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A.S. zondAg 23 Sept
koopzondAg
vAn 13.00 tot 17.00 uur
OPEN HUIS
R
29 SEPTEMBE
uur
11:00 - 15:00

*
( * Alleen zondag 23 september)
• Maison Scotch • Nolita • Citizens of Humanity
• Blue Blood • Ra-eR • Parajumpers • Franklin &
Marshall • Canada Goose • Circle of trust • My
Brand • Braez • Dept • Silvian Heach • Relish
• Gaudi • Ana Alcazar • loiza by patricia pepe
• B. by Bridget • Fab. • Scotch & Soda • Moscow
• Mi-Moneda • Buddha to Buddha • Lott
• Olsen • Rosner • Walk in the Park • Scholl
• Lazamani • Glamorous • Havaiana

Dubbel en Dwars Ilonka

Dubbel & Dwars Fashion

Hoogstraat 1, 1391 BP Abcoude

Laatste schooldag voor De Schakel
De kinderen van basisschool De Schakel in Vinkeveen beleefden gisteren hun laatste schooldag. Maar het schooljaar is toch net pas begonnen? Klopt. Hun schoolgebouw aan de Pijlstaartlaan wordt volgende week namelijk volledig gesloopt, om plaats te maken voor een gloednieuw complex. Gisteren hebben de leerlingen geholpen met het
leeghalen van hun oude schoolgebouw. Alle tafeltjes, stoeltjes en lesmiddelen worden verhuisd naar de voormalige
Mijdrechtse basisschool De Hoeksteen. Hier krijgen de kinderen tijdelijk les, totdat hun nieuwe schoolgebouw
klaar is. Lang duurt dat niet, want al op 7 januari aanstaande, direct na de kerstvakantie, beginnen de lessen in
het nieuwe schoolgebouw. Lees verder op pagina 3. 					
foto rob isaacs

Ondertekening Herstructurering Bedrijventerrein Mijdrecht
Gistermiddag, donderdag 20 september, is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente De Ronde
Venen, N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en kernpartijen Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (VIB) en Kamer van Koophandel Midden-Nederland (KvK) voor de herstructurering van
het bedrijventerrein Mijdrecht. De herstructurering moet de concurrentiepositie van de gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven verbeteren. Wethouder Pieter Palm is onder de indruk van de plannen. “Van
revitalisering van de openbare ruimte verleggen we nu de focus naar optimaal ruimtegebruik en uitstraling van
bedrijven.” Zie ook artikel op pagina 3 						
foto rob isaacs

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

Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN
LUTZ.nl

Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!

ZATERDAG
22 SEPTEMBER

TANDEM &
TRANSIT EVENT
(VOOR HEM ÉN HAAR)

Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

MET PROSECCO, LIVE
PIANOSPEL EN DAVID HAGUE

LUTZ.nl
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Rietveld 23, Vinkeveen

Open Huis
Zaterdag 29 september
11.00 - 15.00 uur

Vandaag ga ik een woning bezoeken in de straat waar ik een aantal jaren geleden zelf ook
gewoond heb. Erg leuk om een zelfde soort woning met een andere inrichting te zien. De straat is
rustig, want er komt alleen maar bestemmingsverkeer. Er is voldoende parkeergelegenheid, want je kunt op je
eigen oprit parkeren of in de parkeervakken in de straat. Er is zelfs ook een inpandige garage aanwezig. M’n
fiets zet ik op de oprit en ik word verwelkomd door de bewoners die mij graag een rondleiding willen geven.
berging. Via de achteruitgang kom
je meteen op een speelpleintje
terecht, waar van alles te doen is
voor kinderen. Als je de deur open
zet kun je vanuit je luie stoel alles
in de gaten houden, ideaal als je
kinderen hebt.
We gaan naar de bovenverdieping
die ook een verbouwing heeft
ondergaan.
De twee slaapkamers aan de voorzijde zijn niet veranderd, deze zijn
erg ruim en goed als slaapkamer of
kantoor in te richten.
De twee kamers aan de achterzijde
zijn samengevoegd tot een grote
slaapkamer, en die is nu op een hele
handige manier ingericht. De wand

tussen de twee kamers is verwijderd, maar er is ook weer een deel
van terug geplaatst waarachter nu
een kast, de wasruimte en de cv
geplaatst zijn.
Er is ook nog een aparte inloopkast
in de kamer, de droom van elke
vrouw. Je hoeft hier dus verder
geen losse kast in de slaapkamer
te plaatsen wat weer een hoop
ruimte scheelt. Er zitten zonnenscreens aan de achterzijde, zodat de
slaapkamer lekker koel blijft als het
buiten erg warm is.
Dan komen we aan in de badkamer,
en wat ziet die er goed uit! Er
is vloerverwarming, een tweede
toilet, een wastafelmeubel, een

ijke
del am
Tij p Na
j O e!
Vri acti

De hal waar we binnen komen is
enorm ruim en licht. Er zijn weinig
woningen waar de hal zo groot is.
In de hal vind je het toilet, de
meterkast en de trap naar boven.
Maar we gaan eerst beneden
kijken.
Van de garage is een stukje bij het
woongedeelte getrokken, waar
nu de nieuwe half open keuken is
geplaatst. Alle benodigde apparatuur is aanwezig –vooral het grote
gasfornuis maakt veel indruk– en er
zijn voldoende kasten om kookgerei
en servies in op te bergen.
De woonkamer is lekker ruim en
ook weer erg licht door de grote
ramen en de openslaande deuren
aan de achterzijde. Er is een gasgestookte open haard aanwezig die
het erg gezellig maakt.
De aangrenzende tuin ligt op het
westen, is erg goed onderhouden
en heeft een achteruitgang en een

aparte douche en een ligbad. Door
het betrekken van een kast bij de
badkamer is deze zoveel ruimer
geworden, dat is echt een pluspunt
van deze woning.
Deze woning is helemaal af, alles
ziet er netjes uit en is nog hartstikke nieuw. Klussen is hier dus
echt niet nodig. De buitenkant van
de woning heeft niet zoveel uitstraling maar van binnen is het echt een
pareltje. En door de vierkante bouw
hebben deze woningen ontzettend

Facts & Figures
Rietveld 23, Vinkeveen
Vraagprijs: € 249.000,- v.o.n.
Perceeloppervlakte 154 m2
Inhoud 350 m3
4 kamers (3 slaapkamers)

veel ruimte waar je erg veel profijt
van hebt. Het is de moeite waard
hier een kijkje te komen nemen en
jezelf te laten verrassen door dit
huis.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportvelden

0,9
5,1
0,2
1,1
1,2

Makelaardij Witte, Herenweg 167, 3645 DK Vinkeveen, 0297-263219, info@makelaardij-witte.nl, www.deplekbijuitstek.nl

Heulweg 3, Vinkeveen

Open Huis
Zaterdag 29 september
11.00 - 15.00 uur

Als je vanaf de Herenweg in Vinkeveen rechtsaf de Heulweg indraait, zie je links een huizenblok van drie
woningen. In de middelste ervan, nummer 3, mag ik vanmiddag rondkijken. De bewoners hebben de voortuin
bestraat, wat een comfortabele parkeerplek heeft opgeleverd.
In de behoorlijk ruime hal, voorzien
van witmarmeren plavuizen, bevinden
zich het toilet, de meterkast en de
trap naar boven, met daaronder een
diepe trap-/kelderkast. Die loopt door
tot onder de vloer van de hal. Je kunt
er niet staan, maar het is wel een
prima opbergplek, bijvoorbeeld voor
je (wijn)voorraad.
De plavuizenvloer van de hal loopt

door in de keuken, die is voorzien van
inbouwapparatuur, veel kastruimte en
aan beide zijden een aanrecht.
Vanuit de keukendeur kijk je tegen
een grote ruime stenen schuur aan.
Een grote vierkante ruimte, waar onder andere de was- en droogmachine
een plekje hebben gekregen.
De doorzon woonkamer is voorzien
van eiken laminaat en heeft een open
haard met een witstenen ombouw.
Aan de tuinzijde bevindt zich een

zogenoemde 'schuifpui'. De verwarmingsradiator die hier oorspronkelijk
stond is nu verwerkt in de vloer met
een convectorput.
Vanuit de woonkamer loop je zò
de achtertuin in, die gedeeltelijk is
voorzien van grind. De tuin ligt op het
zuiden; het aangebrachte zonnescherm, elektrisch bedienbaar vanuit
de woonkamer, ga je dus beslist gebruiken. Aan de achterzijde grenst de
tuin aan een slootje vanwaar je net
met de kano kunt wegvaren. Ook is er
een zijdeur die gebruikt kan worden
als achterom.
We lopen de trap op naar de eerste
verdieping. Aan de tuinzijde bevindt
zich een kleine slaapkamer met toegang tot het balkon. De ouderslaapkamer ligt ook aan de tuinkant en is
voorzien van een diepe inbouwkast.
Dóór de ouderslaapkamer kom je in
de kamer aan de voorzijde. Je zou
hem als derde slaapkamer kunnen gebruiken, maar dat hij alleen toegankelijk is via de ouderslaapkamer, is
dan een nadeel. Beter lijkt het om de
deur te verplaatsen of er een mooie
kantoorruimte van maken, of een
supergrote inloopkast. De gang en
alle kamers zijn voorzien van beuken

laminaat.
De badkamer heeft dankzij een groot
draai/kiepraam veel daglicht. Je vindt
er een bad en aparte inloopdouche
met thermostaatkranen en een toilet.
Ook is er een handdoekradiator
geplaatst.
Ik loop door naar de ruime zolderverdieping, die is voorzien van drie
dakramen. Hier zou je met gemak
nog een ruime kinderslaapkamer
kunnen creëren. In het midden kun
je staan, maar door bijplaatsing van
bijvoorbeeld een dakkapel of dakopbouw win je veel ruimte.
Heulweg 3 is een bijzonder geschikte
woning voor starters. Het pand ligt
in een mooi stukje Vinvekeen, met
direct om de hoek onder andere een
drogist, kinderdagverblijf en een
ambachtelijke ijssalon...

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportvelden

350 m
4,1 km
375 m
750 m
1,9 km

Facts & Figures
Heulweg 3, Vinkeveen
Vraagprijs: € 224.500,- k.k.
woonopp: 102 m2
Perceeloppervlakte 140 m2
Inhoud 325 m3
5 kamers (3 slaapkamers)
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Partijen slaan handen ineen om lokale economie te stimuleren

Herstructurering bedrijventerrein moet concurrentiepositie verbeteren
Het bedrijventerrein van Mijdrecht hangt een aantal bedreigingen boven het hoofd als economische motor van de lokale economie.
De vraag naar en het aanbod van bedrijfspanden komen niet met elkaar overeen. Bedrijven kunnen op dit moment geen geschikt bedrijfspand
vinden om zich te vestigen of gevestigd te blijven op het bedrijventerrein. Dit heeft uiteindelijk leegstand tot gevolg. Die leegstand is op het
moment nog beperkt tot ca. 8%, maar meer leegstand moet worden voorkomen.
door rob isaacs

Uit onderzoek blijkt dat Rondeveense bedrijven een uitbreidingsbehoefte hebben van ca. 11 ha. De
mogelijkheden tot uitbreiding van
het bedrijventerrein Mijdrecht zijn
echter zeer beperkt. Op dit moment
is er alleen een mogelijkheid op
de Stationslocatie Mijdrecht van
2 ha. Dit zou kunnen betekenen
dat bedrijven die willen groeien op
zoek gaan naar alternatieven buiten
de gemeentegrenzen.
De uitstraling van bestaande
bedrijfspanden en, in mindere mate,
van de kwaliteit van de totale bedrijfsomgeving is op sommige delen
van het bedrijventerrein Mijdrecht
matig. Dit kan leiden tot een negatieve invloed op de concurrentiepositie van het bedrijventerrein met
het vertrek van bedrijven of minder
vestigende bedrijven als gevolg.

Met de herstructurering willen
gemeente, OMU, VIB en KvK
voorkomen dat deze bedreigingen
daadwerkelijk zand in deze economische motor van De Ronde Venen
strooien. Hoewel er vanaf 2007
is gewerkt aan de revitalisering
van het bedrijventerrein, is deze
verbetering van de openbare ruimte
niet genoeg om het bedrijventerrein
goed te laten functioneren. De bedrijfspanden en de private terreinen
zijn minstens zo belangrijk. De Herstructurering zet daarom vooral in
op deze panden en de bijbehorende
terreinen.
De doelen zijn:
• Het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit van het Bedrijventerrein Mijdrecht door de uitstraling
van het vastgoed te vergroten en
de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren;
• Het realiseren van intensief en
efficiënt ruimtegebruik door het
creëren van (schuif)ruimte, zodat
de uitbreidingsbehoefte van be-

drijven kan worden opgevangen
binnen het Bedrijventerrein Mijdrecht en de functionaliteit van het
bedrijventerrein verbetert.
Welke locaties?
De gemeente, de OMU, de VIB en
de Kamer van Koophandel zien op
dit moment al een aantal locaties,
die een belangrijke rol kunnen
spelen voor deze herstructurering.
Zo is de Stationslocatie Mijdrecht
een braakliggend stuk grond, waar
lichte bedrijvigheid, kantoren e.d.
komt. Bedrijven kunnen zich hier
vestigen. Verder is de Industrieweg niet alleen de ontsluitingsweg
voor het bedrijventerrein, maar
ook voor de rest van Mijdrecht. Er
moet worden gezocht naar mogelijkheden om de beeldkwaliteit en
verblijfskwaliteit te verbeteren.
Wellicht kan dit in de vorm van
een groene route, het stimuleren
van vastgoedontwikkeling en een
gevel-tot-gevelbenadering. Hierover
wordt de komende tijd nagedacht.

Kernpartner
De VIB, de Vereniging Industriële
Belangengemeenschap De Ronde
Venen, is in dit project kernpartner. De ca. 250 leden bestaan uit
ondernemers uit De Ronde Venen,
waarvan het merendeel gevestigd is
op het bedrijventerrein Mijdrecht.
Voorzitter Arwin Brouwer van de
VIB: “Behoud van de werkgelegenheid is een belangrijke voorwaarde
om de locale economische motor op
gang te houden. Daar willen we als
kernpartner graag aan meewerken.
Vanuit onze deskundigheid kunnen
we praktische oplossingen en mogelijkheden aanreiken. De VIB zal
een vast contactpersoon aanstellen
die zich de komende 1,5 jaar hierop
inzet. Dat past bij een project als
dit met veel kansen om de economische vitaliteit een impuls te geven.
Het is wel zaak nu snel te schakelen. In korte tijd zijn er veel zaken
uit te voeren.”

Vervolg van voorpagina
De nieuwbouwplannen zijn zeker
niet als standaard te bestempelen,
eerder revolutionair. Het nieuwe
schoolgebouw zal als systeembouw, met beton en staal, worden
gebouwd. De inrichting van het
gebouw draagt helemaal bij aan
de wens van de De Schakel om het
klassikaal onderwijs los te laten en
zich te richten op het zogenoemde
handelingsgericht werken. “Er
komen, in één bouwlaag, brede
gangen van zes meter breed, met
werkeilanden. De lokalen krijgen
grote glazen toegangsdeuren, waardoor er veel licht in de school is. We
willen af van de oude schoolgangen,” aldus schooldirecteur Hergo
van Ginkel.
Maar voor het zover is, moet er
nog veel gebeuren. De komende
maanden berichten we u in deze
krant regelmatig over de voortgang
van dit voor De Ronde Venen unieke
nieuwbouwproject.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 22 september
• Burendag, diverse locaties
• Activiteitenweekend bij Fort
Uithoorn, Amstelhoek
• Kenia-dag bij Karwei, Mijdrecht
• Veiling in Museum De Ronde Venen,
Vinkeveen
Zondag 23 september
• IVN Natuurontbijt in de wei,
Gagelweg 1, Wilnis
• Open huis Van Schie, Constructieweg, Mijdrecht
• Winkels geopend, Koopcentrum,
Mijdrecht
• Theatervoorstelling Koning en Mug
(Leef!25), De Meijert, Mijdrecht
• Theatervoorstelling Voor Volk &
Vaderland, Fort Uithoorn,
Amstelhoek
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Verkiezing vrijwilligers Concept-Woonvisie zet in op doorstroming
van het jaar van start Bouwen voor kwaliteit. Bestaande woningen beter benutten. De gemeente
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in De Ronde Venen kunnen weer
aangemeld worden om in aanmerking
te komen voor de Vrijwilligersprijzen
2012, die op 12 maart 2013 worden
uitgereikt. De jaarlijkse verkiezing
is een vast onderdeel van de Vrijwilligersdag, waarmee de gemeente het
belang van vrijwilligerswerk voor
de samenleving wil benadrukken
en vrijwilligers bedanken voor hun
inzet. De organisatie is in handen
van Steunpunt Vrijwilligerswerk van
Stichting De Baat.
Organisaties en vrijwilligers kunnen worden aangemeld via www.

steunpuntvrijwilligerswerk.info/vrijwilligersdag-en-vrijwilligersprijs. Iedereen
kan vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties met bijzondere kwaliteiten of
verdiensten opgeven, om in aanmerking te komen voor de Vrijwilligersprijzen. Meer informatie over de
Vrijwilligersdag of Vrijwilligersprijs,
is te verkrijgen bij Dyanne van Tessel
van het steunpunt via telefoonnummer 0297 23 02 80 (di. en do.) of
via het e-mailadres d.vantessel@
stichtingdebaat.nl.

regionaal op de kaart zetten voor een betere doorstroming van de woningmarkt. Dat is de strekking van de concept-Woonvisie, die het college aan
de raad heeft aangeboden. Naar verwachting wordt de visie op dinsdag
2 oktober behandeld in de commissie Ruimtelijke Zaken.
Er is de laatste jaren veel veranderd
in de maatschappij en op de woningmarkt. De verkoop van woningen is
teruggelopen en het aantal vrijkomende huurwoningen gedaald,
waardoor minder mensen verhuizen.
De concept-Woonvisie geeft aan
wat de grootste uitdagingen zijn op
deze gewijzigde woningmarkt en
welke maatregelen genomen kunnen
worden. Het woonwensenonderzoek,
dat vorig jaar onder alle inwoners is
gehouden, vormt daarvoor de basis.
Wethouder David Moolenburgh: “De
woningmarkt zal vooral landelijk op
gang gebracht moeten worden, maar
lokaal kunnen we ook maatregelen
nemen. We zien dat de woningvoorraad steeds minder goed aansluit op
de woonwensen van onze inwoners.
Dit komt mede door de vergrijzing
van de bevolking: er zijn steeds meer
ouderen en minder jongeren. Er zijn
te weinig gelijkvloerse woningen voor

ouderen, terwijl zij juist in eengezinswoningen wonen die geschikt zijn
voor jongeren. Ook zien we dat onze
gemeente bij veel regionale woningzoekenden niet goed bekend is. Dat
is erg jammer, want De Ronde Venen
heeft veel te bieden. Samen met de
lokale marktpartijen wil de gemeente
De Ronde Venen beter op de kaart
zetten.”
Ingezet wordt op de bouw van
woningen en woonmilieus die op dit
moment onvoldoende aanwezig zijn.
Ook wil de gemeente instrumenten
inzetten om ouderen te stimuleren
door te stromen. Met GroenWest wil
de gemeente afspraken maken over
de verkoop van betaalbare woningen
voor starters. Daarnaast moet de
bekendheid van De Ronde Venen als
aantrekkelijke woongemeente worden vergroot. Deze maatregelen gaat
de gemeente uitwerken met lokale
partijen op de woningmarkt.
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Luistervink
Gedonder
Ivan Wolffers schreef in zijn boek
dat het lijden aan een ziekte als
prostaatkanker lijkt op het naderen van een onweersbui. Een mooi
vergelijk. Zo lang de flits en de
klap maar lang genoeg uit elkaar
liggen, valt het immers wel mee.
Zijn de zorgen niet zo heel erg
groot. Het is nog niet eens zo lang
geleden dat ik nog tot twintig kon
tellen. Flits, tellen en opgelucht
ademhalen. Dat houdt een mens
op de been. Letterlijk en figuurlijk.
Zo bleef ik, na een openhartoperatie en 35 bestralingen, vier jaar
lang de bui voor. Dagelijks werkte
ik aan mijn conditie, tijdens mijn
deelname aan de Vierdaagse van
Nijmegen telde ik zelfs meer dan
dertig tellen. Heel voorzichtig ga
je dan denken ‘Wie doet me wat?’
Jaarlijks volg ik de fietsers die
de Alpe d’ Huez beklimmen en
daarmee geld bijeen brengen
voor onderzoek naar het ontstaan
van de ziekte die zovelen treft.
Allemaal goedwillende en positief
denkende mensen die op de een of
andere manier hun steentje willen,
maar ook kunnen bijdragen. Ook ik
werd tijdens mijn Vierdaagse gesponsord door een aantal mensen.
Het bedrag werd rechtstreeks op
de rekening van het KWF gestort.
Of het werkelijk wat uitmaakt
weet ik niet. Het zijn uiteindelijk
de menselijke genen die uitmaken
of je iets wel of niet krijgt.
Ook dit jaar was ik vast van plan
het goede voorbeeld van vorig jaar
een vervolg te geven. In maart
lag ik helemaal op schema. Ik
raakte echter de tel kwijt. Flits
en donder liggen inmiddels veel
te dicht bij elkaar. De eerlijke
arts van het Hofpoort, een man
die op de vierde dag met een bos
gladiolen langs de wandelroute
stond, vertelde het ons. “Je leven
is eindig geworden.” Wat een baan
overigens. Hij is het dan ook die,
terecht, de voorgenomen noodzakelijke behandeling annuleerde.
De rotzakken hebben de overhand
gekregen. Lichamelijk slopen ze
me. Zeker op termijn.
Wat ze niet kunnen verijdelen is
de saamhorigheid die het thuisfront heeft om de komende tijd
positief en goed door te komen.
Ook de steun van mijn collega’s
die alles doen om me in de lucht te
houden ondermijnen ze niet. Daar
is de samenwerking te hecht voor.
Mijn vrienden en mijn Ketel 1-tje
blijven me heilig, een sigaartje
gaat er ook nog wel in.
Wel heb ik me ernstig voorgenomen de eerste de beste die het
woord kankerlijer roept, persoonlijk met een bijl de hersenpan te
klieven. Maar ach waarom ook,
een flink tekort aan grijze cellen
zal de reden voor dit soort krachttermen zijn.
U blijft voorlopig nog wel van mij
lezen. Het is maar dat u dat weet.
luistervink@ziggo.nl
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Kort nieuws
De Ronde Venen

Horizon over de
creativiteit van de
geest
Op zondag 23 september verzorgt
Horizon de zesde uitzending in
een reeks van acht met als onderwerp “De stem van de Roepende”.
De creativiteit van de geest als
grond van het bestaan. Is er naast
de wetenschap ook nog werking
van de geest, die zaken soms
onverklaarbaar maakt? Aan de
discussie nemen deel: Hans van
Ankeren (Wilnis); Anton van Hilten (pastoraal medewerker PKN
Uithoorn); Dorien Kuijlenburg
(RK Mijdrecht/Wilnis); Ds Anneke
Schrage (PKN Ouderkerk aan de
Amstel) en Pastoor Wim Vernooij
(RK Vinkeveen). Gespreksleider is
Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur op RTV Ronde Venen.

Mijdrecht

Viering Avondmaal in
De Wegwijzer
Zondag 23 september zijn er
twee diensten in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, in
Mijdrecht. In beide diensten gaat
ds. J. Jonkman voor, hij is emeritus
predikant en woont in Zeewolde.
In de dienst van 10 uur gaat de
preek over Openbaring 19: 9a: de
nodiging tot het bruiloftsmaal van
het Lam.
In de dienst van 17 uur gaat het
over Openbaring 5: 9, 10: het
nieuwe gezang dat nu al in de hemel wordt gezongen en dat straks
in alle eeuwigheid van het Koninkrijk gezongen zal worden als
een blijvend nieuw gezang. Alle
belangstellenden zijn van harte
welkom. Meer over De Wegwijzer
is te vinden op
www.CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht

Humorvolle dienst
voor iedereen
Op zondag 23 september komt zanger, gitarist en predikant Rob Favier
naar De Rank in Mijdrecht.Hij heeft
een geheel eigen manier van optreden: een mengeling van vertellen
en liedjes die zeer herkenbaar zijn
en waarbij het humoristische aspect
niet zelden een rol speelt.
Hij zorgt voor een ontspannen sfeer,
toch hebben zijn woorden diepe inhoud. Hij zoekt in zijn optreden naar
het waardevolle: wat kun je met het
grote nieuws van God in je dagelijks
leven? Rob Favier laat zich diep in
zijn hart kijken, het gaat over gevoelens, over God, over de mensen om
je heen en over jezelf. In zijn liedjes
en woorden vind je humor, warmte
en vooral kwestbaarheid. Of je nu
vaak, zelden of nooit naar de kerk
gaat, dit optreden van Rob Favier
is voor ieder de moeite waard! Van
harte welkom op 23 september om
19.00 uur in De Rank, Pr. Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.

DE GROENE VENEN

Geslaagd schoolreisje voor Jozefschool

Flashmob door OBS De Eendracht

Dinsdag 11
september
vertrok een
bus met alle
kinderen van
groep 1 en 2
van de Sint
Jozefschool
uit Vinkeveen naar de
Linnaeushof
voor het
jaarlijkse
schoolreisje.
Na aankomst in Heemstede stonden
de kinderen te trappelen van
ongeduld om te spelen, maar eerst
werd op een centrale plek wat
gedronken. Nadat de rugzakken op
een centrale plek waren neergelegd
stormden de kinderen het park in.
Er werd volop gebruik gemaakt
van de schommels, glijbanen, auto’s
op het verkeerscircuit, wiebelende
bruggen, de grote zandbak met
graafmachines en liften, klimrekken
en ga zo maar door.
Een heftige regenbui maakte duidelijk dat het tijd was voor de lunch.

Opeens waren ze er afgelopen
woensdagmorgen. Uit alle richtingen kwamen ongeveer 250 leerlingen van obs De Eendracht naar het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Van de
kleuters tot en met groep acht. Op
de muziek van ‘Keep on Smiling’
werd een vrolijke dans uitgevoerd.
De opnamen daarvan zijn als
Flashmob te bekijken op YouTube.
Een Flashmob is een groep mensen,
die op een openbare plek bijeenkomt, iets ongebruikelijks doet en
daarna weer snel uiteen gaat. Na
de succesvolle uitvoering vorig

De meegebrachte broodjes gingen
er bij de meeste kinderen snel in en
natuurlijk werden er ook snoepjes
geruild. Daarna kwam de zon door
en speelden de kinderen verder; ze
waren nog lang niet overal in geweest! Veel te snel was het tijd om
te verzamelen voor de terugreis...
Een ijsje verzachtte de pijn. In de
bus, vlak bij school, verstopten de
kinderen zich onder de stoelen. Wat
hebben ze iedereen laten schrikken! Nee hoor, ze waren niet in de
speeltuin achtergebleven. Het was
een fantastische dag!

jaar van de libdub ‘Leef’ was nu
gekozen voor een flashmob. “Het
enthousiasme waarmee de hele
school zo’n dansje instudeert is heel
inspirerend. Het bevordert ook de
saamhorigheid op school omdat
iedereen meedoet. We hebben
bewust gekozen voor het nummer
‘Keep on Smiling’ omdat het een
positieve tekst heeft. Het motto, dat
je optimistisch moet blijven en bij
tegenslag gewoon door moet gaan,
past heel goed
bij onze school,”
aldus juf Manja.

foto thijs van uden

Geslaagd weekend Otterlo met PSV Troje

Grote brand in koeienstal Abcoude
Op de Kanaaldijk West in Abcoude heeft woensdagavond jl. een grote brand in
een koeienstal gewoed. De zestig koeien konden tijdig uit de schuur worden
gehaald en naar een weiland gebracht. In het deel van de stal waar het vuur
woedde, lag veel stro en stonden machines. Er werden uit de hele regio extra
manschappen ingezet, omdat de schuur op een moeilijk bereikbare plek ligt.
De boerderij staat aan het Amsterdam-Rijnkanaal en de brandweer heeft daar
veel water uit opgepompt. Er was even sprake van ontploffingsgevaar wegens
gasflessen in de schuur, maar dat was snel geweken. De oorzaak van de brand
is nog niet bekend, maar de schade zal in de tonnen lopen.

Afgelopen weekend vond het
jaarlijkse uitje plaats van Paardensportvereniging Troje. Dit keer in de
Peppelenburg in Otterlo; een ruime
en nette groepsaccommodatie
met genoeg plaats voor alle deelnemers, paarden en fietsen. Tijdens
dit jaarlijks terugkerende weekend
gaan namelijk niet alleen ruiters en
koetsiers mee maar ook alle leden

die onze vereniging een warm hart
toedragen.
Paardrijden, zingen rond het
kampvuur, mountainbiken, picknicken, genieten van een Grieksbuffet,
sumoworstelen, een huifkartocht
en een fraaie slotrit en òm was het
gezellige weekend. Kijk voor meer
info op

www.paardensportverengingtroje.nl.

Zondag a.s. Open Huis bij de Van Schie Groep

foto peter bakker

Verhalenroeitocht Botshol
Al enige jaren wordt op de Botshol
een verhalenroeitocht georganiseerd door verhalenvertellers Joke
Dekker-Booij en Elza Vis. In juni
op een avond en in september op
een middag. Zaterdag jl. vertrokken
vier grote roeiboten vanaf botenverhuur Verweij naar de plas. Elke
verteller nam twee boten mee en
na een gezamenlijke pauze op een

Aanstaande zondag 23 september
is het zover: 50 jaar Van Schie! Een
mijlpaal die gevierd wordt met een
Open Huis voor alle inwoners van
De Ronde Venen en daarbuiten. Het
belooft een interessante middag te
worden voor jong en oud. Uiteraard wordt er gezorgd voor lekkere

hapjes en drankjes. Directie en
medewerkers van het jarige bedrijf
trakteren, dus alles is gratis. U bent
tussen 12 en 17 uur van harte welkom bij Van Schie, Constructieweg
100 in Mijdrecht. Kijk voor meer
informatie op www.vanschie.com/50
of bel met 0297 237 537.

eilandje wisselden de vertellers
van boten. Elza, tevens IVN-gids,
vertelt natuurverhalen en Joke van
vertelkring De Schatkist vertelt
fantasie-verhalen in de sfeer van de
omgeving.
Meer weten over verhalen vertellen? Vertelkring De Schatkist
06-10814589 en ‘Binnenste-Buiten’-verhalen 06-23150498.
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Kinderkledingbeurs
Twistvliedschool

foto peter bakker

VLC blij met Open Leer Centrum
Woensdag jl. is op het VeenLanden
College in Mijdrecht de officiële
opening verricht van het Open Leer
Centrum. Het Open Leer Centrum
(OLC) is gehuisvest in de voormalige
mediatheek, die vergroot is en een
andere indeling en inrichting heeft
gekregen. In aanwezigheid van personeelsleden, de voorzitter van bestuur
en collega rectoren, maar vooral van
leerlingen, werd deze speciale ruimte
binnen het schoolgebouw van het
VLC symbolisch in gebruik genomen.
In zijn toelichting gaf rector Ruud
van Tergouw aan met welke doel het
Open Leer Centrum was opgezet.
De school heeft behoefte aan een
lichte, goed geoutilleerde werk- en
studeerruimte waarin leerlingen
achter laptops kunnen werken aan
zelfstandige opdrachten die er voor
verschillende schoolvakken zijn.

De winnende orkesten Flierefluiters en Waardgangers

De veelal digitale opdrachten, die
gemaakt worden tijdens eventuele
tussenuren voor leerlingen, vormen
een zinvolle aanvulling op de lesstof.
Op die manier wordt lesuitval ondervangen. De zelfstandige opdrachten
die de leerlingen in het OLC maken,
zijn er niet alleen om een zinvolle, inhoudelijke invulling te geven aan een
uitgevallen lesuur. Het VLC beoogt
leerlingen ook te laten wennen aan
een groeiende zelfwerkzaamheid en
zelfstandigheid buiten het klaslokaal.
Het gebruik van digitaal materiaal
daarvoor moet tevens een vliegwiel
zijn voor het onderwijskundige ICT
gebruik op het VLC.
Dit schooljaar wordt het OLC
gebruikt door de brugklasleerlingen.
Volgend jaar komen daar de tweedeklassers bij. In Vinkeveen wordt op
termijn een kleinere variant van het
OLC gerealiseerd.

Feestelijk lustrum
voor 10-jarige
Mijdrechtse Dweildag
De 10e Mijdrechtse Dweildag, die
afgelopen zaterdag plaats vond in
het koopcentrum van Mijdrecht, is
weer een groot succes geworden.
Na drie last-minute afmeldingen
streden zes deelnemende orkesten
om de muzikale eer: Muziekenzo
uit Almere, de Plekkers uit Oisterwijk, de Waardgangers uit Bergambacht, de Slobbers uit Papendrecht,
de Flierefluiters uit Sassenheim en
tenslotte ons eigen Dweilorkest
DORST uit Mijdrecht. Na het defilé
op het Raadhuisplein verspreidden
de orkesten over de vier podia in
het centrum.

waarna een groot applaus volgde
van het publiek en de aanwezige
orkesten het ‘lang zullen ze leven’
inzetten. Aansluitend werd het nog
een vrolijke boel met de muziek
van alle orkesten.
De jury bepaalse dat in de wedstrijdklasse de wisselbeker naar de
Flierefluiters uit Sassenheim ging.
In de leutklasse vond de jury de
Waardgangers uit Bergambacht de
beste. Uit handen van Esther Post
ontvingen zij de Ton Post wisselbeker. Tenslotte was er nog de Co
Outshoorn wisselbokaal, voor een
zeer opmerkelijke act tijdens de
Mijdrechtse Dweildag. Uit handen
van Co Outshoorn jr. ontvingen de
(tweeling)broers Eric en Peter
Boegheim van het slagwerk van de
Waardgangers met trots deze beker.
Kijk voor alle foto’s en filmpjes, ook
van het huwelijksaanzoek, op

Vlak voordat aan het einde van
de dag bij het samenspel van alle
www.mijdrechtsedweildag.nl.
orkesten, de kakofonie, ging trombonist
Gerrit van dweilorkest DORST onder de
muzikale klanken van
‘trouw niet voor je 40
bent’ op zijn knieën
en vroeg zijn vriendin
Annelies, basspeelster in het orkest, ten
huwelijk. Natuurlijk
zij ze meteen ja,
Gerrit vraagt zijn Annelies ten huwelijk.

Succesvolle negende moederverwendag
Zaterdag jl. vond de jaarlijkse verwendag voor moeders van kinderen
met een verstandelijke of lichamelijke beperking plaats, georganiseerd door Rotary Mijdrecht. Zestig
moeders werden vroeg opgehaald
voor een dagje Rotterdam.
Eenmaal terug wachtte de dames
een grote verrassing: een geweldig
feest in de tent op het terrein van
Van Schie in Mijdrecht. Binnen in
de feestelijk ingerichte tent kregen
ze een buikdansworkshop. Aan het

eind daarvan kwam het Shantykoor
zingend binnen met de partners van
de dames in hun kielzog. Het werd
een geweldige moederverwendag.
door Van Schie, Event Station,
HEMA, Meeus en niet te vergeten
Partycentrum De Meijert die de
catering verzorgde.
Rotary Mijdrecht organiseert deze
verwendag jaarlijks. De dag wordt
betaald uit de opbrengst van het
jaarlijkse Bedrijvenvoetbaltoernooi.

Mijdrecht

Kenia-dag bij Karwei
Aanstaande zaterdag 22 september verkeert Karwei Mijdrecht
in Keniaanse sferen. De stichting
Circle4life, een stichting die zich
inzet voor scholing, gezondheid en
crisishulp in Afrika, zal deze dag
aanwezig zijn om informatie te geven over hun werk in Kenia. Tevens
zullen zij Keniaanse artikelen verkopen, de opbrengst komt natuurlijk
ten goede aan de stichting. U kunt
zich laten fotograferen voor een
Keniaans decor, en kinderen kunnen
een Keniaans masker maken.

Abcoude

Spreekuur SVAB
De lokale politieke partij SVAB
stelt u in de gelegenheid om met
een van haar gemeenteraadsleden
of bestuursleden van gedachten
te wisselen over de plaatselijke
politiek, problemen betreffende de
leefbaarheid in onze gemeente en
het welzijn van de burgers. Donderdagavond 27 september houdt de
SVAB een spreekuur van 19-20
uur in de Angstelborgh, Dorpzicht
22, Abcoude. Info over de SVAB is
te vinden op www.svab.nl.

Abcoude

KWF-collecte brengt
ruim € 5.100 op

Kraan valt van dieplader, bestuurder gewond

Wecycle Milieubende overvalt Antoniusschool

Woensdagmiddag jl. is de bestuurder van een kraantje licht gewond geraakt toen zijn kraan kantelde aan de Oosterlandweg in Mijdrecht.
De man reed met de kraan op de dieplader en gleed tijdens het oprijden
van de trailer af. De
kraan kantelde en
kwam ondersteboven
in de sloot terecht. Hij
raakte licht gewond.
Doordat de kraan
ondersteboven hing, is
veel rode diesel in de
sloot gelopen.

Op de Antoniusschool in De Hoef
vond op dinsdag 11 september een
overval plaats door de Wecycle
Millieubende. De acteurs speelden
de voorstelling ‘Er is nog macaroni’
en gaven de workshop ‘Hoe word
ik een milieuheld?’ Na de voorstelling zaten de kinderen vol ideeën.
Die kunnen zij kwijt in het Milieuheldenboek. Het gaat hier om ‘de
Strijd om Utrecht’. Zestig klassen
gaan de strijd aan door hun beste
idee te presenteren op hun eigen
digitale pagina. Alle ingezonden

foto peter bakker

Na de succesvolle beurs vorig jaar,
organiseert de Twistvliedschool in
Mijdrecht op 6 oktober aanstaande
opnieuw een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 9 tot 11.30 uur staan
de deuren van de school wijd open
voor iedereen die op zoek is naar
tweedehands kinderkleding in maat
92 t/m 176 en speelgoed. Dus liggen
je kasten vol met kleding die niet
meer wordt gedragen en speelgoed
dat niet meer wordt gebruikt? Bied
het te koop aan! Voor elk item dat
verkocht wordt ontvang je 60% van
de door jou zelf bepaalde prijs (40%
van de opbrengst is voor de school).
Verkopen kan met een verkoopnummer. Voor het aanvragen van een
verkoopnummer (dit kan tot uiterlijk
3 oktober) of voor meer informatie
mail je naar beurs@twistvliedschool.
nl of kun je bellen naar Erika Posdijk
(0297) 58 11 80.

digitale pagina’s worden verzameld
in het digiboek. Dit boek wordt echt
gedrukt en alle scholen die hebben
meegedaan ontvangen een eigen
exemplaar. Uit alle digitale inzendingen kiest de jury de tien klassen
met de beste ideeën. Deze klassen
worden uitgenodigd voor het spetterende slotevenement in Ouwehands
Dierenpark op vrijdag 16 november
2012.Tijdens dit evenement is er
ook nog een optreden van Ali B. gepland. Groep 7/8 van de Antoniusschool is klaar voor de strijd!

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Abcoude heeft € 5183,18
opgebracht. Wie de collectant heeft
gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name
van KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam. Met het geld dat de
collectanten hebben opgehaald blijft
KWF Kankerbestrijding zich inzetten
voor minder kanker, meer genezing
en een betere kwaliteit van leven.
Dat doet zij echter niet alleen, maar
samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers.
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Tot en met 30 september
betaalt Van kouwen uw btw!

op iedere fiat uit voorraad!
Gem. brandstofverbruik: 3,5 - 6,3 l/100 km (1 op 15,9 - 28,6). CO2: 90 - 149 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*
*Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2011. Deze actie is geldig t/m 30 september 2012.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost Tel. 020 - 567 20 30
Anton Philipsweg 13, 1422 AL Uithoorn

Tel. 0297 - 56 20 20

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

foto peter bakker

Ondanks de sportief goede prestaties in België, greep het Mijdrechtse team van
Van Rijn Racing net naast een startpositie voor de A-finale. De een na laatste
wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap op het Duivelsbergcircuit te
Maasmechelen, kenmerkte zich door prachtig weer en evenzo mooie manches. De
finales waren voor de toeschouwers uit de lage landen het lange wachten waard.
Na vier rondes moest Dennis van Rijn genoegen nemen met een negende tijd
algemeen. In het algemeen klassement werd hij net voorbij gestoken door Snoeyers, die daarmee de laatste startpositie innam voor de A-finale. Het team greep,
op één positie na, naast de finale. Begin oktober gaat het team nogmaals naar
onze zuiderburen om daar de laatste wedstrijd voor het Belgische en Nederlandse
Kampioensschap te rijden.

Het mobiele Servicepunt van Servicepunt De
Ronde Venen en Rabobank Rijn- en Veenstromen heeft in de maanden juli en augustus
een zomeractie gehouden. De inwoners van
Amstelhoek en De Hoef konden hun vakantieervaring op een mooie kaart met ons delen.
De twee mooiste en origineelste inzendingen
werden beloond met een prijs. Ook in de
kernen rondom Woerden konden mensen
meedoen met deze actie. Uit deze inzendingen werden eveneens twee prijswinnaars
gekozen. De prijswinnaars mochten allen
introducés meenemen. En zo gebeurde het
dat we op zaterdag 15 september met een
volle bezetting afmeerden vanaf de kade van
Zorgboerderij Amstelkade. De schipper van
het RABOotje heeft ons door het prachtige
gebied rondom De Hoef gevaren. Het weer
was ons goed gezind, de sfeer was opperbest
en we kunnen wel spreken van een zeer
geslaagde boottocht!

Op zaterdag 15 september jl. werd gevierd dat Cor de Haan, na 46
jaar in dienst te zijn geweest bij Bouw- en Aannemingsbedrijf Mulckhuyse uit Vinkeveen, nu echt kan gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Het komt niet vaak voor dat iemand zo lang trouw
is aan één bedrijf. Wie kan zeggen dat hij samengewerkt heeft met
4 generaties Mulckhuyse? Door directie en collega’s werd Cor afgelopen zaterdag samen
met zijn vrouw Renske
in het zonnetje gezet.
Na een rondvaart op de
Vinkeveense Plassen
werden tijdens de daarop volgende barbecue
kort wat herinneringen
opgehaald, waarna
afscheidscadeaus werden overhandigd. Zijn
collega's wensen Cor
samen met zijn vrouw
nog heel veel goede
jaren toe.

Op zaterdag 8 september was VOKU van de partij op de braderie in
Wilnis. Op deze zonnige dag konden de bezoekers van de braderie bij
de kraam van VOKU een gratis Plisséhordeur winnen, door te raden
hoeveel het nieuwste driedubbele glas weegt dat tegenwoordig in de
WERU kunststof kozijnen geplaatst kan worden. Het antwoordt luidt:
exact 2,082 kilo. Er was er maar één die het dichtst in de buurt van
het juiste antwoord kwam: de familie Honing uit Wilnis, zij raadde
2,1 kilo. Met veel plezier hebben Rob Schouten (links) en Paulien
Voortjes-van Aalst afgelopen week de familie Honing blij gemaakt in
de showroom van VOKU Mijdrecht met een bos bloemen én met een
gratis Plisséhordeur inclusief montage. www.voku.nl

CA
NV
AS

Vrijdag 14 september jl. is het hockeyseizoen bij HVM geopend met een
gezellige afslagborrel. Jong en oud waren welkom voor een borrel en
hapjes op de club. De 50 nieuwe Benjaminleden die op vrijdagmiddag voor
het eerst begonnen met hockeyen, hebben met hun ouders kunnen zien
dat HVM een heel leuke en ook heel gezellige club is. Terwijl de zon nog
lekker scheen, stroomde het terras van HVM vol en werd het een geslaagde
middag. Een goed begin van een nieuw sportief seizoen, met veel mooie
wedstrijden in het verschiet. Ook zin om te komen hockeyen?
Kijk op www.hvmijdrecht.nl

Bouwmarkt Karwei is één van de drie overgebleven genomineerden voor de prestigieuze ING Retail Jaarprijs 2012, die op 14 november bekend worden gemaakt. De prijs
is de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandse detailhandel. Na het oordeel van
klanten en bezoeken van zogeheten mystery shoppers, is nu de vakjury aan zet om de
genomineerden te beoordelen. In het geval
van Karwei gebeurde
dat bij de beste Karwei
van Nederland in
Mijdrecht. De veertien
deskundige vakjuryleden lieten zich hier
uitgebreid voorlichten
over de aanpak van
Karwei en stelden de
nodige vragen. Op basis
hiervan kiest het gezelschap de definitieve
winnaars.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

De grenzeloze liefde en positiviteit
Die zij naar ons heeft uitgestraald
Wordt nu in eindeloze
Herinnering vertaald.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor vele anderen mocht betekenen
nemen wij afscheid van onze allerliefste moeder, schoonmoeder en fantastische oma

Jopie van Schie - de Vries
Weduwe van Cor van Schie

Vinkeveen			
13 februari 1934			

Wilnis
18 september 2012

				
				

Ricardo en Ans
Yorick, Jade

				
				

Luciënne en Sjaak
Tiffany
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IVN Natuurontbijt in de wei
In De Ronde Venen kun je op zondagochtend 23 september de natuur wakker zien
worden tijdens een heerlijk biologisch IVN
natuurontbijt.
Het IVN organiseert namelijk activiteiten
inclusief ontbijt op de mooiste plekken in
Nederland. In De Ronde Venen is dat aan de
Gagelweg nr. 1 bij boer Samson die onder
andere aan biologische landbouw, weidevogelbeheer en natuurontwikkeling doet.
Na het vroege-vogel-ontbijt laten gidsen van
het IVN zien wat groeit en bloeit langs de
slootkanten. En de boer kan boeiend vertellen over Brutus, zijn onkruidbestrijdende
robot en over de ecosluizen in het gebied.
Steun IVN, word lid voor maar een paar
tientjes per jaar. Kom naar het natuurontbijt. Dat is als je lid wordt, helemaal gratis.
Je moet alleen op tijd je bed uit, want de
tafel staat gedekt om 7.30 uur. Behalve het

In heel Nederland worden morgen, zaterdag
22 september, de gehele dag burendagactiviteiten georganiseerd. Het doel van burendag
is om gezamenlijk iets te ondernemen in je
eigen wijk of straat. Zo ook in De Ronde
Venen! Momenteel staat de teller in onze
gemeente al op 16 buurtactiviteiten!
Buurtbewoners zijn druk met voor bereidingen: in De Hoef gaan bewoners een speelveld
opknappen en in Mijdrecht nodigen jongeren
bewoners uit om samen te barbecueën. Op
de Schepenenstraat/Marijkenstraat worden

Correspondentieadres:		
Luciënne ten Den - van Schie
Dijkgraaf 18
3648 KC Wilnis
Jopie is overgebracht naar Uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen,
aldaar geen bezoek.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in De
Boei, nabij de kerk.

Woensdagavond 2 oktober is er bij ‘Kinderen helpen Kinderen’ van 19.30 tot 22.00 uur een workshop Halskettingen
maken met fietsbanden en kralen. Kosten €17,50 inclusief
materiaal en koffie/thee. De opbrengst van deze workshop
gaat naar het Liliane Fonds om gehandicapte kinderen te
helpen. Betaling bij inschrijving. Aanmelden kan op woensdagen van 10.00 uur tot 22.00 uur en van 20.00 uur tot
22.00 uur bij ‘Kinderen helpen Kinderen’, Schepenenstraat
9 (ingang achterzijde van de flat) in Mijdrecht. Tel op dinsdag en woensdag 0628040492. E-mail: kinderenhelpenkinderen@casema.nl. Zie ook www.kinderenhelpenkinderen.com

bewoners uitgenodigd voor een lekker bakje
koffie en voor de kinderen zijn er van 14.00
tot 16.00 uur leuke spelletjes te doen. Op
de G. van Aemstelstraat 5 organiseert St.
Wijkcomité Proostdijland in samenwerking
met de Buurtkamer een gezellige Rommelmarkt van 11:00 uur tot 13:00 uur waar men
spulletjes kan kopen en verkopen.
In Wilnis wordt een historisch spel over
Wilnis gemaakt en komt er een partytent te
staan zodat kinderen veilig kunnen spelen in
een speelonvriendelijke straat. Ook worden
er twee bankjes langs de vaart opgeknapt.
In Waverveen houden ze op burendag een
sponsorloop voor een goed doel.
Een Jeu-de Boulesbaan wordt er in Vinkeveen opgeknapt waarna er aan het einde van
dag gelijk onder het genot van een borreltje
een potje kan worden gespeeld. In Abcoude
wordt er onder andere een spelmiddag voor
de kinderen georganiseerd.
Een activiteit bij u in de buurt?
Op de www.burendag.nl kun je kijken waar
burendagactiviteiten plaatsvinden.

Rommelmarkt in Mijdrecht op Burendag
Op zaterdag 22 september organiseert het
Wijkcomité Proostdijland in samenwerking
met de Buurtkamer Mijdrecht van 11-13
uur een gezellige rommelmarkt. Men is van
harte welkom om spullen een tweede kans
te bieden of om lekker rond te snuffelen!
Op het grasveld grenzend aan de buurtkamer, gelegen aan de Anselmusstraat, kunnen
op een kleedje of klaptafel spullen te koop
worden aangeboden. Nieuw deze keer is de
mogelijkheid om vanuit uw auto te verkopen; achterbak sale! Er zijn tien plekken
beschikbaar, dus wees snel! Ook zijn er

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

Workshop Halskettingen maken

www.natuurontbijt.nl.

Morgen is het Burendag in De Ronde Venen

De wens van Jopie was afscheid te nemen in wit/zwarte kleding en geheel
vrijblijvend, een wit of roze roos mee te nemen.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag
22 september om 10.30 uur in de parochiekerk van
het H. Hart van Jezus te Vinkeveen, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof.

natuurontbijt biedt het IVN nog veel meer:
natuureducatie, een clubblad, lezingen, fietstochten, wandelingen enz. Kijk daarvoor op
de website www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
Het natuurontbijt en aansluitende activiteiten op zondagochtend 23 september duren
van 7.30 uur tot 10.30 uur. Aanmelden via

Hoera
ome Hein
50 jaar
Marieke en Laura

leuke kinderactiviteiten, zoals een springkussen, diverse spelletjes, een voorstelling
voor peuters/kleuters en er kan worden
meegedanst. Koffie, thee en limonade
wordt verzorgd door medewerkers van de
Buurtkamer. Tevens is daar een toiletgelegenheid.
Vanaf 10.30 kunt u komen opbouwen waarbij we nog vrijwilligers kunnen gebruiken!
Wilt u uw spullen verkopen of ziet u een rol
als vrijwilliger tijdens deze activiteit wel
zitten? Dan kunt u zich aanmelden via tel.
06-53572168.
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Dr. Beeker

Kort Nieuws

De ziekte van Henoch Schönlein

Abcoude

Als huisarts maak je veel mee maar meestal gaat het om de ‘gesneden koek’ gevalletjes. Ik zeg niet dat ik de hele dag
snotneuzen zit te behandelen, maar ook de hoge bloeddrukken en spierproblemen en hoesten –en zo kan ik nog wel
even doorgaan– komen natuurlijk zo vaak voor, dat je als huisarts niet echt meer opkijkt. Voor al dit soort ziektebeelden ontwikkelt de huisarts een soort van standaard riedeltje in het hoofd en dat is dan weer gebaseerd op de huisartsenstandaarden die iedere huisarts van een baken voorzien, ook als het even niet zo simpel ligt. Het Nederlands
Huisartsen Genootschap heeft in de loop van de jaren heel wat van dit soort standaarden ontwikkeld en die zijn
zo vast gegrondvest in het doen en laten van de praktijk, dat je wel stevig in je schoenen moet staan om daar
van af te wijken!
Voorgaand verhaal zou op de onoplettende lezer de indruk kunnen
maken dat het hele vak maar een
sleur is, maar dat is helemaal niet
zo. Ik ben net op vakantie geweest
en eerlijk gezegd ben ik weer blij om
te werken. Het omgaan met zoveel
verschillende soorten van mensen
maakt het werk voor mij echt een
leuke uitdaging.
Vroeger had ik te maken met collega's die hun uitdaging voornamelijk
vonden in ‘interessante’ ziektebeelden. Dat stoorde me altijd zo! Dat
soort artsen kan zich helemaal te buiten gaan aan de geweldige aspecten
van een obscure ziekte, zonder stil te
staan bij de mens ‘achter’ de ziekte.
In mijn praktijk heb ik het personeel
uitvoerig getraind en geselecteerd op
medemenselijkheid, ik weet zeker dat
iedereen bij ons tot het uiterste gaat
voor een mens in nood.
Hetgeen niet wegneemt dat het ook
wel weer eens aardig is om geconfronteerd te worden met een ziekte

uit het boekje, zoals vandaag.
Toen ik veel jonger was, ik denk zo'n
13-14 jaar, ontwikkelde mijn broertje
een mysterieuze ziekte. Hij kreeg
vlekjes overal op zijn lichaam en ook
kreeg hij last van gewrichtsontstekingen. De artsen wisten niet goed
wat te doen en zodoende moest mijn
broertje rust houden. Voor mijn gevoel heeft hij een maand of drie voor
het raam op een bed gelegen, maar
dat kan ook korter zijn geweest.
Uiteindelijk bleek hij de ziekte van
Henoch Schönlein te hebben gehad.
De aandoening is me vanwege dit
gegeven altijd bijgebleven en dat is
handig, want ik ben het tijdens mijn
carrière zo'n vier of vijf keer tegen
gekomen.
Vandaag had ik een kindje op het
spreekuur in verband met hoge
koorts, rode plekjes en pijn in de benen met lopen. De assistente had dat
goed opgepikt, ze had een spoedplek
gereserveerd voor de kleine man. Bij
onderzoek bleek dat hij kleine rode

Overweldigende belangstelling
voor tablet

SeniorWeb De Ronde Venen organiseerde twee gratis workshops
’Kennismaken met de computer’ met
de nadruk op de tablet. Gelet op de
vorige workshops werd gerekend op
hooguit een tiental reacties, maar dat
bleek een misrekening. De eerste dag
wisten 24, de tweede dag zelfs 43
senioren die de weg te vinden naar
het leercentrum in Mijdrecht. Gelukkig waren er genoeg extra stoelen
en iedereen hielp mee het een beetje
gezellig te maken in de wat kleine
ruimte. En allemaal geïnteresseerd in
dat tablet, de opvolger van de desktop
en de laptop. Een enkeling had een
exemplaar meegenomen. “Gekregen
van de kinderen, maar ik weet echt
niet hoe ik met al die apps moet
omgaan, kunnen jullie mij daarbij
helpen?”Tijdens de presentatie op
het projectiescherm werd een en
ander meer duidelijk De verschillen
tussen de merken, de moeilijkheden,
de kretologie en de eerste stappen.
“Ik snap er helemaal niks van, ik
moest mijn documentatie downloaden
van internet en dat was notabene in
het Engels.” Het merendeel had geen
vragen en luisterde naar wat er op tabletgebied allemaal te koop is. Gelet

op de opkomst en de reacties blijkt
er bij onze senioren grote belangstelling voor de tablet. “Hartstikke leuk
voor op vakantie en onderweg lekker
spelletjes spelen,” klonk het hier en
daar. SeniorWeb zal daar op moeten
inhaken en zijn cursusprogramma
omgooien. In eerste instantie zal
geprobeerd worden de documentatie
in duidelijke taal richting leden te
brengen en te assisteren bij de eerste
stappen. Voorlopig is er elke dinsdagen donderdagmorgen in het leercentrum open huis voor vragen en hulp
op computergebied.

plekjes had op de benen en de
polsen en ook bleek hij een
keelontsteking te hebben. Al
met al misschien niet helemaal
Henoch Schönlein, maar de pijn met
lopen deed me het toch wel vermoeden.
Wat is de ziekte van Henoch
Schonlein?
Het gaat om een ziektebeeld dat aan
het eind van de 19e eeuw is beschreven door twee Duitse artsen, die niet
geheel verbazingwekkend, Henoch en
Schönlein heetten. Bij dit ziektebeeld
komt een aantal verschijnselen voor
die op zich goed te herkennen zijn;
• Rode puntvormige vlekjes op de
armen en benen, de vlekjes zijn niet
wegdrukbaar omdat het eigenlijk
kleine bloedinkjes zijn.
• Gewrichtspijnen en gewrichtsontstekingen, meestal in de knieën en
de enkels. Bij een ontsteking zijn die
gewrichten rood, dik en warm, maar
gewrichtspijnen komen ook voor (artralgieën) en dan zie je er weinig aan.
• Buikpijn. In de huid van de darmen
kunnen zich ook deze puntvormige
bloedinkjes ontwikkelen en dat veroorzaakt pijn en soms bloedverlies via
de ontlasting
• Nierafwijkingen. De nieren gaan
soms eiwit of bloed lekken, je ziet
dan dat de urine rood aan kleurt.
Het ziektebeeld treedt op na een
luchtweginfectie. In mijn beleving
is dat een keelontsteking door een
bacterie, zo is het in ieder geval in
de gevallen die ik heb gezien. Als je
in de literatuur kijkt, blijkt het ook
te kunnen ontstaan na een infectie
met een virus, maar volgens mij gaat
het altijd gepaard met een streptokokkeninfectie (een keelbacterie).
Klassiek zie je dat de kinderen een
keelontsteking al een tijdje hebben,
het lichaam is bezig met de aanmaak
van antistoffen tegen de bacterie en
de restjes bacterie vormen samen
met de antistoffen een complex
dat neerslaat in de vaatwand. De
vaatwand raakt door dit antigeen/
antistof complex beschadigd en gaat
her en der lekken. Bloed treedt via de
vaatwand naar buiten en zorgt voor
de kleine puntbloedinkjes. Dit wordt
een vasculitis genoemd.
Het ziektebeeld komt bij een op de

Cursus Mediteren bij De Paraplu
“Is al je aandacht gericht op de
drukte van het dagelijks leven? Word
je helemaal in beslag genomen door
dingen die je moet doen, nu, straks,
binnenkort, ooit? Kom je niet meer
aan jezelf toe? Met meditatie neem
je tijd voor jezelf. Je staat stil bij het
hier en nu, en kijkt met een milde
vriendelijkheid en zonder oordeel
naar wat er zoal voorbij komt. Dit
kunnen bv. gedachten zijn, emoties

of lichamelijk ongemak,” aldus
Margriet Jegerings, docente van
de cursus ‘Meditatie’, die zij bij de
Stichting ‘Paraplu’ verzorgt op acht
dinsdagen vanaf 9 oktober aanstaande van 10.00 tot 11.30 uur.
De lessen zijn voor iedereen geschikt, of men wel of niet ervaring
heeft met mediteren. Zitmeditaties
worden afgewisseld met loop- en
ligmeditaties, bewegingsoefeningen

Lezing Ileen Montijn

zesduizend kinderen voor en met
name bij jongetjes onder de tien.
Waarschijnlijk speelt er ook een vorm
van aanleg mee.
De diagnose stel je met het oog; zijn
alle vier de symptomen aanwezig
dan is het een inkoppertje, in andere
gevallen kan je in de urine eventueel
onderzoek doen op de aanwezigheid van eiwit. Er bestaan ook nog
high-tech laboratoriumtesten waar
niemand wat aan heeft, want dan is
het kind meestal al weer beter.
Als je naar de theorie kijkt, treedt
de ziekte meestal op op het moment
dat het lichaam al een afweerreactie
heeft ontwikkeld tegen de binnentredende streptokokken bacterie. Het
lichaam is ook prima in staat om die
reactie op te bouwen. Niet voor niets
staat in de huisartsenstandaard dat
een keelontsteking zonder antibiotica
zeven dagen duurt en met antibiotica
een week; een klein grapje kan er
dan wel weer van af in de standaard
(als je je er maar aan houdt). Maar
goed, ik geef toch liever wel antibiotica in dit geval, baat het niet dan
schaadt het ook niet.
Is er sprake van ernstige gewrichtsontstekingen dan kan je overwegen
om prednison te geven. Deze ontstekingsremmer remt zo'n beetje ieder
denkbare ontstekingsreactie en deze
dus ook. Overigens is ook deze vorm
van therapie omstreden; er is weinig
bewijs dat de ziekte korter duurt, wel
worden de klachten minder. Verder is
de genezing voornamelijk gebaseerd
op rust, zoals ook al ten tijde van mijn
broertjes mysterieuze ziekte.
Al met al een bijzondere ziekte met
gelukkig een goede afloop, hoewel
ongeveer 30% van de kinderen het
later in afgezwakte vorm nog eens
krijgt. De kleine man uit mijn verhaal
is naar huis met antibiotica en ik verwacht dat hij snel weer is opgeknapt.

Jaco Beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

en actieve meditaties.
De kosten van deze cursus bedraagt
slechts € 30,00.
Nadere informatie over deze en
andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de 'Paraplu' en op de
website
www.stichtingparaplu.nl. Voor aanmelding kan men online inschrijven of
een inschrijfformulier downloaden of
afhalen en inleveren bij de ‘Paraplu’,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Ooit woonde zij in Abcoude: Ileen
Montijn, historica en schrijfster.
Haar boek Hoog geboren, 250
jaar adellijk leven in Nederland,
was genomineerd voor de Libris
Geschiedenis Prijs 2012. Woensdagavond 26 september geeft zij
op uitnodiging van boekhandel
Sprey en de bibliotheek in Abcoude een lezing. Wie van adel is,
is erfelijk belast met een wereld
van tradities en mythen, waar
buitenstaanders maar moeilijk
in doordringen. Veel mensen zijn
gefascineerd door het verschijnsel
adel. Al was het maar omdat deze
bevolkingsgroep, die ooit onbetwist aan de top van de samenleving stond, nog steeds beschikt
over onevenredig veel geld en
invloed.
Ileen Montijn schrijft over de
beeldvorming en de werkelijkheid
daar achter, over de levenswijze
van de adel en de opvattingen die
daarbij horen. En over de kritiek op adellijke voorrechten en
pretenties, die 250 jaar geleden
opbloeide en sindsdien nooit meer
helemaal is verstomd.
Hoog geboren is een boek over
hoogmoed en deemoed, familiegevoel en nostalgie, helden en
zwarte schapen.
De lezing is in de bibliotheek en
begint om 20 uur. Kaarten kosten
€ 5,00 en zijn bij boekhandel
Sprey en de bibliotheek te koop.
Na de lezing signeert Ileen Montijn haar boek.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week zanger Marijn Brouwers die dit seizoen te zien is met zijn programma ‘Beste meneer Halsema’.

Marijn Brouwers maakt muzikaal eerbetoon Frans Halsema

‘Het voelt alsof ik een verbintenis heb met Halsema’
Het idee voor dit programma ontstond
in 2009 tijdens je master studie.
“Ik ben opgegroeid met de muziek
van Frans Halsema. Tijdens mijn
studie aan de kleinkunst academie
in 2001 ontmoette ik theaterregisseur Ruut Weissman (voormalig
pianist van Halsema, red.). Toen ik
in Tilburg aan het conservatorium
een afstudeervoorstelling moest
maken, was de keuze voor Halsema
snel gemaakt.”

Hoe groot is je bewondering voor
Halsema?
“Het is bijna een ‘verliefdheid’
en adoratie. Hoe meer ik las over
Halsema hoe groter die adoratie
werd. Ik denk altijd: ‘Had ik hem
maar kunnen kennen en erbij kunnen zijn wanneer hij zijn liedjes
schreef’. Ik vind Toon Hermans en

Wim Sonneveld ook goed, maar
het voelt alsof ik met Halsema een
verbintenis heb. Bij hem is er een
mooi spanningsveld tussen zijn melancholische en filosofische teksten
en dat hij een vrolijke man was. Zo
zit ik zelf ook in elkaar. Zijn liedje
‘De Sneeuwman’, met een wrange
en broze tekst, is voor mij hiervan
het mooiste voorbeeld.”

Het programma is gemaakt rond een
brief die je aan Halsema schreef.
“Mijn huis aan de Looijersgracht
blijkt tegenover het huis te staan
waar Halsema jarenlang heeft
gewoond. Ik kreeg toen het idee
om hem een brief te schrijven over
mijn bewondering. Deze brief, zijn
liedjes en mijn verhaal over de
bewondering vormen de basis van
mijn programma. Ik gebruik ook

Kunst in het Viscentrum op het
Fort bij Abcoude
Van 22 september t/m 30 september exposeren de professionele beeldend kunstenaars Koos Haijkens en Niten Soer in het Viscentrum
op het Fort bij Abcoude. De twee laatst overgebleven leden van het
Kunstenaars Collectief Abcoude tonen u een veelzijdig en interessant
overzicht van hun oeuvre; Niten Soer met keramiek en Koos Haijkens
met schilderijen.
Koos Haijkens toont kleurrijke landschappen met koeien, veelal geïnspireerd door het Abcouder landschap.
Ook zijn bekende serie ‘vliegende
koeien’ zal met enige exemplaren
vertegenwoordigd zijn. Ook straat-

gezichten, vrouwen, wolkenluchten,
zwembaden, portretten, etc. komen
aan bod. De keramiek van Niten
Soer bestaat zowel uit keramische
objecten als uit gebruikskeramiek.
Bijzonder van vorm en kleur, soms
uitbundig dan weer ingetogen. En dit
alles voor aantrekkelijke prijzen.
Adres: Molenweg 19, Abcoude. Openingstijden: 11-17 uur (weekend);
12-16 uur (werkdagen).

Najaarsarrangement (4=3 actie) bij Kameryck

Golfen en Lunchen voor een prikkie
Wilt u er eens gezellig met familie
of vrienden op uit, dan is de 4=3
actie van Kameryck beslist een
goede optie. Kameryck (restaurant a/h water met Pitch en Putt
baan) komt met een leuk najaarsarrangement in de maanden
oktober en november.
Waaruit bestaat dit arrangement?
U kunt met vier personen 9 holes
Pitch en Putt golf spelen (ook leuk
voor beginners). Dat duurt onge-

veer 2 uur en daarna gaat u heerlijk
lunchen met zijn vieren.
Uiteraard kunt u ook vooraf gaan
lunchen en aansluitend de Pitch en
Putt baan op. Dit arrangement kost
€ 26,00 per persoon en daar komt
nog bij dat als u met 4 personen
komt u slechts voor 3 personen
hoeft te betalen. Wel graag vooraf
even reserveren en vergeet niet de
advertentie op pagina 15 van deze
krant mee te nemen.

een origineel stuk conference uit
zijn eerste soloprogramma ‘Zomergeuren’, alleen dan doe ik alsof ik
Halsema speel.”

Je hebt het liedje ‘Tien voor Elf’
geschreven, gebaseerd op ‘Elke avond
als de beeldbuis is gedoofd’. Voelt het
alsof je een nummer hebt toegevoegd
aan het oeuvre van Halsema?
“Ik heb nooit gepretendeerd om
hem te evenaren. Ik vond de thematiek van dat liedje; het mijmeren
op de bank wat Halsema zelf ook
regelmatig deed, een heel sterk
beeld om zelf een liedje over
te schrijven. Dit heb ik als een
muzikale bewondering voor Frans
Halsema laten terugkomen in mijn
liedje. Het is ook de opening –de
proloog- van de voorstelling. Veel
mensen denken dat dit liedje door

Halsema geschreven is.”

Op je cd staat ook ‘Nooit een acht’, een
prachtige duet met Willem Nijholt. Een
liedje dat bijvoorbeeld minder bekend
is als de klassieker ‘Vluchten kan niet
meer’.
“Door het zingen van ‘Nooit een
acht’ ben ik aangenomen op de
kleinkunst academie. Ik was een
beetje bang om aan ‘Vluchten kan
niet meer’ te komen, maar die gedachte had ik ook bij het opnemen
van ‘Voor haar’. De keuze voor de
liedjes heb ik gemaakt omdat ik de
liedjes mooi vind.”

Marijn Brouwers is 11 oktober te zien in
Theater Griffioen in Amstelveen en 14
december in Theater Kaleidoskoop in
Nieuwkoop.
www.marijnbrouwers.nl

foto jeroen luiten

Da Capo’s Popkoor presenteert pReview in Abcoude
Op 6 en 7 oktober 2012 geeft Da
Capo's Popkoor drie voorstellingen met de titel pReview in
het Piet Mondriaan Theater te
Abcoude.
Onder het motto 'pReview' maakt
het popkoor een reis door de tijd,
waarin het publiek wordt meegenomen naar de fifties/sixties,
naar het tijdperk van de hippies,
de disco hoogtijdagen en tenslotte
naar de moderne tijd met white
sensation. Daarbij laat het popkoor
uit Uithoorn zien hoe het uitgaansleven in die jaren is veranderd.
Dat alles omlijst met muziekrepertoire uit de inmiddels 20-jarige
geschiedenis van het popkoor,
aangevuld met een serie nieuwe
nummers die de afgelopen periode
aan dat repertoire is toegevoegd.
Al met al een totaaltheater-ervaring onder professionele begeleiding van dirigent Floor van Erp
en een gelegenheidsband onder
leiding van de vaste pianist Colijn
Buijs (speelt onder andere piano in
Soldaat van Oranje).

Pitch en Putt golf: Het golfspel
voor iedereen.
Pitch en Putt golf is een laagdrempelige variant van golf. U hoeft dan
ook niet te kunnen golfen. Het is
juist zeer geschikt voor mensen die
eens willen kennismaken met de
golfsport. Alle deelnemers krijgen
bij Kameryck eerst een korte
instructie en de nodige materialen
waarna men de baan op gaat.
Ook de geoefende golfer kan uitstekend uit de voeten, omdat hij op een
Pitch en Putt baan zijn korte spel
kan oefenen.

De voorstellingen vinden plaats op
zaterdagavond 6 oktober (20:00
uur), zondagmiddag (14:30 uur)
en zondagavond (20:00 uur) 7 oktober. De toegangskaarten kosten
€ 15 per kaartje, kinderen t/m 12
jaar betalen € 12,50. Vrienden
van Da Capo's Popkoor kunnen
maximaal 2 volwassenenkaarten
bestellen met korting.
Kaartjes zijn on-line te bestellen
via de website www.popkoor.nl en
vanaf nu ook rechtstreeks te koop
via de leden van Da Capo's Pop-

koor. Bestel op tijd om teleurstelling te voorkomen...
Da Capo’s Popkoor heeft nog
plaats voor nieuwe leden, lijkt het
je leuk om mee te zingen? Kom
dan eens mee repeteren om te kijken of ons koor iets voor je is. Da
Capo’s Popkoor repeteert iedere
donderdagavond in het buurthuis
“Ons Streven” in Amstelhoek. Ga
naar
www.popkoor.nl voor verdere informatie en voor de kaartverkoop
voor pReview.

Evangelische gemeente Leef! bestaat 25 jaar

Theatervoorstelling Koning en Mug
De feestweek in het kader van het
25-jarig bestaan van Leef! evangelische gemeente Mijdrecht wordt
zondag 23 september afgesloten
met het theaterstuk Koning en de
mug van Simon en Zo. ‘Simon en
Zo’ zijn Harrie en Fredie Nijhof en
putten uit een jarenlange ervaring in binnen en buitenland. Ze
werkten mee aan diverse televisieprogramma's, schreven daarvoor
scenario's en speelden als acteurs

uiteenlopende rollen. De voorstelling is voor jong en oud. Aanvang
10 uur, locatie De Meijert, Dr. Van
der Haarlaan 6 te Mijdrecht.
Er is crèche.
Gewoonlijk drinken we na afloop
koffie met elkaar. Omdat Leef!
jarig is drinken we champagne
(zonder alcohol) en is er gebak.
Iedereen is van harte welkom.
Meer info: www.waaromleefje.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Erik van der Heijden speelt trompet:

“Trompet spelen is net topsport”
Veel muzikanten wordt het vak met de paplepel ingegoten. Bij trompettist Erik van der Heijden uit Mijdrecht
is dat echter niet het geval. Met weinig muzikanten in zijn nabije familie, blijkt zijn leven met muziek een
oprechte, eigenzinnige keuze. Waar de passie precies vandaan komt, weet hij zelf niet, maar dat de passie er
is, dat staat vast. De 20-jarige Erik speelt al jaren bij Vios en zit nu in het tweede jaar van de conservatorium.
Samen met drie andere blazers vormt hij de groep Horns on Fire en daarmee sleepte hij recent een wel heel
bijzondere opdracht binnen. Erik: “De trompet is mijn stem, daar spreek ik mee. Praten gaat mij prima af,
maar met mijn trompet kan ik pas echt een boodschap overbrengen. Dat is míjn instrument.”
Al vroeg wilde Erik trompet spelen. Hij voelde zich op zijn vijfde al
aangetrokken tot het blaasinstrument,
maar voor de trompet is een stevig
gebit vereist, en dat liet nog even op
zich wachten. Erik begon vol goede
moed met de blokfluit, maar toen hij
op zijn achtste zijn favoriete instrument mocht bespelen, legde hij de fluit
al snel opzij. Erik: “Het mooie van de
trompet is, dat wanneer een trompettist meespeelt in een lied, je deze
altijd hoort. Het spelen heb ik bij de
muziekvereniging VIOS in Mijdrecht
geleerd. Na een aantal jaren les gehad
te hebben van Dieuwke Kloppenburg
kreeg ik les van jazztrompettist Diederik Ruisch. Op zijn advies ben ik lessen
gaan volgen bij Angelo Verploegen,
leraar aan het conservatorium in
Utrecht. Ik kreeg het spelen steeds
beter onder de knie en besloot dat dit
mijn toekomst moet worden. Niet als
muziekleraar, maar het liefst echt als
muzikant. Ik meldde me aan voor het
conservatorium en werd toegelaten op
de vooropleiding. Dit was een rustiger
jaar waarin ik mij leerde te focussen
op de muziek. Vorig schooljaar ben ik
met de officiële opleiding begonnen
en ik moet zeggen: dat is aanpoten. Ik
krijg theorielessen over de muziekge-

schiedenis, maar ook technieklessen
en muzieklessen, zowel individueel als
in een groep. Daarnaast wordt er van
je verlangt dat je veel zelfstudie doet.
Sla je dit over, dan kom je er niet.
Eigenlijk is het net een topsport. Daarmee bedoel ik niet dat je er volledig
uitgeput door raakt, maar wel dat je
je goed moet inzetten en er volledig
voor moet gaan. Je moet zorgen dat je
groeit en dat heb je grotendeels zelf in
de hand.”
Sinterklaaslied
Naast het spelen voor zijn studie,
speelt Erik ook in verschillende bands.
Erik: “Ik speel nog altijd bij de Show
& Marchingband van VIOS. Daarnaast
val ik regelmatig in bij verschillende
bigbands. Ik speel liever niet vast in
een band, aangezien dit zeker tijdens
schoolweken lastig in te plannen
is, maar als een trompettist moet
afhaken, spring ik graag voor hem of
haar in. Op deze manier heb ik met
verschillende bands op diverse podia
gestaan. Hoogtepunt was daarbij het
optreden vorig jaar juni in Berlijn. Op
11 en 12 juni trad ik met de mannen
van de Fellows Bigband op in de Zoo
en de Kammermusiksaal in de Philharmonie. De trompettist wist toen ver

van tevoren dat hij dit concert niet kon
bijwonen en zo kon ik al vroeg mee
repeteren.”
Sinds kort heeft Erik met drie andere
blazers een blazerssectie opgezet.
Samen met Bram Kool (trompet),
Dennis te Woerd (saxofoon), Roberto
Lorenzo (trombone) vormt hij ‘Horns
on Fire’. Erik: “Ik ken deze jongens
van het conservatorium. Dennis en
Bram zitten hier net als ik nog op,
Roberto is inmiddels afgestudeerd. Dit
groepje is speciaal opgezet voor optredens, studio opnames, componeer- of
arrangeerwerkzaamheden en bandcoaching. Als er een optreden geboekt
is, komen we samen om te repeteren.
Met deze groep heb ik dit voorjaar
een mooie opdracht binnengesleept.
Via een oproepje op Twitter kwamen
we in contact met de regie van de
nieuwe film De Club van Sinterklaas
en het geheim van de speelgoeddokter.
Deze film draait komende winter in
de bioscoop en toen ze een blazerssectie voor de trailer zochten, dachten
ze aan ons. Een geweldige kans die
wij gegrepen hebben. Dus stonden
we een paar maanden geleden in de
opnamestudio. Ik heb het inmiddels
kunnen beluisteren en de trailer staat

Mijdrechtse schrijft en illustreert verrassend boek over dagelijks leven

“Sleur kan heel inspirerend zijn!”
Lou Niestadt (45) uit Mijdrecht heeft een druk, maar vruchtbaar jaar achter de rug. Begin september verscheen
haar eerste boek:‘Groots en meeslepend leven, een ode aan dagelijkse sleur’. En dat is niet zomaar een boek…
door anja verbiest

Lou Niestadt schrijft al jaren
dagelijks in een ‘journal’ over de
dingen die haar bezig houden. Over
haar werk - vroeger als model, nu
als leerkracht -, haar man en haar
drie dochters, het leven thuis of op
straat, altijd is er wel iets te vertellen. “In mijn dagboeken stond nooit
alleen maar tekst. Ik scheurde allerlei beeldmateriaal uit tijdschriften en plakte dat erbij. Illustraties
hebben me altijd geïnspireerd, maar
ik tekende zelf niet. Ik dacht dat ik
dat niet kon.”
Een vakantie op Jamaica
in 2008 betekende voor Lou een
keerpunt. “Ik was
al heel lang niet blij
met de naam die ik
bij mijn geboorte had
gekregen, maar wist
eigenlijk ook niet hoe
ik dan wel genoemd
wilde worden. Tijdens die
vakantie las ik het boek
‘Nietzsches tranen’ dat
begint met een omschrij-

ving van Lou Salomé, psychoanalytica en vriendin van Nietzsche, en
ineens wist ik het wel. Die naam
past bij me, ik kan met kinderen
een echte mamalou zijn. Maar deze
naam geeft me ook kracht. Ik geef
mezelf nu veel meer ruimte en durf
te staan voor wie en wat ik ben. En
ik ben gaan tekenen! Heel ontspannend, het bleek voor mij een soort
meditatie. In mijn dagboeken teken
ik nu dus ook en daarbij kleur ik
graag buiten de lijntjes… Het hoeft
niet
allemaal perfect te zijn,
dat is het leven ook
niet.”
In haar boek schetst
Lou Niestadt in
woord en beeld
haar dagelijkse leven en laat ze zien
dat ‘dagelijkse
sleur’ ook heel
inspirerend kan
zijn. “In mijn
boek breng ik
odes aan alles waar ik wat

van geleerd heb. Aan mensen die
me dierbaar zijn, zoals mijn man en
kinderen. Maar ook aan dingen die
ik leuk vind om te doen, motorrijden bijvoorbeeld. Voor een groots
en meeslepend leven hoef je de
deur niet uit, je hoeft alleen maar
avontuurlijker en creatiever te dénken. Mijn boek is een ‘art journal’,
dat helpt om alles wat je moet doen
op een zo creatief mogelijke manier
in te vullen en er anders naar te
kijken. Je dagelijkse sleur, dat is je
leven. Daar is helemaal niets mis
mee.”
Inmiddels is Lou niet alleen bezig
met de vertaling van haar eerste
boek voor een Amerikaanse uitgever, maar is ze ook begonnen aan
een tweede boek: ‘Groots en meeslepend leven met minder’. “Met
minder bedoel ik niet alleen geld,
maar bijvoorbeeld ook stress. Een
voorbeeld: als ikzelf zo wil blijven
leven als ik aangeef in mijn boek,
dan moet ik grenzen stellen. Het
afgelopen jaar was druk en succesvol, maar als dat op dezelfde voet

Erik van der Heijden: “Ik vind het mooi om het vak over te brengen. Toch hoop ik
na het conservatorium op een carrière als trompettist, niet als muziekleraar.”		
						
foto patrick hesse
ook al op YouTube. Bijzonder om jezelf
zo terug te horen, maar ook wel weer
erg leuk.”
Beroep
Naast zelf te groeien, helpt Erik ook
andere, jonge trompettisten een stapje
verder te komen. Op dit moment is
hij namelijk als docent werkzaam en
heeft hij acht leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Daarnaast
dirigeert hij een leerlingenorkest.
Erik: “Het is mooi om het vak over
te brengen. Toch hoop ik nadat ik het
conservatorium met succes afgesloten
heb, niet als muziekleraar maar als
beroepstrompettist een carrière op
te bouwen. Ik hoor vaak positieve
reacties op mijn spel en wordt soms
zelfs vergeleken met bekende artiesten. Toch heb ik ook een eigen stijl
waarmee ik mij kan onderscheiden.
De kwaliteit van je spel is belangrijk,

blijft doorgaan kom ik niet meer
toe aan de dingen waar het me
juist om gaat en die ik zo leuk vind.
Mede daarom is een vaste dag in
de week mijn inspiratiedag. Dan ga
ik tekenen in een restaurant, naar
een vlooienmarkt, een tentoonstelling of ga ik iets anders doen waar
ik energie van krijg. Zo kan ik goed
bij mezelf blijven, zorg ik ervoor dat
mijn leven niet met me aan de haal
gaat en blijf ik van alles genieten!“
Zondag 23 september signeert Lou
Niestadt haar boek bij boekhandel Mondria in Mijdrecht. Tevens
verzorgt ze daar die middag vanaf
twaalf uur diverse workshops 'art
journalen'. Meer informatie over

maar uiteindelijk is het hebben van het
juiste netwerk doorslaggevend. Met
thuis op de bank goed spelen kom je
er niet. Je moet de juiste mensen om
je heen hebben en daarom probeer ik
zoveel mogelijk mee te spelen. In deze
branche heerst het idee ‘Voor jou tien
anderen’ misschien nog wel sterker
dan in elk ander vakgebied. Maar ik
ga er zeker mijn best voor doen hier
tussen te komen. Jazz trekt mij het
meest aan, maar klassieke muziek ligt
mij ook. Wat dat betreft is mijn spel
erg breed. Mijn ultieme droom is een
wereldberoemdheid te begeleiden, als
solist of in een team. Een enorme uitdaging om die top te bereiken, maar
aan mijn discipline en wilskracht zal
het in ieder geval niet liggen.”

Wilt u meer over Erik en zijn hobby lezen,
kijk dan op www.erikvdheijden.com.

het boek van Lou Niestadt is te
vinden op www.kosmosuitgevers.nl.

DISCOPARTY
Wie heeft de
mooiste outfit?

Mini’s t/m MB1
19.00u tot 21.00u

JA1 t/m senioren
21.30u tot 02.00u

Vinkenkantine
Sportpark "De Molmhoek"
Mijdrechtsedwarsweg 4
VINKEVEEN

29 SEPTEMBER 2012
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Door Carin van Kouwen

Open Huis
Zaterdag 29 september
11.00 - 15.00 uur

CASA DI CARIN

Waverbancken 12, Vinkeveen
Vandaag stel ik mijn Tomtommetje in op Waverbancken 12 in Vinkeveen, een rustige straat in de wijk
Westerheul. Veel woningen in deze wijk zijn van het type drive-in woning, een woningtype dat in de jaren
60 en 70 erg populair was: de garage bevindt zich als het ware onder je huis. Inmiddels hebben veel bewoners er voor gekozen die garage niet meer te gebruiken om de auto te stallen, maar om er een grote
berging van te maken, of kantoor/bedrijfsruimte. In dit geval is de garage getransformeerd tot een
prachtige leefruimte...
De bewoonster staat me al op te
wachten als ik aan kom rijden.
Ik kan mijn auto nog met gemak
achter die van haar kwijt op het garagepad dat met lage buxushaagjes
wordt gescheiden van de buren. De
'even' huisnummers zijn allemaal
drive-in woningen; aan de overzijde
van de straat ligt een villawijkje,
waardoor je een vrij uitzicht hebt.
Een aantal woningen in deze straat
is voorzien van een extra verdieping, zo ook deze. Vier verdiepingen, dat moet een zee van ruimte
opleveren en dat doet het ook.
Maar eerst bekijken we de begane grond. We komen binnen in
een ruime en lichte hal met een
fraaie plavuizen vloer die naar de
achterzijde van het pand leidt. De
voormalige garage doet nu dienst
als (ruime) berging, met een extra
kastenwand, een werkblad en een
aanrecht met afvoer. Een ideale
bijkeuken. Hier vind je dan ook
de wasmachine en -droger. Er is
een aparte deur voor de fietsen,
zodat die niet door de hal hoeven.
Links van de gang bevindt zich een
toilet. Handig: want dan hoef je op
zomerse dagen niet vanuit de tuin

helemaal naar boven.
Aan de achterzijde van het pad is
een enorme tuinkamer gecreëerd,
met een ruimte eethoek en een
volledig geoutilleerde keuken. Ik
zie het al voor me, dat je gedurende
lange zomerse dagen gewoon beneden leeft: afwisselend chillend in
de eetkeuken en in de tuin. De tuin
zelf, 5 meter breed en zo'n 13 meter diep, is gelegen op het westen
en heeft een eigen achterom. Dat
leidt naar een autovrij veldje, waar
kinderen heerlijk kunnen spelen. Je
kliko's -vaak een lelijke sta-in-deweg om over de luchtjes 's zomers
nog maar te zwijgen, kun je buiten
de achterpoort stallen. Er is achter
in de tuin een stroomaansluiting,
dus je zou hier met gemak nog een
schuur of tuinhuisje kunnen creëren.
Ik volg de enthousiaste bewoonster naar de eerste verdieping.
Bovenaan de trap staat een grote
voorraadkast en voor ons dubbele
glazen deuren die toegang geven
tot de ruime woonkamer. Deze is
aan beide zijden van de woning
voorzien van een balkon over de
gehele breedte. Aan de tuinzijde is
over de hele breedte van de woning

de ruime zitkamer gesitueerd,
rondom een zandkleurige, klassieke schouw. Op gas, zo meldt
de bewoonster. Wel zo makkelijk: het scheelt een hoop
gesleep met haardhout.
Aan de voorzijde ligt opnieuw
een keuken. Ook deze is volledig voorzien van alle apparatuur en
sluit aan op de eetkeuken, die voor
het raam is gesitueerd en van waaruit je een leuk uitzicht hebt over het
villawijkje. De lichte kleuren van de
wanden en de lichte travertintegels
(jazeker, vloerverwarming) geven je
het gevoel van licht en ruimte.
We komen op de tweede verdieping. Ooit was dit de bovenste verdieping, maar zoals gemeld is ook
hier later een verdieping bovenop
gezet.
De badkamer is voorzien van bad/
douche en toilet is op zich niet overdreven ruim, maar aan de bovenzijde bevindt zich een schacht die dóór
de verdieping erboven heen loopt,
zodat daglicht toegang krijgt tot de
badruimte. Dat doet de ruimte niet
alleen groter ogen, de lichtkoepel
op het dak zorgt ook voor de nodige
ventilatie. Op de gang bevindt zich
-in een ruime kast- de CV-ketel.
Aan de voorzijde is over de gehele
breedte een werkkamer gecreëerd,
met een grote ingebouwde kastenwand met schuifdeuren en veel
bergruimte. Van achter je bureau
kijk je zo de rustige straat in, op
het villawijkje. Aan de achterzijde

bevindt zich de master bedroom,
met uitzicht over de tuin. Dit waren
oorspronkelijk twee kamers, maar
na het weghalen van een tussenmuur is een ruimte over de gehele
breedte overgebleven. Ook hier een
ruime ingebouwde kastenwand.
We klimmen verder en komen op de
bovenverdieping; het domein van de
beide dochters. Zij hebben hier de
beschikking over een eigen badkamer met douche en toilet. Ook hier
is op slimme wijze binnenvallend
daglicht gecreëerd, door de wand
van de lichtschacht uit te voeren in
melkglas. Een erg mooie oplossing. De dames, beiden middelbare
schoolleeftijd, hebben elk een eigen
slaapkamer, ook weer over de gehele breedte van de woning. De kamer aan de achterzijde is voorzien
van twee grote Velux-dakramen,
inclusief verduisteringsgordijnen
en hor en beschikt over een grote
kastenwand. Die aan de voorzijde
is vrijwel even groot en beschikt,
naast dezelfde grote dakramen,
over een diepe kast. Op de hal is
nog extra bergruimte gemaakt,
netjes achter deuren.

Per 1 september 2012: driejaarstermijn voor de overdrachtsbelasting
Op 31 augustus 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën, vooruitlopend op maatregelen in het Belastingplan 2013, de zesmaandstermijn
voor de overdrachtsbelasting verlengd naar drie jaar. Dit betekent dat bij
doorverkoop van registergoed (zowel woningen als niet-woningen) binnen drie jaar alleen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald over de
meerwaarde.
Het besluit heeft als doel de stagnerende vastgoedmarkt tegemoet

te komen. De huidige termijn van
zes maanden (van artikel 13 Wet
op belastingen van rechtsverkeer)
is volgens de Staatssecretaris in
het algemeen te kort voor doorverkoop. In het Belastingplan 2013 is
daarom een tijdelijke verruiming
naar 36 maanden opgenomen. Als
het Belastingplan wordt aangenomen,
zal de wet per 1 januari 2013 zijn

gewijzigd. Tot die tijd geldt het besluit
van 31 augustus 2012. De maatregel
geldt voor alle doorverkopen waarbij
de eerste koop heeft plaatsgevonden
tussen 1 september 2012 en (zo
blijkt uit een bericht gepubliceerd op
de website van de Rijksoverheid) 1
januari 2015.
Met de maatregel wordt beoogd
een aantal groepen een ‘steuntje
in de rug’ te geven: particulieren
die gedwongen zijn hun woning te
verkopen (bijvoorbeeld als gevolg
van echtscheiding), potentiële kopers
van nieuwbouwwoningen die angstig
zijn voor de verkoop van hun huidige

woning, kopers van bedrijfspanden
die het pand willen opknappen en
vervolgens doorverkopen, en banken
die een onderpand zelf inkopen.
Door het besluit is, om in aanmerking
te komen voor belastingverlaging, van
belang geworden op welk moment de
verkoper het registergoed dat wordt
verkocht, geleverd heeft gekregen.
Hierbij moeten drie momenten worden onderscheiden.
1. Als sprake is van een woning die is
geleverd in 2011, geldt een termijn
van 12 maanden voor toepassing
van het belastingvoordeel. Dus: tot
31 december van dit jaar kunnen we

Facts & Figures
Waverbancken 12, Vinkeveen
Vraagprijs € 375.000,- k.k.
Woonoppervlakte 178 m2
Perceeloppervlakte 169 m2
Inhoud 475 m3
6 kamers (4 slaapkamers)
Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl

Wat een enorm grote woning en wat
een licht en ruimte, bedenk ik me als
we via de wenteltrap naar beneden
'afdalen'. Dat zou je zo een-tweedrie niet achter de voorgevel hebben
gezocht. En daar zit nou net de verrassing: veel mensen vinden drive-in
woningen van buiten niet aantrekkelijk ogen; maar wie de moeite neemt
daar doorheen te kijken, ontdekt -net
als ik- hier een lichte, ruime woning
met een enorme leefruimte voor alle
bewoners, in een rustige straat met
veel groen aan de achterzijde en alle
voorzieningen op loopafstand. Willen
we dat eigenlijk niet allemaal?
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportvelden

0,9
5,1
0,2
1,1
1,2

hiermee te maken hebben. (Deze
maatregel geldt nog op grond van het
Belastingplan 2011.)
2. Als het registergoed (woningen en
niet-woningen) dat wordt doorverkocht is geleverd na 1 januari 2012
maar vóór 1 september 2012, geldt
voor het belastingvoordeel een termijn van zes maanden.
3. Heeft de eerdere levering plaatsgevonden op of na 1 september 2012,
dan geldt de driejaarstermijn.
Meer informatie en advies? Wij zijn u
graag van dienst.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086
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Eerste ‘Boarding bedrijven football toernooi’ druk bezocht
Vrijdag 14 september stond de eerste editie
van het nieuwe seizoen van Boarding bedrijven football toernooi gepland. Dit jaar is de
opzet iets anders geworden dan voorgaande
jaren. Er worden in totaal vier edities afgewerkt en alle winnaars plaatsen
zich gratis voor de finale dag
op 7 juni 2013. Net zoals alle
voorgaande edities werd er eerst
weer genoten van de huisgemaakte satéschotel in het Grand
Café van Amstelhof Sport &
Health Club. Vervolgens startten
er tien bedrijven uit de regio aan
dit recreatieve toernooi.
De wedstrijden waren ingedeeld
in 2 poules: Poule 1: O-Tax Uithoorn, SVB, C1000 Zijdelwaard,
Eetcafé de Herberg en Polycom;
Poule 2: VMB beveiliging, Nissan
Nieuwendijk Uithoorn, Kabel
Productions Amsterdam, Persoon

schoorsteen- en geveltechnieken en Aagora.
Uiteindelijk ging het in de finale tussen Kabel
Productions en VMB. In een zeer mooie en
sportieve finale trok Kabel Productions aan
het langste eind en won het eerste boarding
bedrijven football toernooi van
dit seizoen. Hiermee plaatst Kabel Productions zich direct voor
de finale dag op vrijdag 7 juni.
Vrijdag 26 oktober staat de
tweede editie gepland, waarbij
tien bedrijven de strijd met elkaar aangaan. Voor deze tweede
editie zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Heeft uw bedrijf
interesse in deelname? Stuur
dan een mail naar voetbal@
amstelhof.com.
De derde editie staat gepland op
vrijdag 18 januari 2013 en de 4e
editie op vrijdag 15 maart 2013.

Diversiteit binnen Gezond in Beweging

Sportaanbieders geven les op ieders persoonlijke niveau
Veertigplussers en senioren die op hun eigen niveau kennis willen maken met sportactiviteiten
kunnen zich opgeven voor het laatste startmoment van Gezond in Beweging.Tijdens dit project
volgen de deelnemers voor vijftien euro zes kennismakingslessen bij een sportaanbieder in De
Ronde Venen. Opgeven is mogelijk via www.sportinderondevenen.nl. Het aanbod is zeer divers. Zo
worden momenteel bijvoorbeeld activiteiten gegeven als yoga, zumba en sport- en spelgroepen.
Ashna Mungra geeft de lessen yoga en zumba.
Die laatste sport is over het algemeen erg intensief, maar kan ook op een lager niveau worden
uitgevoerd. “Ik begin met basispassen, eerst met
de voeten en na een paar weken combineer ik
dit met armbewegingen. Ik zie dan al snel vooruitgang,” legt Ashna uit. “Ook bij yoga bewegen
de deelnemers binnen hun grens. De les is niet
dynamisch. We staan niet op ons hoofd, maar
bewegen langzaam, waardoor de bewustwording
groter kan worden.”
Variatie
De sport- en spelgroepen worden gegeven
door Spel en Sport De Ronde Venen. “In deze
groepen zit een onderdeel conditie met pittige
oefeningen en een onderdeel sport,” vertelt
lesgeefster Lydia de Rijk. “De ene keer gaan
we badmintonnen, de andere keer basketballen,
hockeyen of volleyballen. Juist de variatie maakt
het aantrekkelijk.” Dat Gezond in Beweging een
succes is, ervaart Spel en Sport: “We hebben in
de zomer al meegedaan met Sportief Wandelen.
De deelnemers waren zo enthousiast dat we de-

finitief doorgaan met deze groep in Mijdrecht.”
Zetje
Zowel Ashna als Lydia vindt het goed dat kennismakingsprojecten als Gezond in Beweging
bestaan. “Ik vind het belangrijk dat mensen in
beweging komen en blijven. In welke vorm dan
ook,” aldus Ashna. “Bewegen hoeft niet altijd fysiek te zijn, maar dit kan ook mentaal. Het is een
mooie vorm om jezelf even aandacht te geven.
Om even te zijn wie je bent.” Lydia voegt toe:
“Er zijn veel mensen die een zetje nodig hebben
om te gaan bewegen. Mensen die zich met een
beetje beweging zoveel beter zouden voelen. Wij
helpen hen daarbij. Ik heb al zo vaak gehoord:
‘Ik wou dat ik dit al veel eerder had gedaan’.”
Meer informatie
Voor meer informatie over Gezond in Beweging
kan contact worden opgenomen met coördinator
leefstijlprojecten Leon van Fraeijenhove van
Sport in De Ronde Venen via telefoon: 0307513862 of e-mail: leon.van.fraeijenhove@
sportservicemiddennederland.nl.

Flonkerende show op 29 september

Voel je goed en thuis in de Mijdrechtse
Passage
Op zaterdag 29 september zetten de winkeliers in de Mijdrechtse Passage hun beste
beentje voor. Uitgangspunt is het gevoel over te brengen van ‘Jezelf goed voelen’. Dat kan
in een prima outfit, maar ook tijdens het nuttigen van een smakelijk hapje. De grote variëteit van winkels in de Passage maakt het mogelijk een breed overzicht te geven van het
warme najaarsgevoel dat een mens de komende tijd zomaar kan overkomen.

De tijden die u beslist in de Passage zult moeten zijn noteert u maar vast in uw agenda. De
shows vinden plaats om 10.30, 11.30 (Showballet Nicole), 12.30, 13.30 14.30 en tenslotte
om 15.30 uur.

Trendy Mode, Footwear en Scapino. Pearl toont
haar collectie monturen, Expert komt met
fraaie gadgets, koptelefoons, tablets, etc. de
Trendshop laat zien welke mooie hebbedingetjes men in huis heeft en de Wereldwinkel staat
met een kraampje buiten op het plein.
Las Flores fleurt de show op met mooie
inspirerende boeketten. Versteeg, Keurslager
Bader, Gall en Gall, Bakker de Kruyf, Poelier
van Egmond en Albert Heijn zorgen van tijd tot
tijd voor een smakelijk hapje of drankje. Jack’ s
Hairdesign en Kapper Buddies zullen de modellen van fraaie kapsels voorzien.

Op het gebied van kleding wordt meegewerkt
door HEMA, Scapino, Wuite Vrijetijdsmode
en Blues Basic. Schoeisel komt van Walk Inn

Kortom: voel je op zaterdag 29 september goed
en thuis in de Mijdrechtse Passage. U bent
meer dan welkom.

Alle winkeliers van de Passage zullen die dag
meedoen om een flonkerende show te verzorgen. De modellen die de najaarsmode showen
zijn actief bij Dansschool Nicole. Zij zullen
ook een eigentijdse dansdemonstratie geven.
Het geheel zal worden gepresenteerd door de
bekende Mijdrechter Hans van Veen.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Thijmen Klinkhamer, Stichting De Baat

Nieuw perspectief voor het jongerenwerk
De sluiting van De Fabriek in Mijdrecht is aanleiding geweest voor veel
ophef en commotie. Er word gevreesd dat dit ook het einde betekent
van het jongerenwerk van de locale welzijnsorganisatie Stichting de
Baat. De herbezinning op de inrichting van het jongerenwerk heeft er
toe geleid dat een nieuwe aanpak is ontwikkeld, die volop perspectief
biedt voor de toekomst, vindt jongerenwerker Thijmen Klinkhamer.
“We krijgen nu meer bewegingsruimte en kunnen de zaken breder aan
gaan pakken.”
Welzijnsorganisatie De Baat is op 1
januari 2008 ontstaan door een fusie
van de Stichting Welzijn Ouderen
met de Stichting Leefbaarheid in De
Ronde Venen. De Baat zet zich in
voor het verbeteren van de sociale
samenhang in de lokale gemeenschap
en het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen. Veel activiteiten, die door De Baat worden uitgevoerd of ondersteund vloeien voort
uit de gemeentelijke taken in het
kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). De stichting
heeft een staf en een bedrijfsbureau
waar professionele mensen werken.
Die organiseren en coördineren een
groot aantal activiteiten waarin
vrijwilligers een cruciale rol spelen.
“Wij zijn een goed voorbeeld van
een brede vrijwilligersorganisatie,”
zegt Thijmen. “Er zijn op dit moment
ongeveer tweehonderdvijftig vrijwilligers actief in leeftijd variërend van
veertien tot tachtig jaar. Zonder hen
zou ons werk niet mogelijk zijn. En
er blijft altijd behoefte aan extra
vrijwilligers.”
Van jong tot oud
De activiteiten van de Baat zijn
verdeeld over een drietal afdelingen.
Op de eerste plaats is er de afdeling
informatie, advies en dienstverlening.
Daarnaast is er de vrijwillige zorg
en het vrijwilligerswerk en tenslotte
recreatie, educatie en samenlevingsopbouw. Thijmen: “In de praktijk
betekent dit dat we op heel veel fronten actief zijn, waarbij we ons richten
op alle lagen van de bevolking en op
alle leeftijdscategorieën. Dat varieert
van het jongerenwerk tot en met het
ouderenwerk. De Baat speelt een rol
in het geven van informatie en advies
over wonen, welzijn en vervoer. We
ondersteunen bewoners die zich in de

kernen inzetten voor het verbeteren
van het eigen woon- en leefklimaat.
Vanuit de Baat kunnen wij de
wijkraden ondersteunen en kunnen
we ook steun bieden aan mensen die
projecten willen opzetten. Belangrijk
is ook het ouderenwerk. Het beleid is
er op gericht om ouderen in staat te
stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daaruit vloeien
ook weer verschillende activiteiten
voort zoals de maaltijdverzorging of
de klussendienst. Er worden computerlessen voor senioren verzorgd. We
hebben een PlusBus voor ouderen.
Daarmee kunnen we uitjes verzorgen
maar ook boodschappen doen. Een
keer in de maand zijn er scootmobiel ritten en er is een eetgroep
voor senioren. We geven steun aan
mantelzorgers. Dan zijn er de Buurtkamers waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en het Repair-café, waar
men terecht kan voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld huishoudelijke
apparaten. Eetcafé ’t Pruttelpotje
mag ook niet onvermeld blijven. Dat
richt zich op mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig
wonen. Een uitgebreid overzicht van
de veelheid aan activiteiten van De
Baat is te vinden op de site
www.stichtingdebaat.nl.”
Jongerenwerk
Een belangrijk deel van de activiteiten is gericht op jongeren. Dat is
bij uitstek het terrein waar Thijmen
actief is. “Wij zijn er voor jongeren,
die op een of andere manier hulp
nodig hebben of geholpen willen worden. Wij begeleiden en ondersteunen.
Een belangrijk uitgangspunt van ons
jongerenwerk is, dat de initiatieven
vooral van de jongeren zelf moeten
komen. Wanneer men een goed plan
heeft of een leuk idee wat jongeren

mogelijk kan aanspreken dan willen
we graag helpen om uit te zoeken of
het realiseerbaar is en hen dan ook
bij de opzet en uitvoering ondersteunen. Voor dit doel is een speciaal
jongerenplatform ingericht. Dat is de
website www.veenig.nl. Hier kunnen
jongeren ideeën op kwijt, oproepen
plaatsen en informatie uitwisselen.
Ik vind dat jongeren ook niet te snel
moeten roepen dat er hier niks te
doen is voor jongeren. Wanneer er
initiatieven zijn zullen we alles in het
werk stellen om ze te realiseren. Laat
ze dus maar komen.”
Inmiddels zijn al tal van jongeren
op vele fronten actief. Er is een
huiswerkclub, er zijn After-School
clubs voor jongens en voor meiden,
een kookcursus voor tieners, een
weerbaarheidcursus voor meisjes en
er is huiswerkbegeleiding.
We zijn er nog steeds
Rond de sluiting van De Fabriek is
de vrees uitgesproken dat dit ook het
einde van het jongerenwerk zou betekenen. “Ik kan iedereen verzekeren
dat daar geen sprake van is,” zegt
Thijmen. “We zijn er nog en we zitten
boordevol plannen. Nu De Baat niet
langer de last van dat gebouw draagt,
biedt ons dat meer ruimte om ook
op andere locaties actief te zijn. We
kunnen nu ook makkelijker aansluiten
op landelijke thema’s. Onze deelname

Thijmen Klinkhamer: “De sluiting van De Fabriek betekent beslist niet het einde
van het jongerenwerk in De Ronde Venen. We zitten nog boordevol plannen en zijn
nog springlevend.”				
foto patrick hesse
aan de Week van de Jongeren is
daar een voorbeeld van. We zijn toen
met een groep jongeren, verkleed
als zwervers naar de supermarkten
gegaan om spullen in te zamelen voor
de voedselbank. En er komt een landelijk ‘Opvoedproject’. Daarin gaan
tieners hun ouders interviewen over
het opvoeden. Vanaf oktober komen
we met een nieuwsbrief. We zijn
ook van plan om de contacten met
de Jongerenadviescommissie (JAC)
aan te halen en meer samenwerking
te zoeken met AJOC. Voor wat de
locaties betreft hebben we ook de
mogelijkheid om elders bij elkaar te

komen. Dat zou in Immitsj bij AJOC
kunnen zijn en ik sluit niet uit dat we
ook regelmatig in het gebouw van De
Fabiek iets gaan organiseren. Daarvoor zullen we in overleg treden met
de nieuwe exploitant 2BE. En we zijn
bezig met een mobiele locatie; een
soort SRV-wagen, waarmee we op
locatie jongeren bijeen kunnen halen.
Het jongerenwerk is dus nog steeds
springlevend,” stelt Thijmen vast.
Meer informatie over het welzijnswerk is te vinden op
www.stichtingdebaat.nl.
Jongeren kunnen ook terecht op

www.veenig.nl.

ZZP vereniging De Ronde Venen werkt aan acquisitie
De vereniging van Zelfstandig
Specialisten in deze regio gaat
de beschikbare expertise met een
duidelijk en eenduidig gezicht profileren naar de markt.
De deelnemende specialisten
zijn zelfstandig ondernemer die
professionele ondersteuning bieden
op hun vakgebied. Dit ligt onder
andere op het vlak van Visie -en
Strategievorming, Marketing, Communicatie (extern/intern), Human
Resources (w.o. coaching), Financiën, Business Planning & Control,

De hele maand oktober en november (2012)

4=3 Golfen & lunchen
Pitch&Putt Lunch arrangement
voor € 26,00 p.p

(U betaalt voor slechts 3 personen en komt met 4!)

• 9 holes Pitch&Putt Golf
• De lunch: Romige courgettesoep met gerookte zalm, een
boerensandwich met gemarineerde kipfilet, salade van
vers fruit en een glas biologisch fruitsap.
Alleen bij Pitch&Putt Kameryck tegen inlevering van deze advertentie.

OOrtjespaD 3 • 3471 HD KameriK • (0348) 400 771 • infO@KamerycK.nl • www.KamerycK.nl

ICT, Inkoop, Logistiek, Operations
en Algemeen Management.
De samenwerking op acquisitie
wordt 27 september gestart met
een workshop ‘acquisitie, hoe doe
je dat succesvol’. Hierbij worden
onderling de ideeën en ervaringen
over PR en acquisitie gedeeld en
besproken. Ook wordt gekeken hoe
we hier gezamenlijk meer in kunnen doen.
Daarnaast wordt de website
www.ZZPdeRondeVenen.nl aangepast.

Er komt een nieuw, uitgebreider
profiel van alle leden, met foto,
zodat geïnteresseerden een beter
beeld krijgen van de zelfstandig
specialisten en hun expertise.
Geïnteresseerd in de activiteiten
van ZZP De Ronde Venen en haar
zelfstandige professionals? Kijk dan
op: www.ZZPdeRondeVenen.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
RTV Ronde Venen

1

Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
The Bus on Saturday
Amigos da Musica
Grand Café FM
80’s vs. 90’s
SOS/Special edition
Nieuwsronde
Yes, Weekend!
Wzzp
Sick & Serious

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

Maandag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
RadioParade
Avondland
Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Alive
On the Rocks
Nacht van De Ronde Venen

Woensdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Wicked Wednesday
On Music
Nacht van De Ronde Venen

Titel: De gevangene van de hemel
Auteur: Carlos Ruioz Zafon
'Eindelijk….!
Dat was m’n reactie toen het
nieuwe boek van Zafon, geleverd
werd.
Een boek dat ik meteen kocht en
heb bewaard tot m’n vakantie.
Het is het derde boek uit een
vierluik over het kerkhof der
vergeten boeken.
Zoals je een gebakje met hele
kleine hapjes eet om er zo lang
mogelijk van te genieten zo heb
ik dit boek ook gelezen. Wetend
dat elke gelezen pagina me dichter bij het einde van het boek
zou brengen.
U begrijpt, ik heb ervan gesmuld.
Wat kan die man ongelooflijk
mooi schrijven.
En alles zit weer in dit boek.
Humor, spanning, gruwelijkheden, prachtige bespiegelingen
en met een geweldig slot aan dit
verhaal.
Ik vond het wel een nadeel dat ik
het zo snel heb uitgelezen, maar
zoals een vrij bekend persoon
al eens zei: ‘ieder nadeel heb
zijn voordeel’. Er zitten zoveel
verwijzingen in dit boek naar de
voorgaande 2 titels dat ik die
weer opnieuw ga lezen.'
gelezen door carla burggraeve

Donderdag
00:00 - 7:00
7:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
Nieuwsronde
Eindeloos
Funk & Jazz
Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM
Kabel: 101.9 & 103.3 FM
TV kanaal 45, 41
(Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

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

Boeken tip 5...

Autumn is in the air!
Nu de avonden weer korter zijn en
we weer wat vaker binnen zitten,
betekent dit ook dat bij ons de tv
weer iets vaker aanstaat. Op het
moment is het programma “Love
is in the Air” op tv met dokter
Love Robert ten Brink en ben ik
half begraven onder een berg tissues. Normaal kan ik maar beter
niet kijken naar dit soort programma’s, want ik sta de volgende
dag het liefst niet met dikke

Onaantastbaar 		
Philippe Pozzo di Borgo
De rijke aristocraat Philippe raakt
verlamd na
een ongeluk
tijdens het
paragliden.
Hij moet op
zoek naar
iemand
om hem te
helpen in huis. Hij neemt Abdel in
dienst, een jongen uit de banlieues
van Parijs. Ondanks hun totaal
verschillende achtergrond ontstaat
er een bijzondere vriendschap. Dit
waargebeurde verhaal inspireerde
filmmakers Eric Toledano en
Olivier Nakache; zij verfilmden het
boek onder de titel Intouchables,
met in de hoofdrollen François Cluzet en Omar Sy. Philippe Pozzo di
Borgo raakte na een zeer ernstig
ongeluk verlamd. Zijn aangrijpende
maar ook hoopvolle verhaal over
zijn leven na het ongeluk vindt veel
lezers in Frankrijk.

2

Schuilplaats 		
Frances Greenslade
Maggie Dillon probeert
erachter
te komen
wat haar
moeder heeft
bewogen om
haar en haar
zusje Jenny
in de steek
te laten.
Tijdens haar zoektocht naar de
waarheid over haar moeder komt
Maggie ook zichzelf tegen. Maggie
en Jenny wonen samen met hun
ouders Irene en Patrick in de ruige
wildernis van Canada. Ze leiden
een simpel bestaan, zonder elektriciteit of stromend water, één met
de natuur. Als Patrick verongelukt,

ogen in de winkel. Dit keer móet
ik kijken, want de families die met
elkaar herenigd worden komen allemaal uit Zuid-Afrika en ja, daar
heb ik wat mee!
Het is nu meer dan een half jaar
geleden dat ik in dat prachtige
land geweest ben en de heimwee
neemt eigenlijk alleen maar toe,
zeker als ik de beelden van dat
superland zie, en dan ben ik er pas
een kleine week geweest.
Gelukkig hebben we komend
najaar een hoop wijnen uit ZuidAfrika geselecteerd. Niet om mijn
heimwee te doen afnemen, nee
het zijn gewoon de najaarswijnen
bij uitstek!
De wijnen waar ik onwijs enthousiast over ben, zijn van het
wijnhuis Spier Estate. Misschien
hebben de bezoekers van de
Culinaire Venen enkele van deze
wijnen geproefd en hebben we ze
enthousiast gemaakt!

komt er een einde aan hun vredige
leventje. Irene laat de meisjes achter bij een ouder echtpaar om zelf
elders op zoek te gaan naar werk.
Ze verdwijnt en na verloop van tijd
schrijft ze ook niet meer. Drie jaar
later, als Maggie vijftien is, gaat ze
op zoek naar haar moeder. Ze vindt
mensen die bereid zijn haar hun
eigen verhalen over haar moeder
te vertellen en zo vormt ze zich
langzaam maar zeker een beeld
over haar moeder en van wat er is
gebeurd.

3

Achtervolging 		
Lee Child
Jack
Reacher
probeert
een lift
te krijgen
naar Virginia, maar
er is weinig
verkeer, en
met zijn
gebroken
neus ziet hij er niet bepaald uit
als een gezellige passagier. Pas na
anderhalf uur stopt een donkere
Chevrolet. Twee mannen voorin,
een vrouw op de achterbank. Jack
stapt in. Ze zijn nauwelijks onderweg of hij beseft: dit is een heel
fout gezelschap. Jack Reacher zit
in de nesten...

4

Troebel water 		
John Sandford
Als rechercheur Virgil
Flowers
meedoet
aan een
viswedstrijd
in een
afgelegen
gebied in
Minnesota,
wordt hij
gebeld door
Lucas Davenport. Bij een nabijgelegen resort aan het meer is het
lichaam van een vrouw gevonden,
die van dichtbij lijkt te zijn neergeschoten tijdens het kajakken. Het
resort wordt voornamelijk bezocht

Waarom zijn deze Zuid-Afrikaanse wijnen van Spier zo goed? De
wijnmakers willen het Franse terroir benadrukken en dat lekkere
Zuid-Afrikaanse zonnetje zorgt
voor de finishing touch. De Block
wijnen worden de flessen waar
we dit seizoen ontzettend van
gaan genieten. Wij hebben Spier
Creative Block 2,3 & 5 geselecteerd. De term Creative Block en
de cijfers duiden op een project
dat de wijnmakers met lokale kunstenaars zijn aangegaan. Geïnspireerd door de kunstenaars hebben
ze niet alledaagse Zuid-Afrikaanse blends ontwikkeld, lekker out
of the box dus. Het cijfer duidt
op de soorten druiven die in de
wijn zijn gebruikt. Block 2 is een
witte wijn gemaakt van Sauvignon
Blanc en Semillon, lekker fris en
aromatisch. Block 3 is een SMV,
Shiraz- Mourverdre en Viognier,
rode en witte druiven zijn hier
met elkaar geblend voor een rode

door vrouwen die willen ontspannen,
herstellen na een operatie of die
hun hectische stadse leven tijdelijk
willen verruilen voor de rust van
de natuur. Maar naarmate Flowers
dieper graaft, ontdekt hij dat het
in het resort sluimert van jaloezie,
chantage, hebzucht en angst. Hij
komt erachter dat er een jaar eerder
ook een moord is gepleegd, ogenschijnlijk zonder verband met de
dood van de kajakster, en nu lijkt het
erop dat een derde moord niet lang
op zich zal laten wachten. Flowers
kan alleen maar hopen dat hij op tijd
is om die te voorkomen, want alles
wijst erop dat hij het beoogde vierde
slachtoffer is.

5

De vuurdoop
Alexander Soderberg
Als op de
luchthaven van
Stockholm een
drugssmokkelaar wordt
opgepakt,
geeft deze
onder dwang
de naam van
zijn opdrachtgever: Hector Guzman. Eindelijk
is er een aanleiding een van de
grote drugsbazen in Zweden op
te pakken. Maar in de jacht op
verder bewijsmateriaal tegen hem
belandt Guzman in het ziekenhuis,
waar hij bevriend raakt met Sophie
Brinkmann.
Als alleenstaande moeder heeft
Brinkmann al genoeg problemen
aan haar hoofd, maar ze laat zich
toch verleiden door deze intrigerende Spaanse man. Zich onbewust
van Guzmans achtergrond wordt
ze een pion in zijn maffiose wereld.
Het politieteam probeert haar
ondertussen informatie te ontfutselen over haar criminele partnere.
Brinkmann leert dat ze alleen nog
zichzelf kan vertrouwen.

wijn met frisse touch. Block 5 is
de krachtpatser! Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet
Franc en Petit Verdot. Kruiden,
pruimen, tabak en donker fruit in
het glas, een mond vol!
Er komt een dag dat ik ZuidAfrika laat zien aan mijn kinderen. Flink sparen en tot die tijd
doen we het gewoon met die
prachtige wijnen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Door Carin van Kouwen

Open Huis
Zaterdag 29 september
11.00 - 15.00 uur

CASA DI CARIN

Steven van Rumelaerstraat 54, Mijdrecht
Vandaag mag ik binnen kijken bij een hoekwoning aan de Steven van Rumelaerstraat in Mijdrecht. Deze straat ligt
aan de rand van Mijdrecht op loop- en fietsafstand van een sportcomplex, diverse basisscholen, het openbaar vervoer, het gezellige dorpscentrum en zelfs een tandarts om de hoek. De ligging is dus ideaal, want je hebt alles bij
de hand. Ik parkeer mijn auto voor de deur. Hier kunnen alle bewoners met gemak een auto kwijt. In het zijstraatje is nog meer parkeergelegenheid. De bewoners staan me al op te wachten voor een rondleiding door de woning.
voor een gloednieuwe. En dat is echt
een voordeel: hoe leuk is het om je
eigen keuken te kunnen plaatsen in
je nieuwe woning.
Vanuit de keuken komen we in de
aangebouwde bijkeuken waar de
wasmachine en droger staan.Daarnaast staat ook nog een koel/vriescombinatie, dus je kunt hier aardig
wat kwijt. Als we verder lopen
komen we terecht in de zonnige achtertuin die helemaal doorloopt langs
het huis naar de voorkant. Ook de
voortuin is nog behoorlijk groot. Zowel de voortuin als de achtertuin zijn
netjes aangelegd. Halverwege is een
schutting met een deur geplaatst,
zodat kinderen niet zomaar de straat
op kunnen rennen. Achterin de tuin
staat nog een stenen berging waar je
fietsen en tuinspullen kunt opbergen.
Ook is er een deur waardoor je via
een steegje de tuin uit kunt.
We gaan weer naar binnen om de
eerste en tweede verdieping te be-

kijken. Op de eerste verdieping vind
je drie slaapkamers en de badkamer.
De slaapkamer aan de voorzijde is
erg ruim, daarnaast bevindt zich
de badkamer die onlangs opnieuw
is betegeld en waar nu een ruime
inloopdouche is gemaakt.
Aan de achterzijde ligt de ouderslaapkamer en een iets kleinere
kamer met een inbouwkast. Deze
kamers zijn voorzien van rolluiken
zodat het lekker koel blijft als de
zon aan de achterzijde staat.
We lopen door via de vaste trap
naar de tweede verdieping, hier is
in 2010 een dakkapel geplaatst en
zijn er nieuwe dakpannen gelegd. De
dakkapel heeft veel ruimte opgeleverd en naast de bergruimte is hier
genoeg ruimte voor een kamer of
kantoor.
Deze centraal gelegen hoekwoning
is goed onderhouden en is ook nog
eens erg leuk geprijsd.
Tijdens de NVM Open Huizen Dag
op zaterdag 29 september kun je

ue
heq
enc !
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De hal waar ik binnenkom is lang en
geeft toegang naar het toilet, een
ruime gang/kelderkast en de trap
naar de eerste verdieping. Maar
we gaan eerst beneden rondkijken.
Via de tussendeur komen we in de
woonkamer met open keuken. De
woonkamer is ruim en heeft lekker
veel lichtinval door de grote ramen
aan de voor- en achterkant, en het
raam aan de zijkant. Het plafond is
onlangs vernieuwd en de muren zijn
gestuct, dus het ziet er erg netjes
uit. De keuken is ietwat gedateerd,
maar de bewoners stellen hiervoor
een keukencheque van € 5.000,beschikbaar, zodat je deze als koper
naar eigen smaak kunt vervangen

tussen 11:00 en 15:00 uur hier
geheel vrijblijvend langskomen om
zelf een kijkje te komen nemen. Ik
zou het zeker doen, want dit is een
mooie kans.

Facts & Figures

Afstand tot:

Aantal km:

Steven van Rumelaerstraat 54,
Mijdrecht
Vraagprijs € 225.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 149 m2
Inhoud 285 m3
5 kamers (4 slaapkamers)

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportcomplex

0,8
10,3
0,6
0,3
0,7

Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl
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DIRECT KORTING:

5 JAAR 0% RENTE

UW
VOORDEEL

€ 3.035

UW
VOORDEEL

€ 2.700

NU € 8.995,-

Nu bij

VAN KOUWEN

VOORDEEL OP DE OPEL
AGILA 1.0 EDITION.

De Opel Agila kent een trendy design en een bijzonder zuinig brandstofverbruik. De afwerking is, zoals u gewend bent van Opel, van zeer
hoog niveau. Door de hoge zitpositie heeft u in de auto veel zicht rondom. De Opel Agila 1.0 Edition is nu verkrijgbaar met € 2.700,- directe
korting! Of kies voor 5 jaar 0% rente en betaal slechts € 141,87 per maand! Wat u ook kiest: het is altijd voordelig instappen en direct wegrijden.

Hoofddorp

Aalsmeer

Amstelveen

Mijdrecht

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

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

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

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

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 4.6 – 5.7; kms/liter: 21.74 - 17.54; CO2 gr/km 106 – 131.
Genoemde voorbeelden zijn op basis van een Persoonlijke Lening, de rente staat hierbij vast. In de jaarlijkse kosten percentage (JKP) komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. WFT vergunning nummer 12003200.
Toetsing en registratie te BKR te Tiel. Alle rechten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. De genoemde acties zijn alleen geldig bij Van Kouwen en niet geldig i.c.m. andere acties. De genoemde prijzen zijn excl.
kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventueel fabrieksopties, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

KREDIETSOM LOOPTIJD
IN MAANDEN
60

€ 8.512,-

TOTAAL PRIJS
KREDIET
€ 8.512,-

MAANDLAST DEBETRENTEVOET
€ 141,87

0,00%
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Vineyard Company B.V.

Een combinatie van horeca en catering
Vineyard Company B.V. exploiteert en faciliteert horeca-, catering- en evenementenlocaties in Midden Nederland. Daarnaast is het bedrijf actief op het gebied van party- en evenementencatering. Er wordt veelal
gewerkt in historische panden en bij fraaie buitenplaatsen en kastelen. Op de lijst staan locaties als de
Nonnerie in Maarssen, Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en de Taveerne van het Muiderslot in
Muiden. De jongste uitbreiding is het Grand Café Groeneveld dat gevestigd is op het landgoed van kasteel
Groeneveld in Baarn. “Vanuit onze centrale productiekeuken verzorgen wij de catering voor tal van bijzondere locaties en voor evenementen,” vertelt Sven Russchen, mede-eigenaar en commercieel manager.
In 1998 nam Jurgen van Wijngaarden restaurant de Nonnerie
in Maarssen over en startte met
een grondige renovatie. Ruimte
voor ruimte werd aangepast aan
de eisen van deze tijd. De keuken
werd ingrijpend verbouwd. De
overcapaciteit die hiermee ontstond
was mede aanleiding om met een
cateringbedrijf te beginnen. “Onder
het motto ‘restaurant aan huis’ werd
Vineyard Catering opgericht en
werd gestart met het verzorgen van
bruiloften en partijen op locaties als
Slot Zuylen en Nyenrode,” vertelt
Sven. “Dat ging steeds beter en
op enig moment was er voor de
catering meer werkruimte nodig.
Die vonden wij op Nyenrode. Vanaf
2006 gebruiken we daar de keuken
als productieruimte en zijn ook
onze magazijnen en kantoren op dit
prachtige landgoed gevestigd.”
Sven woont al lang in Mijdrecht en
kent de branche goed. “Ik begon
mijn horecaloopbaan in restaurants
in de buurt van mijn woonplaats. Op
een gegeven moment ben ik bij de
evenementenafdeling van Nyenrode

Business Universiteit gaan werken.
Vervolgens heb ik in de Amsterdam
ArenA bij Maison van den Boer gewerkt, één van de grootste cateraars
van ons land. Bij de ArenA werkte
ik samen met Michiel Brandhorst.
Die stapte over naar Vineyard
Catering om daar als operationeel
manager aan de slag te gaan en
hij heeft mij daar binnengehaald.
Met het oog op de toekomst is een
holding opgericht, waar nu alle verschillende bedrijfsonderdelen onder
vallen: Vineyard Company. Vanaf 1
januari van dit jaar zijn Michiel en
ik officieel participant in het bedrijf.
Wij doen samen het management.
Jurgen van Wijngaarden is nog
steeds algemeen directeur.”
Catering op locaties
“We werken inmiddels op zeventien
locaties in Midden Nederland,”
zegt Sven. “Dat zijn ondermeer
Rijksmuseum Muiderslot, kasteel
De Haar, Slot Zuylen, buitenplaats
Sparrendaal, Singer Laren, kasteel
Groeneveld, Buitenplaats Amerongen en Fort Voordorp. Als cateraar,

inpandig als vaste horecapartner of
op een eigen locatie. Wij verzorgen
eten en drinken op een kwalitatief hoogwaardig niveau, want
dat is waar we goed in zijn. Dat
zegt overigens niets over de prijs.
Kwalitatief betekent namelijk niet
per definitie exclusief. Wij serveren
in de Nonnerie bijvoorbeeld een
uitstekend driegangen menu voor
vijfendertig euro.”
Naast de activiteiten op de vaste
locaties is Vineyard Catering ook
actief op het gebied van party- en
evenementencatering. “Een mooi
voorbeeld is de spectaculaire
opening van Dock 15 in Mijdrecht,
waar ook De Groene Venen gevestigd is,” zegt Sven. “Het ging hier
om een combinatie van een aantal
bedrijven. Wij hebben ons door die
bedrijven laten inspireren en voor
elk van hen een toepasselijk gerecht
gemaakt waar op een bepaalde
manier de identiteit van dat bedrijf
in was verwerkt. Dat soort uitdagingen ligt ons wel. We steken graag
onze nek uit en houden ervan om
van elk evenement iets bijzonders te

Sven Russchen in de spiksplinternieuwe hotelkamer.
maken.”
Kwaliteit en duurzaamheid
“Het spreek vanzelf dat de producten die wij gebruiken aan hoge
kwaliteitseisen voldoen,” zegt Sven.
“En duurzaamheid zit min of meer
in onze genen. We werken altijd
per seizoen. Dat betekent dat we
bedrijfsbreed minimaal zes keer
per jaar chef menu’s samenstellen
op basis van de producten van het
seizoen. Daarnaast werken we ook
veel met streekproducten. In Grand
Café Groeneveld werken we vrijwel
voor honderd procent biologisch
en/of duurzaam. We zijn ook steeds

Rietje Beeren coördineert aanbod en vraag voor vijfde Beursvloer De Ronde Venen

“Mooi om te zien hoe bedrijven de lokale samenleving helpen”
Voor de vijfde keer wordt donderdag 11 oktober Beursvloer De Ronde
Venen gehouden. Een uitgelezen kans voor lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties om elkaar een helpende hand toe te steken.
door anja verbiest
foto marlies wessels

Rietje Beeren coördineert namens
Stichting Match het aanbod voor
deze bijzondere ontmoetingsplek voor
bedrijven en maatschappelijke organisaties uit De Ronde Venen. Ze doet
dat dit jaar voor de tweede maal.
“De Beursvloer, die op 11 oktober
tussen 16.30 en 18.00 uur in De
Meijert in Mijdrecht wordt gehouden,
is voor bedrijven een prachtige kans
om hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien, contact te maken
met nieuwe doelgroepen en zich te
onderscheiden van de concurrent. En
maatschappelijke organisaties krijgen
hier de gelegenheid om wensen waar
ze geen budget voor hebben op een
plezierige manier toch in vervulling
te laten gaan. Dat kan in allerlei
vormen, door kennisoverdracht en
menskracht maar ook met materialen
of creatieve oplossingen. Alleen geld
is taboe.” Rietje Beeren raakte een
paar jaar geleden bij Beursvloer De
Ronde Venen betrokken. “Ik heb een
commerciële achtergrond, verzorgde
in Breukelen al de coördinatie van
dit evenement en werd gevraagd
om dit ook voor De Ronde Venen te
doen. Ik vind het leuk om met kleine

dingen grote dingen te bereiken en
daar is de Beursvloer een prachtig
podium voor. Het is mooi om te zien
hoe bedrijven de lokale samenleving
helpen.”
De Beursvloer vindt ongeveer eens
per anderhalf jaar plaats. Rietje
Beeren: “Vaker is niet haalbaar. De
uitvoering van matches duurt soms
een jaar en een evenement als dit
kost natuurlijk ook de nodige voorbereiding.”
Voor de komende Beursvloer heeft
zich al een aantal bedrijven en organisaties aangemeld, maar anderen
zijn ook nog zeker welkom. Rietje
Beeren: “We streven dit jaar naar
een deelname van 60 bedrijven en 60
maatschappelijk organisaties uit De
Ronde Venen. Dat is ambitieus, ook
gezien het huidige economische klimaat. Toch denken we dat het juist nu
zin heeft om elkaar op de Beursvloer
te ontmoeten, omdat men hier op een
andere, verrassende en voldoening
gevende manier iets voor een ander
kan betekenen.”
Voor een goede match is een gedegen voorbereiding essentieel. Rietje
Beeren: “Met alleen een verzoek
om de keuken van een sportkantine
te betegelen ben je er niet. Hoeveel
vierkante meters tegels heb je nodig?

Zoek je ook iemand die het voor je
kan betegelen? Wees zo concreet
mogelijk. Als je precies weet wat je
wensen zijn, is de kans op een goede
match het grootst. Zoveel tijd is er
niet om je slag te slaan, het is speeddaten. Concrete vragen en concrete
aanbiedingen, daar gaat het om!”
Rietje Beeren heeft al diverse mooie
matches voorbij zien komen. “Een
goed voorbeeld van buiten De Ronde
Venen vind ik de match tussen de eigenaar van een winkel in huishoudelijke goederen, tevens voorzitter van
de winkeliersvereniging, en een peuterspeelzaal. Voor een zandbak was
de tegenprestatie de inzet van ouders
als verkeersbegeleiders tijdens de
plaatselijke intocht van Sinterklaas.
Creatief en helemaal goed!”

Beursvloer De Ronde Venen biedt de
deelnemers dit jaar een extraatje.
Rietje Beeren: “Over geld mag op de
Beursvloer niet gesproken worden.
Maar ditmaal hebben we een speciale ‘schatkamer’ en daar mag dat
wel. Maatschappelijke organisaties
kunnen daar informatie inwinnen bij
lokale fondsen en ook meteen een
aanvraag doen. Welke fondsen dat
zijn, maken we binnenkort bekend op
www.beursvloer-derondevenen.nl. Daar
is nog veel meer informatie over de
Beursvloer te vinden én kan men zich
direct aanmelden. Maar een mail
sturen naar info@beursvloer-derondevenen.nl kan ook. Dit is een evenement dat men echt niet mag missen,
ik hoop dan ook dat ik de komende
weken nog heel veel mail krijg!”

foto patrick hesse

op zoek naar nieuwe producten. Zo
hebben we een vlierbloesem ontdekt
waar we heerlijke siroop van maken. Die is in de museumwinkel van
Groeneveld te koop. De Nonnerie
in Maarssen is MSC gecertificeerd.
Dat certificaat is een keurmerk voor
duurzame visvangst. We zijn er ook
trots op dat we HACCP-gecertificeerd zijn. Dat klinkt ingewikkeld
maar dat wil zeggen dat we voldoen
aan de hoogste eisen met betrekking
tot hygiëne en voedselveiligheid.
Daarvoor is een zodanig systeem
ontwikkeld dat je te allen tijden
ook achteraf kunt nagaan welke
producten en ingrediënten gebruikt
zijn. Mocht er onverhoopt ergens in
het proces iets mis zijn gegaan dan
is dat altijd te traceren.”
De Nonnerie
Bijzonder trots zijn ze bij Vineyard
op de Nonnerie in Maarssen. Sven:
“We zitten hier midden in het dorp
in een historisch pand. Ooit was het
een rusthuis voor nonnen. Maar
er heeft ook een tapijtfabriek en
een hotel in gezeten. Het pand is
nu multifunctioneel. Naast ons à la
carte restaurant hebben we meerdere stijlkamers die erg geschikt
zijn voor bijvoorbeeld private dining
of vergaderingen. We hebben een
prachtige wijnkelder die nog dateert
van lange tijd geleden. Wij verzorgen per jaar ongeveer zeventig
huwelijksfeesten. Het is weliswaar
geen hotel meer zoals dat vroeger
was, maar we hebben sinds kort
boven het restaurant een luxe vierkamer hotel-appartement voor twee
tot zes personen geopend. Het heeft
de luxe van een appartement met de
service van een hotelkamer. Ideaal
om hier na een feest nog een nachtje te vertoeven. De Nonnerie ligt pal
aan de Vecht en onze gasten kunnen
altijd gebruik maken van onze sloep.
Of we varen het bruidspaar van hier
naar het gemeentehuis.”

Meer informatie over Vineyard
Company B.V. is te vinden op
www.vineyardcompany.com.
Het adres is Langegracht 51 in
Maarsen. Tel. 0346 590988.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Impressie Kawasaki ZZR 1400 ABS

Vlieg met me mee
Ondanks mijn 32 jaar ervaring ben ik zwaar geïntimideerd door de ZZR 1400. Als ik de voorzijde aanschouw
heeft hij bijna iets buitenaards. Hij straalt gewoon brute kracht uit en behoort tot de snelste motorfietsen die
ik ooit reed. Niet zo zeer de snelheid, maar vooral de ongelofelijke acceleratie van dit kanon –dat ik persoonlijk
heb omgedoopt tot Curiosity (naar de Mars-sonde met dezelfde naam)– laat diepe indruk op mij achter.
Het is zo goed als onmogelijk om vol
gas weg te rijden en de boel aan de
grond te houden; knal er een paar
vleugels op en ik heb collega Peter
Bakker nodig om de boel te besturen,
want binnen een mum van tijd vlieg
je ver boven de wolken. Zo ver is het
gelukkig nog niet en stuur ik dit monster gedecideerd richting de Amstel.
Bij Motor Service Uithoorn wisten ze

me al te vertellen: “Zoiets snels heb
je nog nooit gereden.” Even dacht ik
dat ze bluften, maar nu de boel op
temperatuur is en ik langzaam maar
zeker de bochten wat sneller neem,
ben ik er van overtuigd dat ze gelijk
hebben.
Met een soepele turbineachtige fluittoon gaat de dikke Kawa van kiet en
lijkt het alsof ik een wilde Mustang

moet mennen. Wat een feest en wat
daagt hij je uit. Met nog niet half
gas komen de bochten steeds sneller
dichterbij en voelt het alsof ik in
de Python-achtbaan in de Efteling
terecht ben gekomen. En alsof in een
Dick Maas film de boel volledig op
hol slaat en er geen houden meer aan
is. Maar gelukkig is de remmerij van
dit kanon meer dan uitstekend op zijn
taak berekend en houd ik het met
dat kleine beetje gezond verstand
redelijk binnen de perken.
Kostelijk vermaak ik me altijd om
de YouTube filmpjes met mannetjes
die denken dit soort beesten de baas
te kunnen, wat meestal afloopt in
enorme chrashes en door de slechte
kleding enorme schaafwonden; geen
beter vermaak dan leedvermaak.
Het mooiste van deze Kawa is dat
het niet eens een supersportmotor is,
maar door de Japanners in de markt
gezet is als Grand Tourismo; een soort
sportieve toermotor en dat is ook
het mooie aan deze geweldenaar:

de uiterst soepele vermogens afgifte
maakt hem uitstekend geschikt voor
een rondje rond de kerk, om vervolgens richting de Duitse Autobahn te
gaan en op de teller de (begrensde)
snelheid van 299 kilometer per uur
aan te tikken...
De motorfiets die ik vandaag rijd
is uit 2008 en beschikt over niet
minder dan 192 pk! Anno 2012 is
de ZZR 1400 nog steeds de snelst
accelererende straatmotorfiets en
heeft hij inmiddels 200 pk! Je zou
kunnen spreken van zinloos geweld,
maar daar doe je deze alleskunner
duidelijk te kort. In de juiste handen
is dit een enorme fijne motorfiets met
een eerlijk motorblok, goede stuureigenschappen en een bloedmooi
uiterlijk. Deze ZZR staat te koop bij
Motor Service Uithoorn, is uit 2008
van de eerste eigenaar overgenomen

compleet met onderhoudsboekjes,
heeft een keurige 36.000 kilometer
gelopen en kost 7.495 euro. Eén
voordeel: je hoeft bij het stoplicht
nooit meer wedstrijdje te doen, want
die heb je bij voorbaat al gewonnen
en dat is misschien voor sommigen
een geruststelde gedachte...

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B, Uithoorn
0297-268852
www.motorserviceuithoorn.nl

THEATER
vOOR jONG & OUD
SIMON EN ZO

KONING
EN DE MUG
23 SEPTEMBER 2012
Laat je ook inspireren en kom naar onze bijeenkomst!
Iedere zondag om 10.00 uur in De Meijert, Dr. J. van de Haarlaan 6, te Mijdrecht.
Oppas aanwezig (andere zondagen ook kinderkerk). Gewoonlijk drinken we na
afloop van de dienst een koffie met elkaar. Omdat Leef! jarig
is, deze keer champagne (zonder alcohol) en gebak!
Je vindt ons ook op internet op
www.waaromleefje.nl

EVANGELISCHE

GEMEENTE MIJDRECHT
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's peter bakker

Lexus GS450h Hybrid

Strijd der titanen
Audi A6, BMW 5-Serie, Mercedes-Benz E-Klasse: de drie titanen die een groot deel van het luxe segment
innemen. De Japanse merken Nissan en Toyota dachten daar ook een deel van in te kunnen nemen en kwamen met de merken Infiniti en Lexus op de markt. Deze laatste kreeg het daadwerkelijk voor elkaar om met
de GS wat marktaandeel weg te snoepen. Toen het ook nog als eerste met een heuse hybride op de markt
kwam werd de GS helemaal een veel geziene auto op de weg. Inmiddels is het tijd voor de derde generatie
GS. In Nederland alleen nog maar leverbaar als hybride.
Als je wat leasebudget mag besteden,
of meer dan 60 mille over hebt voor
een luxe zakensedan en je wilt een
beetje milieubewust rondrijden dan
zijn er een paar hybrides op de markt.
De BMW 5-Serie, de Mercedes
E-Klasse, de Audi A6 en de Infiniti
M35h. Voor al deze merken zijn dit
de eerste hybrides die ze op de markt
brengen. Lexus kent dit trucje al veel
langer uit de Prius en latere andere
hybride modellen en heeft werkelijk
waar een flinke voorsprong. Een
voordeel van deze dikke hybrides is
dat ze allereerst het verbruik iets
terugdringen tot een acceptabel
(voor deze klasse) aantal liters per
100 kilometer en dat ze daarnaast
over flink wat vermogen beschikken.
In de GS ligt namelijk een heerlijke
3.5 liter V6 met 292 pk en 352 Nm
koppel. De elektromotor levert 200
pk en 275 Nm. Het resultaat is een
gecombineerd vermogen van 345 pk
op de achterwielen. Daarmee sprint je
in 5,9 seconden naar 100 km/u en kun
je door tot 250 km/u.
Goed om te weten dat je over flink
wat vermogen beschikt, maar hoe zit
het met het verbruik? Volgens de theorie zou je 1 op 16,1 moeten kunnen
halen. De praktijk leert dat 1 op 12
tot 1 op 15 gebruikelijker is. En dat is
niet verkeerd voor zo’n zware sedan

(met 1.800 kilo de lichtste van de
hybrides). De accu’s wegen natuurlijk
niet het minste. Er wordt gewerkt
met ‘ouderwetse’ nikkelmetaal accu’s,
waar andere merken met lithium-ion
batterijen werken. In de ogen van
Toyota is er nog te weinig bekend over
de duurzaamheid en levensduur van de
lithium-ion batterijen (kijk bijvoorbeeld naar Renault die een lease-constructie heeft voor de batterijen, om
later gedonder te voorkomen), terwijl
de nikkelmetaal accu’s praktisch een
autoleven lang mee gaan. Ondanks het
accupakket (opgestapeld achter de
achterbank) biedt de Lexus veruit de
meeste bagageruimte van de hybrides
in deze klasse.
De naam Lexus verraadt het al: luxe.
Een en al luxe. Wij reden in de meest
luxe President Line (er is nog een
F Line die sportiever is en vierwielbesturing heeft). Dat begint bij het
instappen zonder gebruik van een
sleutel. Keyless entry. Sluit de deur
en de ‘fatman’s entry’ functie zorgt
ervoor dat de stoel naar voren schuift
en het stuur in positie. Start de motor
en het gigantische 12,3 inch LED
scherm met brede 24:9 verhouding.
Het grootste scherm dat leverbaar is
in deze klasse. Hoog en diep gepositioneerd zodat je je ogen nauwelijks
van de weg hoeft te halen. Tel daarbij

Lot66 lanceert gratis App66;
een app om overal flexibel te reserveren
Leisurecentre Lot66, met vestigingen in Mijdrecht en Breda, introduceert als eerste in haar branche een
app voor smartphones en tablets.
Met App66 is het niet alleen mogelijk om mobiel over alle informatie
over Lot66 te beschikken; ook kan
het overgrote deel van het aanbod
aan activiteiten via App66 direct
worden gereserveerd. De gratis
web-app kan worden gedownload
op de smartphone via m.lot66.nl.
Aan de introductie is een spectaculaire actie gekoppeld. Iedereen die
gedurende de launchperiode -tot 31
oktober 2012- App66 downloadt,
kan direct activiteiten reserveren
tegen bodemprijzen. Startactie is
een kart-heat voor slechts

€ 9,75. Met verschillende partners
zal Lot66 in de komende periode
op originele wijze extra aandacht
besteden aan de launch van App66.
Er staan nog verschillende vernieuwende functionaliteiten voor App66
gepland. Iedere gebruiker beschikt
in de toekomst altijd automatisch
over deze updates.
Lot66 is een sterk groeiend leisure
concept, dat een veelzijdig aanbod
heeft op het gebied van in- en
outdoor activiteiten en workshops.
De vestiging in Mijdrecht is het belangrijkste regionale vrijetijds- en
kidscentre voor alle inwoners van
De Ronde Venen en de verre omtrek, en is iedere dag geopend aan
de Industrieweg 29 in Mijudrecht.

het head-up display op, dat de snelheid
en andere zaken in het raam projecteert, op en je hebt echt een high-tech
auto. Het navigatiesysteem is jammer
genoeg niet meer voorzien van touchscreen (waar ik altijd fan van was),
maar van een soort muis. Die kenden
we al uit de vorige test met de RX,
maar dit systeem is nu flink verbeterd
en werkt een stuk fijner. Toch ben ik
wel meer fan van Audi’s MMI, waarbij
je nu de letters schrijft met je vinger,
of het ouderwetse touchscreen. Niettemin zorgt het multimediasysteem wel
voor een geweldige beleving als je de
speakers open draait. De muziek (via
USB, iPod of Bluetooth streaming)
galmt door de 17 Mark Levinson
speakers met 835 W versterker (standaard ‘maar’ 12 luidsprekers). Op het
megascherm zie je overigens ook de
infrarood beelden als je ’s nachts rijdt.
Waarbij je op een afstand van 300
meter al duidelijk de nummerborden
kunt lezen op het scherm. Hierin zit
ook voetganger-herkenning verwerkt.
Achteruit inparkeren gaat natuurlijk
ook met behulp van het scherm waar
in kleur de hulplijnen en omgeving
worden weergegeven.
Rugklachten zul je nooit hebben met
deze Lexus. De stoel is in 18 posities
in te stellen en is uiteraard voorzien
van stoelverwarming en stoelairco.

Lexus
Gereden versie: Lexus GS450h President Line
Vermogen: 345 pk (gecombineerd)
0-100: 5,9 s
Top: 250 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 16,9 / 5,9 l/100km
Prijs gereden model: € 95.000,Alternatieven: Audi A6, BMW 5-Serie, Infiniti M35h, Mercedes-Benz
E-Klasse

Beiden zijn een bijzondere ervaring.
Eindelijk hebben de Japanners naar
de Europeanen geluisterd. Mooi leder
op het dashboard, nette afwerking,
mooie stiksels, betere plastic materialen, aluminium draaiknoppen; nu
draait Lexus écht mee in de top. Zelfs
de digitale klok is gewijzigd in een
analoge klok.
En dan nog de rijbeleving. Er zijn
sportievere modellen op de markt.
Denk aan de A6 of 5-Serie (hoewel
deze in hybride uitvoering opeens heel
anders en minder sportief rijden). Log
is de GS allerminst. Maar als allrounder komt de GS erg goed uit de bus.
Zo goed zelfs, dat een gerenommeerd
autotijdschrift uit Duitsland schrok van
de eigen conclusie dat de nieuwe GS
beter is dan de huidige 5-Serie, A6
en E-Klasse. Normaliter wint er altijd
een Duitse fabrikant. In de GS450h
zit een draaiknop waarmee je uit de
normale modus naar Sport of Sport
S+ kunt. Hierbij verandert de meter
die laat zien of je de accu laadt of
leegtrekt in een sportieve toerenteller
en kleur het dashboard rood. Ook reageert de auto feller, stuur je zwaarder

en kun je schakelen met paddles aan
het stuur (dat overigens zeer fijn in
de hand ligt). De Japanners laten de
V6 en elektromotor ongelofelijk knap
met elkaar samen werken, zonder te
schokken als opeens de V6 tot leven
komt. De CVT automaat, waar ik
normaliter een hekel aan heb, voelt
aan als een normale automaat, zonder
het irritante geloei. De adaptieve
cruise control werkt top, je stelt je
snelheid en afstand tot je voorligger in
en je hoeft alleen nog maar te sturen.
De auto remt vanzelf en trekt na een
tik op het gaspedaal weer op bij een
rotonde. Prachtig systeem.
De Lexus is een mooie allrounder
en de beste hybride van dit segment.
De bijtelling lag voor 1 juli op 20%,
maar nu is dat 25%. Maakt dat uit?
Zeg nou eerlijk, met zo’n leasebudget
maakt die 5% extra bijtelling waarschijnlijk ook niet meer uit.

Lexus Amsterdam
Pieter Braaijweg 8
1099 DG Amsterdam
Telefoon: 020-5996407
Website: www.lexus-amsterdam.nl

Tientallen auto’s
vernield

Dierenarts Praktijk Abcoude:
de juiste voeding voor hond en kat

In de nacht van zaterdag 15 op
zondag 16 september zijn op de
Scholeksterlaan in Vinkeveen
tientallen auto's bekrast. De politie
vermoedt datet een scherp voorwerp
de lak van de auto’s is bewerkt. De
gedupeerden kregen het advies om
zoveel mogelijk gebruik te maken
van internet om aangifte te doen. Uit
de binnengekomen aangiften blijkt
dat ook op de Kievitslaan auto's zijn
vernield. De politie vraagt een ieder
die informatie heeft over dit incident
dit te melden.
Informatie kan worden doorgegeven
via het telefoonnummer 0900-8844,
via Meld Misdaad Anoniem telefoon
0800-7000 of via het e-mailadres:
derondevenen@utrecht.politie.nl

Bij Dierenarts Praktijk Abcoude
wordt voornamelijk gebruik gemaakt
van de reguliere voeding van de kwalitatief hoogwaardige merken Hill’s
en Royal Canin.
Naast de reguliere voeding heeft
DAP Abcoude een uitgebreid assortiment speciale voeding voor dieren
met medische aandoeningen, zoals
ziekten van blaas, nieren, hart en
lever. Ook voor dieren met een gevoelige en/of allergische huid is er speciaal voer en voor dieren met artrose.
Er is speciaal voer dat tandplak tegen
gaat en voer tegen hersenveroudering. Voor het te dikke huisdier zijn
er speciale afvaldiëten. Nieuw is het
dieetvoer bij suikerziekte en bij een

schildklieraandoening van de kat.
Voordelen van hoog kwalitatief voer
voor hond en kat zijn een betere
spijsvertering, waardoor minder
ontlasting; een gezondere vacht; een
langer en gezonder leven; gezonder
tandvlees en dus frissere adem en
minder kans op artrose.
De assistentes, Danielle en Jolanda,
zijn afgestudeerd voedingsdeskundigen voor hond en kat. Zij adviseren u
deskundig bij het maken van de keuze
van het juiste voer voor uw huisdier.
Ook kunt u vrijblijvend langskomen
met al uw vragen of voor bestellingen van het voor u en uw huisdier
vertrouwde voer. Eventueel kunnen
deze bij u thuis bezorgd worden.
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Fort bij Uithoorn extra open op 22, 23 en 29 september

Troupe A’dour brengt
Fort Amstelhoek tot
leven

Kies het Hazenpad en kom naar Amstelhoek!
Fort bij Uithoorn in Amstelhoek is, na een gezellig en druk monumentenweekend, op 22, 23 en 29 september opnieuw gratis toegankelijk voor publiek. En er wordt een nieuw wandelpad geopend…
Op het terrein van het fort bivakkeert het hele weekend een kleine
groep soldaatachtige types met
hun oude militaire voertuigen. De
voertuigen zijn te bekijken en het
kampement is te bezoeken.
Op zaterdag 22 september gaan
de poorten van het fort om 10 uur
open. Om elf uur beginnen allerlei
activiteiten, waaronder filmvoorstellingen en varen op de fortgracht. De zendamateur neemt zijn

intrek weer in de telegrafistenkamer en de sterke verhalen worden
opgehaald voor de rondleidingen.
Ook kun je tijdens dit weekend zien
en leren hoe je (Schans)bier maakt
én drinkt. Tevens zijn fototentoonstellingen te bezoeken en kan er
genoten worden van (biologisch)
eten en drinken in de Genieloods,
dat wordt verzorgd in samenwerking met kok David Hague.
Om 13.00 uur wordt het HazenPad

geopend door een groep schoolkinderen, die haasje-over zullen
spelen. Dit pad rondom het fort
volgt de route van het LaarzenPad,
dat zaterdag 8 september officieel
werd geopend door wethouder
Schouten. Deze wandeling is met
name bedoeld voor kinderen (vanaf
ongeveer vier jaar) en gaat uit van
de wereld van een van de bewoners van het Glacis, de haas. Wil je
weten wat de haas doet en hoe hij
leeft? Kom dan ook speuren, ontdekken en spelen op het HazenPad
bij het fort in Amstelhoek!
Om 16.00 uur is de laatste rondleiding van de dag, de poorten sluiten
om 17.00 uur. Om 20.00 uur gaan
ze echter weer even open voor een
avondspeurtocht, waarvoor je je
kunt aanmelden op het fort zelf of
via info@fortbijuithoorn.nl. Deze
tocht is rond 21.30 uur afgelopen.
Zondag 23 september gaat het
fort opnieuw om 10.00 uur open.
Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn

foto rené ros

Zaterdag 29 september van 10.00 tot 16.00 uur

Het vieren van het 20-jarig bestaan doe je niet alleen. Daarbij nodig je je klanten uit die er, samen met je team,
voor hebben gezorgd dat je van een bescheiden schoonheidssalon bent uitgegroeid tot een instituut. Een plek
voor hem en haar waar je in alle rust kunt genieten van een uurtje aandacht en ontspanning die ieder mens
zich zou wensen in een tijd waar alles met haastige spoed tot stand lijkt te komen. Périne leidt ons rond en
laat met gepaste trots haar instituut zien waar twintig jaar lang hard werken aan ten grondslag heeft gelegen.

De entree doet gelijk het vermoeden al rijzen dat aan ieder detail,
hoe klein dan ook, aandacht is
geschonken. Het zitje waar we
plaatsnemen noodt tot een ontspannen zit, waar je je al rondkijkend
meteen op je gemak voelt. De
aankleding is strak, de kleurstelling
van het interieur is aansprekend,
even als de kleding die de verschillende schoonheidsspecialisten
dragen. Hetzelfde zie je terug in de
behandelkamers die een serene rust
uitstralen. Wel zo prettig, zodra je
immers de entree bent gepasseerd
ben je toe aan rust en ontspanning.
De vloeren in de behandelkamers
zijn voorzien van vloerverwarming.
Wel zo prettig, wie vindt het nou
leuk om na een verfrissende douche
op een koude vloer te stappen.
Périne heeft met de verhuizing
naar het nieuwe pand beoogd iets
neer te zetten wat Mijdrecht en
omstreken voorheen nog niet kende.
Een bezoekje aan het Instituut leert
dat dit geheel is gelukt.
Op 29 september dus viert Périne
haar 20-jarig bestaan op een
gepaste manier. Diverse sprekers zullen die dag heel veel
informatie vertrekken op het
gebied van Skin & Lifestyle.
Het ruime, moderne pand
met een oppervlakte van
270 m2 staat daarbij tot
hun beschikking.

Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde
komen. 10.00 uur Lasertherapie:
MediSkinCare / Instituut Périne,
10.30: De nieuwste mode: Wouda
Fashion, 10.45: Contactlenzen voor
iedereen: Hans Winter Brillen,
11.00: Mesotherapie, water als
basis behoefte: Mardge Pascaud /
Instituut Périne, 11.30: Personal
Styling Workshop: Mijn Personal
Shopper, 12.00: Huidverbetering:
MediSkinCare / Instituut Périne,
12.30: MB Body Fit brengt je hogerop: MB Body Fit, 13.00: Voeding
in relatie tot huid en haren: Good
For You, 13.30: De nieuwste mode:
Wouda Fashion, 13.45: Herenhuid
en de juiste verzorging: Instituut
Périne, 14.00: Laser / LED therapie, energie voor de huid: Mardge
Pascaud / Instituut
Périne,
14.30:
Personal
Styling
Workshop:
Mijn

Op zaterdag 29 september staat het
fort in het teken van (biologische)
heerlijkheden uit de regio. Er wordt
nog hard gewerkt om zoveel mogelijk professionals en hobbyisten naar
Fort bij Uithoorn te halen om daar
hun lekkernijen te laten proeven.
Op deze dag is het fort wederom
gratis toegankelijk van 12.00 tot
17.00 uur. Er zijn ook weer rondleidingen, er kan worden gevaren op
de fortgracht, wandelingen worden
gemaakt met laarzen en hazen en
de zendamateur is ook weer te
volgen. Maar er gebeurt nog veel
meer… Kijk voor het volledige
programma van alle dagen op

www.fortbijuithoorn.nl.

Troupe A’dour, een gezelschap
voor muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, brengt
aanstaande zondagmiddag 23
september theater naar het Fort
bij Uithoorn in Amstelhoek.
‘Voor Volk en Vaderland’ is een
monoloog, gespeeld door de
Vinkeveense amateurtoneelschrijver, speler en regisseur Martin
Verrips. Hij kruipt in de huid van
een soldaat die gelegerd is in Fort
bij Uithoorn tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Het is geen pretje:
zo’n 300 soldaten zitten opgepakt
in een vochtig fort, wachtend op
de vijand. De werkzaamheden
bestaan uit wachtlopen, marcheren en het poetsen van kanonnen,
geweren en schoenen.
De voorstelling, geschreven en
geregisseerd door Pieter Scholten,
duurt ca. 20 minuten en wordt
vier maal uitgevoerd, om 12.30,
13,30, 14,30 en 15.30 uur. De
toegang is gratis.

Veiling in Museum De Ronde Venen

Instituut Périne viert 20-jarig
bestaan met Skin & Lifestyle Event

door paul bosman

dezelfde activiteiten als op zaterdag
te beleven. Als extraatje wordt er
tussen 12.00 en 15.30 uur ronddolend theater, in de persoon van een
verdwaalde soldaat, verzorgd door
TroupeA’dour uit Wilnis. Om 17.00
uur gaan de poorten weer dicht.

Wegens groot succes verlengd! De kleinste veiling van Nederland beleef
je in Museum De Ronde Venen. Neem aanstaande zaterdagmiddag 22
september vanaf 14.30 uur plaats in de originele veilingbankjes en ervaar de spanning als de wijzer van de authentieke klok begint te draaien.
Houd de handen aan de knop… Druk je als eerste, dan is het product
voor jou! De veilingwaar bestaat ook dit keer weer uit dagverse groente
en bloemen, aangeboden door diverse lokale tuinders en ondernemers.

Personal Shopper, 15.00: MB Body
Fit brengt je hogerop: MB Body Fit
en tot slot 15.30: Contactlenzen
voor iedereen: Hans Winter Brillen.
Maar er is meer. De gehele dag
zijn er diverse demonstraties op
het gebied van ontharing, AntiCellulite massage, Mesotherapie
en Lasertherapie. U kunt zich zich
laten adviseren door de Personal
Shopper en alles vragen aan de
Personal trainer over onder andere
lichaamsbeweging. Er zijn specialisten aanwezig die u informatie
geven over het belang van de juiste
contactlenzen. U kunt een persoonlijk huidadvies krijgen en alles
horen over de nieuwste technieken
van huidverbetering. Tenslotte zijn
er modellen aanwezig die u de
nieuwste modetrends voor hem en
haar laten zien
Al deze informatie kunt u kosteloos
in u opnemen. U bent van harte
welkom deel te nemen aan de workshops van uw keuze. Wel is het verstandig van tevoren te reserveren,
u weet zich dan verzekerd van een
plaats. Gewoon even rondkijken kan
en mag ook. Het is een prima
gelegenheid (hernieuwd)
kennis te maken met een
fraai instituut dat deze
naam met recht kan
en mag dragen. Voor
info? Instituut Périne
Genieweg 8 (naast Den
Ouden Binnen) Mijdrecht, T 0297-273121,

www.perine.nl

De Vinkeveense Groente- en Fruitveiling heeft van 1917 tot 1980
een belangrijke rol gespeeld in het
leven van de bewoners uit de regio.
Hier werden de producten van tuinders uit de omgeving geveild. De
geschiedenis van deze veiling ontdek je in Museum De Ronde Venen.
Ook nu zijn diverse lokale tuinderijen en ondernemers leverancier
van de verse groente en bloemen
voor deze veiling, maar dit keer
zonder winstoogmerk. De opbrengst
komt namelijk geheel ten goede
aan het goede doel: het behoud van
Museum De Ronde Venen. Speciaal
voor deze gelegenheid is tuinder en
oud bestuurslid van de veiling Toon
Bunschoten aangesteld als veilingmeester. Op professionele wijze
brengt hij de goederen aan de man.
De veiling is een ware beleving voor

jong en oud!
Ontdek de geschiedenis achter de
veiling in de tijdelijke expositie
‘Vinkeveense Vaarveiling’. Het hele
weekend staan de medewerkers
van Museum De Ronde Venen voor
je klaar om je rond te leiden, meer
informatie te geven en je vragen te
beantwoorden.
Adres: Herenweg 240, Vinkeveen.
www.museumderondevenen.nl.
Geopend van april t/m oktober op
woensdag t/m zondag van 14-17
uur.
Wegens succes verlengd t/m 31
oktober: ‘Vinkeveense Vaarveiling.
De kleinste veiling van Nederland
1917-1980’
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Nathilda de Zwart is kampioen klaverjassen
Nathilda de Zwart uit Vleuten (foto) mag
zich een jaar lang Open Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen. Zij was afgelopen vrijdag de sterkste kaartster van het
22e Open Ronde Venen klaverjas-toernooi
in Café de Merel te Vinkeveen. De volgende
prijsklaverjaswedstrijd in Café de Merel is
volgende week vrijdag 28 september. Starten om 20.15 uur, en om 20 uur aanwezig
zijn s.v.p. Ook is er op deze avond een grote
tombola met fraaie prijzen. Deze avond telt
ook mee voor het eindklassement, dat wil zeggen voor de extra prijs, wat die prijs is houden
we nog even geheim. Inleg per avond kaarten is drie euro, iedereen welkom.

Nieuwe shirts voor Atlantis

Sinds zaterdag jl. speelt het door TTC Projecten
B.V. gesponsorde team Atlantis D1 van Korfbalvereniging Atlantis in mooie nieuwe shirts.
Deze dag speelden zij een wedstrijd tegen Fiducia D2 en net als de twee voorgaande wedstrijden werd deze door Atlantis D1 gewonnen.
De stand was 19-0! Op naar de volgende wedstrijd, morgen om 10.30 uur in Vleuten. Op de
foto zie je v.l.n.r. coach Kristian, Sander, Anna,
Jurjen, Ilona, Jennifer, Robin, Sam, Fay, Iris en
Anouk, achter Iris staat coach Mark.

Spannende slootexcursie in Wickelhof
Groep 5 van De Twistvliedschool is
op slootexcursie geweest in Park
Wickelhof in Mijdrecht. Onder begeleiding van vrijwilligers van het IVN
werden de sloten aan een onderzoek
onderworpen. Na uitleg van IVN-er
Patrick Heijne werd enthousiast met
schepnetten in de sloten gezocht
naar leven in het water. Aan de hand
van plastic platen met afbeeldingen
onderzochten de leerlingen samen met
de IVN-gidsen welke beestjes er nou eigenlijk in de sloten leven. Veel libel-larven, waterslakjes,
schaatsenrijders, waterkevers, ruggenzwemmers, visbloedzuigers, kleine modderkruipers en zelfs
een kikker kwamen tevoorschijn. Achter op de plaat was te lezen of de beestjes in schoon tot sterk
verontreinigd water leven. Het was niet makkelijk om uit te pluizen, maar aan het einde van de
ochtend kon er maar één conclusie worden getrokken: het slootwater in Park Wickelhof is schoon!
De gidsen van het IVN gaven de leerlingen van groep 5 een groot compliment, dat zij zo gemotiveerd en hard hadden gewerkt. Het was voor iedereen een zeer geslaagde excursie, ook mede
dankzij het NME-centrum dat voor deze gelegenheid materiaal aan het IVN had uitgeleend.

Abcoude start eigen
Repair Café
Wat doe je met een broodrooster
die het niet meer doet? Of met een
trui waar mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet! Stichting
Tympaan organiseert op de eerste
vrijdag van oktober het allereerste
Repair Café van Abcoude.
In de Angstelborgh, Dorpszicht 22,
draait het op 5 oktober allemaal om
repareren. Tussen 10 en 13 uur staan
diverse vaklieden klaar: Klussers en
naaisters helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap
en materialen zijn aanwezig. Mensen
die het Repair Café bezoeken, nemen
van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding,
speelgoed, servies... alles wat het niet
meer doet, is welkom. En maakt kans
op een geslaagde reparatie. De vaklui
in het Repair Café weten bijna altijd
raad.
Het concept Repair Café is ontstaan
in Amsterdam, waar de Stichting
Repair Café (zie www.repaircafe.nl)
sinds 2010 op regelmatige basis
repareerbijeenkomsten organiseert.
Ook Mijdrecht heeft een Repair Café.

Bijeenkomst Passage Mijdrecht
Passage afd. Mijdrecht start op 27 september
met de maandelijkse avonden.
Voor deze avond is de heer M.Tummers uit
IJsselstein uitgenodigd, die komt vertellen over
de tekenbeet. Deze gevaarlijke kleine beestjes
kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Deze

ziekte veroorzaakt huidinfecties en aandoeningen aan het zenuwstelsel en de gewrichten.
Het is interessant om van Dhr. Tummers, een
ervaringsdeskundige, te horen hoe we het
mogelijk kunnen voorkomen en wat de behandeling hiervan is. De koffie staat vanaf 19.45
uur voor u klaar. Adres: Gebouw Irene aan de
Kerkstraat in Mijdrecht, naast de Janskerk.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 38

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 38
boekformaat

pas
zelfkant

Spaanse
dans

bestenlijst

knaagdier

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.
zoon van
Jakob

heester

accepteren

strafwerktuig

ontkenning

muziekinstrument

4

niet diep
gang van
een paard

daar ter
plaatse

stekel

7

op leeftijd

door
Spaanse
wijnsoort

nuttigen
eindstreep

5

huidsmeer
haat

filmdecor

1

afstandsmaat

2

rivier
(Sp.)

groet

elk
familielid
stokstijf

americium

6

plakken

vleesgerecht

nummer
afloop

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

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

9
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DE GROENE VENEN

NVM OPEN HUIZENDAG 29 september 2012 van 11:00 tot 15:00 uur
Vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen bij onderstaande woningen!

Mijdrecht - c. Beerninckstraat 90

Mijdrecht - Zilveren rijder 18

Eengezinswoning op mooie en rustige locatie, aan
de buitenste rand van de groene wijk Proostdijland,
gelegen. De woning heeft o.a. een dakkapel,
beschutte tuin op het westen en optioneel een
garage (garage: € 30.000,- k.k.).
Woonoppervlak: 114 m2
Inhoud: 300 m3
Perceeloppervlak: 159 m2
Kamers: 5

Vraagprijs
€ 209.000,- k.k.
inr

uil

Bes

Deze grondig gerenoveerde eengezinswoning is
drie meter uitgebouwd, heeft een lichte living met
openslaande deuren naar de tuin en een riante
keuken. De woning is helemaal af, u kunt er zo in.
Woonoppervlak: 125 m2
Perceeloppervlak: 165 m2

Inhoud: 350 m3
Kamers: 5

Vraagprijs
€ 259.000,- k.k.
inr

uil

Pre

ekB

AAr

Mijdrecht - de Passage 21
Penthouse gelegen op unieke locatie aan het begin
van de winkelstraat . Het penthouse is bereikbaar
via de lift en trap en heeft een ruime entree/
hal, twee slaapkamers, riant dakterras, royale
badkamer en lichte woonkamer met open keuken
en openslaande deuren naar het, op het zuiden
gelegen, terras. Eigen parkeerplaats in garage.
Woonopp.: 123 m2 Inhoud: 330 m3 Kamers: 3

Vraagprijs € 380.000,- von
te huur € 1.500,- p/m

Bes

Pre

Mijdrecht - c. Beerninckstraat 35

VinkeVeen - Aetsveld 15

Uitgebouwde hoekwoning met dakopbouw, garage
en dubbele parkeergelegenheid op eigen terrein.
Verder beschikt deze woning over 3 slaapkamers,
een ruime werkkamer, uitgebouwde woonkamer en
beschutte achtertuin.
Woonoppervlak: 145 m2
Inhoud: 400 m3
Perceeloppervlak: 193 m2
Kamers: 5

In rustige straat gelegen mooi verbouwde en goed
onderhouden voormalig drive-in woning met riante
dakopbouw, vijf slaapkamers en twee badkamers,
zonnige tuin op het westen en parkeergelegenheid
op eigen terrein.
Woonoppervlak: 185 m2
Inhoud: 450 m3
Perceeloppervlak: 185 m2
Kamers: 6

Vraagprijs
€ 274.000,- k.k.

OPEN
OPEN HUIS
HUIS

ekB

AAr

Mijdrecht - Fluitekruid 10

VinkeVeen - demmerik 17

Deze royale woning heeft een riante woonkamer, 4
ruime slaapkamers, luxe badkamer en grote vide die
voor vele doeleinden gebruikt kan worden. De ruime
zonnige tuin ligt op het westen en parkeren kunt u
op eigen terrein. Laat u verrassen door de ruimte in
de woning!
Woonoppervlak: 175 m2
Inhoud: 575 m3
Perceeloppervlak: 262 m2
Kamers: 6

Op één van de mooiste plekjes in Vinkeveen te
midden van boerderijen en landerijen ligt deze
bungalow. Prachtig aan water gelegen in visrijk
gebied, en een perceeloppervlak van maar liefst
1.150 m², een heerlijk vrije tuin en een bijzonder
grote schuur die momenteel in gebruik is als garage
maar ook voor diverse andere doeleinden kan
dienen. Woonoppervlak: 116 m2.

Vraagprijs
€ 497.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 340.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 545.000,- k.k.
twitter.com/www_ruijgrok_nl
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