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Van de wal in de sloot ...
Slaaprijden blijkt de oorzaak van een eenzijdig ongeluk, waarbij een tankwagen met melkroom op de kaarsrechte A2 tussen
Vinkeveen en Amsterdam in de sloot belandde. De bestuurder, een 52-jarige man uit De Veenhoop, klom zonder verwondingen
uit zijn truck, maar is voor controle toch naar het ziekenhuis geweest. Een opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.
Duikers van de brandweer hebben het water nog onderzocht op mogelijke slachtoffers. Op de A2 zijn twee rijstroken enige
tijd afgesloten geweest voor de hulpdiensten; dat leidde tot enkele kilometers file. Het bergen van de vrachtwagen heeft tot
middernacht geduurd. 					
			
foto peter bakker

... en van de regen in de drup
Bij het reisbureau zijn de reizen naar de zon niet aan te slepen, bioscopen en musea draaien overuren en
ook de woonwarenhuizen deden de afgelopen weken goede zaken. Dat geldt ook voor de Mijdrechtse
parapluleverancier Impliva.
Normaal gesproken verhandelt het
bedrijf in de zomer zo'n tienduizend
paraplu's per week, maar met dit
natte weer is dat opgelopen tot
bijna 300.000 per week. Die zijn
niet alleen bestemd voor Nederland,
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kameryck klassiek
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avond
concerten

25 t/m 28 augustus 2011
Presentatie Bram van der Vlugt

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

maar weten hun weg te vinden door
heel Europa, waar de afgelopen
weken op veel plaatsen sprake was
van extreme regenval. En zodoende
kon directeur René Valkhoff voor
de microfoons van Radio 2 en BNR

Nieuwsradio, voor de camera van
SBS Hart van Nederland (foto) en
in de Gooi- en Eemlander en het
Haarlems Dagblad vertellen waar
zijn bedrijf al ruim 40 jaar specialist in is: het leveren van paraplu's
over de gehele wereld. “We hebben
permanent 5 à 6 uitzendkrachten
in de weer om de bestellingen weg
te krijgen. Onze klanten willen zo
snel mogelijk hun paraplu's in huis
hebben.”
Door het slechte weer van de afgelopen weken boekten flink meer
mensen een trip voor later deze
zomer. In aantallen kochten vorige
week ruim 5 procent meer mensen
een reis dan in dezelfde week vorig
jaar. Een week eerder lag dat zelfs
bijna 15 procent hoger, de week
daarvoor 7,7 procent.

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

TE KOOP
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HERENWEG 167 VINKEVEEN
TEL.: 0297 - 263 219

Herenweg 276- A005 te Vinkeveen

Charmante en in goede staat verkerende (recreatie)woonark met directe vaarverbinding naar de
Vinkeveense plassen. Het perceel grond waaraan de ark is gelegen van ongeveer 200 vierkante meter tuin
kan zowel in koop, erpacht als in huur worden geleverd.

Vraagprijs: € 125.000,- v.o.n.

WWW.DEPLEKBIJUITSTEK.NL



Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels  Garagedeuren  Gevelbekleding
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste  Uitbouwen  Windschermen

KUNSTSTOF
DAKKAPPELLEN •

Kunststof dakkapellen

in iedere gewenste indeling, geplaatst in 1 dag.

• HOUTEN SERRES

Houten serres

bekijk dit prachtexemplaar bij de geitenboerderij
in het Amsterdamse bos.

Showroom Mijdrecht is de hele zomer geopend.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.
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Zetterij 1
• Amstelveen • 0297-284970 • di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur en za 10.00 - 16.00 uur
Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur en za 10.00 - 14.00 uur • www.voku.nl

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor

€ 3.997,

€ 5.497,

50

50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor

€ 7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

2 jaar 0% rente.

Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de
helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende).
En de andere helft over twee jaar; rentevrij. In de tussentijd betaal je geen rente. En ontvang je wel meteen
5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen
herkennen kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij?

Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai i30
Hyundai i30 CW

Contante waarde
van het goed

Aanbetaling/
inruil (50%)

Totale
kredietbedrag

Maandelijks
termijnbedrag

Debetrentevoet/jaarlijks
kostenpercentage

Duur van de
overeenkomst

Kredietvergoeding

Totaal te betalen
bedrag

€ 7.995,00
€ 10.995,00
€ 14.495,00
€ 15.245,00

€ 3.997,50
€ 5.497,50
€ 7.247,50
€ 7.622,50

€ 3.997,50
€ 5.497,50
€ 7.247,50
€ 7.622,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

24
24
24
24

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.997,50
€ 5.497,50
€ 7.247,50
€ 7.622,50

TM

www.hyundai.nl/rovemij

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen
afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk
van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de
consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen.
Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met datum koopovereenkomst vanaf
15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 september 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure.
Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft
een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in financiering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518).
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Een bewolkt weekend
Na het weekend een paar dagen
met zomerse temperaturen. Maar
dit weekend nog veel wolken en
een paar buien. De oorzaak is een
hogedrukgebied dat boven Engeland
ligt. Daardoor ontstaat een noordwestelijke stroming en die neemt
bewolking en wat buitjes mee.
Zaterdag is er vrij veel bewolking
en de zon moet best wel moeite
doen om er door heen te komen; de
kans op een buitje is vrij klein. De
temperatuur ligt overdag rond de 19
graden en ’s nachts ca. 10 graden.
Er komt een matige wind uit noordwestelijke richting.
Zondag is er vrij veel bewolking,
maar de zon krijgt nu iets meer
kans. De temperatuur ligt overdag
zo rond de 20 graden en in de nacht
wordt het ca. 12 graden. De wind
komt uit noordwestelijke richting en
zal matig van kracht zijn.
De nieuwe maand begint met een
hogedrukgebied boven het noordelijke deel van Europa. De wind
draait en zal meer warmere lucht
aanvoeren, de temperatuur gaat
naar de 25 graden toe. Alleen
halverwege de week komt er weer
een lagedrukgebied onze kant op
wat dan weer koelere lucht en buien
met zich mee brengt.
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Reconstructie Baambrugse Zuwe Vinkeveen Luistervink
In opdracht van de gemeente De
Ronde Venen reconstrueert aannemersbedrijf Dura Vermeer ongeveer 880 meter van de Baambrugse Zuwe, het deel vanaf de
Herenweg tot huisnummer 128E.
Deze ingrijpende werkzaamheden starten in oktober 2011 en
duren zo’n 14 maanden. Na de
reconstructie zal dit deel van de
Baambrugse Zuwe niet meer verzakken.
De Baambrugse Zuwe ligt op een
veenpakket dat langzaam inklinkt.
Daardoor verzakt het wegdek, dat
niet zo heel veel hoger dan het waterpeil van de Vinkeveense Plassen
ligt. Om de weg berijdbaar te houden, moest regelmatig een nieuwe
laag asfalt worden aangebracht.
Na een onderzoek van ingenieursbureau GeoDelft heeft de Rondeveense gemeenteraad gekozen voor
een structurele oplossing van de
verzakkingsproblemen. Het plan
van Dura Vermeer is een concrete
invulling van dit Rondeveense uitgangspunt. Een structurele aanpak
is op de lange duur goedkoper en
betekent een hoger onderhoudsniveau van de weg. Doordat de reguliere ophogingen van de weg niet
meer nodig zijn, hebben omwonenden en bedrijven ook minder hinder
van wegwerkzaamheden.
Doordat de nieuwe weg onderheid wordt, is verzakken niet meer
mogelijk. Alleen voor een klein
deel van de 880 meter wordt uit
kostenoverwegingen gekozen voor
een alternatieve aanpak. In het
asfalt van de Baambrugse Zuwe
worden gaten geboord, waardoorheen betonnen heipalen worden
geslagen. Op het bestaande asfalt
wordt vervolgens een betonnen

Bloed, zweet en
tranen

De afgelopen weken stond de Baambrugse Zuwe weer regelmatig onder water en veel
bewoners kunnen dan ook niet wachten totdat de werkzaamheden beginnen. Een
aantal ondernemers maakt zich echter grote zorgen over hun bereikbaarheid, omdat
de weg ruim een jaar dicht gaat voor doorgaand verkeer.
foto peter bakker
dek gestort, waarop in een later
stadium een asfaltdeklaag wordt
aangebracht.
Planning werkzaamheden
De start van de werkzaamheden is
zo gepland, dat de recreatieve sector er maar één vaarseizoen hinder
van ondervindt. De aannemer gaat
op maandag 3 oktober aan de slag.
Vanaf die dag tot eind 2012 is geen
doorgaand gemotoriseerd verkeer
meer mogelijk op de Baambrugse
Zuwe.
Fietsers en voetgangers kunnen
de Baambrugse Zuwe tijdens de
reconstructie wél blijven gebruiken
als doorgaande route. Zij worden
namelijk op een veilige manier
langs het werk geleid.
Als eerste wordt in oktober zo’n
80 meter wegdek ter hoogte van
Baambrugse Zuwe 128E onder
handen genomen. Steeds in delen
van zo’n 80 meter werkt Dura Vermeer richting de Herenweg.
Tijdens de wegreconstructie is enig
ongemak voor de omwonenden
onvermijdelijk. Degenen die aan
een wegdeel wonen dat gerecon-

Baambrugger veroorzaakt dodelijk ongeval in Utrecht
Bij een aanrijding tussen twee auto's raakten op maandagmiddag 25
juli twee mensen gewond. Eén van hen overleed later in het ziekenhuis.
Een 23-jarige man uit Baambrugge, die de veroorzaker was van het
dodelijk ongeluk, werd gisteren voorgeleid op verdenking van doodslag.

Rond 15.35 uur reed een 37-jarige
automobilist uit Utrecht over de
Cartesiusweg in de richting van de
Amsterdamsestraatweg. Bij hem in
de auto zat een 29-jarige plaatsgenoot. Zij werden met hoge snelheid
van achteren aangereden door een
23-jarige automobilist uit Baam-

brugge. Door de aanrijding raakte
de auto van de Utrechter van de
weg en botste tegen een boom.
De auto van de Baambrugger kwam
op het weggedeelte voor het tegemoetkomende verkeer tegen een
boom tot stilstand.
Gezien de ernst van de aanrijding
kwamen alle hulpdiensten, ambulance, brandweer en politie ter plaatse.
Ook werd een traumahelikopter
ingezet.
Beide Utrechters werden per ambu-
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strueerd wordt, kunnen zo’n twee
maanden lang niet met de auto
op hun erf komen. In die periode
kunnen ze hun auto’s parkeren op
speciaal aangelegde c.q. aangewezen parkeerplaatsen. Hiermee
probeert de aannemer de overlast
voor omwonenden tot een minimum
te beperken.
Meer informatie
Op www.baambrugsezuwe.nl is uitgebreide informatie te vinden over
het reconstructieproject. Uw vragen
kunt u sturen aan het e-mailadres
info@baambrugsezuwe.nl.
Hebt u verder nog vragen? Dan
kunt u contact opnemen met Rolf
Esveld, die namens de gemeente
het project leidt. Hij is bereikbaar
op T. 06 53 26 18 73 of E. info@
mctriplea.nl. De projectleider is in
verband met zijn vakantie overigens
pas na 15 augustus te bereiken.
Met uw vragen kunt u ook terecht
bij Sofie van Schaik, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Zij is
bereikbaar op T. 06 22 80 38 05.
Zij is tot 1 augustus op vakantie.

lance naar het ziekenhuis gebracht.
Daar overleed de 29-jarige Utrechter aan zijn verwondingen. De
Baambrugger raakte niet gewond
en hij werd aangehouden.

Uit getuigenverklaringen bleek dat
de Baambrugger met hoge snelheid
over de Cartesiusweg had gereden
en dat naast hem een andere auto
met eveneens hoge snelheid reed.
De bestuurder van deze auto, vermoedelijk een zwarte BMW cabrio
3-serie, is na het ongeval doorgereden.
De politie is nog op zoek naar deze
bestuurder.
Het Openbaar Ministerie verdenkt
de bestuurder die betrokken was bij
het dodelijke ongeluk op de Cartesiusweg in Utrecht van doodslag en
poging tot doodslag. De verdachte is
gisteren voorgeleid bij de rechter.
Justitie wilde de verdenking tegen
de Baambrugger bij het ter perse
gaan van deze editie nog niet verder toelichten, maar bij doodslag
gaat justitie er vanuit dat de dood
opzettelijk, maar niet met voorbedachte rade, is veroorzaakt.
In Nederland kan de straf in zo'n
geval variëren van 4 jaar tot levenslang.
foto rob van de weerdt

Alhoewel velen gedacht zullen
hebben dat het tijd werd de mannen met de witte jassen en zwarte
koffertjes aan te laten rukken,
vond ik dat er nog iets rechtgezet
moest worden. Na vorig jaar op
de derde dag de pijp aan Maarten
te hebben moeten geven, togen
we dit jaar toch maar weer naar
Nijmegen. Mijn echtgenote zou
als waakhond acteren. De hoeven
in de ‘Geh Wohl’, de schoenen ingespoten tegen het aanstormende
water dat volgens verwachting
uit de lucht zou plenzen en een
poncho die voldoende bescherming
zou bieden. Meer dan veertigduizend mensen aan de start. Wonder
boven wonder ontwaarde ik de
Vinkeveense dames Plonia en
José, die samen 70 kruisjes bijeen
trappelden. Zie je op TV de beelden van enorme aantallen mensen
die de lopers gadeslaan en proef
je het feest, als deelnemer word je
bevangen door een gevoel dat zich
niet laat omschrijven. Op de derde
dag bijvoorbeeld, als de zeven heuvelen beklommen moeten worden
(het zijn er overigens maar vier),
is de weg vanaf Groesbeek tot Nijmegen omzoomd door vele rijen
enthousiast publiek. Samen met
een peloton mariniers beklommen
we de heuvels in een tempo dat we
vooraf niet voor mogelijk hadden
gehouden. Het laatste uurtje van
de tocht bestond uit een goedmakertje van de weerman. Een wolkbreuk geselde het lange lint van
lopers, dat door het aantrekken
van de poncho’s veranderde in een
waar kabouter Plop festival. Het
meisje dat op dag twee uithuilend
bij haar moeder op een bankje
zat, liep weer monter mee. Op dag
vier stonden we aan de start en
zagen een jongetje dat tussen zijn
ouders in op pad ging. Verschrikkelijk hinkepinkend, maar aan
het einde van de dag was ook hij
over de meet gekomen. Wat een
karakter voor zo’n jong ventje.
Via Malden, een groot massaal
volksfeest, begonnen we aan
de Via Gladiola. Als deelnemer
bevind je je in een soort roes en
laat je de feestvreugde maar over
je heen komen. Je kunt niet anders
dan respect opbrengen voor hen
die op hoge leeftijd of met belemmeringen de tocht volbrengen. Die
aardige meneer van 83, die samen
met zijn vrouw van 82 de tocht
voor de zoveelste keer uitliep. De
malloten die op de meest vreemde
schoeisels willen opvallen laten we
maar voor wat ze zijn. Wat mijzelf
betreft, ik ben tevreden. Terwijl
er zich in mijn lijf een gevecht
afspeelt dat je op voorhand niet
kunt winnen, heb ik voor mijn
gevoel iets rechtgezet. Dat alles
onder het motto ‘Geef nooit op’.
Mijn waakhond verdient ook een
veer. Samen uit, samen thuis.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon: ‘Als dit uit
de hemel is..’
Zondag 31 juli zendt Horizon het
eerste deel van een serie van zes
gesprekken uit over het thema: ‘Als
dit uit de hemel is….’ Deze titel naar
aanleiding van een uitspraak van
de Farizeeër Gamaliël ‘Als dit uit
de hemel is, kunnen jullie het niet
bestrijden’. Deze aflevering gaat
over Jezus. In de geschriften van het
Nieuwe Testament komt men niet
in contact met de historische Jezus,
maar met de Christus van het geloof.
Aan de discussie nemen deel: Wim
Bos, Protestantse Gemeente, Mijdrecht; Anton van Hilten, Pastoraal
medewerker, Protestantse Gemeente, Uithoorn; Henk Lamboo, lector,
Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper, Mijdrecht en Ingrid
Lambregts-van Nobelen, wethouder
Gemeente De Ronde Venen, Wilnis.
Presentatie: Riet Ramp. Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van 9-10
en van 17-18 uur via Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Groot theaterfeest op de Pr. Beatrixschool
Op Pr. Beatrixschool in Wilnis zijn
twee feesten gevierd. Naast het
jaarlijkse eindfeest vierde de school
dit jaar het veertigjarig jubileum.
Voor deze speciale dag reisde
theaterschool ‘Zonder Blabla’ af
naar Wilnis. Na een spetterende
introductieshow gingen de kinderen
zelf aan de slag. Alle groepen hebben onder leiding van de leerkracht
en een instructeur een theateract
voorbereid. Het thema was ‘het
reisbureau.’ Elke groep had een
eigen vakantieland, waaraan een

act was verbonden. De ouderraad
had voor een heerlijke versnapering
gezorgd, namelijk een suikerspin of
popcorn. Alle ouders waren uitgenodigd voor een fantastische show!
Een uur lang hebben de kinderen
diverse vakantielanden uitgebeeld,
waaronder fietsen in Nederland,
eten bij de Chinees en mimespelers
uit Frankrijk. Er is genoten van een
spectaculaire en gezellige dag. De
kinderen gingen moe maar voldaan
weer naar huis.

17 augustus: Wilnis en omstreken op klompen
Woensdag 17 augustus wordt er opnieuw gestreden om de Gouden Klomp
tijdens de Klompenrace op het Wilnis Festival. Vanaf de brandweerkazerne
op stap en een kilometertje rennen of je leven er van af hangt. Brandweer
Wilnis, die het evenement organiseert, verheugt zich er nu alweer op.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen op
2 augustus
Dinsdag 2 augustus organiseert
Klaverjasclub Onder Ons weer
een zomerprijskaartavond voor
iedereen die van kaarten houdt,
dus ook voor vakantiegangers
en recreanten. Er zijn weer veel
mooie prijzen te winnen. Er worden drie partijen gespeeld van 16
gifjes. Let op: de locatie is niet in
het Meertje, maar bij Bar- Bistro
Proosdij Haven, Herenweg 276
te Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.
U kunt uw auto parkeren recht
tegenover op het parkeerterrein.
De volgende kaartavond is dinsdag
6 september.

Vinkeveen

Jaarlijkse rommelmarkt voor RK Kerk
Op zaterdag 6 augustus zal het
weer een drukte van belang zijn
op het kerkplein aan de Kerklaan
in Vinkeveen. Dan wordt tijdens
de jaarlijkse rommelmarkt een
groot aantal spullen, boeken en
andere frutsels aangeboden, die
de afgelopen maanden in grote
hoeveelheden zijn ingebracht. De
opbrengst van de markt komt ten
goede van de H. Hart kerk.
Ook kunnen belangstellenden de
kerk bezichtigen en eventueel de
toren beklimmen, dit alles onder
klanken van het door Wander
Beekes in 1827 gebouwde monumentaal kerkorgel.
De rommelmarkt vindt plaats van
10.00 – 16.00 uur.

Wil je echt iets leuks doen is het
zaak je snel in te schrijven voor de
race die in het Wilnisser Centrum
gaat plaatsvinden. Heel Wilnis zal
aan de boorden van de af te leggen
route plaatsnemen om te zien hoe de
deelnemers het er van af gaan brengen. Beweegt agrarisch Nederland
zich meestal op ons oer-Hollandse
schoeisel, nu is het de beurt aan de
niet agrariër om te laten zien dat ook
zij het klepperen van de klompen als
leuk ervaren. Het is een evenement
voor jong en oud, man of vrouw, maar
je moet wel minstens vijftien jaar oud
zijn. De start zal zijn bij de brandweerkazerne, vervolgens via de Pieter Joostenlaan naar de Herenweg,
Raadhuistraat en Kon. Julianastraat
naar de N212. Via de Achtervaart
foto peter bakker

Volop prijzen bij
Jumbo Vinkeveen
Vorige week donderdag stond er
een wel hele speciale gebeurtenis op het programma bij Jumbo
Vinkeveen. Mevrouw Schreurs
uit Vinkeveen had met het oplossen van de Jumbo woordzoeker
één minuut gratis winkelen
gewonnen.
Samen met haar nicht had zij de
winkel van tevoren nog even verkend; hierna ging de minuut in en
werd er fanatiek gewinkeld. Uiteindelijk werd er voor iets meer dan
honderd euro bij elkaar gewinkeld,
een mooi resultaat voor 1 minuut!
Met een big shopper vol boodschappen en een mooie bos bloemen ging
mevrouw Schreurs huiswaarts.
Kleurwedstrijd
Naast het oplossen van de puzzel
was er ook nog een kleurwedstrijd.
De winnaars hiervan waren Wouter,
Ellemijn en Boet, zij wonnen allemaal een speelgoed cadeaubon
en een lekkere zak snoep.
Twee andere winnaars waren helaas op vakantie, zij zullen hun prijs
later ontvangen.

naar het Speelwoud aftikken bij feestent in het Speelwoud waar ook de
prijsuitreiking plaatsvindt. Onderweg
wordt er gestempeld bij Nant Hartel
en bij de Slijterij voormalige Wijnhandel de Zwart.
Prijzen
Voor de winnaars liggen er gouden,
blauwe en rode klompen klaar. Wie
wil die nou niet in de wacht slepen?
Jij toch ook, meld je snel aan op

www.wilnisfestival.nl/woensdag.
Daar kun je onder het kopje programma woensdag het deelnemersformulier downloaden. Zorg dat je er
bij bent!
Sponsor
De klompenrace wordt mogelijk gemaakt door Advisor Automatisering.

De Zwaluw steunt Afrikaanse schoolkinderen
Het afgelopen schooljaar hebben de kinderen en ouders van basisschool De Zwaluw uit Nes aan de Amstel
het project Timau in Kenia gesteund. Het doel van dit project is de schoolopleiding van een weeskind te
bekostigen tot het moment dat het kind zelfstandig kan wonen en leven.
De laatste dag van het schooljaar
werd feestelijk afgesloten door
“Afrika in school”. De kinderen
kregen workshops dans, zang,
djembé, koken, Afrikaanse maskers
en sieraden maken, die met veel
enthousiasme werden ontvangen.

De laatste twee schoolweken stonden in het thema ‘Afrika’. Het thema
werd ingeluid door de Afrikaanse
verhalenverteller Adrie Gloudemans.
Door zijn interactieve manier van
vertellen werden alle kinderen van

groep 1 tot en met groep 8 uitgedaagd om actief mee te doen. De
dagen daarna gingen de kinderen samen met hun leerkracht werken over
Afrika: knutselen, schrijven, dansen,
film kijken en nog veel meer.

’s Middags gaven de leerlingen een
demonstratie van de workshops op
het schoolplein voor alle ouders en
mensen uit het dorp. Het enthousiaste publiek en de fantastische
opbrengst van de collecte voor
Timau waren een perfecte afsluiting van een geslaagd schooljaar op
De Zwaluw.

Golfpark Wilnis gekozen tot Golfbaan 2011 van Provincie Utrecht
Golfpark Wilnis is uitgeroepen tot
Golfbaan van het Jaar 2011 voor
de Provincie Utrecht. Dat blijkt uit
de uitslag van De Golfbaan van het
Jaar Verkiezing, die is georganiseerd
door Bestegolfbanen.nl. De onderscheiding is een flinke opsteker voor
het golfpark en voor Golfclub Veldzijde, nu de uitbreiding naar 18 holes
een feit is geworden. Landelijk werd
de Best Golf & Country Club door de
vakjury uitgeroepen tot winnaar van
de Golfbaan van het Jaar Verkiezing
2011. Efteling Golfpark wist zowel
de zilveren als de bronzen award in
de wacht te slepen.
Golf- & Countryclub Liemeer won
de award voor de Provincie ZuidHolland. Woensdag a.s. worden de
prijzen uitgereikt.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Vorige week hebben
weer diverse inwoners uit De Ronde
Venen meegelopen
in de Vierdaagse van
Nijmegen. Plonia en
José uit Vinkeveen
hebben de wandeltocht dit jaar samen
voor de 70 keer
volbracht, 'onze eigen' Paul Bosman liep 'm helemaal uit, andere liepen 'm voor het
eerst en sommigen misschien ook wel voor het laatst. Op de foto toont een trotse
delegatie uit Abcoude en Baambrugge hun behaalde kruisjes: v.l.n.r.: Evelien Smink
(1e keer), Loes Munnik (20x), Cor Both (8x), Monique van Oostveen (5x) en Toos van
der Weijden (1x).

Maandagochtend
jl. werd hulp van de
brandweer ingeroepen
door een voorbijganger die al een paar
dagen de reiger had
zien zitten op een smal
balkon op de Vermogenweg in Mijdrecht.
Het balkon was zò smal dat de reiger niet op eigen kracht kon wegvliegen. De brandweer riep
ook de hulp in van de dierenambulance, maar nadat die na ruim een half uur nog steeds niet ter
plaatse was, heeft de brandweer geprobeerd de reiger te vangen. Dit lukte en de reiger vloog
zonder verwondingen zijn vrijheid tegemoet.		
foto's peter bakker
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Kort Nieuws
Baambrugge

Dorpsloop op
21 augustus
De 21e editie van de Baambrugse
Dorpsloop over exact 10 kilometer
wordt vrijdagavond 19 augustus
2011 gelopen. Gelijktijdig is er een
prestatieloop over 4 kilometer en
de 1 km run. De start van de 10
km wedstrijd is om 19.35 uur vanaf
de Kleiweg in Baambrugge, vijf
minuten eerder start de 4 km prestatieloop terwijl de 1 km run al om
19.05 uur start. Inschrijving voor de
10 en de 4 km kan nu al via de website. Op de dag van het evenement
hoeven de deelnemers dan alleen
hun startnummers op te halen in het
clubgebouw van organisator IJsclub
Baambrugge. Het clubgebouw ligt
nabij de nieuwe skeeler- annex landijsbaan in Baambrugge. De kosten
voor deelname aan de 10 km wedstrijdloop zijn bij voorinschrijving 6
euro, voor deelnemers aan de 4 km
4 euro. De 1 km run deelnemers
betalen slechts 3 euro en kunnen
zich op de dag van het evenement
opgeven. Info en aanmelding:

www.dorpsloopbaambrugge.nl.

Abcoude

In de benen voor
spierziekten
Geniet u met dit weer ook zo van
een lekkere fietstocht of uitgebreide
wandeling, lekker zwemmen en
sporten? Voor veel mensen met een
spierziekte is dat minder vanzelfsprekend. Van 11-17 september
vindt daarom weer de jaarlijkse
collecte plaats van het Prinses
Beatrix Fonds om geld op te halen
voor wetenschappelijk onderzoek
naar spierziekten en bewegingsstoornissen en om de kwaliteit van
leven van patiënten en hun familie
te verbeteren. Loopt u mee?
We zoeken nieuwe collectanten
voor verschillende straten in
Abcoude. Informatie en aanmelden:
nicoline.smoor@licht-ruimte.nl of
anjoheijman@hetnet.nl.

Abcoude
Dinsdagmiddag raakte een motorrijder licht gewond bij een ongeluk op de Westerlandweg in Mijdrecht. De motorrijder reed over de
Westerlandweg richting de Molenland toen hij geen voorrang kreeg
van een automobilist op de Schattekerkerweg. De motor raakte
de auto aan de zijkant en kwam ten val. Het ambulancepersoneel
heeft de man gecontroleerd die slechts lichte verwondingen bleek
te hebben. De auto en motor liepen blikschade op. 		
foto peter bakker

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

Jeu de Boules met
barbecue

Maandagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd in verband met
een gewonde vrouw op een eiland in Vinkeveen.
De ambulancemedewerkers zijn door een omwonende met een bootje
naar het eiland gebracht. De brandweerboot bracht de vrouw vervolgens aan wal. De vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het
AMC in Amsterdam. 			
foto peter bakker

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

Op woensdag 10 augustus vanaf
15.00 uur kunt u bij de Stichting
Tympaan in Abcoude jeu de boulen
op de mooie jeu de boules-baan!
Het spel begint om 15.00 uur.
Vanaf 17.00 uur kunt u genieten
van een heerlijke bbq!
Voor de bbq kunt u zich tot vrijdag 5
augustus aanmelden bij YourHome,
tel 0294 280990 (van 9 tot 12.30
uur). Deelname aan het jeu de
boulen is gratis; de kosten voor de
bbq bedragen 9 euro p.p. Natuurlijk
hebben we het weer niet zelf in de
hand, maar voor de kwaliteit van de
rest van het programma staat Tympaan garant. Gezien het succes van
andere activiteiten, moet dat dus
wel goed komen. Stichting Tympaan,
de Angstelborgh, Dorpszicht 22,
Abcoude, tel. 0294 284824.
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

Familieberichten

DE GROENE VENEN

Ja hoor, ze zijn er weer: wespen!
Naast de vele plezierige kanten van de zomer, zijn er ook een aantal
mindere kanten waar we ons op zullen moeten instellen. Wespen
bijvoorbeeld. Iedereen kent ze en velen van ons hebben al eens aan
den lijve ondervonden hoe pijnlijk een steek van zo'n beestje kan
zijn. Ook in dit geval is voorkomen beter dan genezen. Het is daarom
nu tijd voor actie, want één nest kan in het najaar wel uitgegroeid
zijn tot enkele duizenden wespen!
is dat er een tekort aan suikers in
Een wespen volk bestaat uit een
koningin en een heleboel werksters. het nest is en de wespen zoetigheid
buiten het nest gaan zoeken en dat
Een volk leeft maar één jaar en
menu bestaat uit uw frisje, wijntje,
sterft aan het begin van
ijsje, appel, enzovoorts. De kans om
de winter zodra het gaat
vriegestoken te worden is enorm
zen. Aan het eind van de
toegenomen.
zomer worden er uit enkele
tientallen eitjes koninginAu! (en nog een paar lelijke
nen en mannetjes geboren. De
woorden)
mannetjes sterven vrijwel direct
Een wespensteek is altijd pijnlijk.
na de paring en de jonge koninginWespen hebben geen weerhaakjes
nen overwinteren op een beschutte
aan de angel en kunnen telkens
plaats. Ze kan in haar winterslaap
opnieuw steken. Een steek is een
probleemloos bevriezen (!) en
aantal uren tot zelfs een paar
ontwaakt pas in het voorjaar. De
dagen flink pijnlijk, en gaat vaak
tamelijk grote wespen (20 mm) die
gepaard met een fikse zwelling ter
in het vroege voorjaar te zien zijn,
plaatse. Als u allergische reacties
zijn dus altijd de jonge koninginkrijgt ga dan met spoed naar een
nen. Zij voedt zich en begint met
(huis)arts of ziekenhuis.
de bouw van een nieuw nest(je) en
legt daar ongeveer 10 eitjes in. Het
Voorkom narigheid
liefste bouwen zij hun nest op een
De wespen zijn nu dus al druk,
schemerige plaats. Dit kan onderalleen vallen ze ons nog niet
gronds, bijvoorbeeld in een oude
lastig. Wees alert en volg bijvoormollengang, of bovengronds, zoals
beeld een wesp naar zijn nest.
in een spouwruimte zijn. Na 7-10
Nu bestrijden voorkomt een boel
dagen komt de larve uit het eitje.
ongemak. Bij de meeste wespenDe larve groeit 1-2 weken en gaat
nesten zie je alleen de uit/invlieg
zich dan verpoppen. Hieruit komen
opening. Daar is het een drukte
ongeveer een maand na de bouw
van belang. Het dichtstoppen van
van het nest de eerste werksters,
deze uit/invlieg opening heeft geen
die voedsel gaan zoeken en het nest
verder uitbouwen. Hoe meer ruimte, zin, omdat de wespen net zolang
zullen zoeken of knagen tot ze een
hoe groter het nest kan worden. De
andere uitgang hebben gevonden of
werksters zijn 10-15 mm lang. De
gemaakt. De wespen worden hierkoningin verlaat nu het nest niet
meer en legt alleen nog maar eitjes. door ook agressief en dat maakt
een bestrijding moeilijker. Heeft
u last van een wespennest is het
Aan tafel
raadzaam om de bestrijding door
Wespen zijn voornamelijk vleeseen ervaren ongediertebestrijder
eters. Vliegen, bijen maar ook
rupsen, spinnen en libellen staan op te laten uitvoeren. De kosten voor
een effectieve bestrijding zijn bij
de menulijst. De kop, poten, vleuons laag en wie wil er nu gestoken
gels en het achterlijf bijten ze eraf.
worden?
In het nest wordt dan het overgeOok hebben wij diverse producbleven vlees vermalen en aan de
ten die voorkomen dat een jonge
larven gevoerd. Als tegenprestatie
koningin zich in de spouw nestelt.
braken dan de larven zoet suikerNeem gerust contact
houdend vocht op. De werksters
met ons op voor de
likken dat op en geeft hen weer de
mogelijkheden.
nodige energie om te vliegen.
En toen werd het augustus
Rond deze tijd is het nest fors gegroeid en zijn er
inmiddels meer
werksters dan
larven. Het gevolg

Een heerlijke zomer
toegewenst,
Erik van Dam
Van Dam bedrijfsdiensten,
juist voor u!
Tel. 0297-255683

MEEbus in Abcoude
De MEEbus staat maandag 8
augustus op de Hoek Hoogstraat/
‘t Markvelt van 13.30 tot 15.30
uur in Abcoude.
Iedereen met een beperking handicap of chronische ziekte kan in de
MEEbus terecht voor
informatie en advies. De kracht van
de bus is een gratis gesprek met een
professionele consulent van MEE.
Mensen kunnen in de bus terecht
met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of
dagbesteding.

Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten.
YOUR PERSONAL COOK

• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.

Advertentie 130x94.indd 1

27-07-11 12:23
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Postbode Tjeerd van Dijk neemt na veertig jaar afscheid

‘Mijn motto: geniet vandaag, stel het niet uit’
Reizen, bezig zijn voor zijn stichting Scholingsproject Bali, tijd doorbrengen met de
kleinkinderen en genieten van het leven. Verveling vreest postbode Tjeerd van Dijk allerminst, nu hij het werk na veertig jaar dienst neerlegt.

foto thea van merkenstein

door marlous van merkenstein

Tjeerd van Dijk (59) werd geboren in Indonesië, maar kwam naar Nederland toen hij
3,5 jaar oud was. Na de LTS ging hij aan de
slag als loodgieter, maar dat beviel hem niet.
Op aanraden van zijn schoonvader solliciteerde hij als postbode. Tegenwoordig zit de
postvestiging op het industrieterrein in Mijdrecht, in die tijd bevond deze zich op de hoek
van de Hoofdweg en de Prins Bernardlaan.
“Daar hing een bordje aan het raam: ‘Postbode gevraagd.’ Dat kun je je nu niet meer
voorstellen,” vertelt Tjeerd. “De sollicitatie
bestond uit een kennismaking en een rekentest. Ook keken ze of je algemene ontwikkeling in orde was en of je geen strafblad had.
Vervolgens werd ik goedgekeurd en beëdigd
als ambtenaar en moest ik zweren me aan de
geheimhoudingsplicht te houden.”

dig. In zijn begintijd was er nog bijna geen
industrieterrein waar post werd bezorgd, nu
een belangrijk onderdeel van de postbestelling, en waren er in Mijdrecht veel minder
woningen. “Het was heel simpel. Alles werd
door elkaar aangeleverd en met acht man
zochten we alles uit. De laatste vijftien jaar
is de post geautomatiseerd. Een sorteermachine verwerkt tegenwoordig 40.000 fijne
poststukken per uur, die gesorteerd bij ons
worden aangeleverd.” Ook had een postbode
volgens Van Dijk meer taken en verantwoordelijkheden. Zo bezorgde hij pakketjes en
betaalde hij cheques uit aan de deur. “Dan
bezorgde ik bijvoorbeeld een cheque bij een
weduwe, voor haar weduwe-uitkering. Die
ondertekende ze en de dag daarop nam ik de
35 gulden voor haar mee.”

Automatisering
De post uit die tijd is volgens Tjeerd niet
meer te vergelijken met die van tegenwoor-

De postvestiging in Mijdrecht gaat over een
jaar sluiten. Deeltijdwerkers kunnen worden
overgeplaatst naar Maarssen en de vaste vol-

beestenboel

Atilla
Een verhalenbundel is m’n favoriete vakantieboek. Als je geluk hebt word je op de
eerste bladzijde al gegrepen. En hoe mooi
is het als het fantastische verhaal op waarheid gebaseerd is...
De post is op de dierenkliniek uit de bus
gehaald en zoals vaak maak je de handgeschreven envelop als eerste open. Een
uitnodiging voor een feest. Altijd goed.
Huppeldepup nodigt je graag uit voor de
verjaardag van haar 40-ste verjaardag, zaterdagavond, speciaal, etc., etc. Het duurt
even, maar dan dringt het toch echt tot me
door, verdorie, het gaat om een pony! Atilla,
beter bekend als Atje, wordt veertig!
Paarden worden, net als wij, de laatste
decennia wat ouder, maar veertig voor een
pony is echt bijzonder. Daar zit een verhaal
achter...
We gaan terug naar de jaren vijftig, naar
tante Roos. De man van tante Roos wordt
uitgezonden als architect naar Thailand om
bruggen te bouwen. Tante Roos, vroeg geëmancipeerd, wil graag mee, maar dan wel
tezamen met een paard, zodat ze ook daar
wat te doen heeft. Haar man gaat akkoord
en tante Roos komt bij haar zoektocht uit in
Engeland, bij de fameuze stoeterij van Arabische volbloedpaarden van Lady Wentworth:
Crabbet Park. The Lady heeft zo haar contacten in het Midden Oosten en haar familie
haalt al sinds eind negentiende eeuw paarden uit deze streek. Zo ook Silver Royal, de
vader van Atilla, de hengst die tante Roos in
1956 koopt en met haar op reis gaat naar
Thailand, zes weken(!) op een schip. Silver
Royal heeft het naar zijn zin op de renbaan
in Thailand, maar na een aantal jaren moet
de familie om financiële redenen terug naar
Nederland. Enigszins berooid komen tante
Roos en haar man in 1960 in een pipowagen in de bossen rond Hilversum terecht.
De houten box waarin Silver Royal op de
terugweg van Thailand vervoerd is wordt zijn
nieuwe stal. Er moet geld verdiend worden
en er ontstaat een plan om dit met ponyles-

sen binnen te halen: de Hilversumse ponyclub is geboren. Een ideale gebruikspony is
een kruising van een Arabier en Haflinger, de
zogenaamde Haflo-Arabier. En zo komen we
bij de moeder van Atilla, Hauele, een Haflinger merrie geboren in Oostenrijk en in 1961
naar Zeeland gehaald om op de akker het
werk te doen. Maar dat werd geen succes,
te eigenwijs en niet gebouwd voor het zware
werk. Tante Roos komt haar op het spoor en
koppelt het Zeeuws meisje aan de Arabische
prins. Dat blijkt een prachtkoppel. Ze leefden
lang en gelukkig en kregen heel, heel veel
veulens. En nog veel meer kinderen hebben
op deze nakomelingen leren paardrijden, op
de Hilversumse club of elders. Zo ook op de
in 1971 geboren Atilla. Hoewel haar naam
anders doet vermoeden, is ze een merrie, en
door haar eigenwijsheid duurt het even voor
ze een goede plek gevonden heeft. Maar die
komt er, boerderij Popta op de Oude Dijk in
Abcoude. Ze maakt furore bij manege de
Slotruiters en uiteraard, het concours van
Abcoude. Veel kinderen hebben op haar leren
paardrijden. Na een peesblessure belandt ze
op 20-jarige leeftijd aan het Gein Noord, met
pensioen.
Nooit gedacht dat ze daar 20 jaar later nog
zou lopen, met af en toe een kind op haar
rug. Haar geheim? Altijd je eigen gang gaan!
En... op tijd de brandweer bellen als je in de
sloot valt. Wanneer je nu naar Amsterdam
gaat, stap je op in station Abcoude, en je ziet
haar lopen.
Je waargebeurde vakantieverhaal.
Hans Walder
Dierenartsen Amstel
Vecht & Venen

www.dkavv.nl

tijdmedewerkers, waaronder Tjeerd van Dijk,
verliezen met een goed jaar hun baan. Voor
hem maakt het in elk geval niet meer uit;
de komende drie maanden neemt hij verlof,
de acht maanden daarop sabbatical. Volgend
jaar juli gaat hij pas officieel met vervroegd
pensioen, maar deze zaterdag is zijn laatste
werkdag.
Op reis
In september gaat hij voor een half jaar op
reis: door Indonesië en Maleisië, familie opzoeken in Australië en oud en nieuw vieren in
Sydney. Tjeerd: “Dat wil ik één keer in mijn
leven gedaan hebben; met oud en nieuw daar
bij die brug staan.” Ook gaat hij zes weken
naar Bali voor zijn stichting Scholingsproject

Bali. Dankzij sponsors kunnen op Bali inmiddels zeventig kinderen naar school. Nu gaat
hij op Bali op vijftien nieuwe kinderen aannemen, verspreid over drie scholen.
Tjeerd is enerzijds ‘helemaal klaar’ met
zijn werk, maar toch voelt het volgens de
postbode dubbel. “Je bent ergens veertig jaar
werkzaam geweest en nu hoeft het niet meer.
Je wordt nergens meer verwacht. Je ziet
geen collega’s meer en je raakt contacten
kwijt. Het betekent afscheid nemen,” meent
hij. “Ik ben natuurlijk ook blij dat ik eruit
stap. Mijn motto is: ‘Geniet vandaag, stel het
niet uit.’ En dat is wat ik ga doen; reizen,
tijd doorbrengen met de kleinkinderen en
genieten van het leven.”
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Kort nieuws

Speciaal voor lezers van De Groene Venen - Nog maar 2 weken te zien!

Wilnis

We Will Rock You: elke 2e kaart gratis!

Bijleveldroute zeker
tot september dicht
De afsluiting van het openbare
wandelpad langs de Bijleveld, tussen Oudhuijzerweg en Gagelweg
in Wilnis, is met enkele maanden
verlengd. De gemeente zoekt naar
een mogelijkheid om het pad voor
recreanten open te stellen zonder
dat de aangrenzende veehouderij
daar schade van ondervindt.
Op de Bijleveldroute, die onderdeel
is van de Spoordijkroute, zijn honden verboden, om te voorkomen dat
honden en koeien elkaar besmetten
met de ziekte Neospora caninum.
Deze ziekte wordt veroorzaakt
door een ééncellige parasiet die
in 1984 voor het eerst bij honden
werd onderkend. Rund en hond zijn
betrokken bij de levenscyclus van
de parasiet. Besmetting vindt op
twee manieren plaats: overdracht
van koe op kalf en overdracht via
een eindgastheer, de hond. De
parasiet kan bij drachtige koeien
spontane abortus veroorzaken.
Aan weerszijden van de Bijleveldroute wordt duidelijk aangeven dat
het pad verboden is voor honden,
ook als ze aangelijnd zijn. Maar
niet alle wandelaars houden zich
hieraan. Regelmatig worden er
bezoekers met honden gezien. Het
gevolg is nu dat bij vee in dit gebied
Neospora caninum voorkomt. De
gemeente heeft daarom tijdens het
broedseizoen (van 1 maart tot 1
juli) het voetpad met hekken aan
beide kanten afgesloten. Omdat
een structurele oplossing ontbreekt
wordt nu gezocht naar mogelijkheden om het gebied voor honden
af te sluiten en tegelijkertijd voor
wandelaars toegankelijk te houden.

Na ruim 500.000 verkochte kaarten en 300 staande ovaties, valt op 13 augustus definitief het
doek voor de hitmusical We Will Rock You! Geniet nu het nog kan van dit unieke afscheidscadeau!
Speciaal voor lezers van De Groene Venen: elke 2e kaart gratis voor de super sensatie We Will Rock
You!* Boek nu de allerlaatste kaarten voor de beste plekken: 0900 1353 (45cpm) o.v.v. Uniek.
We Will Rock You vertelt het verhaal van een wereld 300 jaar in de toekomst, waar door mensen
gemaakte muziek, op echte instrumenten, verboden wordt door de Killer Queen (Antje Monteiro).
De enige muziek die wordt toegestaan is digitaal
geproduceerde muziek. Galileo (John Vooijs) en
Scaramouche (Marjolein Teepen) komen samen
met een groep jongeren, de Bohemians, hiertegen
in opstand en gaan op zoek naar de handgemaak-

te rockmuziek. Het verhaal van We Will Rock You
wordt ondersteund door de muziek van Queen.
25 hits, waaronder A Kind of Magic, Another One
Bites The Dust, I Want To Break Free en natuurlijk Bohemian Rhapsody, komen voorbij. Veelal in
de Engelse versie. Is elk nummer op zich al een
klassieker, tezamen zijn ze legendarisch! We Will
Rock You is nog maar 3 weken exclusief in het
Beatrix Theater in Utrecht te zien.

* Actievoorwaarden: De aanbieding is boekbaar t/m 3 augustus voor de voorstellingen t/m 11 augustus. Geldig
voor rang 1,2 en 3. Minimaal 2 kaarten en maximaal 8 kaarten per reservering. Bestel telefonisch via 0900-1353
(45cpm) onder vermelding van 'Uniek'. Op reeds gemaakte reserveringen wordt geen restitutie verleend en deze
actie is niet boekbaar in combinatie met andere aanbiedingen. Deze aanbieding is exclusief bespreekkosten.
Joop van den Ende Theaterproducties behoudt zich het recht de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
Slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar dus reserveer nu want OP = OP!

Kooipop wordt Benefietfestival
JC Allround is voor jongeren uit De
Ronde Venen een belangrijke plek!
Het jongerencentrum heeft een
nieuwe impuls nodig en moet een plek
worden, waar jongeren hun talenten
kunnen ontplooien. Het is daarom
van belang dat er een podium komt
en goede apparatuur. Zo kunnen er in
het nieuwe seizoen weer een heleboel
nieuwe, leuke activiteiten worden
georganiseerd. Dit vraagt natuurlijk
om een investering. Daarom organiseren we dit jaar Kooipop, het benefietfestival.
Benefietfestival op 3 september
Het festival vindt plaats op zaterdag
3 september van 14.00-24.00 uur.
Vanaf 24.00 uur is er een After Party
i.s.m. Niks Is Tof. Er zijn optredens
van: Sophie Jurrjens, View Apart,
Wolfhunters, Dead Wings, All Allowed, De Birdbrains, Mens Erger Je
Niet en De RondeVeenseVonk!

Kaartjes te koop vanaf 1 augustus
Het festival is voor iedereen vanaf 10
jaar, de After Party is voor 16+.
Entree voor 10-16 jaar is 5 euro,
voor 16+ 10 euro (dit is inclusief de
After Party).
Je kunt vanaf 24.00 uur ook voor 5
euro aan de deur een kaartje kopen
voor Niks Is Tof. Festivalkaarten
zijn vanaf 1 augustus te koop bij de
Croissanterie in Mijdrecht en bij JC
Allround.
Gratis naar het festival? Er zijn
mogelijkheden!
1- Koop een podiumplek
Wil jij optreden op Kooipop? Dat
kan! Buiten het vaste programma
hebben we namelijk ook nog ruimte
voor optredens van ongeveer 10-15
minuten. Ben jij 10 jaar of ouder?
Kun jij iets bijzonders? Zingen,
dansen, goochelen, stand-uppen, speel

je in een band? Zamel dan zoveel
mogelijk geld in, door bijvoorbeeld
lege flessen te verzamelen, auto's te
wassen enz. en koop een podiumplek
tijdens Kooipop.
2- Huur een marktkraam
Op Kooipop is ook een markt. Wil je
tijdens Kooipop iets verkopen? Dan
kun je een marktkraam huren voor
75 euro voor de hele dag. De omzet
is natuurlijk voor jezelf, maar je mag
uiteraard ook nog een deel doneren.
3- Regel een act
Wat helemaal te gek zou zijn, is als
we hele bekende acts zo ver krijgen
om gratis te komen optreden. Jij
kunt ons daarbij helpen!! Benader
bijvoorbeeld een band, comedian of
DJ die je graag zou zien optreden
en leg uit dat zij kunnen helpen door
gratis op te treden bij Kooipop. Leg
ook uit waarom Allround volgens jou
zo belangrijk is!

AFS Nederland zoekt gastgezinnen voor avontuurlijke
ragazze e ragazzi!

Weet jij het antwoord op onderstaande vraag?
Dan maak je kans op 2x 5 toegangskaarten
voor Film aan de Plas, het nieuwe filmfestival
op de Vinkeveense Plassen.

Eind augustus arriveren ze in Nederland: 12 Italiaanse jongens en meisjes vanaf 15 jaar, die een schooljaar lang bij een Nederlandse gastfamilie
zullen verblijven. Ze draaien gewoon mee in het gezin en gaan naar een
middelbare school. Doel van hun reis: ervaring opdoen in het buitenland
en kennismaken met de Nederlandse cultuur en taal.

Wie is de regisseur van de film die vertoond
wordt op het filmfestival?
Inzendingen
Stuur je antwoord met naam, e-mail-adres,
woonadres en telefoonnummer naar
actie@degroenevenen.nl, onder vermelding van
Film aan de Plas.
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Wilt u uw leven verrijken? Spelenderwijs de Italiaanse taal leren? Meer
weten over het Italiaanse leven van alledag? Uw eigen wereld door de
ogen van een ander zien? Een bijzondere band opbouwen met een ondernemend kind?
AFS is een wereldwijde non-proﬁt organisatie die al 60 jaar studentenuitwisselingen organiseert en begeleidt. Voor meer informatie:
AFS Nederland, Herenweg 115 C, 3645 DJ Vinkeveen, tel. 0297 21 40 76
www.afs.nl, info@afs.nl

AFS advertentie.indd 1

5- Kom als vrijwilliger helpen
Je kunt ons ook helpen door tijdens
Kooipop als vrijwilliger te komen
helpen!
6- Creativiteit
Heb jij zelf nog ideeën voor leuke
acties of manieren om geld in te
zamelen? Laat het ons dan weten.
Wil jij je aanmelden? Of wil je meer
weten over Kooipop?
Neem dan contact op met een van de
jongerenwerkers (Thijmen, Saskia
of Wendy) telefoonnummer: (0297)
272829 of e-mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl.

Film aan de Plas geeft 2 x 5 toegangskaarten weg!

Houdt u van Italië? En van de Italianen?

A�i�� (18)

4- Bied een workshop aan
Tijdens Kooipop hebben we in
Allround ook ruimte voor workshops.
Hier zouden deelnemers dan extra
voor kunnen betalen. Kun jij een
leuke workshop geven? En zou je dit
kosteloos willen doen? Dan zou dat
helemaal geweldig zijn!!

3-6-2011 12:54:38

Kom ook op 20 augustus
Film aan de Plas vindt plaats op zaterdag 20
augustus op zandeiland 1 op de Vinkeveense
Plassen. Het festival-terrein gaat om 17.00
uur open, zodat je rustig een mooi plekje kunt
veroveren en nog een lekker hapje kunt eten.
Kaarten zijn al online te koop en via een aantal
voorverkoop-adressen in Abcoude, Vinkeveen,
Wilnis en Mijdrecht, voor 5 euro p.p. Deze kaarten zijn geldig om met de boot en te voet het terrein te betreden. De film is Engelstalig gesproken en Nederlands ondertiteld, dus is al geschikt
voor jeugd vanaf een jaar of 12. De trailer van
Big Fish en meer informatie over Film aan de
Plas kun je vinden op: www.filmaandeplas.nl.
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Door Piet van Buul

Morpheus Slaapvoorlichters

‘Slapen is ons vak...’

foto patrick hesse

Een goede nachtrust vormt doorgaans een prima start om fris en monter de dag aan te kunnen. Een goed
bed is daarbij een essentiële voorwaarde. Bij Morpheus Slaapvoorlichters weten ze alles van slapen. Het
is niet voor niets dat ze zichzelf slaapvoorlichters noemen. “Goed advies en optimale service staan bij ons
voorop,” zegt Sander Minco. “Wij rusten niet voordat de klant helemaal tevreden is.”
Sander Minco geeft samen met
zijn broer leiding aan een beddenspeciaalzaak met vier vestigingen
en 47 medewerkers. “Mijn opa is
vlak na de oorlog gestart met een
klein winkeltje in Hilversum. Hij
had met moeite de oorlog overleefd
en moest met niets beginnen. Met
de hulp van een oom uit Twente,
die een groothandel had, kon hij in
1948 zijn beddenwinkel in Hilversum openen. De filosofie van opa,
het geven van goed advies, aangepast aan de individuele slaapwensen
en de mogelijkheden van de klant,
is voor ons als derde generatie nog
steeds de leidende gedachte.”
God van de dromen
Onder de patronage van de Griekse
god Morpheus, de god van de
dromen, is het bedrijf inmiddels
flink groter gegroeid. Er zijn nu
vestigingen in Hilversum, Bilthoven,
Mijdrecht en Utrecht. De vestiging
in Utrecht ging in juni 1993 van
start en twee maanden later ging
de vestiging aan de Dorpsstraat in
Mijdrecht open. Daar heeft men de
slaapwinkel van de familie Gasse
overgenomen.
“Dat was toen wel een flinke
uitbreiding in één keer,” zegt
Sander. “Twee winkels erbij en een
verdubbeling van het personeelsbestand. De zaak in Mijdrecht is met
een winkeloppervlakte van 1600
vierkante meter ook verreweg de

grootste. Dat is wel lekker, want
dat geeft ons de mogelijkheid om
hier een goede presentatie van ons
aanbod te verzorgen. Omdat alle
vestigingen relatief dicht bij elkaar
liggen komt het ook regelmatig
voor dat klanten uit Hilversum of
Utrecht naar Mijdrecht komen om
hier te kijken.”
Compleet aanbod
Morpheus biedt een compleet assortiment op het gebied van slapen.
Sander: “Uiteraard hebben we een
uitgebreid aanbod aan bedden, van
tienerslaapkamers tot seniorenledikanten. We leveren complete
slaapkamers met alle toebehoren,
linnenkasten, bedtextiel, matrassen, boxsprings en lattenbodems al
dan niet verstelbaar. En sinds 2009
hebben we ook een aantrekkelijke
webshop www.morpheus.nl.
Daarmee spelen we in op de
tendens dat mensen zich in toenemende mate eerst via internet
oriënteren op het aanbod en de
mogelijkheden, vooraleer ze naar
de winkel stappen. Je kunt via de
webwinkel bedtextiel en toebehoren bestellen, maar een goed
bed koop je nu eenmaal niet via
internet. De keuze is heel persoonlijk en wordt sterk beïnvloed door
de persoonlijke omstandigheden en
wensen van de klant. Vandaar dat
wij erg veel werk maken van de
voorlichting.”

Misverstand over hard slapen
“Goede voorlichting is vaak hard
nodig omdat er rond het slapen nog
steeds sprake is van bepaalde misverstanden. Zo denken veel mensen
nog steeds dat slapen op een hard
bed gezond is. Maar op een harde
ondergrond krijgt het lichaam nauwelijks de kans om echt goed uit te
rusten. Met alle vervelende gevolgen van dien. En dat kan uiteindelijk leiden tot ernstige rugklachten.
Een doorgezakt bed is overigens
net zo ongezond en kan ook leiden
tot problemen met de nekwervels
en de tussenwervelschijven. Vroeger
waren de spiralen in de matrassen in de lengte gespannen. Dat
leidde op den duur tot doorzakken. Vaak adviseerde de dokter of
de fysiotherapeut dan om er een
plank onder te leggen. Daar is het
misverstand geboren. Inmiddels
wordt er in de breedte gespannen
en is het doorzakken verleden tijd.
In matrassenland is al lang geleden
het wiel uitgevonden en worden er
al jaren goede matrassen geleverd.
Spectaculaire ontwikkelingen zijn
er dan ook niet. Maar is er wel
kwaliteitsverschil door gebruik van
verschillende materialen. Dat betekent voor ons dan ook dat je eerst
moet zoeken naar een goed matras
met een goede bodem. En daarna
kijk je hoeveel budget je nog hebt
voor de bedbak. Daar is ook veel
keuze in. Per saldo komen we dan

Sander Minco: “Men denkt vaak dat slapen op een hard bed gezond is, maar dan
krijgt het lichaam nauwelijks de kans om echt goed uit te rusten.”

ook vrijwel altijd tot een passende oplossing. En we rusten niet
voordat de klant tevreden is. Daar
hoort dus ook service en nazorg bij.
Wij zijn blij met de goede naam
die we op het gebied van service
hebben. Met enige trots hebben
we de ‘warme douche’ die we via
het consumentenprogramma Radar
ontvingen dan ook in Hilversum op
de balie gezet.”
Sleep & dream
Samen met een aantal andere collega slaapvoorlichters werken we
met het exclusieve merk Sleep &
Dream. Tientallen gerenommeerde
fabrikanten vervaardigen topproducten voor dit merk. Sander:
“Het grote voordeel hiervan is
dat fabrikanten producten maken
die aan de door ons gestelde eisen
voldoen. Fabrikanten hebben vaak
andere belangen en andere argumenten omdat ze producent zijn en
het rendement van hun productie

staat vaak voorop. Doordat bij ons
als slaapvoorlichters het slaapcomfort voorop staat en wij daar geen
concessies aan doen, worden alleen
de streng geselecteerde topmerken
van het Sleep & Dream label voorzien. En dat geeft ons de mogelijkheid om objectieve adviezen te
geven over goed en gezond slapen.
En vanwege de hoge kwaliteit
kunnen wij ook onbeperkt garantie
geven gedurende de levensduur van
het product.”

Morpheus Slaapvoorlichters
Dorpsstraat 74, Mijdrecht.
Telefoon 0297 281054.
Website: www.morpheus.nl.
Openingstijden van dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.30 uur. Vrijdagavond
koopavond van 19.00 tot 21.00 uur en
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Morpheus is op maandag gesloten.

Politienieuws
Rijden onder invloed
Een 21-jarige automobilist uit
Mijdrecht is maandagnacht betrapt
op het rijden onder invloed. De Mijdrechter werd omstreeks 00.55 uur
op de Bonkestekersweg in Vinkeveen
gecontroleerd. Bij het aanspreken
constateerden agenten dat hij alcohol had gedronken. De uitslag van de
ademanalyse op het bureau bedroeg
520 ug/l. en omdat hij beginnend
bestuurder is, werd zijn rijbewijs
ingevorderd. Tegen de Mijdrechter is
proces-verbaal opgemaakt.
In de nacht van dinsdag op woensdag
werden twee auto-mobilisten aangehouden voor rijden onder invloed.
Rond 01.40 uur zagen agenten een
auto rijden op de Vinkenkade in
Vinkeveen met een kapotte koplamp.
Toen agenten de bestuurster hierop
aanspraken, roken zij een alcohollucht. De blaastest was
positief en agenten hebben de
32-jarige vrouw uit Vinkeveen
aangehouden en meegenomen naar
het politiebureau. De uitslag van de
ademanalyse was 510 ugl.
Dezelfde nacht kreeg de politie een

melding dat er een auto langzaam
op de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht reed. Agenten controleerden
de bestuurder, een 27-jarige man
uit Amsterdam, en hij bleek onder
invloed van alcohol. De uitslag van
de ademanalyse was 715 ugl. Tegen
beide automobilisten is proces-verbaal opgemaakt.
Daarnaast is het rijbewijs van de
Amsterdammer ingevorderd.

gemannen in de leeftijd tussen de 15
en 25 jaar met een lengte van 1.65
tot 1.70 m. en alle drie donkere kleding droegen. De politie vraagt een
ieder die informatie heeft over deze
poging inbraak contact op te nemen
via het telefoonnummer 0900-8844.
Ziet u iets verdachts, twijfel niet,
maar alarmeer de politie via het
alarmnummer 1-1-2.

Met 181 km/u over A2
Bewoonster weet
bij Abcoude
inbraak te voorkomen Een 28-jarige man uit AmsterdamEen bewoonster aan de Buitenkruier
in Mijdrecht wist maandagnacht een
inbraak te voorkomen. De vrouw
werd omstreeks 03.10 uur wakker
van breekgeluiden in haar woning.
Zij nam poolshoogte en zag drie
jongemannen buiten bij het keukenraam staan. Eén ervan was bezig
met een breekvoorwerp en trachtte
het keukenraam open te breken. De
vrouw schreeuwde naar het drietal,
dat wegrende in de richting van de
Viergang. Gewaarschuwde politiemensen zochten de wijk af, maar
vond het drietal niet meer. Volgens
de bewoonster ging het om drie jon-

Zuidoost is vrijdagavond aangehouden voor het overtreden van verschillende verkeersregels.
Hij reed ter hoogte van Abcoude
met 181 km/u over de snelweg A2
richting Amsterdam. Een agent
sommeerde hem te stoppen bij een
stoplicht, maar hij negeerde het
stopteken, reed door rood en reed
met hoge snelheid Amsterdam in. Op
de Meibergdreef reed hij 119 km/u
waar 50 km/u is toegestaan. Ondertussen was hij meerdere malen aan
het bumperkleven. Uiteindelijk reed
de man zich klem in een woonwijk.
Hij is aangehouden. Zijn rijbewijs is

ingevorderd en hij moet verplicht een
rijgedragcursus bij het CBR volgen.

Man gaat door het lint
in Vinkeveen
Een 62-jarige Engelsman is vrijdagavond in Vinkeveen aangehouden
voor wapenbezit. Omstreeks 23.25
uur kreeg de politie een melding van
een vechtpartij in een horecagelegenheid aan de Baambrugse Zuwe.
Een man zou daar met meerdere
mensen hebben gevochten. De man
werd de kroeg uitgezet en kwam
later met een kapmes teruglopen.
Agenten kwamen ter plaatse. Niemand wilde aangifte doen, maar de
man werd toch aangehouden voor
verboden wapenbezit.

Vrouw uit Abcoude
aangereden bij Utrecht
Op zondagmiddag jl. reed een
24-jarige automobiliste uit Abcoude
over de A12. Zij zag dat haar van
achteren een automobilist met hoge
snelheid naderde. Die automobilist,
een 31-jarige man uit Bennekom,

botste tegen haar op, waardoor de
vrouw de macht over het stuur verloor. Zij botste tegen de linker- en
rechtervangrail en kwam op de
vluchtstrook tot stilstand.
De Bennekommer wilde de schade
onderling regelen en beiden reden
daartoe naar de A28 en stopten op
de afslag De Bilt. Een medewerker
van de ANWB zag hen daar op de
vluchtstrook staan en wilde ter beveiliging oranje verkeerspionnen plaatsen. De Bennekomer ging er echter
vandoor en de ANWB-er zette de
achtervolging in. De automobilist
kwam door de ernstige schade aan
zijn auto niet ver en moest de auto
verderop op de afrit aan de kant
zetten. De politie kwam ter plaatse
en de Bennekommer bleek te veel
te hebben gedronken. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau
overgebracht. Hij bleek niet in het
bezit van een rijbewijs te zijn. Bij de
ademanalyse blies hij 300 ug/l, meer
dan 3,5 keer het wettelijke maximum van 88 ug/l voor een beginnend
bestuurder. Tegen de verdachte is
proces-verbaal opgemaakt voor het
verlaten van de plaats van een ongeval, rijden onder invloed van alcohol
en rijden zonder rijbewijs.
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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.

Bloedvriendin

Op de gang van de bloedbank zit
ik te wachten om mijn vragenlijst
samen met een arts door te nemen. De Cubaanse Josefina opent
de deur van haar spreekkamer.
Leuk mens, maar het schiet nooit
op. Na mijn intakegesprek belde
ze me bovendien meerdere malen
op, om te verkondigen dat alle
enge ziektes die ik ooit heb gehad
in mijn leven geen gevolgen hebben voor het doneren van bloed.
Ze gebaart dat ik binnen moet
komen. Daar meet ze het ijzergehalte in mijn bloed en controleert ze mijn hartslag. Alles in
orde. Ze bekijkt de antwoorden
die ik heb aangestreept op het papier. Ze leest dat ik een medische
behandeling heb ondergaan. “Wat
was de uitslag daarvan?” vraagt
ze. “Gewoon, dat het onrustige
cellen waren.” “Ja, maar wat
voor onrustige cellen?” vraagt ze
nogmaals. “Gewoon, onrustige
cellen. Net zoals we vier maanden geleden al wisten, toen ik
ook bloed kwam geven en alles
in orde was. Alleen hebben ze
diezelfde cellen nu weggesneden,
dus ik snap het probleem niet,”
zeg ik. Ze wil contact opnemen
met mijn huisarts. Vandaag mag
ik geen bloed geven, voor de
zekerheid. Ik vul de gegevens
van mijn huisarts in op een nieuw
formulier. Zuchtend sta ik weer
buiten. Ik voel me een beetje een
sukkel: een uur verspild zonder
een druppel bloed te doneren.
Thuis gaat de telefoon: Josefina.
Ik heb geen handtekening onder
mijn formulier gezet. Ze wil de
formulieren niet opsturen en
ook geen nepkrabbel voor me
zetten. Ze wil me ontmoeten.
We spreken de volgende dag af,
voor de Action aan de Plantage
in Utrecht. Ze is er al. In plaats
van haar doktersjas draagt ze een
stoer leren jackie. Ik ga naast
haar zitten op het bankje en we
praten over Latijns-Amerika, Nederland, familie en literatuur. Ze
vertelt dat ze 44 is. “Je had mijn
dochter kunnen zijn,” zegt ze. Ze
heeft geen kinderen. We spreken
af dat we een keer gaan dansen
in El Brillante; salsa, merengue
en bachata. Bij het afscheid krijg
ik drie zoenen en een knuffel. “Ik
kan je wel adopteren,” grapt ze.
“Gezellig, een Cubaanse surrogaatmoeder,” antwoord ik. “Maar
we kunnen ook gewoon vriendinnen zijn.” Ze lacht en zwaait.
“Tot ziens in de danszaal of bij de
bloedbank!” roept ze me na.
marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

Titel: Maar je krijgt er wel heel
veel voor terug
Auteur: Bastiaan Ragas
'Ik vond het boek 'Maar je krijgt
er wel heel veel voor terug' van
Bastiaan Ragas een leuk boek
over zwangerschap en ouderschap,
en nu eens vanuit het perspectief
van de man! Wat verandert er
eigenlijk in het leven van de man,
en wat voelt hij daarbij? Bastiaan
gaat geen taboe uit de weg. Wat
hij voelt als zijn vrouw met een
positieve zwangerschapstest door
de kamer rent. En hoe het voelt
om je klassieker de deur uit te
doen en er een degelijke gezinsauto voor terug te kopen, om nog
maar niet te spreken over de gene
die hij voelt als vader zijnde om
op die bakfiets te stappen, en dat
hij tot zijn grote schaamte moet
toegeven dat het eigenlijk wel
handig is... Al deze perikelen zijn
samengevoegd tot een leuk boek,
voor zowel mannen als vrouwen.
Het is makkelijk te lezen en het
"dwingt" je meerdere keren tot
een lach. Grappig en herkenbaar
als je zelf zwanger of net bevallen
bent, maar ook leuk ook om als
zwangerschapscadeau aan een
aanstaande vader te geven. Ik heb
het met veel plezier gelezen!'
gelezen door evelyn viester
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Voetstappen in het zand
Sarah Challis
De nichtjes Emily en Clemmie
kunnen niet zo goed met elkaar
opschieten, gewoonweg
omdat ze
zo verschillend
zijn. Als
ze na de
crematie
van hun
oudtante
Mary de
voorwaarden uit haar testament
horen, zijn ze dan ook erg verbaasd. Samen moeten ze naar Mali
afreizen om daar de as van hun
tante uit te strooien. Clemmie kijkt
uit naar dit onverwachte avontuur,
maar Emily stemt met grote tegenzin toe. Ze snapt niet waarom haar
oudtante dit merkwaardige verzoek in haar testament heeft laten
zetten en ze moet er eigenlijk niet
aan denken om naar een woestijn
af te reizen. Maar als Emily en
Clemmie eenmaal in Mali zijn, komen ze op het spoor van een zestig
jaar oud geheim en ontdekken ze
waarom zij de enigen zijn die deze
reis hadden kunnen maken.

2

Het geheim van de zusters
Kate Morton 		
Riverton Manor, Engeland, 1924.
Op de avond van een groot societyfeest pleegt de jonge dichter Robbie
Hunter
zelfmoord.
Twee
zussen,
Hannah en
Emmeline
Hartford,
zijn hier
getuigen
van; de
ene zus is
zijn toe-

Vakantietijd! Velen van ons gaan naar warmere landen toe. Echter,
onze huid is niet aan deze zon gewend. Het is daarom van groot belang om bewust te zijn van een goede zonbescherming (uiteraard telt
dit ook voor Nederland).
De straling van de zon heeft positieve en negatieve effecten. Positief is
de aanmaak van Vitamine D. Volgens
het platform Verstandig Zonnen
krijg je dit al voldoende als je twee
tot drie keer per week een kwartier
met gezicht en handen in de zon zit.
Daarnaast kan het ook verslavend
zijn. Verslavend, omdat veel mensen
een getinte huid mooi vinden en er
onder invloed van UV-Licht de stof
endorfine vrijkomt, dat een euforisch
gevoel geeft. Negatief wordt het als
je teveel aan straling krijgt, wat zelfs
huidkanker kan veroorzaken.
UV-A is een schadelijke straling die
door bewolking en glas dringt en
diep in de huid komt. Deze straling is
met name verantwoordelijk voor de

veroudering van de huid en zonneallergie. UV-B zorgt voor verbranding/
bruining van de huid.
Maar hoe zit het nu met zonnebrand producten?
Dat we directe zonstraling tussen
12.00 uur en 15.00 uur moeten
mijden, is bij de meeste mensen wel
bekend. Dat het goed beschermen
van de huid een must is, weet helaas
nog niet iedereen.
De mate waarin zonbeschermingsproducten hun werk doen, wordt
over het algemeen aangegeven met
de aanduiding SPF (Sun Protection Factor) en een cijfer. SPF 15
beschermt de huid voor 93% tegen
UV-B straling, SPF 30 voor 97% en

Nu bij

Mondria
gewijde
:
3 vakan
tieboek
bewonen
h
alen en
deraarmaar
2 betale
ster, de
n!
Geldig v
oor de a
andere
ctietitels
van
uitgeveri
j Boekeri
volgens
j
de geruchten zijn
minnares. Na die
avond spreken zij elkaar nooit meer.
Wat is er gebeurd? De enige die de
waarheid kent, is dienstmeid Grace
Reeves. En zij probeert die al haar
hele leven te vergeten. Maar als
er na zeventig jaar een film wordt
gemaakt over de veelbesproken
gebeurtenis, komen oude herinneringen weer boven en wordt het steeds
moeilijker om geheimen verborgen
te houden.

3

Plaza Granada		
Victoria Hislop		
Sonia heeft een adempauze in haar
vreugdeloze huwelijk nodig en gaat
met een
vriendin
een week
naar Granada. In
een plaatselijk café
ontmoet
ze de oude
Miguel.
Aan de
muur van
het café hangen oude foto s van
een stierenvechter en een flamencodanseres, die haar doen denken
aan de moeder die ze nooit heeft
gekend. Nieuwsgierig geworden
vraagt Sonia door en Miguel
vertelt haar het hartverscheurende
verhaal over zijn familie ten tijde
van de Spaanse Burgeroorlog...

4

De Franse tuinman
Santa Montefiore
Miranda Claybourne heeft grootse
plannen met de enorme tuin van
het landhuis waar ze met haar
man en twee kinderen is gaan
wonen. Ze begint vol enthousiasme, maar moet al snel toegeven
dat ze geen groene vingers heeft.
Dan ontmoet ze een Fransman die
aanbiedt om de tuin in oude glorie

te herstellen.
In ruil
zou
hij in
de leegstaandecottage
op het
uitgestrekte
terrein willen wonen. Als ze die
weer bewoonbaar gaat maken,
vindt Miranda het dagboek van
Ava Lightly, de vorige bewoner.
Ook raakt ze gefascineerd door de
raadselachtige tuinman Jean-Paul.

5

De droomtuin
Rachel Hore
Melanie Pentreath heeft zich teruggetrokken in het idyllische Lamorna
Cove, een
afgelegen
baai in
Cornwall, om
er een
boek te
schrijven.
Maar ze
probeert
er vooral
troost
te vinden vanwege een gebroken
hart en het verdriet om de dood van
haar moeder. Ze stort zich op de
overwoekerde tuin van haar huisbaas
Patrick. Als Patrick op zijn landgoed
een paar onbekende schilderijen
vindt, ontdekken ze een uitzonderlijke geschiedenis van verboden passie
en in de kiem gesmoorde dromen
waarin Melanie veel van zichzelf
herkent. Terwijl Mel en Patrick hun
teleurstellingen te boven komen,
bloeit er een nieuwe liefde op.

BEAUTYSALON
SALON VOOR PROFESSIONELE HUIDVERBETERING

SPF 50 voor 99%. Neem voor de
bescherming van UV-A altijd high
protection. Het spreekt voor zich dat
een zonneproduct met geen of een
lage factor, geen bescherming biedt
en dus slecht is voor de huid. Om de
bescherming te krijgen die op de
verpakking staat, moet je 2mg per
vierkante centimeter aanbrengen!
Voor het bepalen van de juiste
factor moet er op een aantal dingen
worden gelet, waaronder leeftijd,
huidtype en in welk land de huid
wordt blootgesteld aan zonlicht. Bij
mij in de praktijk gebeurt dat met
behulp van de MAC huidcomputer
en een pigmentsensor, dat levert
automatisch een passend zonadvies
op. Het zonneproduct dient mini-

maal 15 minuten voor het in de zon
gaan te worden aangebracht. Maar
let op: na het aanbrengen neemt de
werkzaamheid van de filters, dus
de bescherming, af. Smeer daarom
elke twee uur de huid opnieuw in en
direct na transpireren en zwemmen.
Mijn advies is: speel altijd op safe.
Liever een hogere, dan een lagere
factor gebruiken!
Ik wens iedereen nog een hele (zonnige) zomer toe!

Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverbetering
Hofland 4, 3641 GE Mijdrecht
www.perine.nl
Tel. 0297-273121
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Verschillende manieren van barbecueën
In ons tweede artikel over de barbecue vertellen we meer over de diverse soorten manieren van barbecueën.
Barbecueën is een vorm van roosteren en grillen. Toen vroeger ooit werd ontdekt hoe je vuur kon maken, ontstond er gelijk een vorm van barbecueën. Men reeg vlees aan stokken en grilde dit boven een vuur. Men kwam
er ook achter dat als je vlees roostert, het beter verteerbaar en houdbaar is dan rauw. Het woord barbecue is
van Indiaanse afkomst: bij de Taino-indianen betekent barabicu ‘het heilige vuurbed’. Via het Spaanse woord
barbacoa is het in het Engels terecht gekomen.

ons ook bevroren mee te nemen.
Informeer altijd of het vlees dat
u koopt al ingevroren is geweest.

Recept:

Poeliers pakketje voor bbq
Vaak worden houtskool en briketten gebruikt om een vuur voor de
barbecue te maken, maar er zijn
tegenwoordig ook gasbarbecues en
elektrische barbecues, die binnen
kunnen worden gebruikt.
Allereerst hebben we de houtskool
barbecue. Als u houtskool in de barbecue gaat gebruiken, moet u deze
een half uur van tevoren aansteken,
u doet onder in de barbecue eerst
de briketten en daarboven op de
houtskool. Waarom op deze manier?
Eerst gaat het houtskool branden en
daarna gaat het vuur over naar de
briketten, dat zijn de kolen die gaan
gloeien, waardoor u zeker twee uur
kunt barbecueën. De houtskool is
verkoling van hout en briketten worden gemaakt van geperste steenkool.
Gebruik voor het aanmaken van de
houtskoolbarbecue aanmaakblokjes
of speciale aanmaakvloeistof. Door
de deksel goed op de barbecue te
houden, verwarmt deze beter voor.
Let tijdens het barbecueën goed op
om tijdig de briketten bij te vullen
indien nodig. De houtskoolbarbecue
is de meest authentieke vorm van
barbecueën met een geheel eigen
smaak.
Ten tweede hebben we de gasbarbecue. Deze heeft de snelheid en
regelbare temperatuur als voordeel.
De gasbarbecue werkt op propaanof butaangas. Druk na het aansluiten
van het gas op de ontstekingsknop

en u kunt gaan barbecueën. De
gasbarbecue wordt gebruikt met een
rooster of een combinatie van een
rooster en daarnaast een gedeelte
bakplaat. Doordat de temperatuur
snel te regelen is, is deze barbecue
ideaal voor grotere partijen. Let er
bij het gebruik van een gasbarbecue
goed op dat u een deugdelijke gasslang en gasventiel gebruikt en dat
deze goed is aangesloten.
Als laatste hebben we de elektrische
barbecue en de bak- of grillplaat.
Zoals het woord al aangeeft is
stroom de brandstof. Deze kunnen
ook eventueel binnen worden gebruikt. Let erop dat als u een haspel
gebruikt, bijvoorbeeld in de tuin, dat
u het snoer helemaal afrolt, anders
kan de haspel gaan smelten. Neem
geen onnodige risico's en let verder
op het volgende:
Gebruik voor het keren van het vlees
op de barbecue een vleestang of
spatel. Liever geen vork, omdat u
hiermee door het inprikken vleessappen verliest. Leg uw gereedschap
en eventueel werkdoek op een apart
bord tijdens gebruik. Gebruik voor
het opleggen van het vlees een
tang of spatel die u alleen daarvoor
gebruikt.
Leg het vlees dat u op de barbecue gaat gebruiken op een schaal;
gebruik niet alles in een keer, maar
bewaar een gedeelte in de koelkast
en neem er telkens porties uit. Als

het vlees klaar is, legt u het op een
ander bord eventueel afgedekt met
aluminiumfolie om het warm te houden. Zo kunnen de rauwe vleessappen
nooit bij het gebraden vlees komen.
Zoals een goede temperatuurbewaking voor het vlees belangrijk is, is
dat ook voor de salades en de sauzen.
Zet deze niet in de volle zon en zeker
niet na een paar uur weer vrolijk terug in de koelkast voor een volgende
keer. Voor alle etenswaren bij de
barbecue is het veel handiger kleine
porties op tafel te zetten en af en toe
gewoon even bijvullen.
Tenslotte: als u de barbecue gaat
voorbereiden en salades en vlees
gaat snijden, gebruik dan twee aparte
snijplanken die u ook altijd hiervoor
gebruikt, dus niet door elkaar. Heeft
u een snijplank dan altijd eerst de
groente e.d. snijden, plank goed afspoelen met afwaszeep en heet water
goed naspoelen en dan als laatste het
vlees snijden.
Houdbaarheidtips van uw poelier:
veel van onze producten worden
dagvers gemaakt en kunnen nog
een of twee dagen in de koelkast
worden bewaard of ook gelijk worden
ingevroren als u deze in voorraad
wilt hebben. Maar sommige
producten ontvangen
wij al bevroren, zoals
scampi's e.d. Deze dient
u als het wilt invriezen bij

Ingrediënten voor 4 personen:
800 gr kippendijvlees, elk lapje in
vieren snijden
4 plakken gerookt spek, in reepjes
gesneden
100 gr champignons, schoongeborsteld en in plakjes gesneden
1 tomaat, ontveld, ontpit en in blokjes
1 ui, fijn gehakt,
1 teen knoflook, knijpen of raspen.
1 groene paprika, zaadlijsten verwijderen en in kleine stukjes snijden
2tl Provençaalse kruiden.
vers gemalen peper, zout
6 el olijfolie
1 dl droge witte wijn
4 stukken aluminiumfolie, bestreken
met olijfolie.
Voorbereiding
U kunt de pakketjes van te voren
klaarmaken.
Verhit in de pan olijfolie en

laat
de kip
kleuren, uit
de pan scheppen en laten uitdruipen
op keukenpapier.
Het rookspek, ui, knoflook, champignons, tomaat, paprika en wijn
aanstoven in een beetje olijfolie (paar
minuten).
Provençaalse kruiden toevoegen, op
smaak brengen met peper en zout.
Bereidingswijze
De kip verdelen over de folie, groenten over de kip en de folie dichtvouwen tot een goed gesloten pakketje
en in ca. 15 minuten gaarbakken op
de barbecue. Eet smakelijk!
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Lancia Delta

Italiaans maatwerk
Fiat en Chrysler. Niet direct een combinatie waarvan je denkt: dat werkt.
Toch is het sinds 2009 een feit dat Fiat een belang heeft in Chrysler. Een
belang dat wat de Italianen betreft alleen maar zal groeien. Resultaat is
dat het Amerikaanse merk inmiddels in Europa van de markt is gehaald.
Een grote verschuiving in de branche is het gevolg. De importeur verhuist naar Fiat, Chrysler-dealers sluiten hun deuren, Lancia-dealers krijgen een merk als Jeep erbij. Chryslers krijgen een nieuwe badge en staan
onder een minder charmante naam als Lancia Grand Voyager op de RAI
(gelukkig krijgt het model nog een andere naam). Op de RAI stond ook
de Chrysler 300C, pardon, Lancia Thema helemaal in Italiaans maatpak.
Gelukkig viel meteen op hoe de Italianen iets moois weten te maken van
deze bolides. Binnenkort zullen we de spiksplinternieuwe Ypsilon onder
de loep nemen, maar voor nu is de Delta aan de beurt.
Voor de volledigheid wil ik melden
dat binnen afzienbare tijd de vernieuwde Delta in de showroom
staat. Deze was al te bewonderen
op de AutoRAI afgelopen jaar, maar
wij rijden nog even met de ‘oude’
neus. De nieuwe neus zal deze
zomer in de showroom verschijnen,
maar maak je geen zorgen, voor
de rest verandert er weinig aan de
auto. Vanaf de lancering ben ik onder de indruk geweest van de Delta.
Eindelijk weer een model met
unieke styling, gewaagd, doch elegant en ergens klassiek. Een echte
Lancia. Niet dat ik mezelf er in zie
rijden, maar ik vind dit absoluut
een auto die past bij het Italiaanse
merk dat altijd wel een bepaalde
faam om zich heeft gehad. Wie
droomt er niet van de oude Stratos,
de legendarische Delta Stradale en
dan ook nog het liefst voorzien van
de kenmerkende Martini-striping
van die goede oude tijd. Totdat
het merk wat minder succesvolle
modellen op de markt zette en flink

wat klappen te verduren kreeg.
Maar nu lijkt het merk weer goed
aan de weg te timmeren met deze
nieuwe generatie Delta (die je met
regelmaat voorbij ziet komen, doch
niet al te veel, waardoor je met een
exclusieve auto onderweg bent).
Italiaanse auto’s draaien maar om
één ding: passie. Dat zie je bij Ferrari, dat zie je bij Maserati, maar
ook Alfa en Fiat. En natuurlijk blijft
Lancia niet achter. Kijkend naar het
interieur zie je direct dat de Italianen
het begrijpen. Net als bij alle andere
Italiaanse merken is ook hier weer
wat moois gecreëerd. De stoelen
hebben wat weg van een Italiaans
krijtstreep pak en hier en daar vind
je mooie witte stiksels op de zwarte
half lederen, half alcantara bekleding.
Het zijn de details die het ‘m doen.
Chromen deurgrepen, een makkelijk
te bedienen navigatiesysteem, mooie
klokken, een fijne stereo met USBen AUX-aansluiting. De Delta kun
je zien als een aanvulling van je met

foto's patrick hesse

Profuomo overhemden, Borelli maatpakken, Panerai horloge en Giorgio
Armani eau de toilette overgoten
lifestyle. Of je houdt gewoon van
Italiaanse auto’s.
En hoe rijdt de Delta? Ik moet
bekennen dat de auto wat beter
afgeveerd had mogen zijn in het
stadsverkeer. Hij voelt iets te soft
aan, waardoor de rit niet altijd even
comfortabel is. Maar zodra je de
snelweg opdraait met deze 1.4 MultiAir motor (A-label) merk je dat dit
model zich thuisvoelt op de lange
afstandsritten. Schakel de zesde
versnelling in en je zoeft in alle rust
naar je bestemming. In deze versnelling heb je overigens genoeg koppel
voor inhaalmanoeuvres. Ondertussen
kun je genieten van de prachtige
klanken uit de stereo. Als je verstandig bent kies je ook voor het Business
Pack (op deze Platino uitvoering €
1.995,-). Je krijgt dan Magic Parking
(waarbij de auto semi-automatisch
inparkeert), navigatie met Blue&Me,
Dual Zone Airco (standaard op de
Platino) en een dimmende binnenspiegel. Kleine zaken die het leven
makkelijker maken.

motoren, variërend van een 120 pk
sterke 1.4 tot een 165 pk krachtige
2.0 dieselmotor. Allemaal bekende
sterke en zuinige motoren die ook
leverbaar zijn bij Fiat en Alfa. Daarbij kun je zeer mooie kleurencombinaties kiezen, zoals deze uitvoering
in Grigio Vento (zilver) met Nero
Opaco dak (matzwart). Ook heb je
keuze uit mooi gestyleerde velgen
die het geheel complementeren.
De Delta Multi-Air is verkrijgbaar
vanaf € 25.995,-.

Lancia Delta 1.4

Auto Halan
De Flinesstraat 22
1099 CC Amsterdam (Duivendrecht)
Telefoon: 020-6650050
www.auto-halan.nl

Alternatieven:
Alfa Romeo Giulietta, Citroën
DS4, Fiat Bravo, Ford Focus,
Opel Astra.

Gereden versie:
Lancia Delta 1.4 Multi-Air
Platino
Vermogen: 140 pk
0-100: 9,2 s
Top: 203 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 17,5 / 5,7 l/100km
Prijs gereden model:
€ 32.885,00

Italiaans maatwerk is iets wat
hand in hand gaat met de Delta. De
Delta is leverbaar met scala aan

Auto nieuws
Oldtimerbeurs in Expo
Haarlemmermeer
Na de eerste Oldtimerbeurs in Expo
Haarlemmermeer wordt op 24 en
25 september a.s. de Oldtimerbeurs
wederom in Expo Haarlemmermeer
georganiseerd. Tijdens deze beurs
vinden autoliefhebbers in de glazen
accommodatie op het voormalige
Floriadeterrein vele oldtimers, onderdelen, handleidingen en miniaturen.
Daarnaast zijn ook verschillende
automerkenclubs te gast, die trots hun
voertuigen tentoonstellen.
Na vele jaren te gast geweest te zijn
in Bleiswijk, vond in april de Oldtimer-beurs voor het eerst in Vijfhuizen
plaats. Op 24 en 25 september is de
Oldtimerbeurs wederom te gast in

Toerisme
Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen.
Autoliefhebbers die in het verleden
de beurs hebben bezocht, weten dat
hier vele oldtimers en klassiekers
te bewonderen én te koop zijn. Van
compleet gerestaureerde oldtimers
tot klassiekers.
Natuurlijk mag de echte verzamelaar ook het beursplein niet missen.
Bij de verschillende stands zijn ook
deze editie onderdelen van bijna alle
auto's, die ooit op het Nederlandse
wegennet reden, te koop. Daarnaast
vindt de autoliefhebber hier oude
tijdschriften, handleidingen, gereedschap, bedrading en miniaturen. Ook
diverse automerkenclub, zoals de
BMW Club en de PT Cruiser, laten
trots hun voertuigen zien tijdens de
Oldtimerbeurs in september.

Woerdense kaasfeesten in augustus
Kaas proeven en beoordelen is te
leren. Dankzij de Stichting Agrarisch
Centrum Woerden worden, tijdens
een reeks evenementen op 6, 9, 10 en
13 augustus, lekkerbekken en smikkelaars spelenderwijs bijgeschoold tot
kaasconnaisseurs.
Het voornaamste zomerevenement
rond de boerenkaas blijft de Historische Kaasmarkt, die dit jaar op
woensdag 10 augustus plaatsvindt.
Bovendien is kaas uit Woerden en
omstreken ook prominent aanwezig
op dinsdagavond 9 augustus bij het
evenement 'Vermaak met smaak' op
het Exercitieveld. Agrarisch Centrum
Woerden richt daar samen met de
Woerdense kaashandelaren en de

Stichting Woerden Promotie twee
forse paviljoens in in de sfeer van een
klassiek kaaspakhuis.
Deskundig publicist en kaasexpert,
Jos van Riet, begeleidt de bezoekers
van het evenement bij het beroeren
en proeven van de beste kazen, die dit
jaar in het Groene Hart zijn geproduceerd. Deze kazen zijn ’s morgens beoordeeld door een vakjury tijdens de
jaarlijkse boerenkaaskeuring en gaan
als studiemateriaal naar ‘Vermaak
met smaak’.
De educatieve proeverij op het
Exercitieveld leidt uiteindelijk tot de
toekenning van publieksprijzen. De
winnaars worden op 10 augustus
tijdens de historische kaasmarkt in de
binnenstad bekendgemaakt.

Zomerkaasmarkten

De Woerdense boerenkaasmarkt, nu
nog de enige niet-toeristische, maar
wel echt functionerende kaasmarkt
van Nederland, krijgt een oppepper.
Op zaterdag 6 en 13 augustus zijn aan
de Meulmansweg de try-outs van de
nieuwe aanpak te zien. Witgejaste
kaashandelaren zijn om 11.00 uur
aanwezig op het terras met zicht op
de kaasmarkt bij het Arsenaal en
boeren voeren dan met trekkers en
karren kazen aan. Er wordt gekeurd,
geloofd, geboden en met handjeklap
komen er transacties tot stand. Jos
van Riet, kaaskenner en redenaar
bij uitstek, betrekt het publiek bij de
handelsrituelen. Het is de bedoeling
dat er volgend jaar in augustus wekelijks zulke zomerkaasmarkten worden
gehouden.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

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

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

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 953

De Club van…
Wiet van der Velden

Een mix van grote namen en veelbelovend talent
In het voorjaar van 2003 werd in Abcoude het Piet Mondriaan Gebouw
geopend. De flexibele indeling van het gebouw biedt de mogelijkheid
om er activiteiten van allerlei aard te organiseren. De Stichting Ab-Art
organiseert er sinds 2006 een reeks theatervoorstellingen. “We streven
daarbij naar een gevarieerd aanbod, zodat er voor iedereen wat te genieten valt,” vertelt Ab-Art voorzitter Wiet van der Velden.
Wiet van der Velden weet goed hoe
de hazen lopen in Abcoude. Jarenlang was hij hoofd van de afdeling
Welzijn van de voormalige gemeente
Abcoude Baambrugge. “De financiële
steun door de gemeente aan cultuur
en sport is in de afgelopen decennia
geleidelijk teruggelopen. Daardoor
wordt het wel steeds moeilijker om
een betaalbaar cultuuraanbod te
presenteren. Toch wil Ab-Art niet,
of zo weinig mogelijk afhankelijk
zijn van gemeentelijke subsidies.
Maar de gemeente kan wel veel
doen door betere voorwaarden te
scheppen. Ik zie de gemeente liever
in de rol van sponsor. Dat houdt
meer gelijkwaardigheid in. Subsidie
plaatst je al snel in een afhankelijke
positie. De verhoging van de BTW op
de toegangskaarten is bijvoorbeeld
een maatregel die ons direct raakt.
Het vereist dan ook weer de nodige
creativiteit om de kosten voor onze
bezoekers op een redelijk niveau te
houden. Daar zou de gemeente zeker
een bijdrage in kunnen leveren.”
Een eigen theater
Wiet kent de moeizame discussie die
jarenlang in de voormalige gemeente
De Ronde Venen is gevoerd over een
theatervoorziening, al dan niet in
combinatie met een cultuurhuis. “Het
ontstaan van Theater Piet Mondriaan kent een wat andere voorgeschiedenis,” zegt Wiet. “Er waren
hier plannen voor de bouw van een
multifunctioneel gebouw, waar onder
andere een school, de bibliotheek en
de Abcouder Harmonie in moesten
worden ondergebracht. Voor de
school moest er ook een aula komen.
En die aula gaf ook de mogelijkheid deze te benutten als theater. De
zaak werd zo ingericht dat er een
balletvloer kwam, die ook als podium
kan dienen wanneer je ook het
middendeel en de kleine zaal er bij
betrekt. Zo ontstond een theater met
ongeveer 200 stoelen.”
Wiet geeft toe dat Abcoude zonder
deze multifunctionele accommodatie
nu geen theater zou hebben gehad.
“In een straal van zo’n vijfentwintig

kilometer zijn er enkele tientallen
theaters. De discussie zou ook hier al
snel geleid hebben tot de conclusie
dat er aanbod genoeg is in de omgeving. Maar het gaat om meer dan een
zaal en een voorstelling. Voor veel
mensen is het niet zo vanzelfsprekend
om ’s avonds nog naar Amsterdam,
Haarlem of Amstelveen te reizen om
een voorstelling te bezoeken. Ik denk
dan bijvoorbeeld aan ouderen of aan
mensen met drukke banen en jonge
gezinnen. Wij willen met onze programmering ook meer jongeren naar
het theater halen. Wanneer dat in je
eigen omgeving kan, dan heeft dat
ook een sociale functie. Je ontmoet
er bekenden en dan draagt zo’n voorstelling ook bij aan de verbetering
van het culturele en sociale klimaat
in de gemeenschap.”
Ab-Art
Nadat het Piet Mondriaan Gebouw
was geopend werd snel duidelijk
dat er nog wel het een en ander bij
komt kijken om de zaak ook goed
te exploiteren. “Er was wel een
mooie accommodatie, maar eigenlijk
was er geen uitgewerkt plan wat
er verder moest gebeuren. In het
weekend gebeurde er helemaal niks.
Ik was inmiddels gepensioneerd en
ik ontmoette de musicus Menno van
Woerkom. We kwamen beiden tot
de conclusie dat er een organisatie
moest komen die zich bezig zou
moeten houden met de organisatie
van culturele evenementen. Zo
werd de stichting Ab-Art (de A van
Abcoude, de b van Baambruge en de
Art van kunst) geboren.”
Ondanks het feit dat Wiet medeoprichter en voorzitter is én boegbeeld van Ab-Art, heeft hij moeite
met de suggestie dat het ‘zijn’
club is. “We hebben inmiddels een
prima en daadkrachtig bestuur en
we kunnen rekenen op een grote
groep vrijwilligers. En met z’n allen
mogen we zeggen dat het ‘onze’
club is. Of je als vrijwilliger de
voorzittershamer hanteert, of je
zet bij een voorstelling de stoelen
klaar of neemt de jassen aan in de

Eenzaamheid ouderen groot in zomermaanden
Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Advertentie50x63.indd 1

Door Piet van Buul

Riki Stichting en Nationaal Ouderenfonds vervullen 780 ‘zomerhartenwensen’ van ouderen
Aandacht voor ouderen is ook in
de zomermaanden noodzakelijk
omdat dan bijna iedereen geniet
van een vakantie of dagjes uit. Dit
zijn de tijden waarin ouderen vaak
helemaal alleen achterblijven.

blijven welzijnsactiviteiten in deze
maanden vaak achterwege. De eenzaamheid is dan groot. Niet minder
dan 200.000 ouderen zijn extreem
eenzaam. Zij krijgen slechts eens
per vier weken bezoek.

Velen hebben een klein budget of
lichamelijke beperkingen waardoor
ze niet alleen op pad kunnen. Ook

Zomerhartenwensen-actie
38 verzorgingshuizen en 40 afdelingen van de Zonnebloem, waaronder

22-7-09 19:21

Wiet van der Velden, medeoprichter en voorzitter van de stichting Ab-Art: “Kunst
brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan de leefbaarheid van de locale gemeenschap."						
foto patrick hesse
garderobe, dat maakt allemaal niet
zoveel uit,” aldus Wiet. “We doen
het allemaal op vrijwillige basis. We
krijgen van de gemeente een relatief
kleine subsidie en zijn blij met de
steun van sponsors waaronder onze
hoofdsponsor, Plus Koot Abcoude,
en de adverteerders in de jaarlijkse
theaterbrochure, die het ons mede
mogelijk maken om elk jaar weer
een aantrekkelijk programma te
bieden.”
Gevarieerd programma
Ab-Art is in de zomer van 2005
opgericht. In februari 2006 trad
men voor het eerst naar buiten met
de organisatie van een cabaretfestival. “Artistiek gezien een succes,
zakelijk gezien een ramp,”zegt Wiet.
“Mijn ideaal was om jaarlijks een
theaterserie te kunnen presenteren.
We zijn ons gaan oriënteren bij
andere theaters. Waar we al snel
achter kwamen was het feit dat je
drie dingen nodig hebt: geluk, geld
en geduld. Onze eerste serie bestond
uit negen voorstellingen waarvan er
zeven uitverkocht waren. Het sloeg
dus blijkbaar aan.” Ab-Art heeft inmiddels de programmabrochure voor
het komende seizoen uitgebracht.
Maar liefst zestien voorstellingen
in de periode september tot en met
maart volgend jaar. De brochure is
huis aan huis verspreid in Abcoude
en Baambrugge, maar ligt ook in
het theater en de bibliotheek en in
het gemeentehuis in Mijdrecht. Nog

Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord,
Verzorgingshuis Vinkenoord en
Zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen en de Zonnebloem afdeling
Vinkeveen en Waverveen doen mee
met de 'zomerhartenwensen’ actie.
Hierbij krijgen per huis/afdeling 10
vrijwilligers de kans een 'zomerhartenwens' van één van de ouderen te
vervullen. Het gaat bij deze actie
om individuele één op één activiteiten. Juist die exclusieve aandacht
maakt het zo bijzonder. Het uitje
kan variëren van een visje eten
op het strand, winkelen, een ver

makkelijker is de site www.ab-art.nl.
Hier kan men het hele programma
terugvinden en men kan ook elektronisch kaarten bestellen.
Wiet: “We hebben weer een gevarieerd programma, met cabaret, muziek, toneel en speciale familievoorstellingen. Van gevestigde namen als
Erik van Muiswinkel en Kamps en
Kamps tot een mooie toneelvoorstelling van Bram van der Vlugt en
Ingeborg Elzevier. Heel trots ben ik
op de komst van talenten als popzangeres Marike Jager en jazz zangeres
Simin Tander.” Wiet rekent er op dat
hij en zijn plaatsgenoten ook veel
inwoners van de andere gemeentelijke kernen mogen begroeten.
Ab-Art is ook bij andere culturele
activiteiten in Abcoude betrokken,
zoals de Open Atelierroutes in 2006
en in 2008 en het festival voor
strijkkwartetten in 2007. Wiet: “In
mei vorig jaar hebben we, samen
met twee andere culturele organisaties een groot Cultuurfestival
georganiseerd met een open atelierroute en met toneel en muziek voor
jong en oud op verschillende locaties
in Abcoude. Ik hoop dat we dat nog
eens kunnen doen en dat het tot een
traditie kan uitgroeien. Ons motto is
‘Ab-Art, uit de kunst’. Kunst brengt
mensen bij elkaar en draagt bij
aan de leefbaarheid van de locale
gemeenschap,” aldus een bevlogen
voorzitter.

weg wonend familielid bezoeken,
bezoek aan de buurt waar men is
opgegroeid, een rondvaart maken,
gezellig lunchen op een terrasje of
een musical bezoeken. Alle wensen
worden in de eenzame zomermaanden vervuld.
De Riki Stichting en het Nationaal
Ouderenfonds zetten met de 'zomerhartenwensen’ actie ouderen ‘in
het zonnetje’ en laten zo weten dat
er aan hen wordt gedacht. Welke
hartenwens van een oudere bij u in
de buurt gaat u vervullen?
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Tekst en foto's Patrick Hesse

MOTOR&AUTO

Honda Shadow American Classic

Made in Japan...
Opnieuw betreed ik het pand van Motor Service Uithoorn aan de Amsterdamseweg. De vorige
keer stond eigenaar Frans Diepgrond op het punt dit fraai gerenoveerde pand te betrekken.
Nu is het een goedgevulde en ruim opgezette showroom, met voor ieder wat wils: nieuwe
scooters, motorfietsen van diverse pluimage, maar ook uiterst secuur geselecteerde
occasions van zo'n beetje alle bekende merken. Apetrots leidt Frans mij rond in zijn schitterende zaak. De eerste verdieping wordt gerund door Frans' steun en toeverlaat én grote liefde:
echtgenote Irma. Hier vind je een ruime verdieping vol prominente kleding: zowel het Duitse
merk Held als Neerlands trots op motorkledinggebied Evolution. Het merk Held presenteert
zich in schitterende displayrekken heeft. Hier kan Irma kan al een volledige motoroutfit voor
u verzorgen inclusief pak, handschoenen, laarzen en helm voor slechts 350 euro en noem ik
echt een koopje!
Wanneer Frans en ik overleggen welke motor
ik ga rijden, refereer ik aan de fiets die in de
etalage staat: de Honda Shadow 750 ACE
oftewel de American Classic Edition. Dit is een
oude liefde van mij, want toen ik een (wanna
be) Harleyrijder was (zonder financiële middelen om ‘the real thing’ te kopen), reed ik deze
Japanner van wie de bouwers verbluffend
goed naar het Amerikaanse origineel hebben
gekeken. Daarbij wil ik natuurlijk niet stellen
dat iedere motorrijder op een Japanse cruiser
een Harley wanna be is. Integendeel, want in
de tijd dat Harley Davidson nog een serieus
betrouwbaarheidsprobleem had, bouwden de
mannen uit het Land van de Rijzende Zon al
uiterst degelijke cruisers voor een aanzienlijk
lagere prijs.
Bewuste onbalans krukas
Van het feit dat deze machines prachtig lopen,

is deze Honda Ace een prima voorbeeld: de
motor liep zo keurig dat de ingenieurs bewust
een onbalans in de krukas aanbrachten om
hem te laten schudden als een Harley, maar
zo'n 750cc vloeistof gekoelde V-twin loopt nou
eenmaal smeuïger dan de rauwe Amerikaan.
Overladen met accessoires
Frans maakt de motor klaar en ik hijs me in
mijn motorkleding. Als we naar buiten kijken
zien we dat de sluizen in de hemel wagenwijd
op staan en het met bakken naar benden komt.
Typisch het Nederlands zomerweer waaraan
we de laatste weken zo gewend zijn geraakt.
Gedesillusioneerd ontdoe ik me weer van mijn
beschermende kleding en baal dat mij een lekker ritje door de neus geboord is.
Frans komt met de oplossing: je weet toch
hoe zo'n ding rijdt, dan maak je nu foto’s en
dan ga je volgende week alsnog een blokje om

als het lekker weer is. Een prima deal. Wel
onderwerp ik de Honda Ace aan een grondige
visuele inspectie en kan ik bijna niet geloven
dat de fiets uit 1999 is. Ik was natuurlijk al
gecharmeerd van de uitstraling en de afwerking van de Shadow. Ik herinner me dat hij
ook uitstekend en probleemloos reed en dat
mijn eigen Ace nu nog steeds door dezelfde
eigenaresse met veel plezier bereden wordt.
Deze Ace is ook nog een keer overladen met
accessoires: sissybar, Leren tassenset, dubbele
lampenset, tankleer, een toolrol achter de
sissybar en een dubbele lampenset, die de
voorkant lekker dik maken. Het geeft de fiets
een prachtige kleurstelling.
Mannig gevoel
Persoonlijk vond ik het vetste aan deze cruiser
het geweldig brede stuur, dat je echt een
mannig gevoel geeft. Natuurlijk heeft de fiets
in deze uitzonderlijke staat weinig kilometers
gereden en waarschijnlijk uitsluitend met
prachtig weer buiten geweest. Hij heeft dan
ook in 12 jaar jaar slechts 17.000 kilometer
gelopen en dat is natuurlijk een lachertje.
Wat ook een lachertje is, is de prijs die Motor
Service Uithoorn vraagt voor deze top cruiser:
slechts 3.995 euro. Voor dat bedrag koopt u
een erg nette fiets met een super uitstraling.
Nieuwsgierig geworden? Op de website van
Motor Service Uithoorn staan meer foto’s,
maar beter nog: ga hem live aanschouwen.

U wordt hartelijk ontvangen door Frans en
Irma; ze hebben de koffie klaar staan!

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van
9-18 uur.
Vrijdag van 9-21 uur.
Zaterdag van 9-17 uur.
Andere tijden op afspraak.
Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
Tel:0297-268852 of 06-30372989
www.motorserviceuithoorn.nl
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 30

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

Zweeds raadsel week 30
zonder
maat

bijbelse
figuur
ijzeren
mondstuk

Engelse
taxi

wastafel

gesnapt

1

ballustrade

limited

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.

iets
lekkers
Duitse industrienorm

zeehond

opstap van
een troon

3

4

24 uur

Franse
componist
honingdrank

vertrager

5

raaigras
bloeiwijze
vier (Gr.)

forse
kerel

bijwoord

vrucht
schoonheidszin
boek Tobias (bijb.)

watering

moed

hierheen

grasmaand

6

2

dwarsmast

sajetgaren

scherts

dooreenvlechten

biljartterm

1

heer
heen en
terug

7

zonder
gifstoffen

2

3

4

5

6

7

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

4
6
3
7
5

2 9
1 7
1
2
8
5 7 2
4
4 8

Oplossing puzzels week 29
6
7
4
9
2
3
1
8
5

© Puzzelland

OPPONENT

5
2
8
1
6
7
3
9
4

9
3
1
8
5
4
7
2
6

1
8
5
2
3
9
6
4
7

2
4
6
7
8
1
5
3
9

7
9
3
5
4
6
2
1
8

3
1
7
6
9
8
4
5
2

8
6
2
4
1
5
9
7
3

4
5
9
3
7
2
8
6
1
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