleden
bij Krimp. Een aantal kwam bij
het bedrijf na het verlaten van de
ambachtsschool en vindt na vijf en
dertig jaar nog steeds voldoende
uitdaging om dagelijks op klus te

V.l.n.r.: vader Louis, zoon Wilco, Maykel en oom Ton voegen een eigentijdse visie toe aan het vakmanschap uit 1860.
gaan. Onder het motto: ‘aan ieder
mens mankeert wel wat, maar het
goede overheerst,’ probeert men
iedere werknemer op zijn plek te
krijgen en te houden. Maykel haalt
aan dat dit vrijwel gelijk is aan het
samenstellen van een goed voetbalelftal. De juiste speler op de juiste
plaats. Je moet een verdediger niet
in de aanval zetten. Dat gaat niet
werken.

“Niet voor niets staat er
op onze bus ‘Anno 1860’.
We hebben er zin in en
zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet.”
Louis ziet een groot verschil in de
mentaliteit van de wereld toen hij,
samen met broer Ton, in het bedrijf
kwam. “We werden eerst naar een
ander bedrijf gestuurd om te leren
werken en ervaring op te doen.
Pas toen die er volgens vader in
voldoende mate was, konden we
aan de bak. In de avonduren leer-

den we bij. Er moesten diploma’s
worden gehaald om het bedrijf over
te kunnen nemen. Ook bepaalden
de keurmerken die we voeren aan
welke voorwaarden we bedrijfsmatig moesten voldoen. We konden
niet –zoals nu gebruikelijk is– studeren en daarna onze boterham
gaan verdienen. Ik ben blij dat de
nieuwe tijd ons de mogelijkheid
heeft geboden onze kinderen een
goede opleiding te laten volgen.”
Maykel beaamt dit, zelf heeft hij
een HBO-studie afgerond en heeft
vier jaar ervaring opgedaan bij
een plaatselijk en landelijk bekend
bouwbedrijf. Zo heeft hij de basis
kunnen leggen voor de functie die
hij binnen het bedrijf bekleedt. Het
maken van calculaties gebeurde
heel vroeger op de achterkant van
de sigarendoos, Louis rekende al op
een aantal A 4-tjes, maar nu staan
computerprogramma’s het bedrijf
ten dienst die feilloos aangeven wat
een bouwwerk of verbouwing kost.
Wat mijn toekomstverwachting

is? We gaan voluit aan de slag
ons mooie bedrijf verder uit te
bouwen. In deze moeilijke tijd
zullen we door scherp in te kopen
en de kwaliteit van onze mensen
doelmatig in te zetten, naar volle
tevredenheid van onze opdrachtgevers blijven werken. Als jonge
generatie beschikken we over de
juiste gereedschappen om te kunnen blijven werken zo men dat van
ons gewend is.
Het vakmanschap en de jarenlange
ervaring onze werken uit te kunnen
voeren putten we uit vader Louis en
oom Ton en natuurlijk onze mensen
die er mede aan hebben bijgedragen dat we zijn wie we zijn en
dat de mensen ons kennen als een
betrouwbaar en degelijk bedrijf.
Niet voor niets staat er op onze bus
‘Anno 1860’. We hebben er zin in
en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Nieuw in Mijdrecht:

Get Styled
Morgen, zaterdag 2 oktober, opent in Mijdrecht Get Styled Hair-Visagie
en Get Styled mode-accessoires haar deuren in het gloednieuwe pand
aan de Dorpsstraat 64a. Get Styled is een jong creatief bedrijf dat is gespecialiseerd in gezichtsbepalende visagie en hairstyling.
De salon voldoet dan ook aan de moderne eisen die u mag stellen voor wat
betreft uw visagie, kapsel en de verzorging van uw haar. Zo wordt er ook uitsluitend gewerkt met de hoogwaardige producten van de merken Keune en
Arabesque. Het team van Get Styled is altijd op de hoogte van de nieuwste
hair- en visagietrends. In de boutique treft men een uitgebreid assortiment
aan van de meest hippe mode en accessoires. Get Styled is exclusief dealer
van de topmerken Dyrberg/Kern en Frisscompany. Om het plaatje helemaal
compleet te maken, vindt u in de kelder van het pand een FabStarNails voor
prachtige frenchmanicure-pedicure. Kortom, bij Get Styled kan men terecht
voor styling van Top tot Teen.
Tijdens de opening op 2 oktober van 14.00 – 17.00 uur kan een kijkje
worden genomen in de salon en boutique om kennis te maken met het
aanbod en de stylistes. Tevens maakt elke klant tot 15 december kans op een
hippe scooter! De jonge eigenaresse Lineke Kool (23) is vijf jaar geleden in
Woerdense Verlaat gestart met Get Styled Hair en is in de loop der jaren uitgebreid met Get Styled visagie-workshops-mode en accessoires. (Workshop
kunt u nog volgen op de locatie in Woerdense Verlaat).

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Voor meer informatie: www.get-styled.nl of bel 0297-283132 of 06-27296611.
Advertentie50x63.indd 1

22-7-09 19:21
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Kort Nieuws
Abcoude

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Morgen, zaterdag 2 oktober, kunt
u van 9.30 tot 12.00 uur de herfst/
wintereditie van de tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs
in het Piet Mondriaan Gebouw te
Abcoude bezoeken. Op deze beurs
wordt tweedehands (merk)kinderkleding vanaf maat 92, speelgoed en
sportartikelen aangeboden. De grote
zaal boven is te bereiken via trap en
lift.
De helft van de verkoopopbrengst is
voor de inbrenger van de artikelen.
De andere helft doneren wij aan een
goed doel voor de jeugd in Abcoude/
Baambrugge. Een goed doel voor
jongeren in onze gemeente kunt u
doorgeven op tel: 06-38290004 of
via voor.elkaar@hotmail.com. Kleding en artikelen die niet verkocht
worden, gaan naar het Roemeniëcomité, die voor verdere distributie
zorgt.
Uit de opbrengst van de lente/zomerbeurs is 800 euro geschonken aan
de Pandergroep Scouting Abcoude.
Hiervan heeft de Scouting nieuwe
raam- en toneelgordijnen voor hun
clubgebouw Panderhorst kunnen
aanschaffen.

Abcoude

Cliënten dagbehandeling
Zuwe Zorg verrast met
dagje varen
Cliënten van de dagbehandeling van Zuwe Zorg in Abcoude
zijn een dagje uit geweest. De
dagbehandeling kreeg een gift van
een sponsor, die liever anoniem
blijft, voor een uitstapje. Daar
werd graag gebruik van gemaakt
en zo gingen 40 cliënten van de
dagbehandeling Psychogeriatrie
en de dagbehandeling Somatiek/
dagverzorging, en hun begeleiders
op pad.
Toen het gezelschap ’s ochtends de
boot Prins Hendrik in Loosdrecht
opstapte, regende het helaas nog.
Maar tijdens de vaartocht over
de Loosdrechtse plassen kregen
de club toch een heerlijk zonnetje
te zien. Liefhebbers konden zelfs
op het bovendek plaatsnemen. Ze
hebben genoten van de Loosdrechtse plassen en het varen
over de Vecht met de prachtige
huizen en theekoepeltjes. De
livemuziek aan boord maakte
de sfeer optimaal. Het was een
goed verzorgde tocht met koffie,
gebak en een lekkere lunch. De
dagbehandelingen zijn de sponsor
dan ook zeer dankbaar voor deze
geslaagde dag!

Vinkeveen/Waverveen

Opbrengst collecte
KWF

De collecte van KWF Kankerbestrijding in Vinkeveen en Waverveen heeft 5.348,14 opgebracht,
opnieuw een mooi resultaat.
Dank aan alle gulle gevers en
vrijwilligers.

DE GROENE VENEN

John den Hollander ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

Event Station groeit tegen de stroom in
Vandaag, 1 oktober, is het alweer precies een jaar geleden dat John den Hollander zijn doorstart maakte met Event Station. En hoewel het in de
evenementenbranche kommer en kwel is, draait zijn bedrijf uitstekend. Het geheim van John den Hollander.

door rob isaacs

De winstgevende evenemententak
van The Entertainment Group, waarvan John den Hollander manager
was, werd vorig jaar door de curator
bij het faillissement meegezogen.
John besloot direct zijn geliefde vak
weer als zelfstandig ondernemer op
te pakken en richtte Event Station
BV op, voortkomend uit zijn reeds
bestaande kantoor-locatie op de
Stationsweg die deze naam al droeg.
“Het is een heel zwaar en hectisch
jaar geweest, met veel mooie opdrachten. Samen met mijn team
en veel vertrouwde leveranciers is
erg hard gewerkt en daar ben ik en
bijzonder dankbaar voor.”
Interne communicatie
Dat veel bedrijven in de evenementenbranche het moeilijk hebben, wijt
hij aan het beeld dat de evenementenmarkt voornamelijk leefde van
‘feesten en partijen’. “In veel bedrijven wordt begrijpelijk de broekriem
aangehaald en is er vrijwel geen
geld meer voor groots opgezette
feesten. Wij hebben de bakens

verzet en zijn ons voornamelijk gaan
richten op interne communicatie en
merkbeleving. Veel bedrijven zoeken
een juiste vorm om hun boodschap
te vertellen of hun merk opnieuw
te laden; reorganiseren, fuseren of
focus. Allemaal veranderingen waarbij de medewerkers moeten worden
geïnformeerd en gemotiveerd. Wij
helpen die bedrijven door vorm te
geven aan hun inhoud. Onze ambitie
voor de komende jaren is de meest
professionele aanbieder te zijn van
tastbare communicatie.”
Afstemmen op veranderde markt
Zo heeft Event Station het afgelopen jaar voor financiële instellingen
als ABN AMRO, ING, AEGON en
Nationale Nederlanden mogen
werken. “Stuk voor stuk bedrijven in
zwaar weer, waarin de neuzen weer
dezelfde kant op moeten en waar de
onderneming moet worden afgestemd op de veranderde markten,”
legt John uit. Voor AEGON mocht hij
zelfs zakelijke bijeenkomsten organiseren in Warschau en Boedapest.
Ook voor 2011 staat er al een aantal
nationale- en internationale opdrach-

ten gepland en er zijn niet veel
bedrijven die dat al kunnen zeggen.
Maar ook op onze ‘thuisbasis’ De
Ronde Venen mochten we afgelopen jaar feestelijke evenementen organiseren voor Schadenet
Kranenburg,VOKU en voor het
jubilerende Kringkoop en niet te
vergeten de Culinaire Venen.Ook
daar zijn we ontzettend trots op het
feit dat deze opdrachtgevers ons het
vertrouwen hebben gegeven.”
John den Hollander benadrukt dat
hij zijn pijlen zeker niet alleen wil
richten op grote opdrachtgevers.
“We zijn een full-service bedrijf, dat
de gehele markt professioneel en in
de hele breedte wil bedienen en zijn
heel blij met iedere nieuwe uitdaging die ons wordt geboden.”
Kiezen voor beste specialisten
Zijn bedrijf houdt hij bewust klein
en flexibel door veel te werken met
freelancers, die alleen worden ingehuurd waar en wanneer nodig. “Je
kiest voor de beste specialisten per
project en dat houdt de kosten voor
de klant en mij beheersbaar.”

Samenwerking
En alsof het al niet druk genoeg is, is
John dit jaar ook een samenwerking
aangegaan met Master in Event
Management van Harry de Winter
om geïnteresseerden op te leiden in
het evenementenvak. Door professionals krijgen zij praktijkgericht
les op diverse locaties in het land
om zich verder te bekwamen in de
verschillende aspecten van het vak.
“Er bestaan in ons land naar mijn
mening nog geen goede opleidingen
in dit vakgebied. Door zelf talent op
te leiden werk je enerzijds aan de
professionalisering van de branche
en anderzijds als kweekvijver om
talent te behouden.”
Ondanks alle verhalen over een dubbele dip in de economie en sombere
tijden ziet John den Hollander de
toekomst met veel vertrouwen tegemoet. “Door uitdagingen niet uit de
weg te gaan en boven verwachting
te presteren moeten veel opdrachtgevers ons in de toekomst zeker
weten te vinden. Wij kunnen niet
wachten om voor ze aan het werk te
gaan.”

foto otto boelens
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IN VOL BEDRIJF
Bonne Nuit

'Het wordt weer wat
frivoler'
De lingeriesector kent een eigen dynamiek in de ontwikkeling van modetrends. Hoewel doorgaans wat minder spectaculair dan in de kledingsector, is ook de mode in onderkleding aan veranderingen onderhevig.
Nadat een aantal jaren de strakke en opvallende lijn veel aandacht
kreeg, heeft zich nu een meer romantische periode ingezet. “Het mag
allemaal wat frivoler, met veel kant en zo”, zegt Lillian van der Schaaf
van lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit in Mijdrecht.
door piet van buul

Volgend jaar is het precies twintig jaar geleden dat Lillian haar
lingeriezaak opende. Lillian komt
oorspronkelijk uit de confectie. “Ik
was vertegenwoordigster en reisde
stad en land af om kledingzaken
te bezoeken. Dan komt er zo’n
moment dat je wel eens wat anders
wilt. Ik wilde wel graag een eigen
zaak gaan starten. Maar dan liever
een lingeriezaak dan een kledingzaak. Lingerie is, meer nog dan
kleding, erg persoonlijk en het leek
me erg leuk om me te specialiseren
in onderkleding en alles wat daar
bij komt. En bovendien was er toen
in Mijdrecht nog niet zo’n speciaalzaak.”
Lillian ging eerst een aantal
cursussen volgen om de benodigde
diploma’s te halen. Ze volgende ook
een medische opleiding. “Dat heb
je nodig om mensen van dienst te
kunnen zijn, die protheses hebben of speciale korsetten moeten

foto patrick hesse

dragen”, legt Lillian uit. Vervolgens
ben ik eerst een paar jaar stage
gaan lopen bij zo’n echte ouderwetse corsetteriezaak. En toen
moest ik een geschikt pand zien te
vinden in Mijdrecht. Dat lukte toen
het pand van schilder Nijhuis aan de
Hofland vrij kwam. Op 24 mei 1991
zijn we hier van start gegaan. Dat
is volgend jaar dus precies twintig
jaar geleden.”
Breed aanbod
Lingerie en onderkleding is niet
alleen een zaak voor vrouwen.
Bij Bonne Nuit treft men ook een
ruim aanbod aan voor mannen.
Lillian: “Ik denk dat de verhouding
ongeveer 20% mannen en 80%
vrouwenlingerie is. We hebben
ook nog wel een periode wat in de
kinderleeftijd gedaan, maar daar
zijn we weer mee gestopt. Voor de
mannenmode moet je denken aan
ondergoed, nachtkleding, badjassen

Lilian van der Schaaf: Deze maand staat in het teken van Pink Ribbon en de strijd tegen borstkanker. In dat kader komen we
dan ook gedurende de hele maand met tal van speciale aanbiedingen. De opbrengst gaat naar Pink Ribbon.”
en dergelijke. Ook voor de komende
periode blijft de strakke boxershort voor de mannen populair. De
damesmode zit momenteel wat
meer in de romantische periode.
Gezellige en sexy nachtkleding.
En voor de komende winter is er
weer een ruim aanbod van lekkere
huispakken en dusters. De fantasie
panty’s en de kousen zijn ook weer
sterk in opkomst. En de badmode
loopt tegenwoordig het hele jaar
door. Mensen gaan ook buiten het
zomerseizoen op vakantie naar
warme oorden. En voor een bezoek

Hypotheek eigen woning via eigen BV
In de huidige situatie is de vergoeding
die wordt ontvangen op een spaarrekening bescheiden. Particulieren met
vermogen in box 3 zijn op zoek naar
een beter rendement zonder dat dit
in de huidige markt te grote risico’s
met zich mee brengt. Ook ondernemers en voormalig ondernemers
die hun vermogen in een besloten
vennootschap (BV) hebben zitten
kennen dit ‘probleem’ en zijn op zoek
naar alternatieven. Vaak is in de
hiervoor omschreven situatie tevens
sprake van een hypotheek welke is
aangegaan voor de financiering van
de eigen woning en waarvoor een
aanzienlijk hoger rentepercentage
verschuldigd is in vergelijking met de
ontvangen rente op de spaarrekening.
Omdat deze rente in mindering gebracht kan worden op het inkomen en
een belastingteruggave oplevert die
kan oplopen tot maximaal 52% willen een hoop mensen deze aftrekpost
niet graag opgeven.
Voor (voormalig) ondernemers met
een BV, die op zoek zijn naar een
beter rendement voor de spaargelden
van de BV, is het al een bekend verschijnsel dat jaarlijks een deel van de
hypotheek eigen woning aan de bank
wordt afgelost door de BV. Veelal
komt het bedrag van deze aflossing
overeen met het bedrag dat jaarlijks
boetevrij kan worden afgelost. De
lening van de bank wordt als het

ware ingewisseld voor een lening van
de eigen BV. Op deze wijze wordt de
aftrekpost van de hypotheekrente volledig in stand gehouden en verkrijgt
de BV een beter rendement op haar
vermogen. Het is wel van belang dat
deze lening door de BV onder zakelijke voorwaarden wordt aangegaan.
Ook voor particulieren, die thans dus
nog niet beschikken over een BV, zou
het interessant kunnen zijn om de
bestaande hypotheek voor de eigen
woning te laten lopen via een nieuw
op te richten BV. Wanneer het box 3
vermogen qua omvang overeenkomt
met het saldo van de hypotheek zou
het volgende overwogen kunnen
worden. Het box 3 vermogen wordt
allereerst als eigen vermogen ingebracht in de op te richten BV; in ruil
voor het in te brengen vermogen worden er aandelen in deze BV aan de
oprichter/aandeelhouder uitgereikt.
Vervolgens leent de BV dit geld aan
de aandeelhouder die deze gelden gebruikt om zijn hypotheek bij de bank
mee af te lossen. Bij een hypotheeken box 3 saldo van € 250.000 zou
op deze wijze een jaarlijks voordeel
behaald kunnen worden van ongeveer
€ 6.000, ofwel een verhoging van
het rendement van bijna 2,5% netto.
Wellicht dat dit een interessante
oplossing voor u kan zijn!
mr. frank h. de jong
belastingadviseur

foto anouschka schaffers
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aan de sauna wil je er ook graag
leuk uit zien, toch?”
De ‘meiden’ van Bonne Nuit zetten
hun jarenlange ervaring ook in voor
mensen die vanwege protheses of
ander lichamelijk ongemak op zoek
zijn naar speciale onderkleding. En
voor de sportieve klanten is er een
ruim aanbod aan sport bh’s.
Persoonlijke aandacht
Een van de dingen waar Lillian en
haar team veel werk van maken
is de persoonlijke aandacht voor
de klanten. “Ik ben erg blij met
mijn team van medewerksters, die
vrijwel allemaal al heel lang bij ons
zijn. Er is nauwelijks verloop. Het
is ook voor de klanten wel plezierig
dat ze hier vertrouwde gezichten
aantreffen. En doordat wij veel
mensen kennen en vooral ook weten waar hun voorkeur naar uitgaat,
kunnen we ze ook heel gericht
advies geven. Wanneer de klant
dat wil, registreren we zijn of haar
gegevens in de computer. In dat
register nemen we ook de maten
van onze klanten op. Dat betekent
dat mensen die hun partner of
geliefde eens willen verrassen met
mooie lingerie, zich geen zorgen
hoeven te maken of ze wel de juiste
maat hebben gekozen. En de vaste
klanten sturen we ook altijd een
felicitatie met hun verjaardag, met
een kortingsbon als verjaarspresentje. We zijn ook bezig om het
e-mail contact met de klanten uit
te bouwen, zodat we hen snel van
nieuwe aanbiedingen en acties op
de hoogte kunnen houden.”
Het voordeel van een speciaalzaak

in een dorpse omgeving vindt Lillian dat het makkelijker is om een
binding met de klanten op te bouwen. “Het is toch vaak een kwestie
van ‘ons kent ons’ en men moet het
je ook wel gunnen. Daarom doen
we er alles aan om in te spelen op
de wensen van de klanten. Ik durf
ook wel de stelling aan dat we hier
een heel ervaren team hebben
rondlopen, dat borg staat voor een
deskundig advies. En we hebben het
ook heel gezellig onder elkaar. Dat
zal ook wel een beetje uitstralen
naar de klanten,” denkt Lillian.
Pink Ribbon Actie
De komende maand oktober staat
in het teken van Pink Ribbon, de
stichting die zich in zet voor de
strijd tegen borstkanker. Lillian:
“We willen graag meewerken om
deze actie onder de aandacht van
de mensen te brengen. In dat kader
komen we dan ook gedurende de
hele maand met tal van speciale
aanbiedingen, die in het kader van
Pink Ribbon worden gezet. Ook
kunnen mensen bij ons een speciaal
armbandje kopen. De opbrengst
is uiteraard voor de Pink Ribbon
actie. Het is ook een mooie aanloop
naar de komende geschenkenmaand rond sinterklaas en kerst.”

Bonne Nuit is gevestigd aan Hofland 16
in Mijdrecht. Telefoon 0297 255610.
www.bonnenuit.nl.
Openingstijden: Maandag van 13.00 tot
18.00 uur. Dinsdag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag
van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
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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
Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: De Paardenjongen
Auteur: Rupert Isaacson
'Het is inmiddels meer dan een jaar
geleden dat ik het boek 'De Paardenjongen' las, en nog regelmatig
denk ik aan dit bijzondere verhaal,
dat gaat over het leven van Rowan.
Rowan is ruim twee jaar oud wanneer er wordt vastgesteld dat hij
autistisch is. Hij heeft een spraakachterstand, en is geobsedeerd
door kleine stukjes speelgoed.
Verder heeft hij driftbuien waarbij
hij schreeuwt en om zich heen
slaat. Voor de ouders het begin van
een lange weg, het zoeken naar
de juiste methode om Rowan te
helpen. Therapeuten zijn niet in
staat resultaat te boeken met hun
therapieën... Rowan wordt niet
zindelijk en is niet in staat vriendjes
te maken. Hij leeft in zijn eigen wereld. Tot op een dag vader Rupert
(auteur van het boek) ontdekt dat
Rowan contact legt met het paard
Betsie. Op de rug van het paard
wordt Rowan rustig en hij geniet!
Het kost nogal wat voorbereiding
maar op een dag vertrekt het
gezin vanuit Texas naar Mongolië:
het land van steppen, bossen en
paarden. Maar ook het land van
een bijzondere Mongoolse sjamaan,
die genezing zou kunnen bewerkstelligen... Er bevindt zich tevens
een filmploeg onder het gezelschap.
Zo worden alle wonderen, emoties
en tegenslagen van deze expeditie
in film en boekvorm vastgelegd.
Het boek, de personages, de reis,
alles is even boeiend en ontroerend
beschreven. Het gunt de lezer een
kijkje van heel dichtbij in het leven
van een autistisch kind.'
gelezen door lammy trommel

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

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

Drink in Style

Deze week in 2Thesport, voetbal, korfbal en bowling.
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De vergeving 		
Nicholas Evans
'Semper fortis', 'Wees altijd dapper', is het motto van de kostschool
waar Tommy Bedford naartoe
gaat. Het is 1959 en de school
wordt bevolkt door bullebakken en
sadistische leraren. De achtjarige
Tommy is een eenling, geobsedeerd
door cowboys en indianen, en hij
heeft al zijn moed nodig om zich
hier staande te houden. Totdat zijn
zus Diane, een beginnend actrice,
hem meeneemt naar Hollywood.
Ze verhuizen erheen voor haar
grote liefde en Tommy's held:
tv-cowboy Ray Montane. Maar
de dreiging van de koude oorlog
brengt de donkerste kanten van het
leven in Hollywood naar boven, en
het geluk van Tommy en Diane is
slechts van korte duur. Veertig jaar
later moet Tommy de trauma's uit
zijn jeugd onder ogen zien, wanneer zijn eigen zoon van moord
wordt beschuldigd.

2

Laat voor de thee in het
hertenpaleis 		
Tamara Chalabi
'Laat voor de
thee in het
hertenpaleis'
is het bijzondere verhaal
over vier
generaties
van een buitengewone
familie in
Irak.
In april 2003, vlak na de Amerikaanse invasie, komt Tamara Chalabi voor
het eerst van haar leven in Irak, een
land dat ze alleen maar kent uit de
kleurrijke verhalen die haar ouders,
ooms en tantes haar vertelden. Tot
ze moesten vluchten na de revolutie
van 1958 speelde de familie Chalabi
een vooraanstaande rol in de Irakese
maatschappij. Van de Ottomaanse
tijd – toen de familie Chalabi een
prachtige villa in de buitenwijken van

ma’s wel scoren, want ze zijn nog
steeds op de televisie.

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

Deze week in 2ThePoint,
Dierendag, Scouting Eliboe,
Structuurvisie en Ferry's Visie

Boeken Tip 5...

Als ik mij ergens verschrikkelijk
aan kan irriteren dan zijn het TVprogramma’s die gaan over hoe
wij er als Hollandse vrouwen qua
uiterlijk bij moeten lopen.
Tegenwoordig lopen er twee
Engelse dames rond in Nederland,
die hun ongezouten mening geven
over hoe zij vinden dat het moet
en daar wordt natuurlijk weer een
heel programma aan gewijd. Het
jammere is dat deze program-

Er is één land waarbij deze televisieprogramma’s niet zullen slagen
en dat is Italië. Iedereen loopt er
daar zo ontzettend stijlvol bij. De
vrouwen doen daar de boodschappen gestyled van top tot teen en
het is de normaalste zaak van
de wereld. Het is niet voor niets
dat de grote modeontwerpers uit
Italië komen en dat gevoel voor
stijl zie je niet alleen terug in
de mode, je ziet het ook terug in
andere dingen.
Mijn man heeft het bijvoorbeeld
vaak over al zijn toekomstige
auto’s. Merken zoals Ferrari,
Lamborghini en Maserati komen
vaak voorbij als hij weer autopraatjes heeft met zijn vrienden.
Spaar nog maar flink door lieverd,
je hebt nu net genoeg voor het
eerste ventieldopje!

Bagdad bewoonde en overgrootvader
Abdul Hussein Chalabi een van de
notabelen van de stad was – tot de
swingende jaren vijftig – in Bagdad
een tijd van muziek, film en vooruitgang – was de familie Chalabi
niet weg te denken uit de hogere
kringen van Bagdad. Of zoals haar
flamboyante grootmoeder Bibi het
tegen Tamara zei: 'Je kunt je niet
voorstellen wat een heerlijk leven we
leidden in Bagdad, Tamara. Ik voelde
me daar een koningin.' Na de Iraakse
revolutie van 1958, toen er een einde
kwam aan de monarchie, ging de
familie in ballingschap in Libanon en
Londen, maar het verlangen om terug
te keren liet hen nooit los.

3

De windacrobaat 		
Vauro Senesi
In de gloed van de bombardementen
die zich aftekent tegen de hemel van
Bagdad, loopt Fahim over de dakterrassen van de stad. Geen stemmen,
nauwelijks geluiden, enkel wat doffe
donderslagen, die met tussenpozen
op de achtergrond weerklinken. De
jongen gaat in het niets voort, als
een luchtspiegeling; dan pakt hij een
lange, dunne stok, die hij achter een
muurtje verborgen heeft. Zodra hij
de stok opheft, fladderen tientallen
duiven uit het niets omhoog en beginnen te dansen rond de stok, op het
ritme van een muziek die niemand
kan horen.
Fahim, die op jeugdige leeftijd zijn
gehoor heeft verloren, staakt plotseling zijn bewegingen en kijkt naar
de hemel. Een wit veertje dwarrelt
omlaag en hij opent zijn hand om het
op te vangen. Een simpel gebaar dat
hem terugbrengt naar de tijd toen hij
nog een kind was. Naar de dag dat
zijn broer Ali hem een zelfgemaakte
katapult cadeau deed om hem uit
zijn dagdromen te halen. Dat is de
dag waarop alles veranderde. Een
klein drama te midden van de grote
drama's van het door oorlog geteisterde Irak, maar wel een gebeurtenis
die zijn leven voor altijd verandert en
een weg voor hem afsluit en andere,
onverwachte wegen opent.

Hans Dorrestijn zich in één klap tot
Nederlands meest geliefde vogelaar.
Maar vogelaars houden niet exclusief
van vogels, ze zijn geïnteresseerd in
de hele fauna. Dorrestijn let ook op
reptielen, amfibieën, insecten, vissen
en zoogdieren. Zijn vogeldag is pas
echt goed als er een vos voorbijkomt;
zijn vakantie begint pas echt oog in
oog met een Parelhagedis of een Gele
Rombout (een soort libel). Het liefst
had hij alle mooie, leuke, en gekke
dieren van de hele wereld in zijn boek
opgenomen, maar het aanbod was
te groot. En het Koalabeertje en de
Olifant ziet u wel in de dierentuin of
op tv. Dorrestijn maakte een hoogst
persoonlijke keuze uit de fauna van
Europa. En vrees niet: boven het
lopend en kruipend gedierte vliegen
er in zijn verhalen ook weer schattige
vogeltjes rond!

Dorrestijns Natuurgids is wederom
prachtig uitgevoerd: mooi gebonden en
met kleurenplaatjes.

5

Diep 			
Mo Hayder
In Bristol wordt met bruut geweld
een auto gestolen: een man met
een Kerstmannenmasker slaat
de bestuurster neer en scheurt
hard weg in haar auto. Met haar
vierjarig dochtertje nog op de
achterbank.
Het gebeurt wel vaker dat een
autodief per ongeluk een kind ontvoert. Het kind duikt altijd binnen
een dag weer op – in tegenstelling
tot de auto. Dus rechercheur Jack
Caffery maakt zich niet zo heel
erg druk. Maar dit kind duikt niet
op. Ook niet na een paar dagen.
Dan ontdekt hij dat er zo al enkele
meisjes zijn ontvoerd...

4

Dorrestijns Natuurgids
Hans Dorrestijn
Met 'Dorrestijns Vogelgids' ontpopte

Iets minder kostbaar dan zo’n
mooie auto is een hele mooie
strakke fles wijn. Ik heb het over
wijnen van het wijnhuis Voga Italia. Het motto van dit wijnhuis is
‘drink in style’ en dat doe je zeker
met zo’n fles op tafel. Even ter inbeelding: als mensen in de winkel
zijn en die mooie flessen zien,
vragen ze spontaan of we sinds
kort ook shampoo en badschuim
verkopen. Vogawijn is wijn die
–net als de fles– net even anders
is dan de traditionele Italiaanse
wijnen. De lijn bestaat uit een
Pinot Grigio met een bubbel, een
Pinot Grigio zonder bubbel, een
rosé gemaakt van Merlot en de
Quattro, een rode wijn die gemaakt is van vier soorten druiven.
Vier spannende wijnen in een
spannend jasje, dat is eigenlijk hoe
ik Voga het beste kan beschrijven.
Want niet alleen de fles is een lust
voor het oog, de wijn is ook echt

verrassend goed!
Ik denk dat het niet uitmaakt hoe
je erbij loopt, als je lekker in je
vel zit is dat alles wat telt toch?
Geniet van de kleine dingetjes in
het leven! Samen zijn en lachen
met familie en vrienden; dat is
voor mij genieten! Wél onder
het genot van een hapje en een
drankje natuurlijk…

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Amsterdams toprestaurant viert 30-jarig jubileum

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

De Kersentuin
De Kersentuin (gelegen in het
Bilderberg Garden Hotel)
Dijsselhofplantsoen 7
1077 BJ Amsterdam
T 020 - 570 56 66
F 020 - 570 56 54
E info@dekersentuin.nl
www.dekersentuin.nl
Lunch: maandag t/m vrijdag van
12.00 - 14.00 uur
Diner: maandag t/m zaterdag van
18.30 - 22.00 uur

Patrick Hesse geniet van een welverdiende vakantie in de USA en dat
betekent dat we op de redactie nu zelf eens lekker uit eten kunnen. De
keuze valt op het Amsterdamse restaurant De Kersentuin, statig gesitueerd in het gebied rond de fraaie Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Geen
toevallige keuze overigens, want dit najaar wordt het 30-jarig jubileum
gevierd, met tal van feestelijke en vooral culinaire activiteiten, waaronder
een tweegangen celebrations diner met de favoriete gerechten van de
topchefs van vroeger en nu.
tekst en foto’s rob isaacs

De afgelopen drie decennia hebben
de topchefs Jon Sistermans, Rudolf
Bos, Guus Vredenburg, Michel van
der Kroft en de huidige chef de
cuisine Marcel de Leeuw hun stempel
gedrukt op De Kersentuin. Hun
signatuurgerechten staan dit najaar op
de kaart. Op 10 oktober a.s. kunt u 30
mooie proeverij-momenten beleven en
op 30 oktober wordt een diner geserveerd, bestaande uit 30 gerechten.
Restaurantmanager Wouter Rink legt
het allemaal uit, nadat hij ons is voorgegaan naar een mooi tafeltje bij het
raam. De Kersentuin is onderdeel van
het Bilderberg Garden Hotel en het
uitzicht bestaat op dit tijdstip vooral
uit arriverende hotelgasten, die na het
inchecken komen kijken wat de gezellig aanblik van het restaurant voor hen
in petto heeft.
De kingsize menukaart, die we bekijken onder het genot van een glas witte

De bediening van De Kersentuin; v.l.n.r.:
Lucas Nowee, restaurantmanager Wouter Rink, Martijn de Bruin en Ezra Piël.

OEKZ
PART YCENTRUM

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

huiswijn, bevat aan de rechterzijde
de menusuggesties van Marcel de
Leeuw voor een driegangen (à 42,50)
en een viergangen (à 49,50). Links
vinden we de specialiteiten en klassiekers als Perle Caviaar, oesters en
Tournedos Rossini, plus een overzicht
van de celebrations-gerechten van de
Kersentuinchefs. Wouter stelt voor om
de chef een verrassingsmenu te laten
bereiden. Een prima suggestie, want
de kaart bevat zoveel heerlijkheden,
dat het ons duizelt. Zijn voorstel voor
een passend wijnarrangement wordt
met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
Als amuse brengt Wouter een
langwerpig porseleinen schaaltje ter
tafel met drie kleine gerechtjes; een
crèmesoep met truffel en aardappelschuim, een bitterballetje gevuld met
kikkererwtenragout op een bedje van
Zaanse mosterd en een mousse van
blauwschimmelkaas. Daarmee is de
toon van vanavond gezet.
Het voorgerecht wordt ingeleid met
een fruitige Sauvignon Blanc van
Jackson Estate in Nieuw-Zeeland. De
heerlijke geur en het frisse karakter
van de wijn passen perfect bij de carpaccio van langoustines in een gelei
van ossenstaart en schilfers Stolwijkse
kaas met truffel. Het is het signatuurgerecht van Marcel de Leeuw zelf.
Het wijnhuis Louis Jadot bestaat 150
jaar –je hebt nu eenmaal altijd baas
boven baas– en heeft ter ere daarvan
een mooie Chardonnay uitgebracht
onder de toepasselijke naam Bacchus.
De wat vettige, romige houtsmaak
houdt mooi stand bij de gebakken
tongfilet met een compôte van rode
grapefruit, een stukje kreeft, zeekraal
en een beurre blanc saus. Dit is echt
genieten. Wouter en zijn brigade zijn
perfecte gastheren. Elk gerecht wordt
uitgebreid toegelicht en de sfeer is
precies zoals je hem verwacht. Geen
stijve knipmesbuigingen, of net te
platte humor. Compliment.
De komst van een St Emilion uit
100% merlotdruiven van Thomas
Barton, met een zachte, fruitege
smaak kondigt het hoofdgerecht aan.
Entrecotes van Baambrugs scharrelbig, afkomstig van de bekende biologische Lindenhoff-boerderij (binnenkort
in de rubriek Neus in de Boter! -Red).
Het biggenvlees is oversmolten met

Meesterkok Marcel de Leeuw (vooraan rechts) en zijn keukenbrigade.
een flinterdun, op tegels gedroogde
Lardo di Colonnata en een gestoofd
wangetje met een saus van witte
Aceto Balsamico. Gegrilde groenten
en een crème van maïs maken de
smaaksensatie compleet.
Voordat het nagerecht wordt geserveerd brengt Wouter ons een dessertamuse, bestaande uit piepkleine gedroogde stukjes Granny Smith appel,
smeuïg gemaakt met wat Calvados.
Een beetje argwanend bekijken we de
dessertwijn, vaak is die te krachtig.
Wouter had dat al geraden. “Zelf hou
ik veel meer van een zoetere, lichtere
wijn na een zware maaltijd. Probeer
deze maar eens.” Hij heeft gelijk. De
Zuid-Australische Muscatwijn is fris
en stroperig, met een zachte afdronk,
veroorzaakt door de druiven zo laat
mogelijk te oogsten, vertelt Wouter.
Het nagerecht arriveert op een
vierkante leisteen en bestaat uit
tonkabonenroomijs (reeds jaren mijn
persoonlijke favoriet; ze moeten hier
gedachten kunnen lezen), Varlhona
chocolade uit Ecuador en een compôte
van kersen en rood fruit.
Voordat de koffie op tafel komt, vragen we nog even naar de nieuwe wijnkaart. Daarop prijkt namelijk voor het
eerst een Nederlandse wijn, afkomstig
van de Hoeve Nekum uit het Jekerdal
bij Maastricht en gemaakt van de
Auxeroisdruif. Dat past uitstekend bij
een Nederlands bedrijf als Bilderberg.
Wouters collega Lucas schenkt de
glazen in, zodat er geproefd kan worden. Een perfecte afsluiting van een
geweldige avond. Top-gerechten uit
een top-keuken opgediend door een
top-team. Hier werken mensen met
passie voor hun vak.

Onderweg naar huis zijn we het er allemaal over eens dat Patrick nog wel
even op vakantie mag blijven…

schrijven in de krant. Dat levert

Tot en met december 2010 staat restaurant De Kersentuin in het teken van 'Celebrations' en feestelijke activiteiten.

ongetwijfeld leuke verhalen op

• Ervaar 30 mooie proeverij-momenten op
10 oktober!
• Op 30 oktober wordt een diner bestaande
uit 30 gerechten geserveerd.
• Tweegangen Celebrations diner voor € 30
p.p. ; De afgelopen drie decennia hebben de
topchef’s Jon Sistermans, Rudolf Bos, Guus
Vredenburg, Michel van der Kroft en onze
huidige chef Marcel de Leeuw hun stempel
gedrukt op onze keuken. De Celebrations

en beslist ook een aantal heer-

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

lijke recepten.

ROEKZ.NL

op hesse@degroenevenen.nl

Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan

menukaart bestaat uit verschillende signatuurgerechten van deze topchefs.
• Tweegangen Chef’s lunch voor € 30 p.p.; Dit
lunchmenu is inclusief 2 glazen wijn, water
en koffie of thee na. Uiteraard bieden wij u
ook de mogelijkheid van deze lunch te genieten zonder bijpassende wijn voor € 25.
• Wie in De Kersentuin zijn/haar 30e verjaardag of 30–jarig huwelijk viert, ontvangt
€ 30 korting op de rekening van het diner.

• Wie 30 dagen van tevoren een reservering
voor een diner voor min. 2 personen maakt
via de website www.dekersentuin.nl ontvangt ook € 30 korting op de eindrekening.
• Maandelijks bevat de menukaart nieuwe
creaties tussen blijvende favoriete gerechten. Naast à la carte kaart kan ook zelf een
meergangen menu worden samengesteld.
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VOOR EEN

NIEUWE
FIORINO 75 PK

DIESEL

DOBLÒ CARGO
DIESEL

€ 9.995

SCUDO
DIESEL

€ 13.395

DUCATO
DIESEL

€ 14.695

DE LAAGSTE DIESEL VANAF-PRIJZEN VIND JE NU BIJ FIAT
TOT 1.000 KG LAADVERMOGEN ALLEEN MET DE NIEUWE DOBLÒ CARGO

· 1.000 KILOMETER OP ÉÉN TANK ALLEEN MET DE FIORINO · 45.000 KILOMETER ZONDER
ONDERHOUD ALLEEN MET DE DUCATO · DOBLÒ CARGO, VAN OF THE YEAR 2011

WWW.FIATPROFESSIONAL.NL

FINANCIAL LEASE VANAF €169 P/MND*
WE HOUDEN HET LIEVER BIJ DE FEITEN.
* FIAT FIORINO 1.3 MJ ACTUAL. KREDIETSOM U 8.195,- LOOPTIJD 48 MAANDEN, SLOTTERMIJN U 1.639,-. ACTIE GELDIG TOT
EN MET 31 DECEMBER 2010. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. VANAFPRIJZEN EXCL. BTW, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN
EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. DE AFGEBEELDE AUTO'S KUNNEN AFWIJKEN VAN DE DAADWERKELIJKE UITVOERING.
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De Club van… Gerrit Hiemstra en Bert Verweij

Vogels kijken en vogels tellen
Op zaterdag 2 oktober gaan duizenden ‘vogelaars’ in meer dan dertig landen in Europa op pad voor de jaarlijkse (trek)vogeltelling. De resultaten
van deze Euro Birdwatch leveren belangrijke informatie op over de stand
van zaken met betrekking tot de vogelstand in Europa. De leden van de
vogelwerkgroep van de plaatselijke IVN afdeling doen ook weer mee. Ze
gaan kijken en tellen in de Waverhoek, vlakbij Botshol. Gerrit Hiemstra en
Bert Verweij zetten de kijkers en de telescopen klaar zodat iedereen mee
kan komen kijken.
door piet van buul

De IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn is een actieve vereniging die
zich bezig houdt met natuurbeschermingseducatie. Eén van de twaalf
werkgroepen die binnen de afdeling
actief zijn, is de vogelwerkgroep. De
activiteiten van de vogelwerkgroep
worden gecoördineerd door Gerrit Hiemstra, Bert Verweij en Cees
Willemsen. “Het gaat ons op de
eerste plaats om het plezier in het
volgen van de ontwikkelingen op het
gebied van de vogelstand in deze
streek,”zegt Gerrit. “Er komen in dit
gebied veel verschillende vogelsoorten voor. Je moet er wel naar op
zoek. Zo zijn er in totaal 160 soorten
in de Waverhoek en omgeving aangetroffen, waarvan er overigens een
aantal maar één keer is gezien. En de
populatie verschilt ook nog gedurende
het jaar. In het broedseizoen kun je
tal van vogelsoorten aantreffen die
hier hun eieren uitbroeden. In deze
tijd van het jaar zie je daarentegen
weer heel veel voorbijgangers en
tijdelijke gasten. Trekvogels die onderweg zijn naar soms verre oorden
en die hier even aanleggen om te
eten of uit te rusten. Voor ons dus een
unieke kans om de vogels te bekijken
en te tellen.”
Vogels tellen
Voor het tellen van de vogels is een
strakke handleiding ontwikkeld.
Bert: “Je kunt niet zomaar met een
kladblokje in je hand gaan staan
turven. Je werkt volgens een vast
systeem, waarbij je op formulieren
tal van gegevens invult. Dan gaat het
uiteraard om de verschillende soorten
en de aantallen, maar we noteren
ook andere dingen, zoals het gedrag
van de vogels. Door dat regelmatig
te doen ontstaat er een goed beeld
van de ontwikkeling van bepaalde
vogelsoorten. En het zegt ook iets

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

- foto rob isaacs
over de natuurlijke omgeving waarin
de vogels verblijven. We hebben hier
in het veenweidegebied natuurlijk
heel veel weidevogels en rondom de
plassen veel watervogels. Maar als
je nou kijkt naar het natuurontwikkelingsgebied in de Waverhoek, bij
Botshol, dan zie je dat daar in de
laatste jaren steeds meer andere
soorten vogels verschijnen. En sommige soorten komen weer terug. Zo
hadden we tien jaar geleden nog zo’n
dertig broedparen grutto’s en kievieten. Dat liep op een gegeven moment
terug naar zo’n stuk of drie paren. We
denken dat de komst van de vos hier
mee te maken heeft, maar dat weten
we niet zeker. Maar er broeden ook
tureluurs, meerkoeten en verschillende soorten eenden en ganzen en
de kleine karekiet. Ook broeden er
verschillende steltlopers waaronder de bijzonder fraaie kluut. Het
is voor sommige vogelsoorten ook
een rustgebied. Elk jaar komen hier
bijvoorbeeld duizenden ganzen en
ook lepelaars, die hier komen rusten
of eten. Voor ons zijn die broedvogels
wel interessant, maar wij vinden dit
jaargetijde met de talloze trekvogels
eigenlijk nog wel leuker.”
Het IVN
Het IVN in zijn huidige opzet is in
de zestiger jaren van de vorige eeuw
ontstaan. Bert: “Het IVN is opgericht
in 1939. In de beginjaren lag het
accent sterk op de bescherming van
de natuur. Dat was dan op een manier
van: hek er omheen en er voor gaan
liggen. Vanaf de zestiger jaren kwam
het aspect van het milieu er meer bij.
En ook ging men beseffen dat natuurbescherming alleen effectief kan
zijn als het een breed draagvlak heeft
onder de bevolking. Vandaar dat men
ook meer aan educatie ging doen
om op die manier mensen bewust te
maken. Zo is de vereniging gegroeid
naar zijn huidige vorm waarin educatie en voorlichting een heel centrale
plaats innemen.”
De IVN-afdeling De Ronde Venen
en Uithoorn bestaat momenteel uit
ongeveer 140 leden en zo’n 200
donateurs. De activiteiten zijn opgesplitst in een 12-tal werkgroepen. Zo
is er een werkgroep excursies, die
ondermeer de bezoeken aan Botshol
organiseert. De werkgroep onderwijs
richt zich vooral op de educatieve
kant. Er is een werkgroep ruimtelijke
ordening en milieu, een groep die zich
met de weidevogels bezig houdt, een
werkgroep uilen, er zijn werkgroepen
amfibieën en reptielen, vlinders en
libellen en de werkgroep planten.
Kortom, op vrijwel elk gebied van natuur en milieu zijn IVN-ers actief.
Alle informatie is te vinden op

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

Gerrit Hiemstra (links) en Bert Verweij hopen dat veel mensen op zaterdag een kijkje komen nemen om te genieten van de
bijzondere natuur en zijn bewoners in de Waverhoek. Kom vooral om te zien hoeveel moois er vlak bij huis is.
Euro Birdwatch
Op 2 oktober is er dus de Euro Birdwatch. Gerrit: “Voor ons is dat ook de
start van een nieuw seizoen EZVDMexcursies. Die fraaie afkorting
staat voor ‘Eerste Zaterdag Van De
Maand’. Elke eerste zaterdag van de
maand vertrekt er om 8.30 uur een
publieksexcursie vanaf het parkeerterrein bij de begraafplaats in Wilnis.
We houden dat heel laagdrempelig.
Je hoeft je er niet voor aan te melden
en het is voor mensen, die wat meer
van de natuur in deze omgeving willen weten, een unieke gelegenheid
om daar kennis mee te maken.”
Op twee oktober dus geen start in
Wilnis maar dan is de activiteit
geconcentreerd in natuurontwikkelingsgebied Waverhoek. “Dat is in de
noordoosthoek van de polder Groot
Mijdrecht Noord. Rijdend over de
Hoofdweg richting Het Gemaal aan
de Waver, is het de laatste weg rechts,
de Botsholsedwarsweg,” legt Bert
uit. “We hebben dan een tent op het
parkeerterrein. De bezoekers kunnen
daar alle informatie krijgen over de
activiteiten van onze IVN-afdeling.
Verder hebben we een stel kijkers
en telescopen klaar staan, waardoor
mensen de geweldige diversiteit aan
bijzondere vogels heel mooi kunnen
bekijken. Ondertussen zullen ook
leden van onze werkgroep tellingen
verrichten in het kader van de Europese Birdwatch. Over een paar weken
is er een belangrijke internationale
conferentie over biodiversiteit. Het
is de bedoeling dat de resultaten van
de waarnemingen die in meer dan 30
Europese landen tijdens Birdwatch
zijn gedaan, materiaal opleveren voor
verdere beleidsontwikkelingen op het
gebied van de biodiversiteit.”
Bert en Gerrit hopen dat veel mensen
op zaterdag een kijkje komen nemen
om te genieten van de bijzondere
natuur en zijn bewoners in de Waverhoek. En stiekem hopen ze dat
mensen zo enthousiast worden dat ze
zich als lid of donateur van IVN aanmelden. “Maar dat hoeft natuurlijk
niet. Laat mensen vooral komen om
te zien hoeveel moois er vlak bij huis
te zien is.”

PAUW Bedrijven:

‘Bij ons is de kerst al begonnen’
Hoewel we nog aan het idee moeten wennen dat de zomer toch echt
ten einde raakt, worden bij PAUW Bedrijven de voorbereidingen voor
de kerstperiode al getroffen. Veel bedrijven laten namelijk de complete
verzorging van hun kerstpakket bij PAUW plaatsvinden.“Per order
verpakken en samenstellen van pakketten is onze specialiteit. Of het nu
gaat om een kerstpakket, een promotionele actie of geschenkverpakkingen, vanaf de ontvangst van de goederen tot en met het verzendklaar
maken, wij zorgen er voor! Bedrijven kunnen zelf hun goederen inkopen
die wij vervolgens op de gewenste manier samenstellen. Maar de inkoop
van het pakket kan ook via onze partner, Dutch Christmas Gifts. Zij
verzorgen de inkoop, wij stellen samen en zorgen voor de afhandeling.
Afgelopen jaar hebben wij op deze manier zo’n 12.000 pakketten samengesteld. Een mooie samenwerking, en voor u een zorg minder! Uw
pakket is bij ons in goede handen!”, aldus vestigingsdirecteur Thomas
van Waardhuizen.
Wat voor bedrijf is PAUW?
Bij PAUW Bedrijven werken
mensen die een steun in de rug
nodig hebben bij het vinden van een
geschikte werkplek. Bijvoorbeeld
doordat ze door hun beperking een
langere inwerktijd nodig hebben.
Bij PAUW werken ook mensen die
langere tijd niet gewerkt hebben en
dus weer op gang moeten komen.
Velen kunnen via training en het
opdoen van werkervaring, doorstromen naar een reguliere baan.
Want onze arbeidsmarkt staat
binnenkort te springen om mensen
die willen en kunnen aanpakken.
De mogelijkheden en ontwikkeling
van de individuele medewerker
staan vanzelfsprekend centraal. Bij
PAUW Bedrijven werken mensen
die enthousiast en gemotiveerd zijn.
Dát maakt het werken met PAUW
Bedrijven bijzonder!
Industrie of dienstverlening?
Op de locaties van PAUW in Breukelen, IJsselstein en Nieuwegein
hebben we uiteenlopende soorten
productiewerk. Verpakken, montage,
assemblage en metaalbewerking:
uw productiewerk is bij ons in goede
handen. Ook in de dienstverlenende
sector is PAUW actief. De afdelingen schoonmaak en groenonderhoud
zijn in de gehele regio bij bedrijven,

instellingen en overheden te vinden
en onze catering timmert aardig
aan de weg. In Mijdrecht zit ons
kringloopbedrijf Kringkoop, wat
door hergebruik en afvalscheiding
een belangrijke bijdrage levert aan
het milieu. En wist u dat al zo’n 100
medewerkers, op basis van detachering, bij een van de bedrijven in
deze regio werken? Verrast door
onze mogelijkheden? Neem gerust
contact met ons op!
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Thomas van Waardhuizen, vestigingsdirecteur in Breukelen via 0346 - 262804.

www.pauwbedrijven.nl.
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Rij-impressie Aprillia RS250 Roké Motors

De laatste der Mohikanen
Deze week test Patrick Hesse een Aprilia RS250 bij Roké Motors in
Mijdrecht.
Vorig jaar kwam er een einde aan de
legendarische MotoGP 250cc klasse
en daarmee was ook het lot van de
tweetakt motor min of meer bezegeld. Voor de niet-liefhebber is de
tweetakt een stinkende, schreeuwende, aandachttrekkende motor. Voor
de liefhebber is het de meest pure
vorm van een racemotor. Het feit dat
een tweetakt motor niet bepaald mileuvriendelijk is en een totaal andere
powerband (vermogenskromming)
heeft dan een viertaktmotor, heeft
veel motorfabrikanten jaren geleden
al doen besluiten om de ontwikkelingen van de tweetakt te stoppen.
In de jaren zeventig, toen de Japanse
merken de wereld veroverden (en
men nog nooit van emisie-eisen had
gehoord), deden ze dat vooral met de
bloedsnelle tweetakt machines, die
jankend over 's Herenwegen jaagden
met een flinke rookwalm achter zich
aan slepend. Ik vond het machtig en
als er dan ook nog Castrol raceolie
door de benzine was gemengd, kon
ik het niet nalaten even flink te inhaleren. Zelf heb ik door de jaren heen
een aantal tweetakt machines in
mijn bezit gehad en blijf ik dit tot op
de dag van vandaag een geweldige

vorm van motorrijden vinden.
Aad van Roké Motors heeft een
Aprilia RS250 uit 1995 ingeruild
met slechts 19.000 km op de teller.
De paars/rode tweetakt racer voor
op de weg bevindt zich in puike
conditie en ik mag hem deze middag
eens lekker op toeren jagen; een
'klusje' dat mijn motorhart sneller
doet kloppen. Maar wanneer ik de
lichtgewicht naar buiten duw, zie ik
dat hij alles is wat ik niet ben: klein,
superslank en geen kilootje teveel
(als dat maar goed gaat komen!).
Ik zoek me rot naar de startknop en
dan staat Aad lachend achter me.
Hij heeft me vanuit zijn kantoor zien
klungelen. “Nee Pat, dit gaat nog
ouderwets met het kickstartertje,
hoor!”“Alsof ik dat niet weet,”
probeer ik me er betweterig uit te
kletsen. Na een paar trappen slaat de
machine aan en om warm te draaien.
Ik rij langzaam weg en terwijl ik
mijn buikspieren ergens op de tank
een plaatsje heb gegeven, realiseer
ik me dat dit een belachelijk gezicht
moet zijn: een veel te dikke grote
vent met een jet helm op een veel
te klein schreeuwend racemotor. Tot

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

overmaat ramp ben ik mijn motorlaarzen vergeten en rij ik op mijn
bruin-suede molières, waarmee het
opschakelen niet als vanzelfsprekend
gaat. Maar na een minuut of tien is
de motor op temperatuur en heb ik
mijn gène overboord gegooid (wat
kan mij het schelen, ik heb tenminste lol) en kan het gas echt open.
Daar breekt meteen de hel los, het
voorwiel gaat de lucht in en bij een
toerental waarbij bij een viertakt
motorfiets de kleppen gaan zweven,
doet deze Aprilia er een flinke schep
bovenop. Wat een feest! Mede door
het schitterende geluid verdwijnen
al mijn fatsoensnormen als sneeuw
voor de zon. Ik wil alleen maar nòg
harder en laat me volledig gaan.
Wanneer na een kwartiertje de redelijkheid zich weer van mij meester

maakt, gaat het gas eraf. Wat een
pretmachine zeg! Het maak niet uit
hoe oud je bent of wat voor postuur
je heb na een half uur op deze fiets
en je voelt je een jonge racegod.
Wie ook het ultieme racegevoel wil
ervaren, neemt de Aprilia RS voor
2.990 euro mee naar huis. Hij is in
prachtige staat en heeft net nieuw
rubber om de wielen. Je koopt bovendien ook een stukje motorhistorie,

want gezien de hedendaagse milieueisen zou dit wel eens de laatste der
Mohikanen kunnen zijn.
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel.: 0297-28 52 18
E.: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl
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Mercedes-Benz GLK 320 CDI 4Matic

Krachtpatser
Een aantal jaren geleden kondigde Mercedes aan te willen stoppen
met de G-Klasse. Waarschijnlijk een proefballon, want kort daarna verkondigde het merk de productie nog een aantal jaren voort te zetten.
Naast de ML vonden de Duitsers het nodig een tweede grote terreinauto op de markt te zetten, de GL. Een absurd grote terreinwagen.
En toen kwam de nieuwe trend:
kleine terreinauto’s. Ford kwam
met de Kuga, Audi werkte aan een
Q5, Volkswagen aan de Tiguan en
BMW timmerde al aan de weg met
de X3. Aangezien Mercedes niet
achter kon blijven kwam de GLK op
de markt. GLK staat voor Geländewagen Luxus Kompaktklasse.
Het is maar dat je het weet. De
ontwerpers hebben goed gekeken
naar de stoere hoeken van de
über-Geländewagen, de G-Klasse
en die hoeken wat afgezwakt door
ook wat stylingelementen van de
C-Klasse over te nemen. Resultaat
is een stoere city-jungle SUV, die
zijn debuut beleefde in de eerste
Sex and the City film. Wat zijn
stoere imago natuurlijk weer niet
helemaal ten goede kwam.
We pikken de GLK 320 CDI op bij
Cor Millenaar in Bovenkerk. Eerder
kregen we van hem de sleutels mee
van de zwarte G55 AMG die deze
pagina eerder sierde en in de weken erna voor veel reacties zorgde.
Het bedrijf van Cor is hét aanspreekpunt voor alle 4x4 Mercedessen in Nederland. Naast specialist
te zijn in G-Klasses levert Cor alle
4x4 modellen van Mercedes en
heeft hij een aparte tak opgezet
om deze auto’s om te bouwen naar
bijvoorbeeld grijs kenteken of om
te vormen tot racemonster voor de
zware Dakar-rally’s. Zodoende dat
hij ook een GLK onder handen nam
en deze op grijs kenteken zette.
Cors enthousiasme en passie voor
het merk komt in allerlei facetten
terug binnen zijn bedrijf. Zo staat
hij op het moment dat we de GLK
komen oppikken met twee jongens
van zijn werkplaats de auto grondig
in te soppen en af te spoelen. Tot
in detail wordt de auto opgepoetst.
Om te voorkomen dat al dit poetswerk verloren gaat als ik een plas
doorrijdt, het regent behoorlijk,
vraag ik een aantal poetsdoeken
mee om op de fotolocatie de auto
nog wat op te poetsen.
Op de dagen dat ik auto’s rijd

voor de krant, ben ik altijd op pad
met Patrick Hesse, huisfotograaf
van deze pagina. Hoewel we
beide weten waar goede auto’s
aan moeten voldoen, verschillen
we soms wel degelijk van mening.
Zo staat Mercedes in Patricks top
drie automerken, terwijl het merk
er bij mij net buiten valt. Met de
nadruk op ‘net’, want sinds de rit
met de verbluffende G55 is het
merk een behoorlijk aantal plekken
naar boven gestormd en wankelt de
nummer drie positie. Ik begrijp dondersgoed dat mensen dit merk op
nummer één hebben staan. Na mijn
kennismaking met de hagelnieuwe
C350 Avantgarde een paar jaar geleden viel bij mij direct het kwartje
waarom mensen blindelings voor
een Mercedes-Benz kiezen. Het zijn
simpelweg bizar degelijke en goede
auto’s. Sinds ze een nieuwe designslag hebben gemaakt vind ik de
modellen er qua styling ook steeds
meer op vooruit gaan. Mijn vrees
was echter dat, aangezien veel
aandacht besteed is aan het uiterlijk
van de GLK, het interieur en de
rijkwaliteiten vergeten zouden zijn.
Maar nee. De materialen voelen
degelijk aan, alle systemen werken
zoals je verwacht. Bij het wegrijden
merk je direct dat je met een Benz
onderweg bent. Alles voelt solide,
massief en degelijk aan. En uiteraard baad je in luxe. Zo hoef je de
auto slechts te vertellen wat je wilt,
en de computer voert je wensen
uit. Temperatuur wat lager, CD 2
aanzetten, airco uit, iemand opbellen; alles kan op spraak uitgevoerd
worden. Dit alles terwijl je in stilte
wegzoeft dankzij de zeventraps
automaat die zijdezacht schakelt
van verzet naar verzet.
Het pièce de résistance van deze
specifieke GLK ligt onder de motorkap. Daar vinden we een dikke 3.0
dieselmotor met 224 pk en 540 Nm
koppel. En dat is schadelijk. Niet
zo zeer voor het milieu (hoewel,
een verbruik van 1 op 12,7 is niet
superzuinig, maar redelijk te noemen), maar meer voor de bandjes.

tekst michael reuling

- foto’s: patrick hesse

Je moet over een hele beheerste
rechtervoet beschikken als je niet
constant alle 224 paardjes wilt aansporen. Het is zó verleidelijk. Maar
de bandjes gaan dus niet altijd zo
lang mee als dat je zou willen.

over megaveel laadruimte beschikt,
maar ook dat de prijs van deze GLK
best meevalt. Zo betaal je voor
deze uitvoering ‘slechts’ 45 mille,
waar je voor de alledaagse GLK al
snel 65 mille neertelt.

Het enige nadeel van een grijs
kenteken is volgens mij het feit
dat je een tussenwand hebt tussen
de laadruimte en de passagiersruimte. Voor lange mensen staat dat
synoniem voor: de stoel kan niet ver
genoeg naar achteren. Maar aangezien de GLK 320 CDI voorzien
is van een automaat, scheelt het
dat je niet constant hoeft te koppelen. Daarnaast heb je alleen nog
uitzicht uit het rechterachterraam.
Achteruit rijden doe je normaliter al op je spiegels, maar bij een
grijs kenteken ben je daar extra
op aangewezen. Voordeel van een
grijs kenteken is dat je niet alleen

Dus ondernemers opgelet; als
je eens wat anders wilt dan een
standaard bestelbus, toch in stijl en
comfort voor wilt rijden; kijk dan
eens naar een auto op grijs kenteken, zoals bijvoorbeeld deze GLK.
Uiteraard is Cor ook bereid andere
Mercedes-modellen onder handen
te nemen, dus er zit altijd iets tussen wat in de smaak valt.

Cor Millenaar BV
Legmeerdijk 25
1187 NR Amstelveen
Telefoon: 020-4534305
Website: www.cormillenaar.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.

Mercedes Benz
Gereden versie: Mercedes Benz
GLK 320 CDI 4Matic
Vermogen: 224 pk
0-100: 7,5 s
Top: 220 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 12,7 / 7,9 l/100km
Prijs gereden model: v.a. €
35.000,00 (grijs kenteken)
Alternatieven: Audi Q5, BMW
X3, Ford Kuga, Volkswagen
Tiguan, Volvo XC60
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Prins Bernhardlaan 1 te Vinkeveen

Ringdijk 29 te Vinkeveen

In het centrum van Vinkeveen net achter de Lintbebouwing
bevindt zich deze charmante vrijstaande woning op een perceel
eigen grond van 340 m2.

Prachtige twee-onder-een kap woning gelegen aan een weg
zonder doorgaand verkeer en aan de Ringvaart met ligplaats
voor uw boot. Vanaf de ligplaats bent u in ca. 10 minuten varen
op de Vinkeveense plassen! Dit bijzondere herenhuis heeft een
zonovergoten tuin en parkeerruimte voor twee auto's.
Binnen geniet dit herenhuis van veel lichtinval door de vele
raam- partijen en is er een ruimtelijke indeling door het hoge
plafond in de living met vide.

Bijzonderheden:
• De tuin op het Zuiden is fraai aangelegd met gazon en rondom
de woning is er een houten omloop en een terras gemaakt
• De voormalige garage doet dienst als logeerkamer
• Vloeroppervlakte ca. 135 m2, 4 slaapkamers

HERENWEG 167 VINKEVEEN
TEL.: 0297 - 263 219

Vraagprijs: € 529.000,- k.k.

HERENWEG 167 VINKEVEEN
TEL.: 0297 - 263 219

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

WWW.DEPLEKBIJUITSTEK.NL
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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 39week 39
Kruiswoordpuzzel

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

Aanbieding
Aero
Bang
Bereikbaar
Bidstoel
Botsing
Boycot
Bruidsschat
Bijna
Connaisseur
Decennium
Decreet
Gemakkelijk
Meetlat
Meubel
Nachtglas
Onordelijk
Opbeller
Passer
Polygamie
Racer

Sudoku week 39

Rodin
Sofa
Toasten
Uranus
Vuurvast
Wasketel
Zoemen
IJsbreker

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

Oplossing puzzels week 38
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NVM OPEN
HUIZEN DAG
ZATERDAG 9 OKTOBER
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

HERENWEG 167 VINKEVEEN
TEL.: 0297 - 263 219

Groenland 52 te Vinkeveen
Royale uitgebouwde middenwoning op eigen grond met twee
dakkapellen en een parkeerplaats op eigen terrein.

Vraagprijs: € 297.500,- k.k.

WWW.DEPLEKBIJUITSTEK.NL

Genieten op Amstelland Live
Afgelopen zaterdag stond De Meijert in het teken van Amstelland Live, de Ultimate
70's, 80's en 90's Party. De organiserende Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn had prima
DJ's gecontracteerd en bij de live-act Agogo, voor de gelegenheid uitgebreid tot een
negenmans-formatie, ging het dak eraf. De opbrengst voor het goede doel, de Stichting4Life bedroeg 5.000 euro. Hobbyfotograaf Bob Poortvliet (14), zoon van een van
de leden, maakte de foto's.				
foto's bob poortvliet

28		

OPE

NH

OPE

NH

DE GROENE VENEN

UIS

UIS

OPE

NH

OPE

NH

UIS

OPE

NH

UIS

UIS

OPE

OPE

OPE

NH

OPE

NH

UIS

UIS

NH

NH

UIS

UIS

OPE

NH

OPE

NH

UIS

UIS

