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Alimentatie

Culinaire Nol naar Grieks Specialiteitenrestaurant Corfu
Grieks Specialiteiten-restaurant Corfu heeft dit jaar op het evenement Culinaire Venen de Culinaire Nol gewonnen. Een
trotse Jannis Mitropoulos, hier op de foto met zijn team, nam zaterdag jl. uit handen van juryvoorzitter Gerrit Verweij de
koperen steelpan in ontvangst, die bij de onderscheiding hoort. De jury was zeer onder de indruk van met name de passie
die eigenaar Jannis Mitropoulos in zijn gerechten stopt. Een eervolle vermelding was er voor Restaurant Boven Water, dat
dit voorjaar startte met een geheel nieuw team. “Veelbelovend,” luidde het oordeel van de jury. De Culinaire Venen bracht
6.000 euro op voor A Sister's Hope. Kijk voor een sfeerimpressie pagina 7.			
foto rob isaacs

Grote projecten dreigen op financiële ramp uit te lopen

Gemeentebestuur in grote problemen
Het onafhankelijke onderzoeksbureau DHV heeft in opdracht van het college van B&W een diepgaand onderzoek
ingesteld naar de projecten die de laatste jaren door de gemeente in gang zijn gezet. De onderzoekers concluderen in
hun rapport dat verdere uitwerking van de projecten, waaronder Marickenland en het Estafetteproject, desastreuze
gevolgen kan hebben voor de financiële positie van de gemeente. Lees verder op pagina 3.
foto peter bakker

herinner je de
culinaire venen nog?
voor websites met cms
www.unacle.nl bijvoorbeeld

hans winter brillen
www.winteroptiek.nl

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzz.nl

ook na overlijden
geregeld!

ascol.nl
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Bewoners draaien
rollen om: politici
worden geïnformeerd
Inwoners van de wijk Fluitekruid
in Abcoude organiseren morgen,
zaterdag 17 september, tussen 14.00
uur en 16.00 uur een informatiemiddag voor bewoners en politici over de
plannen om in Abcoude-Noord een
kinder(dag)opvang te vestigen.
In een discussie, die al duurt sinds
2007, vinden bewoners zich nagenoeg niet gehoord en geïnformeerd.
Op donderdag 22 september neemt
de gemeenteraad van De Ronde
Venen een beslissing over het verwijderen van de speelweide. Enkele bewoners hebben het initiatief genomen
om zelf naar de andere bewoners en
politici de juiste gegevens te presenteren.

Informatiebijeenkomst reconstructie
Baambrugse Zuwe
Dura Vermeer start op maandag 3
oktober 2011 met de reconstructie
van de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen vanaf de Baambrugse Zuwe
128E tot de Herenweg. Voor omwonenden en andere belanghebbenden
wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 21 september
a.s. tussen 19.00 uur en 21.30 uur
in sociaal cultureel centrum De Boei
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Tijdens de bijeenkomst kunnen
tekeningen en informatiepanelen
worden bekeken met details over
de werkzaamheden. Verschillende
medewerkers van Dura Vermeer
en de gemeente zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden en zaken toe
te lichten. Wethouder Pieter Palm
zal om 19.30 en 20.30 uur een korte
presentatie verzorgen waarop wordt
ingegaan op actuele zaken.
Meer info: www.baambrugsezuwe.nl.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 17 september 2011
• Dweildag, diverse locaties
centrum Mijdrecht
• Bazaar, Dorpskerk, Abcoude
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert,
Mijdrecht
• Fortevenement bij Fort in de
Botshol, Abcoude en Museum
De Ronde Venen, Vinkeveen
• Cabaretvoorstelling Schudden,
Theater PM, Abcoude
Zondag 18 september 2011
• Argon-EVV, Sportpark Argon,
Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Luistervink

door piet van buul

De bezuinigingsdoelstelling die het
college zich gesteld heeft, leidde er
toe dat de financiële situatie van de
gemeente eens goed tegen het licht
gehouden werd. Er rezen bij het
college vragen over de juistheid van
een aantal gegevens en er groeide
al snel een bang vermoeden dat het
met een aantal projecten niet goed
zat. Toen nadere vragen binnen de
gemeentelijke organisatie niet tot
voldoende helderheid leidden, besloot het college een onafhankelijk
onderzoeksbureau te vragen onderzoek te doen naar de gemeentelijke
projectenportefeuille. Onlangs
werden de resultaten bekend en
die sloegen in het gemeentehuis in
als een bom. Uit het zeven centimeter dikke rapport blijkt dat er
met een aantal projecten van alles
mis is. Dat geldt zowel de aanpak
en opzet van de projecten, alsmede de financiële onderbouwing.
De onderzoekers stellen vast dat
kosten onvoldoende in beeld zijn
gebracht en dat verwachtingen over
opbrengsten veel te optimistisch
zijn begroot. Dat betekent dat er
tekorten dreigen van minimaal
vijftien miljoen euro. Dat zou
betekenen dat de gemeente op de
rand van een faillissement terecht
zou komen en onder overheidstoezicht geplaatst zou kunnen worden
(artikel 12 gemeente).

Knikkers

Wethouder Palm geeft een toelichting op de resultaten van het onafhankelijke
onderzoeksrapport van DHV, dat op het gemeentehuis insloeg als een bom.
						
foto peter bakker
beslotenheid aanleiding om niet aan
die vergadering mee te doen. De gevraagde openheid komt er nu in een
extra openbare raadsvergadering op
donderdag 29 september a.s.

De gevolgen
Nadat de Raad van State onlangs
het project Marickenland al onderuit had gehaald, is deze tweede
klap voor het college aanleiding
om zich te beraden op drastische
maatregelen. Op 9 september zijn
de resultaten van het onderzoek
openbaar gemaakt. Daar werd
ook bekend gemaakt dat er twee
interim managers zullen worden
aangesteld die moeten helpen om
orde op zaken te stellen. Tevens
zijn het hoofd projectenbureau
en de gemeentesecretaris op non
actief gesteld. De raad heeft op 12
september in een besloten vergadering een nadere uitleg gekregen van
de onderzoekers. Voor de fractie
van Ronde Venen Belang was die

Politieke consequenties
De verschillende raadsfracties
zijn, evenals het college, ernstig
geschokt door de resultaten van
het onderzoek. In eerste aanleg
wordt er terughoudend gereageerd.
De meeste fracties willen de tijd
nemen om het dikke rapport over
een ingewikkelde materie zorgvuldig te bestuderen, vooraleer er
inhoudelijk op in te gaan. Het wekt
geen verwondering dat in de hoek
van de oppositie de felste reacties
te beluisteren zijn. Bij Ronde Venen
Belang heeft men altijd al moeite
gehad met de Marickenland plannen. Woordvoerder Anco Goldhoorn
ziet in het rapport dan ook een
bevestiging van zijn zorgen en twijfels. Hetzelfde geldt ook voor Cees
Houmes van D66, verklaard tegenstander van het Estafetteproject.
Hij voegt er aan toe dat het college
niet weg kan komen met het op een
zijspoor zetten van twee gemeenteambtenaren en kondigde aan dat hij
ook de politieke verantwoordelijkheid van het college aan de orde
zal stellen. De fractie van SVAB
(Samen voor Abcoude en Baambrugge) is sinds de herindeling pas
met deze projecten geconfronteerd
en wil ook eerst het rapport goed
bestuderen.
Bij de coalitie is de ontzetting

De gemeenteraad van De Ronde Venen
komt donderdag 29 september in een
extra raadsvergadering bijeen op het
gemeentehuis. Enig onderwerp op
de agenda is de behandeling van het
rapport van onderzoeksbureau DHV dat
vorige week bekend is gemaakt.

Maandagavond jl. zijn raadsleden en
fractieassistenten tijdens een besloten
informatiebijeenkomst door het college
en DHV geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Het college had
hierom verzocht om raadsleden ruimte
te geven vragen te stellen over het

niet minder groot. Maar men wil
zich vooralsnog eerst richten op
een fundamentele aanpak van de
problemen. “Natuurlijk moeten
we de vragen over de politieke
verantwoordelijkheid niet uit de
weg gaan,” zegt Ernst Schreurs
van PvdA/Groen Links. “En dat
zullen we dus ook niet doen. Maar
dat heeft voor ons niet de hoogste
prioriteit. Om te voorkomen dat we
vanaf 1 januari 2012 een artikel 12
gemeente worden, is het belangrijk
dat we vóór die datum een sluitend
plan hebben waarmee orde op
zaken wordt gesteld. Ik wil wel zeggen dat ik het heel moedig vind van
het college om de nek uit te steken
door zo’n diepgravend onderzoek in
te laten stellen Om in dit stadium
al mensen naar huis te sturen
heeft niet zoveel zin. Bovendien zit
driekwart van de wethouders er pas
negen maanden en zij waren er niet
bij toen de projecten zijn opgezet.”
Dat geldt overigens niet voor wethouder Ingrid Lambregts, die tijdens een commissievergadering op
6 september nog vol optimisme was
over de realisatie van althans een
deel van het Marickenland project.
Op dat moment moet ze geweten
hebben van het rapport van DHV.
Vele vragen die ongetwijfeld aan de
orde zullen komen tijdens de extra
raadsvergadering op 29 september.
Dan zal er meer duidelijk moeten
worden hoe de gemeente een dreigend fiasco denkt af te wenden.

rapport om zich op die manier een goed
beeld te kunnen vormen over de uitkomsten. Besloten werd een extra openbare
raadsvergadering te organiseren waarin
het DHV-rapport wordt besproken. Deze
vindt plaats op donderdag 29
september, aanvang 19.30 uur.
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Als senior bedenk ik me wel eens,
of het goed zou zijn om onze
huidige behuizing te verruilen
voor een wat minder aandacht en
werkzaamheden vragend onderkomen. Ik zie het plaatje al voor me.
Onze tuin die weer wordt bevolkt
door spelende kinderen, die volop
ruimte hebben zich te vermaken.
Ik zie mezelf al wonend in een
fraai appartement met een mooi
balkon, een prima badkamer een
slaapkamertje extra voor de kleinkinderen en een berging beneden.
We hebben links en rechts om ons
heen gekeken. Er is aanbod. Ons
oog viel op een fraaie tekening,
waarop een appartement naar
ons leek te knipogen. Cijfermatig
keek ik naar de woonoppervlakte,
het balkon en de berging. Voor
vierhonderdduizend euro kregen
we de beschikking over maar
liefst honderd vierkante meter
woongenot en een balkon van
lik-m’n-vessie, afgescheiden door
een schaamschot, waarachter de
buren –die zich op 30 centimeter
van ons bevinden– aan het zicht
worden onttrokken. Vloerbedekking, gordijnen, een mooiere keuken en een gepimpte badkamer;
voor 450.000 euro zouden we de
man zijn. Ik maakte al snel een
vergelijking. Onze huidige woonoppervlakte bedraagt 180 vierkante
meter, we beschikken over drie
balkons, een fraaie tuin van 400
vierkante meter en wonen op een
hoek. In al mijn onnozelheid dacht
ik 500.000 euro te vragen voor
ons optrekje, je maakt tenslotte
een vergelijking, toch? Ineens ging
het mis. Het gezin met kindertjes
dat o zo graag ons optrekje zou
willen kopen, komt maar niet af
van het appartement dat zij als
starters kochten. In het meest
positieve scenario zouden ze met
een restschuld van 50.000 euro
van hun honk af komen. Daar ging
onze droom aan gort. Realistisch
gezien zouden we ons optrekje
voor 350.000 euro van de hand
kunnen doen. Het slachtoffer moet
alleen nog worden gevonden en
het is nog steeds te weinig om
een verantwoorde stap naar een
voor ons acceptabel appartement
te kunnen zetten. Ook met een
opbrengst van drieënhalve ton
hebben we geen reden tot klagen.
Het is immers veel meer dan we
jaren terug betaalden voor ons
huis. Maar wat ik wil zeggen is,
dat de markt in-en-in ziek is. Er
wordt met gronden gespeculeerd,
plannen worden ontwikkeld en per
saldo iets neergezet wat bij lange
na niet overeenkomt met een werkelijk nog betaalbare waarde. Dat
is de werkelijke reden dat Marickenland en -zijde, maar ook het
Estafetteproject geen doorgang
kunnen vinden. De plannenmakers,
lees hemelbestormers, hadden zich
dat eerder moeten realiseren. Ze
hadden in ieder geval gecorrigeerd
moeten worden door een gemeenteraad die kennelijk het rekenen
op sigarenkistjes nog niet eens
beheerst.
Luistervink
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Abcoude houdt Week van de Toegankelijkheid

Mijdrecht

Gastspreker bij de
Passage
Passage Mijdrecht, een club vrouwen die maandelijks bij elkaar komt
om met elkaar te praten over geloof,
cultuur en samenleving, maar bovenal om het gezellig te hebben met
elkaar, heeft op donderdagavond
22 september mevrouw Anneke
Schrage-Buitenbos uit Ouderkerk
aan de Amstel uitgenodigd om
te vertellen over haar hobby: het
verzamelen van tegeltjes met een
bijbelse voorstelling. Zij zal er ook
enkele meebrengen. De bijeenkomst
vindt plaats in gebouw Irene naast
de Janskerk in Mijdrecht. De avond
begint om 20.00 uur en vanaf 19.45
staat de koffie klaar.

Abcoude

Bazaar in Dorpskerk
Het bazaarcomité Abcoude organiseert op zaterdag 17 september
een grote bazaar in de Dorpskerk in
Abcoude. De opbrengst is bestemd
voor meubilair van de kerk, o.a.
nieuwe trouwstoelen. Bovendien
wordt een deel van de opbrengst
afgestaan aan een diaconaal doel.
Dit jaar is het doel KIKA gekozen.
Daarnaast zijn de ondernemers van
het dorp en omgeving betrokken bij
deze bazaar. Deze bijdragen worden
verloot bij het Rad van Fortuin. Voor
de innerlijke mens wordt gezorgd
er zijn verse bloemen en planten te
koop. Er wordt geschminkt.

Zie hier maar eens door te komen!
Vorig jaar is het centrum van
Abcoude op fraaie wijze opnieuw
ingericht. Bij de gemeente zijn vanuit de Stichting Tympaan, de O.B.V.
(Ouderen Belangen Vereniging
Abcoude-Baambrugge) en de STAG
(Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge) en
in samenwerking met De Merenhof onderwerpen en knelpunten
aangedragen, die dit plan hebben
verbeterd. Dit betrof vooral de
toegankelijkheid voor voetgangers
met rollende hulpmiddelen, zoals

ouders met kinderwagens,
mensen met een rollator,
rolstoel of scootmobiel,
maar ook voor klanten met
winkelwagens. Voor zover
mogelijk zijn de opmerkingen door de gemeente
gehonoreerd en verwerkt
in de plannen. De beperkte
ruimte in vooral de Hoogstraat levert echter nog
steeds knelpunten op; deze
worden soms nog versterkt
door onhandig geplaatste
fietsen en/of uitstallingen
van winkeliers. Daarom
grijpen de organisatoren
de landelijk georganiseerde Week van de Toegankelijkheid aan om in de
kern van Abcoude hiervoor
aandacht te vragen. Op donderdag
6 oktober 2011 zullen vrijwilligers
de toegankelijkheid meten en evt.
acties ondernemen. Op deze wijze
hopen de organisaties te bevorderen
dat ondanks enkele krappe situaties in Abcoude alle voorzieningen
bereikbaar zijn en blijven; ook voor
medebewoners die minder mobiel
zijn. De organisatoren rekenen op
(blijvende) medewerking van de inwoners en winkeliers van Abcoude
aan deze doelstelling.

Nieuw waterpoloseizoen van start

Mijdrecht

Bijeenkomst
‘De Christenvrouw’
Vereniging De Christenvrouw,
afdeling de Ronde Venen, komt op
donderdag 22 september a.s voor de
eerste keer dit seizoen bijeen in gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Mijdrecht,
Koningin Julianalaan 22. Ds.A.G.M.
Westrate uit Mijdrecht komt deze
avond spreken over het onderwerp:
Vrouw uit de Bijbel. Spreekt het
onderwerp u aan, kom dan gerust
een keer een avond bijwonen.
Aanvang 20.00 uur en de koffie
staat om 19.45 klaar! Inlichtingen:
Janneke Kranenburg-Bluemink, tel.
0297-281882.

De Ronde Venen

Horizon over
Marcus en Mattheüs
Op zondag 18 september zendt Horizon het vierde deel uit van de serie
“Als dit uit de hemel is kunnen jullie
het niet bestrijden”. Dit onderdeel
handelt over Marcus en Mattheüs.
Aan de discussie nemen deel: Piet
Grundmann (PKN Mijdrecht); Anton
van Hilten (PKN Uithoorn); Dorien
Kuijlenburg (RK Mijdrecht/Wilnis)
en Tejo van der Meulen (RK De
Hoef). Gespreksleider en programmamaker: Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van 9 tot
10 en van 17 tot 18 uur op zondag
en is te beluisteren op Midpoint FM.

Negende Dweildag wordt muzikaal feestje voor
jong en oud
Morgen, 17 september wordt in het centrum van Mijdrecht voor de
negende keer de Mijdrechtse Dweildag gehouden. Maar liefst elf orkesten nemen deel. Elk geven zij vier optredens op vier podia in het centrum: op de Bozenhoven (bij Hema/Expert), in de Dorpsstraat (bij café
Het Rechthuis), bij winkelcentrum De Lindeboom en op een groots
hoofdpodium op het Raadhuisplein.

Het programma begint deze dag om
11.30 uur op het Raadhuisplein met
een defilé van alle deelnemende
orkesten. Daarna beginnen de optredens op de andere podia rond half
één. Na vijven komen alle orkesten
samen op het Raadhuisplein in één
groots orkest, waarna aansluitend de
prijsuitreiking plaatsvindt. De Dweilorkesten worden beoordeeld in twee
verschillende klasse: De Leutklasse
en de Wedstrijdklasse. In beide klassen zijn er natuurlijk de wisselbekers
te verdedigen. Gestreden wordt er
dan ook door de orkesten om de fel
begeerde Ton Post beker.
Vorig jaar is de Co Outshoorn wisselbokaal geïntroduceerd, ter ere
van de helaas overleden Co, altijd die
trouw plaats nam in de publieksjury.
Dit jaar zal wederom de beker door

de familie worden overhandigd voor
een opmerkelijke act van een orkest
of een individuele muzikant. Vorig
jaar is deze beker gewonnen door
Robert van Asseldonk van het orkest
Heavy Hoempa. Dit orkest was zeer
opmerkelijk doordat ze niet het
gebruikelijke muzikale repertoire
hebben van een dweilorkest, maar
hardrock muziek gebruiken voor hun
act. Heavy Hoempa heeft ook afgelopen week alvast een voorproefje
gegeven van hun optreden tijdens de
Culinaire Venen.
De Mijdrechtse dweildag word georganiseerd door muziekvereniging
V.I.O.S. en Stichting Koopcentrum
Mijdrecht. Kijk voor meer informatie
over dit evenement op

www.mijdrechtsedweildag.nl.

Wilnisse Najaarsmarkt groot succes
Zaterdag jl. opende zwem- en
polovereniging De Amstel het
waterpoloseizoen 2011-2012 met
een intern toernooi. Het werd een
sportieve, gezellige middag waarbij
jong en oud, Dames en Heren,
waterpoloërs maar ook leden
uit de andere Amstel disciplines
(wedstrijdzwemmen en Masters/
conditiezwemmers) met elkaar en
tegen elkaar hebben gespeeld. De
opkomst van de waterpolo-leden
was bijna 100%, volgende keer
hopen we op nóg meer leden uit
andere de andere Amstel takken.
De leuke en gezellige middag werd

afgesloten met een heerlijke BBQ
buiten bij het zwembad en het
Amstel clubhuis.
Na deze vriendschappelijke
wedstrijden wordt het tijd voor
het echte werk, alle teams van
De Amstel gaan binnenkort weer
beginnen en morgen, 17 september,
begint de echte competitie. De eerste thuiswedstrijden zijn op zondag
25 september vanaf 17.30 in het
Veenweidebad. Belangstellenden
zijn van harte welkom om te komen
kijken!
Meer informatie? Kijk op

www.zpv-de-amstel.nl.

Clubkampioenschappen junioren TVM
De afgelopen week heeft bij Tennisvereniging Mijdrecht de jaarlijkse strijd
plaatsgevonden om het clubkampioenschap voor de junioren.
Er kon in veel verschillende categorieën worden ingeschreven, zodat iedereen
op zijn of haar eigen niveau kon meespelen. Hoewel de vele regenbuien af en
toe roet in het eten
gooiden, konden
–weliswaar met enige
vertraging– alle
partijen worden
uitgespeeld.
Sita Coenraads werd
voor de derde maal
op rij clubkampioen
en kreeg daarmee de
grote wisselbeker definitief in haar bezit.

Zaterdag jl. is in Wilnis voor de derde
keer de najaarsmarkt gehouden.
Bezoekers genoten van het super
weer, het was gezellig en er werd
gesproken van ‘Koninginnedagsfeer’.
De kinderspelletjes trokken de belangstelling van honderden kinderen
en de tractor met huifkar was zeer
in trek..
Martien de Zwart zat het dichtst bij
het juiste
gewicht
van het
kalf; hij
gokte op
51 kg en
400 gram.
Bij het
Wilnisse
Kruiwagenhangen
kregen de

volgende winnaars een beker en een
kruiwagen:
Bij de mannen: Piet Roest (Aalsmeer, winnaar van vorig jaar) met
2 minuten en 52 seconden. Bij de
vrouwen: Gertie van Dam (Wilnis)
met 2 minuten en 9 seconden en bij
de kinderen tot 12 jaar ging de 10-jarige Sem Balvert uit Mijdrecht er
met een beker, de wisselbeker en een
rugtas vandoor. Hij hing 6 minuten en
36 seconden!
In de Ontmoetingskerk stond de
maquette van Wilnis-dorp in de jaren
1950 van Jan Bluemink. Dit onderdeel trok veel oud-Wilnissers en het
groeit al uit tot een gezellige jaarlijkse reünie. Door de vele positieve
reacties kan het niet anders of ook in
2012 is er op Monumentendag weer
een najaarsmarkt in Wilnis.
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Het was weer smakelijk genieten op Culinaire Venen

Kort nieuws
Regio

OV-Chipkaart ook op
Buurtbus

Vanwege een door het KNMI afgekondigd weeralarm duurde de zesde
editie van de Culinaire Venen een
uur korter dan gepland, maar het
bleek de pret van de vele bezoekers
nauwelijks te drukken. De hele
middag en avond deden zij zich te

goed aan de vele hapjes, gerechtjes,
wijnen en champagnes van de tien
deelnemende horecabedrijven. Tussendoor genoot men van entertainment en een modeshow van acht
Mijdrechtse ondernemers. Grieks
specialiteitenrestaurant Corfu

won de Culinaire Nol vanwege de
passie die Jannis Mitropoulos in
zijn gerechten stopt, Restaurant
Boven Water kreeg een eervolle
vermelding van de jury en aan het
eind van de avond kon een cheque
van 6.000 euro worden uitgereikt

aan ambassadeur Olga Commandeur
van A Sister's Hope en Marianne
Verschoor uit Mijdrecht, één van de
deelnemers aan de 60 km loop voor
dit goede doel in oktober.
foto's rob isaacs

Deze week is de buurtbus lijn 526
tussen Uithoorn Busstation en
Breukelen Markt uitgevoerd met een
kaartlezer voor de OV Chipkaart.
Op de buurtbus betaalt u niet per
zone, maar per rit met de bus over
de gehele route van Uithoorn naar
Breukelen en of terug. De ritprijs
met een persoonlijke OV-kaart is
voor volwassenen € 1,54 en met
reductie voor kinderen van 4 t/m 11
jaar en voor ouderen van af 65 jaar
€ 1,02. De buurtbus rijdt een uurdienst van en naar Breukelen Markt
en Uithoorn en is voor iedereen
toegankelijk. Tot 3 november kan
men met de huidige buurtbuskaartjes
blijven reizen, daarna is het alleen
mogelijk met de OV-chipkaart of een
enkeltje dat bij de chauffeur te koop
is. Dit enkeltje kost u dan wel € 2 en
daar is geen reductie op mogelijk.
Meer Informatie over de persoonlijke OV-chipkaart op Connexxion.nl.
Bij de Chauffeur van de buurtbus is
een aanvraagformulier te verkrijgen
voor een persoonlijke OV-Chipkaart
die u dan voor € 1,50 krijgt i.p.v. €
7,50.

De Ronde Venen

Dierenbescherming
zoekt collectanten

Roekz to share op 22 september weer van start
Roekz to share, in Partycentrum Roekz aan de Herenweg 55 in Vinkeveen, gaat donderdag
22 september weer van start met gastkok Hans Venneman van Restaurant Lust! in Mijdrecht en Beachclub Lust in Vinkeveen. Ron van Roekel: “Hans verzorgde eerder dit jaar ook
de allereerste editie van Roekz to share en dat was een groot succes.”
door anja verbiest

Tijdens Roekz to share bereidt de
gastkok zes à zeven van zijn eigen
favoriete gerechten, die per stuk
besteld kunnen worden voor een
vriendelijke prijs. Elke donderdag
kan er vanaf 17.00 uur bij Roekz
gegeten worden in een ongedwongen
sfeer. Van Roekel: “Je kunt zelf bepalen hoeveel je bestelt; wil je maar
één gerechtje, dan kan dat. Maar
je kunt natuurlijk ook meerdere
gerechten bestellen, bijvoorbeeld met
een speciaal door slijterij Vreeland
geselecteerd glas wijn of champagne
erbij. De keuze is aan onze gasten!”
Ron en Liza van Roekel zijn inmiddels achttien jaar actief in de horeca
in Vinkeveen. Samen maakten ze van

Mijdrecht

foto patrick hesse

De Plashoeve een succes en onder
hun handen is ook de voormalige
disco Club 55 na een rigoureuze
verbouwing een aanwinst geworden
voor De Ronde Venen.
Roekz to share is een prima gelegenheid om met het partycentrum
kennis te maken. Ron van Roekel:
“We zijn een moderne zaak met een
ongedwongen sfeer, die past in deze
tijd. Je kunt bij Roekz bijvoorbeeld
officieel trouwen en aansluitend je
bruiloftsfeest vieren, maar je kunt
ook bij ons terecht voor een bedrijfsfeest, een familiebijeenkomst of
zomaar een barbecue met vrienden.
Er kan heel veel bij ons.”
Voor degenen die niet op donderdag-

Ook dit jaar gaat de Dierenbescherming weer collecteren. De nationale
collecteweek loopt ditmaal van
zondag 2 oktober tot en met zaterdag 8 oktober 2011. De afdeling
Aalsmeer en omstreken (Aalsmeer,
Amstelhoek, de Hoef, Kudelstaart,
de Kwakel, Mijdrecht, Rijsenhout,
Uithoorn, Vinkeveen, Waverveen,
Abcoude, Baambrugge en Wilnis)
is nog op zoek naar collectanten.
Wie bereid is om een paar uurtjes
bij te collecteren voor de Dierenbescherming kan contact opnemen
via db.aalsmeer@gmail.com. Men
kan ook bellen naar 0297-343 618
(werkdagen tussen 09.30 en 11.30
uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken. U wordt dan
teruggebeld). Hoe meer collectanten, hoe meer geld er wordt opgehaald, hoe meer zij kan betekenen
voor de dieren in de regio. Meer
informatie is te vinden op
aalsmeer.dierenbescherming.nl.

avond kunnen
komen, houdt
Roekz zondag
9 oktober vanaf
17.00 uur een
‘live cooking buffet’. Van Roekel:
“Tijdens dit ‘cooking buffet’ kan
men genieten
van internationale voorgerechten en van een
keur aan vis-, vlees-, en kipgerechten,
die op de grill bereid worden waar
je bij staat. Daar krijg je bovendien
nog een spectaculair nagerecht en
topentertainment van Crazy Paino’s
zomaar bij. Om teleurstellingen te

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert

voorkomen, is het wel verstandig om
je van te voren op te geven. Reserveren kan, ook voor Roekz to share, via
info@roekz.nl. Op onze website
www.roekz.nl is over al onze activiteiten nog veel meer informatie te
vinden.”

Zaterdag 17 september vindt van
09.30 tot 13.00 uur in Partycentrum De Meyert in Mijdrecht de
Verzamelaarsmarkt plaats van
Verzamelaarsvereniging De Ronde
Venen. Men kan er terecht voor
postzegels, munten, ansichtkaarten
en telefoonkaarten. Er zijn o.a.
ruiltafels met weer nieuwe stuiverboeken, waaruit men postzegels kan
kopen van 5 cent per stuk. Ook is er
de mogelijkheid om winkelwagenmuntjes te ruilen. Voor inlichtingen
kijk op verzamelaarsrondevenen.nl
of bel met tel. 0297-289322.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

OPEN HUIS
17 september en 1 oktober
11.00 uur - 13.00 uur

Huizen kijken in De Ronde Venen

Kreekrug 3 te Waverveen
Vandaag heb ik een afspraak bij de Kreekrug 3 in Waverveen. De woning ligt in de nieuw
opgezette, kleinschalige woonwijk in Waverveen. Het is een tussenwoning met een berging
aan de voorzijde van de woning. Ondanks dat je geen eigen oprit hebt, kun je gewoon je
auto voor de deur parkeren.
Ik ga de woning op nummer 3
bekijken en we beginnen bij de
berging, die zich aan de voorzijde
van de woning bevindt. Een ruime
berging waar je fietsen en een hoop
tuingereedschap of tuinmeubelen in
kwijt kunt.
De hal is erg ruim, je vindt hier de
toiletruimte en de meterkast. De
keuken is aan de voorzijde van de
woning gesitueerd, en de woonkamer aan de achterzijde. Dit is ook
meteen de mooiste plek van het
huis, want het uitzicht is geweldig.
Je kijkt uit over de weilanden,
waar de schaapjes rondlopen. De
aangrenzende tuin is lekker zonnig
en een heerlijke plek om tot rust
te komen en van het uitzicht te
genieten.
In de woonkamer zit onder de
trap een ruime bergkast, waar je
boodschappen en dergelijke kunt
opslaan.
We gaan door naar boven, om op
de eerste verdieping de drie ruime
slaapkamers en de badkamer te
bekijken.
De badkamer en het toilet beneden
zijn nog niet geplaatst en kunnen

Facts & Figures
Kreekrug 3 Waverveen
Vraagprijs € 370.000, - V.O.N.
Perceel oppervlakte 150 m2
Inhoud 450 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Koop Lenstra Makelaars o.z.
Hofland 182 A
3641 GK Mijdrecht
Telnr: 0297-285553

www.kooplenstra.nl
mijdrecht@kooplenstra.nl

naar eigen keuze worden uitgezocht.
Er is één slaapkamer aan de voorzijde en twee aan de achterzijde.
Op de tweede verdieping is een
ruime overloop, waar je de wasmachine en -droger kunt plaatsen en
een grote zolderkamer over de hele
lengte van het huis. Aangrenzend
aan de zolderkamer zit een behoorlijk groot dakterras, waar je lekker
van de zon kunt genieten. Het vrije
uitzicht vanaf boven is helemaal top
natuurlijk. Je vindt niet vaak een
tussenwoning met zo’n uitzicht.
De nieuwe woonwijk ziet er gezellig uit, het is een combinatie van
appartementen en eengezinswoningen.
Omdat hier alleen maar bestemmingsverkeer komt, is het ook heel
kindvriendelijk. Kinderen hebben
lekker de ruimte om op straat te
spelen. Vanuit de woning rij je in
vijf autominuten naar het winkelcentrum van Mijdrecht of Vinkeveen en in 10 autominuten zit je
op de snelweg naar Amsterdam of
Utrecht.
Kortom, een ruime eengezinswo-

ning, rustig
gelegen maar
toch overal
dichtbij. Echt
de moeite
waard om
hier een
kijkje te komen nemen
tijdens het
open huis
op zaterdag 17
september
a.s. en
de NVM
Open Huizen Dag op zaterdag 1
oktober 2011 a.s. Tussen 11.00 uur
en 13.00 uur kun je hier vrijblijvend
rondkijken om te zien wat deze
woning te bieden heeft.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Zwembad
Basisschool
Sportvoorzieningen

3,8
7,2
4
3,9
3,6

DE WEEK IN BEELD
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Afgelopen donderdagavond hebben de drie makelaars van De Ronde Venen,
Vida, Van der Helm en Korver een exclusief open huis gehouden in De Passage te Mijdrecht. Van 19.00 tot 21.00 uur konden vijf verschillende appartementen, die te koop staan, vrijblijvend bekeken worden. De avond werd
goed bezocht door diverse geïnteresseerden, één van de vijf woningen is
inmiddels verkocht! 			
foto peter bakker

Veel belangstelling was er het afgelopen weekend voor de Open
Monumentendag. Veel kerken, de molen in Wilnis en de watertoren
lieten bezoekers een kijkje achter de schermen nemen. Jia Wijgers
uit Vinkeveen en studente aan de Fotovakschool in Apeldoorn stelde
de redactie voor om een sfeerfoto te maken in het kader van een
lesproject. Uit een serie opnamen kozen we deze foto, waarop
bezoekers van de watertoren geïnteresseerd luisteren naar de plannen om in de Kompastoren een bedrijven- en vergadercentrum te
vestigen.					
foto jia wijchers
Dinsdagmorgen opende Dhr. Carlos
Mendes Aguiar, Directeur Zakelijke Markt bij
Koninklijke PostNL het nieuwe Business Point
in kantoor PrimaPost. Samen met Johan
Maring, Directeur bij PrimaPost , bracht hij
een toost uit op de toekomstige samenwerking. Het Business Point biedt een uitgebreid
assortiment en services. Naast het ophalen,
frankeren en verzenden van post kunnen
zakelijke klanten er onder andere aangetekende stukken aanbieden en kentekens laten
overschrijven. Aanvullend op haar Direct
Marketing en Fulfilment activiteiten biedt
PrimaPost vanaf heden ook huisstijldrukwerk
en reproservices.

Met het project ‘Onwijs, een wereldreis’ en een bezoek
aan de dierentuin hebben de kinderen van basisschool
De Fontein een mooie start van het nieuwe schooljaar
gemaakt. Nadat eerder al op beide locaties het dansen
centraal stond, met als spannend slot de uitvoering van
een eigen dansvoorstelling, zijn ze maandag jl. op schoolreis naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen geweest. Daar
waren de witte leeuwen en de tweeling ijsbeertjes toch
wel een hoogtepunt. Het was een bijzonder mooi, en feestelijk begin van een nieuw schooljaar voor de kinderen
van De Fontein.

Zaterdag jl. stond SpeelWijs, stichting voor peuterspeelzaalwerk, op de braderie in Wilnis. Peuters konden
samen met een juf een muis of een egel kleien. Er was
ook een klein bowlingbaantje waar de kinderen konden
spelen. Geïnteresseerde ouders konden kennismaken met
leidsters en oudercommissie. Voor alle kleine bezoekers
was er ook een mooie zonnebloem die ze samen met de
gemaakte egel of muis mee naar huis kregen. Het mooie
weer werkte mee, het was erg druk bij de kraam.
Bij Tennisvereniging De Ronde Vener in Mijdrecht zijn afgelopen week de jaarlijkse
clubkampioenschappen voor de jeugd van 8 t/m 17 jaar gehouden. Er zijn veel
spannende potjes tennis gespeeld, waarvan regelmatig een derde set uit moest
maken wie de winnaar werd. Het was vooral in de weekenden een gezellige boel
met natuurlijk niet te vergeten de geweldige catering. Van broodje hamburger tot
broodje ‘hete kip’. Héééérlijk! Ook dit jaar hebben we weer bij de jeugd t/m 17 jaar
2 clubkampioenen. Bij de meisjes t/m 17 jaar is Franciska Oudshoorn kampioen
geworden en bij de jongens Dennis Pauw. Beiden hebben hun titel van vorig jaar
verdedigd en behouden. Gefeliciteerd!

Oktober is borstkankermaand. De Stichting A
Sister's Hope zamelt geld in voor onderzoek
naar borstkanker.
Doneer nu in de collectebussen van A Sister's
Hope bij diverse winkeliers in Abcoude en
Mijdrecht.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAGONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Familieberichten
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Vandaag eindelijk
jullie trouwdag!!

Geniet van alle
mooie momenten,
Heel veel liefde,
geluk en gezondheid
voor de toekomst!
Liefs van jullie

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen

zusjes

Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

TranSportdag Brouwer was G-eweldig!

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

Hobbyisten gezocht

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

Op zaterdag 24 september vond in
het kader van het 75-jarig jubileum
van Brouwer Transport en Logistiek
B.V een TranSportdag plaats voor
mensen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking. Sjaak van
Beek van het jubilerende bedrijf
heette iedereen van harte welkom en
maakte het programma en de teams
bekend gemaakt. Natuurlijk werd er
een jubilieumtaart aangesneden en
werd onder het genot van een kopje
koffie in spanning gewacht op het
volgende onderdeel. Zestien G-sporters gingen
samen Brouwer-chauffeurs richting vrachtauto's. Voor vertrek werd er een grote groepsfoto
gemaakt. Stipt op tijd reed de eerste Brouwer
trailer-oplegger het terrein af. Dankzij de hulp
van de politie en Risiguard Beveiliging konden
de 17 Brouwer voertuigen in colonne de route
gezamenlijk rijden. Door het getoeter kon men
de stoet uit de verte al aan horen komen. Nadat
de vrachtauto's bij het CSW-terrein in Wilnis
waren aangekomen, werden alle G-sporters
geholpen bij het uitstappen en begeleid naar
het kunstgrasveld bij CSW. Hier stonden de 16
'Rondeveense prominenten' hen op te wachten.
Wethouder Ingrid Lambregts het startsein voor
de spelen. Rens Elbertsen van Elbertsen Sports
had vier spelen geselecteerd die geschikt waren
voor de doelgroep, namelijk Hit Challenge,
Blaasvoetbal, Vier op een rij en Latje trappen.

Na afloop van de spelen heeft Sjaak van Beek
de prijzen overhandigd en iedereen bedankt
voor de inzet. Daarna kwamen alle 17
Brouwer-voertuigen weer voorrijden bij CSW
om de G-sporters terug te rijden naar de
Vermogenweg, waar een heerlijk buffet
wachtte.
Het doel van de dag was om enerzijds een
onvergetelijke dag te bieden aan een 16-tal
G-sporters en anderzijds een geldbedrag in te
zamelen voor de Stichting Sporten op Nivo
(SON). Mede door de sponsorbijdrage van
diverse bedrijven heeft Brouwer Transport en
Logistiek B.V. een cheque kunnen overhandigen
van 3.850 euro voor de Stichting SON. Voorzitter Ronald van Eijk van SON: “Een prachtige
belevenis om G-sporters en prominenten met
elkaar te zien sporten! Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun geweldige
inzet en de perfecte verzorging deze dag.
Ik heb veel waardering voor de chauffeurs van Brouwer, die hun vrije dag
hiervoor opofferden om de G-sporters
een unieke ervaring te bieden in het lint
van de vrachtwagens. Maar ook van de
gezichten van de chauffeurs kon je aflezen dat ze hiervan genoten. Tot slot kreeg
de stichting SON een fantastisch bedrag
uitgereikt, waar we mooie dingen voor
de G-sporters mee kunnen gaan doen.”
			
foto's jaap maars
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Dr. Beeker

Trombose, wat kun je er aan doen? (1)
Op vakantie in Oostenrijk vertelde mijn broertje de volgende grap; Een huisarts, een internist en
een chirurg gaan met zijn drieën uit jagen. Op een gegeven moment zien ze iets achter een struik
bewegen, de huisarts twijfelt. Hij denkt na over de waarde van het leven en vraagt zich af, of hij
wel een levend wezen zou moeten doden alleen maar voor het vermaak. De internist, de tweede
in lijn, vraagt zich af of het niet beter is om meer onderzoek te doen. We weten per slot van
rekening niet of het inderdaad om een konijn gaat. Hij stelt voor dat eerst door verder onderzoek aan te tonen. Daarop pakt de chirurg zijn geweer en schiet het helemaal leeg op
struik en mogelijke bewoner. Nadat de kruitdampen zijn neergedaald zegt hij: “die is dood,
en wat het nou precies was horen we wel van de patholoog anatoom.”
Het is een
grapje gebaseerd op de
aloude tegenstellingen binnen de
medische professie. Niet voor
niets heb ik laatst
geschreven over de
vraag of opereren
bij een blindedarmontsteking
wel wenselijk is.
Onderzoek naar
die vraag wordt
door een internist gedaan. Ik moest
er ook aan denken toen een patiënte
van mij terug kwam van de chirurg. Ik
had haar verwezen voor dikke pijnlijke
aders rond de voet. Deze aders duiden
meestal op een probleem in de kleppen (waarover straks meer) in die
vaten. De geconsulteerde chirurg had
haar amper een blik waardig gegund
en vervolgens geproclameerd dat “het
niets was.” Helemaal voorbijgaand
aan het gevoel dat deze patiënte
daarbij had en het feit dat het voor
haar wel iets is!

Waar gaat het over?
In dit geval gaat het over het veneuze
bloedstelsel, misschien weet iedereen
het nog van biologieles. Het komt er
op neer dat het hart het bloed via de
slagaders naar de weefsels pompt
en dat dit bloed met hoge druk en
zuurstofrijk daar aan komt. In de
weefsels wordt de zuurstof gebruikt
(in de spieren bijvoorbeeld) en
vervolgens stroomt het bloed via een
verzamelstelsel weer terug naar het
hart. Het deel tot aan de weefsels is
het arteriële stelsel en omdat het van
grote slagaders (de aorta) naar steeds
kleinere slagadertjes gaat, blijft de
druk ook in die weefsels hoog. Vanuit
de weefsels komt het bloed in de vaten
(veneus systeem) en dat neemt van
klein naar groot toe,. Daardoor neemt
de druk steeds meer af. Normaal zou
het zo zijn dat het bloed dan door de
zwaartekracht weer naar beneden
zakt, maar de grote bedenker heeft
daar wat op gevonden; hij monteerde
terugslagklepjes in de vaten. Het bloed
wordt door een hartslag tot boven zo’n
klepje gepompt en blijft tegen de klep
staan tot het met de volgende hartslag

weer een stukje naar boven gaat.

Maar soms gaat er wat mis.
Bij mensen die veel staand werk doen,
worden die klepjes best zwaar belast
en soms begeeft een klepje het. Ook
zijn er mensen bij wie de aanleg al
niet zo sterk was; uiteindelijk zakt het
bloed dus weer naar beneden en blijft
staan op de tweede klep. Die klep was

niet gemaakt voor zo veel druk en uiteindelijk gaat die lekken en zodoende
ontstaat er een cascade, waarbij het
bloed steeds slechter wordt afgevoerd
naar boven. De vaatwand begint uit te
rekken en wordt uiteindelijk poreus.
Nu zie je dikke aders met daar omheen soms blauwe plekken. De vaten
beginnen wat ongemakkelijk aan te
voelen en soms jeuken ze. ‘s Nachts
krijg je kriebelende benen, want het
vocht dat overdag door de poreuze
wand naar buiten sijpelde, kruipt ‘s
nachts weer terug. De blauwe plekken
worden uiteindelijk bruin, omdat het
bloed dat in de weefsels lekt hemoglobine bevat. Hemoglobine is het eiwit
waaraan normaal gesproken de zuurstof vastzit. Het bevat ijzer en ijzer
gaat na verloop van tijd roesten. De
bruine vlekken zijn eigenlijk roestplekken, niet de geroeste uiteinden van je
stalen zenuwen maar van het gelekte
hemoglobine. Mijn patiënte had last
van een uitgerekt vat, waarschijnlijk
op basis van een kapot klepje. De
chirurg kon dat niet vinden en concludeerde, volledig voorbijgaande aan de
zichtbare werkelijkheid, dat er niets
aan de hand was.
Nu is het zo dat het bloed natuurlijk
ook slechter wordt afgevoerd en wat
gebeurt er met bloed als je dat een
tijdje laat staan? Het gaat stollen (ik
heb over de stollingscascade al eens
wat geschreven, zie mijn website).
Vervelend, opeens zit je met een stolsel in een vat van bijvoorbeeld je been.
Zo’n stolsel heeft scherpe puntjes
en die veroorzaken jeuk of pijn en
uiteindelijk een lokale ontsteking. Nu
heb je niet alleen last van veneuze insufficiëntie (opgezwollen aders) maar

ook een tromboflebitis! De ontsteking
die bij een tromboflebitis optreedt is
een gevolg van de stollingscascade. Er
treden namelijk gelijk mechanismen
in werking waardoor het stolsel uiteindelijk weer zal worden opgelost, maar
waardoor ook de vaatwand meer poreus wordt en er een temperatuurverhoging optreedt, allemaal behorende
bij een afweerreactie van het lichaam.
Wij zien dit vaak. Als huisarts kan je
behoudens adviezen geven (koelen,
been omhoog en niet teveel lopen of
persen) een aantal middelen inzetten;
- Pijnstilling
- Heparine crème. Heparine is een
lichaamseigen stof die het stolsel
dunner maakt en dus eenvoudiger
op te lossen.
- Heparine-achtige injecties.
Die werken sterker dan de crème,
maar je moet je dan wel iedere
dag injecteren.
Mochten de vaten nu heel lelijk en
vervelend worden, dan bestaat altijd
de mogelijkheid om die vaten te
behandelen. Het vat wordt chirurgisch
verwijderd, òf door middel van chemische stoffen, òf met laser waarbij de
vaatwanden tegen elkaar aan worden
gelijmd. Er loopt geen bloed meer
door en de klachten zijn weg.
Overigens bevindt dat oppervlakkige
systeem zich overal in de huid. Een
voorbeeld daarvan is de aambei, ook
hier gaat het om een stolsel in een
oppervlakkig bloedvat, maar dan van
de darmwand.
Volgende week kan je meer lezen
over Trombose.

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

Begraven
of
cremeren?
Leden zijn van harte welkom op 28
september in Zegveld vanaf 19.00 uur

Toen mijn vader plotseling kwam
te overlijden, moest ik die beslissing
nemen. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn vader dat zou hebben gewenst.

Rabobank Rijn en Veenstromen

Leden van Rabobank Rijn en

Oud-premier Ruud Lubbers sluit de avond

Veenstromen kunnen meepraten over het

af met zijn presentatie over 'Het Handvest

beleid van hun bank. Zij zijn uitgenodigd
voor de algemene vergadering op 28
september bij de Milandhof in Zegveld.

van de Aarde en MVO op weg naar
Rio+20'; Hij geeft daarin zijn visie op een
duurzame en vreedzame toekomst. Wij
zijn trots op zijn komst.

Nieuw dit jaar is het Vraag- en
Antwoordcafé. Daar beantwoorden
bankmedewerkers en kandidaat-

De volledige agenda, de jaarrekening
2010, de notulen van de vorige

ledenraadsleden vanaf 19.00 uur

vergadering en de voorgestelde tekst tot

actuele vragen.
De vergadering begint stipt om 19.30 uur.

wijziging statuten en huishoudelijk
reglement liggen voor leden ter inzage in
alle kantoren en servicepunten.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Onder meer de jaarrekening
2010, wijziging van de statuten en het
huishoudelijk reglement en benoemingen
van leden van de raad van commissarissen
komen tijdens de vergadering aan bod.

Alle informatie, inclusief antwoorden
op vooraf gestelde vragen zijn te
vinden op: www.rv.rabobank.nl.

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Coöperatieve Rabobank Rijn en Veenstromen U.A.
gevestigd te Woerden

uf-abris_def.indd 2

07-05-10 16:07
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week fluitist en wereldreiziger Chris Hinze die dit
seizoen te zien is in zijn voorstelling ‘Van Tibet tot Tanger’

Chris Hinze: muzikaal wereldreiziger

‘Gek op reizen en vreemde culturen’
Ik las over de belangrijke verandering in je leven, zowel privé als
muzikaal, in 1992.
“Dat kwam door persoonlijke- en
werkomstandigheden. Omdat ik
überhaupt gek op reizen en vreemde
culturen ben had ik toen de gelegenheid om, zonder enige verplichtingen,
er tussenuit te gaan. Ik ben toen alleen gaan reizen zonder mijn fluit en
opname apparatuur bij me te hebben,
omdat ik afstand wilde nemen na een
zeer drukke periode. Tijdens het reizen kwam ik er achter dat ik me niet
had voorbereid een echte reiziger te
zijn, want mijn kleding klopte niet en
ik had te veel spullen bij me. Maar
veel erger nog, ik kwam dingen,
geluiden, mensen en muzikanten
tegen die mij boeide waarbij ik steeds
dacht: ‘had ik maar opname apparatuur bij me.’ Redelijk korte tijd hierna
ben ik toen teruggereisd naar Nederland, heb goede apparatuur gekochte
en mijn fluit in een backpack gepakt
en ben weer verder gaan reizen.
Toen heb ik eigenlijk zoveel mate-

riaal verzameld, waarmee ik ging
experimenteren. Dat had ik daarvoor
ook al gedaan, alleen nu in een veel
bewuster stadium. Dit materiaal heb
ik later gebruikt voor het maken van
cd’s. Je zou kunnen zeggen dit moment een belangrijke ommekeer was,
maar het was eigenlijk een logisch
gevolg van de dingen waar ik al mee
bezig was. Het accent lag nu echt op
het live opnemen van geluiden, om
met de hulp daarvan verder muziek
en composities te maken.”
Dit materiaal en je muzikale
ontmoetingen en reizen, van de
afgelopen dertig jaar, zijn de basis
van deze voorstelling.
“Ja, het accent in de voorstelling ligt op de muziek. De eigen
beeldverslagen over mijn reizen
naar Zuid-Afrika, Birma, Marokko,
Bhutan, India, Jamaica en Japan zijn
documentaire-achtig, die ik omlijst
met mijn fluitspel.”
In 1994 had je een ontmoeting met

Salsa dansles bij Dansstudio Jan Verburg
Dansstudio Jan Verburg is hét danscentrum waar je terecht kunt voor
vele dansstijlen. Een logische stap is dan om ook Salsa danslessen te
gaan geven. Salsa is immers de meest populaire dans van dit moment.
Elke dag van de week is er wel ergens een Salsafeest! Maar dan zul je
het natuurlijk wel eerst moeten leren…
Om die lessen te gaan verzorgen
heeft Jan Verburg een specialiste
aangetrokken: Annetje Riel van
SalsaSirena. De lessen starten op
dinsdag 20 september as. Kom ook
deze herfst Salsa leren! Annetje
is een zeer ervaren FDO-gediplomeerde dansdocente, die jarenlang
eigenaar was van de roemrijke Club
Asi! Salsadansschool in Haarlem.
Zij doceert vele partnerdansen,
is nauw betrokken bij de opleiding voor Salsadocenten door de
Stichting SON, vertaalt dansen voor
rolstoelgebruikers en is één van de
grondleggers van Salsa Sociál, dansen voor onder andere ouderen. Bij
Jan Verburg, aan de Diamant 6 in
Mijdrecht, start zij met haar partner Wil (die half-Dominicaans, half
Nederlands is) vanaf 20 september
cursussen Salsa/Bachata.
Om 19.30 uur Salsa/Bachata voor
Instromers: Deze cursus is bedoeld
voor mensen die minstens 1 cursus
Salsa gehad hebben. In deze cursus
leer je in 12 lessen van 1 uur de
ins en outs van leiden en volgen,
en spannende nieuwe combinaties.
Bovendien maak je kennis met
Bachata Autentica! De cursus kost
€ 95,- per persoon. Je kunt ook
zonder partner inschrijven.
Om 20.35 uur Salsa voor Beginners: In deze cursus leer je een
gedegen basis van de Salsa, waar-

de Dalai Lama.
“Na mijn eerste bezoek naar Tibet
ben ik me gaan interesseren voor
de historische gebeurtenissen in dat
land. De ontmoeting en het interview
met de Dalai Lama heb ik later
gebruikt voor mijn cd’s Tibet Impressions, verslagen over mijn reizen naar
Tibet zijn prominent aanwezig in
deze voorstelling, daarmee besluit ik
de avond.”
Staat er na afloop van deze theatertournee weer een reis gepland?
“Ik ben net teruggekeerd van een
reis van drie maanden naar China,
Tibet, Nepal, India, Kuala Lumpur en
Australië. In deze reprise voorstelling
komen ook mijn recente reizen naar
Bali en de Cook eilanden terug.”

Chris Hinze is de komende tijd veelvuldig
in onze regio te zien. Op 8 oktober in
Schouwburg Amstelveen en 19 november
in Kerk De Duif in Amsterdam.
www.chrishinze.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

Zaterdag 24 september: try-out cabaretvoorstelling
4-8-’61 - nog beperkt kaarten

Erik van Muiswinkel in
Theater Piet Mondriaan Abcoude
Op 4 augustus 1961 werden ter
weerszijden van de aardbol Barack
Obama en Erik van Muiswinkel
geboren. Als dat toeval is, zou het
wel heel toevallig zijn! Vijftig jaar
later viert Erik ontspannen zijn
solo-comeback op het Nederlandse
cabaretpodium, terwijl Barack nog
steeds aanmoddert in de politiek,
nu als 44ste President van de
Verenigde Staten. Hoe oneerlijk
is het Blinde Lot? Begeleid door
Omnibuzz, zijn vijfkoppige, twaalf
instrumenten tellende band, haalt
Van Muiswinkel twee uur lang alles
overhoop. Het persoonlijke wordt

politiek, politiek wordt theater en
theater mag weer ergens over gaan.
Van Muiswinkel gooit 25 jaar theaterervaring in de strijd voor zijn
grote soloshow 4-8-'61. Hierin bespeelt hij het enige instrument dat
hij in al die tijd heeft leren beheersen: een zaal vol mensen. 4-8-'61 is
het verhaal van twee levens, verteld
in songs, sketches, imitaties, poëzie,
conferences en een toespraak die
de wereld zal veranderen. Erik van
Muiswinkel is terug in het theater.
Slechts nog beperkt kaarten verkrijgbaar, wees er snel bij!

Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 19,00 / CJP € 18,00
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via
www.ab-art.nl

Expositie Kapti Coenraads in Dorpshuis Willisstee
Tot 31 oktober zijn in Café SteeInn van Dorpshuis De Willisstee
in Wilnis schilderijen te zien van
Kapti Coenraads.
mee je zonder problemen op elk
Salsa feest uit de voeten kunt. Deze
cursus bestaat uit 12 lessen en kost
€ 95,- per persoon. Ook maak je
kennis met Bachata en Merengue.
Geen ervaring vereist, je kunt ook
zonder partner inschrijven. Jongeren onder 21 jaar betalen slechts
€ 80 voor de cursus!
Op 17 september om 20.00 uur ben
je van harte welkom voor een gratis
proefles!
Kijk op www.salsasirena.com
of bel Annetje op 06-4161 3334.

Kapti is op Java Indonesië geboren
en heeft na haar middelbare school
een opleiding gevolgd om in de reiswereld te gaan werken. Als reisleidster zag ze veel mooie landschappen
en nadat ze al geruime tijd in De
Ronde Venen woonde, heeft zij een
teken en schildercursus bij atelier
De Kromme Mijdrech gevolgd, waar
heeft zij haar talent verder ontwikkeld. Zij werkt met allerlei materialen, technieken en stijlen over haar
geboorteland Indonesië.

Haar kleurrijke schilderijen zijn zeker
de moeite waard om te komen bekijken, tijdens de openingstijden, ook op

werkdagen ’s avonds tot 22.30 uur.
Café Stee-Inn Dorpshuis “Willisstee”
Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.
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Social media. Je hoort het tegenwoordig overal, maar wat is het eigenlijk? In deze special zet De Groene Venen alles voor
u op een rijtje en leest u alles over Twitter, Facebook en al die andere termen en leggen we uit wat u er allemaal mee
kunt (en wat niet). Social media is een verzamelwoord voor alle internetplatforms waarmee mensen informatie met elkaar
uitwisselen. Het zijn websites waar mensen elkaar informeren over zaken, elkaar helpen met problemen, elkaar tips geven en
contact onderhouden. Deze platforms kennen verschillende doelgroepen. Zo zijn er internettoepassingen die zich richten op
jongeren, de zakelijke markt, maar ook de gehele samenleving.
DOOR MICHAEL REULING
De term ‘social’ geeft al
aan dat de platforms gericht
zijn op sociaal onderhoud.
Volgens de dikke Van Dale
houdt ‘sociaal’ onder meer
in dat men geneigd is om te
leven in groepen. Vandaar
dat de basis van deze sites
ligt bij het leggen van connecties met vrienden, collega’s of mensen die dezelfde
interesses delen. Op deze
manier ontstaan internetgroepen, de zogeheten ‘online communities’, waar men
met elkaar informatie uitwisselt. De bekendste voorbeelden van social mediaplatforms in Nederland zijn
Hyves, Facebook, Twitter,
Linkedin en Foursquare. Maar
ook websites als YouTube,
Flickr, Schoolbank en Wikipedia kunnen tot de sociale
media gerekend worden. Het
mooie is dat met internationale sites als Facebook,
Linkedin en Twitter, lands-

grenzen vervagen en je met
alle vrienden die wereldwijd
verspreid zitten, contacten
kunt onderhouden.
Bij social media draait alles om de bezoekers, de
feitelijke gebruikers. Zij
zorgen er immers voor dat
de websites gevuld worden
met informatie die anderen
boeit. Dit noemt men ‘user
generated content’. Doordat
er steeds nieuwe berichten
verschijnen, komen mensen steeds weer terug op de
site, vullen dit weer met
nieuwe berichten. Door deze
interactie zijn deze sites
altijd zeer up to date. Het
nieuws op televisie is vaak
al achterhaald, aangezien op
Twitter en Facebook de laatste nieuwtjes hun ronde al
doen. Steeds vaker plaatsen
nieuwsredacties van kranten
en journaals de informatie
eerst op Twitter en pas

daarna op de eigen site of
zender. Soms zijn die
berichten door (oog)getuigen geplaatst op diezelfde
platforms. Dit gaat extra
makkelijk door de zogenoemde
‘smartphone’ die tegenwoordig zeer populair is. Dit
type telefoon is voorzien
van een camera en internetverbinding, waardoor met één
druk op de knop een nieuwsbericht de wereld ingestuurd
wordt via Facebook, Twitter
en YouTube. Het nieuws gaat
dus veel sneller.
Ook voor bedrijven is social
media belangrijk. Mensen
geven elkaar tips over goede
restaurants, interessante
aanbiedingen en nieuwe producten. Als iemand
negatief over je product of
dienst praat op internet,
is de impact dan ook vele
malen groter voor het imago
van je bedrijf. Een aanbe-

veling van een bekende is
immers vele malen meer waard
dan een anonieme reactie
op internet. Het is daarom
raadzaam voor bedrijven om
zich goed te profileren op
internet en goed, helder
en eerlijk te communiceren
en direct actie te ondernemen als er iets geschreven
wordt. Op social media kan
een trage of verkeerde reactie namens je bedrijf zeer
verkeerd vallen.
Laat je dit niet afschrikken; het is tijd om meer te
weten te komen over social
media.
In deze speciale bijlage
laten we u kennis maken met
belangrijkste social media
platforms, zodat u er zelf
mee aan de slag kunt. Ook
geven we een overzicht van
de bedrijven die al actief
zijn op social media.

Op internet zijn vele interessante video’s te vinden over social media:
In deze (Engelstalige)
video is te zien hoe snel
de diverse platforms zijn
gegroeid ten opzichte van
de traditionele mediakanalen:
www.a-url.nl/social1

Deze meer recente video
toont wat de impact is
van social media:
www.a-url.nl/social2
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Social media special
Social media. Zoveel verhalen. Zoveel mogelijkheden. Maar wat zijn
nu de belangrijke social media kanalen en welke kanalen zijn voor mij
geschikt? Hierbij bieden we een overzicht van de platforms die interessant kunnen zijn, met daarbij een kleine handleiding om er snel mee te
starten. Voor alle platforms geldt: gewoon doen en ontdekken!

LinkedIn

Geschikt voor:
Personen en bedrijven.
Wat kan ik er
mee?
LinkedIn is te
beschouwen
als een bak
vol visitekaartjes. De site is bedoeld om
zakelijke contacten bij te houden.
Nooit meer maakt u mee dat u
iemand belt, die niet meer bij die
firma werkzaam blijkt te zijn. Via
LinkedIn ziet u direct die persoon
nu werkzaam is. Altijd handig. Uw
profiel is feitelijk uw Curriculum
Vitae. Via de firmanaam kunnen
oud-collega’s elkaar terugvinden.
Ook kunt u andermans contacten
inzien (tenzij afgeschermd), waardoor u makkelijk nieuwe zakelijke
contacten kunt leggen. Dit kan
door berichten te sturen. Waarom
is dit platform ook geschikt voor
bedrijven? Vele firma’s maken een
bedrijvenpagina aan, om updates
te geven en om personeel te
werven.
Bijzonderheden?
LinkedIn wordt ook gebruikt door
zogenaamde headhunters, die
geschikte kandidaten zoeken voor
interessante functies. Sta er dan
ook niet van te kijken als u een
onverwacht aanbod krijgt om ergens anders te komen werken. Ook
staan er zeer veel vacatures op
LinkedIn waarop je kunt reageren.
Steeds mee bedrijven zoeken op
Linkedin naar geschikte kandidaten, in plaats van door middel van
traditionele vacature-advertenties.

Hoe meld ik mij aan?
1. Ga naar www.linkedin.com
2. Vul aan de rechterzijde onder
‘Join Linkedin Today’
3. Na het invullen van alle benodigde gegevens krijg je een e-mail
toegestuurd ter bevestiging. Klik
op de bevestigingslink.
4. Na het inloggen op LinkedIn
krijgt u een aantal vragen om in
te vullen en tevens ontvangt u op
basis van het e-mailadres en uw
locatie een aantal suggesties voor
mogelijke connecties.
En dan...
Nadat u hebt rondgekeken kunt u
op de homepage bovenin kiezen
voor ‘share an update’. Hier kunt
u een (zakelijke) update neerzetten. Door op share te klikken,
verschijnt het bericht bij al uw
connecties op de overzichtspagina.
Door bovenin met de muis op
‘profile’ te klikken, kunt u kiezen
voor ‘edit profile’. Vul het profiel
aan met de functies die u wilt vermelden. Zo kunnen oud-collega’s
u terugvinden en krijgen nieuwe
connecties een goed beeld van
uw carrière. Vergeet ook niet een
profielfoto en een goede headline
toe te voegen. Deze headline
krijgen mensen die zoeken direct
te zien. Op de homepage kunt u
aan de rechterzijde kijken bij ‘people you may know’. Op basis van
uw connecties en interesses zoekt
LinkedIn naar mogelijke vrienden,
oud-collega’s of zakenrelaties.
Gebruik: ruim 2 miljoen leden in
NL, groei: 2.000 leden per dag.
Nederland is het meest actieve
land met de hoogste participatiegraad in dit internationale zakelijke netwerk

• hoortoestellen
• gehoorbescherming
• zwem- en slaapdoppen

deciBel Hoortoestellen Mijdrecht
www.decibelhoor toestellen.nl
: @HoorbijdeciBel
: @deciBel Hoortoestellen Mijdrecht
: deciBel Hoortoestellen
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Google+

Geschikt voor:
Voorlopig alleen personen.
Wat kan ik er
mee?
Google+
is Google’s
poging om een
concurrent voor
Facebook neer te zetten. Met een
Gmail-account (ook van Google)
kun je een profiel aanmaken.
Bijzonderheden?
Google+ werkt met kringen. Aan
deze kringen voegt men vrienden,
collega’s of kennissen toe. Wie
een update of foto plaatst, kan
deze versturen aan alle kringen, of
slechts aan een enkele of een paar
kringen. U kunt dus heel gericht
communiceren met uw connecties.
Via ‘sparks’ kunt u nieuwsberichten zoeken, lezen en delen met
je kringen. In de ‘hangout’ kunt
u mensen uitnodigen en gebruik
maken van audio, video en chat.
Bedrijven kunnen nog geen profiel
aanmaken op Google+, hier wordt
nog mee geëxperimenteerd.
Hoe meld ik mij aan?
1. Ga naar www.google.com/+
2. Klik op de button ‘aanmelden’
rechtsboven.
3. Vul het e-mailadres en wachtwoord in van uw Gmail account.
4. Waarschijnlijk krijgt u de
melding dat Google+ zich nog in
de testfase bevindt. Helaas! Maar
laat u op de hoogte houden door
uw e-mailadres achter te laten.
En dan...
Mocht u wel een account kunnen

A-side media

Internetbureau A-side media BV
uit Mijdrecht is specialist op het
gebied van websites en drukwerk.
De laatste jaren heeft het bedrijf
een grote groei meegemaakt en
telt het inmiddels mee als één van
de belangrijkste internetbureaus
van Nederland. Naast vele klanten
uit de regio, werkt het bureau ook
voor landelijke en internationale
ondernemingen. Grote websites,
complete webshops met online
betaalmodules, zoekmachineoptimalisatie, Google Adwords,
efficiënter werken via online
systemen, hosting en domeinnaamregistratie; A-side media verzorgt
van A tot Z de online strategie
voor bedrijven. Social media is
daar inmiddels ook een belangrijk
onderdeel van. Heeft u een bedrijf
en wilt u ook vertegenwoordigd
zijn op de diverse social media
platforms? Of wilt u weten waar

aanmaken, dan bent u waarschijnlijk iemand die al zeer actief is op
dat gebied. Zoals u zult merken
na het inloggen ziet u direct
de statusupdates van vrienden.
Deze vrienden zijn verdeeld over
kringen (zoals kennissen, collega’s,
familie, vrienden, sportmaatjes).
Als u een persoon toevoegt aan
een kring, krijgt de ander daar
melding van. Daarbij valt op dat
hij/zij jou niet hoeft te accepteren
in de eigen kring. Zo bepaalt ieder
voor zich of zij de update van een
ander wil zien.

Tips:
1. Probeer profielen zo compleet
mogelijk in te vullen. Zo weten
mensen u sneller te vinden. Een
profielfoto werkt altijd goed.
2. Denk goed na voordat u iets
op internet plaats. De meeste
profielen zijn na het aanmaken
openbaar. U kunt bij ‘instellingen’
of ‘account’ meestal kiezen voor
een afgeschermd of deels afgeschermd profiel.
3. Maak in uw statusupdate
gebruik van zogeheten URLshorteners, oftewel link-verkorters. Veel internetpagina's hebben
enorm lange URL's die onnodig
veel ruimte innemen in de 140
tekens van uw boodschap. Kopieer
de lange naam in zijn geheel, ga
vervolgens naar (bijvoorbeeld)
www.a-url.nl en plak de hele link
in het venster. Boven het venster
verschijnt in blauw een nieuwe
link, maar veel korter. Knip en
plak deze in uw boodschap, zodat
u meer ruimte hebt.

JA
SOCIAL MEDIA

MAAR HOE?

Bel A-side media
0297 - 38 52 52
www.a-side.nl

er nog mogelijkheden liggen voor
uw bedrijf om zich te positioneren
in de markt? A-side media helpt
u graag bij het uitzetten van een
sterke online strategie voor uw
bedrijf. Neem vrijblijvend contact
op via info@a-side.nl of 0297385252. Voor meer informatie
over A-side media kunt u ook de
website www.a-side.nl bezoeken.
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Twitter

Geschikt voor:
Personen en bedrijven.
Wat kan ik er
mee?
Op Twitter
kun je alleen
korte berichten plaatsen
van maximaal 140 karakters. Het
wordt gebruikt door mensen om
allerhande updates te plaatsen over
zaken die ze meemaken, interessant vinden en willen delen met
andere ‘twitteraars’. Vind je de
‘tweets’ van een persoon interessant, dan kun je deze ‘volgen’. Je
zult merken dat je vanzelf ‘volgers’
krijgt, mensen die jouw tweets
interessant vinden.
Bijzonderheden?
Twitter is tevens een goede manier
om op de hoogte te blijven van
nieuws en acties. Nieuws krijgt u
bijvoorbeeld door @groenevenen,
@0297online of @NOS te volgen.
Ook zijn er bedrijven op Twitter
vertegenwoordigt, zodat u op de
hoogte blijft van acties. Of wat
dacht u van telefoonaanbieders die
direct contact met u opnemen na
het tweeten over een slechte service van de provider. Desgewenst
zijn uw tweets af te schermen voor
de buitenwereld en alleen te delen
met volgers die u hebt geaccepteerd.
Hoe meld ik mij aan?
1. Ga naar www.twitter.com
2. Aan de rechterzijde ziet u drie
velden waarmee u zich kunt registreren voor een Twitteraccount.
3. U ontvangt een bevestigingsmail. Hierin staat een link waarop
u moet klikken om uw Twitteraccount te activeren.
En dan...
De eerste keer dat u inlogt wordt
gevraagd of u mensen wilt zoeken.
U kunt gebruik maken van de
dienst om uw e-mailadres en
wachtwoord in te vullen, waarna
uw adresboek gescand wordt op
mensen die reeds twitteren. Ook

worden er suggesties aangedragen
om mensen te volgen, denk aan
bekende Nederlanders. Als u een
profiel van een persoon bezoekt,
drukt u op ‘follow’ of ‘volgen’ om op
de hoogte te blijven van zijn of haar
updates. Uw eerste tweet plaatsen
gaat als volgt: log in op Twitter.
Bovenin staat een wit kader met
daarboven ‘Wat houdt je bezig’.
Hier kunt u een bericht typen.
Rechts is te zien hoeveel tekens
u nog kunt gebruiken. Nadat uw
bericht af is, drukt u op enter. Uw
eerste tweet is nu een feit!
Uiteraard wilt u uw profiel (een
korte beschrijving van uzelf, uw
hobby's of uw bedrijf) op orde hebben. Klik rechtsboven in de donkergrijze balk op uw naam, vervolgens
kunt u ‘settings’ of ‘instellingen’
aanklikken. Daar ziet u de gegevens waarmee je bent aangemeld.
Kies bovenaan voor ‘profile’ of
‘profiel’. Hier kunt u een profielfoto
uploaden en meer vertellen over
uzelf, waardoor mensen u sneller
zullen gaan volgen.
Belangrijke termen
Twitter kent een aantal termen die
regelmatig terugkeren. De ‘@’ vertegenwoordigt een account op Twitter.
De naam achter de @, bijvoorbeeld
@groenevenen, is de naam van het
account. Typt u in een bericht
@groenevenen, dan krijgt de redactie van De Groene Venen melding
dat zij genoemd is in een bericht.
RT betekent ‘retweet’. Dit gebruikt
u om een bericht, de tweet, dat door
iemand anders geplaatst is, door te
zenden naar uw eigen volgers: een
retweet.
Automatisch verschijnen de letters
RT voor het bericht.Ook komt regelmatig een hash-tag voor; een soort
label dat u aan een bericht hangt,
en dat vooraf wordt gegaan door
#. Bijvoorbeeld #slechtweer. Wie
de hash-tag aanklikt, krijgt je alle
berichten die ook dat label dragen.
Met name in televisie-uitzendingen
wordt zo’n tag vaak gebruikt.
Gebruik: 105 miljoen leden
wereldwijd; 400.000 leden in Nederland (juni 2011), waarvan ruim
160.000 actief.

Hyves

Geschikt voor:
Met name geschikt voor personen, maar ook voor bedrijven
Wat kan ik er
mee?
Hyves is net
als Facebook
een profielensite, maar
dan 100% Nederlands. Met name
de jongere leeftijdscategorie is
actief op Hyves. Je kunt er foto’s
delen, korte berichten uitwisselen
(krabbels), statussen delen, samen
met vrienden tv kijken (voeg
favoriete video’s toe en deel deze
met vrienden) en spots en merken
toevoegen aan je profiel (wat vind
jij interessant).
Bijzonderheden?
Hyves is een speels en vrolijk
vormgegeven site. Mensen kunnen een eigen profiel ‘pimpen’ en
bepalen welke achtergrondfoto en
kleuren ze willen gebruiken. Bij
het verzenden van berichten kan
men gebruik maken van (bewegende) icoontjes en smileys. Met
name door deze zaken spreekt
Hyves een jongere doelgroep
aan. Hoewel Facebook in razend
tempo groeit in Nederland, heeft
Hyves nog wel altijd meer unieke
Nederlandse leden dan Facebook.

Facebook

Geschikt voor:
Personen en bedrijven.
Wat kan ik er
mee?
Facebook is
veruit de grootste zogeheten
profielensite
om in contact te blijven met vrienden. Je kunt vrienden uitnodigen,
en vervolgens berichten bij elkaar
achterlaten. Dat kan openbaar
(op de ‘wall’ of ‘prikbord’) of privé
(door berichten te sturen). Met
een statusupdate laat u al uw
vrienden weten wat u bezig houdt.
Zij kunnen hier vervolgens weer
op reageren. Ook kunt u foto’s
van vrienden bekijken en eigen
fotoalbums aanmaken. Hierin kunt
u vrienden ‘taggen’; de naam van
de persoon op de foto wordt dan
zichtbaar. Zo kunnen vrienden
van vrienden weer doorklikken en
ontdek je op die manier misschien
oude bekenden. Met de knop ‘Vind
ik leuk’ kunt u aangeven dat u
foto’s, groepen, reacties, statusupdates en pagina’s leuk vindt.
Zo'n ‘like’ verschijnt dan op uw
persoonlijke wall of prikbord, en
ook bij anderen tussen de statusupdates. Ook bedrijven kunnen
pagina’s aanmaken. Zo kunnen
restaurants bijvoorbeeld hun vaste
gasten op de hoogte houden van
acties of een nieuwe menukaart.
Bijzonderheden?
Facebook kent vele extra functies. Zo kun u aangeven op
welke locaties u bent, vrienden
uitnodigen voor evenementen en
aparte groep-en aanmaken voor
uw interesses. Ook zijn er diverse
spelletjes om met vrienden uit uw

Facebook trekt echter wel meer
Nederlandse bezoeken aan dan
Hyves.
Hoe meld ik mij aan?
1. Ga naar www.hyves.nl
2. Klik rechtsboven op ‘Geen
account? Meld je gratis aan’
3. Kies voor een persoonlijk of
zakelijk profiel
4. Vul alle velden in
5. Er wordt een bevestigingsmail
gestuurd. Klik de link aan om uw
account te bevestigen.
En dan...
Na het inloggen op www.hyves.nl
kunt u vrienden gaan zoeken. De
site zal ook vrienden voorstellen
en ook hier kunt u uw adresboeken
laten doorzoeken voor vrienden
die al op Hyves zitten. Via de
homepage kunt u een statusupdate
plaatsen. Dit kan ook door rechtsboven op uw naam te klikken en
vervolgens op uw persoonlijke
pagina bovenaan een statusupdate
neer te zetten. Krabbelen (berichtjes schrijven) kan door één van uw
vrienden aan te klikken. Op zijn/
haar profiel kunt u helemaal links
onderin een berichtje typen. Door
te klikken op ‘verstuur’ plaatst u
een krabbel.
Gebruik: 9 miljoen leden in NL,
bereik van 66% onder Nederlandse internetters.

vriendenlijst te spelen. Hoe meld
ik mij aan?
1. Ga naar www.facebook.com.
2. Vul de velden aan de rechterzijde in en klik op de groene knop
‘registreren’.
3. U ontvangt een bevestigings
e-mail. Klik op de bevestigingslink
in deze e-mail.
4. Na het klikken op de link kunt
u op de website uw profiel verder
invullenl. U krijgt direct suggesties voor vriendschappen (op
basis van onder meer locatie,
leeftijd en interesses), maar u kunt
uiteraard ook uw adresboek laten
doorlopen door Facebook door uw
e-mailadres en wachtwoord achter
te laten.
En dan...
Nadat u een beetje hebt rondgeklikt kunt u naar de homepage
gaan. Hier staan alle statusupdates van vrienden. Bovenin staat
een klein kader met grijze rand.
Hierin staat ‘Wat ben je aan het
doen’, hier kunt u iets typen. Nadat
u iets hebt ingevuld, drukt u op de
enter-toets en uw eerste statusupdate is een feit. Boven datzelfde
kader staat ook ‘foto’. Door hier op
te klikken kunt u een enkele foto
of compleet foto-album uploaden.
Belangrijke termen
Like(n)/Vind ik leuk, hiermee
geeft u aan dat u berichten of
statusupdates interessant vindt.
De term ‘taggen’ houdt in dat u
mensen kunt aanwijzen in foto’s.
De namen van deze personen
verschijnen dan bij de foto. Deze
personen krijgen ook melding dat
zij ‘getagd’ zijn in een foto.
Gebruik: 600 miljoen leden wereldwijd, 4,3 miljoen leden in NL.
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Word follower en
maak kans op
een gratis
knipbehandeling
Backstage hairfashion
Dorpsstraat 74b
Mijdrecht
0297-241552

Verruimde openingstijden

Recreatief zwemmen!
Zwemmen • Zwemles • Kinderfeestjes • Fitness • Wellness

wijbrengenjeinbeweging!
website: www.optisport.nl/rondevenen
email: zwembadderondevenen@optisport.nl
twitter: @OptisportDRV
facebook: http://www.facebook.com/OptisportDRV
TWID: optisportrondevenen.twid.com
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

CCTV Security

Mobiele camera voor tijdelijke beveiliging
Nadat we op grote schaal onze woningen, winkels en bedrijven van alarmsystemen hebben voorzien om ongewenste bezoekers buiten de deur te houden, worden er nu ook op tal van plaatsen camera’s geplaatst. Die maken
het mogelijk om toezicht te houden, zowel in de openbare ruimten zoals pleinen en straten, als ook in het particuliere domein bij woningen, winkels en bedrijven. Bij CCTV Security hebben ze nu ook twee Mobiele Camera Units
(MCU’s) ontwikkeld.“Hiermee bieden we de mogelijkheid van tijdelijk cameratoezicht bij evenementen en dergelijke,” aldus Jeroen Homan, directeur van Homan Beveiliging in Mijdrecht.
“In toenemende mate is cameratoezicht een aanvullende dienst op
de alarmeringssystemen voor zowel
bedrijven als particulieren,” zegt Jeroen. “In feite is de camera een uitbreiding op het alarmsysteem. Enkele
jaren geleden heeft de gemeente een
groot aantal camera’s in de dorpskern van Mijdrecht laten plaatsen.
Die beelden komen op een centrale
meldkamer in Utrecht binnen. CCTV
Security is zelf betrokken bij de
beveiliging van het bedrijventerrein
in Mijdrecht. In opdracht van de
Stichting Beveiliging Bedrijventerrein
De Ronde Venen en de Vereniging
Industriële Belangen (VIB) zijn hier
een dertiental camera’s geplaatst.
De beelden komen bij ons binnen
en worden opgeslagen. We zijn druk
bezig om een speciale ‘control room’
in te richten, waar we de registraties
kunnen volgen. Het is de bedoeling
dat we dan van hieruit eventueel ook
de alarmopvolging kunnen aansturen. Dat wil zeggen dat we bij een
calamiteit, afhankelijk van wat er aan
de hand is, alarmopvolging, politie
of brandweer kunnen waarschuwen.
Omdat we alle hoofdstraten van het
industrieterrein in beeld hebben kunnen we ook snel handelen.”
De beelden van de camera’s worden
door een computer opgenomen.
Jeroen: “Je kunt die computer koppelen aan een monitor, zodat je de beelden van alle camera’s kunt bekijken.
Voor bedrijven zijn er zelfs systemen
waarbij je met de juiste wachtwoorden ook vanaf een andere plek, bijvoorbeeld thuis, of via je smartphone
de beelden kunt bekijken.
Privacyregels
Cameratoezicht is aan strenge regels
gebonden, teneinde te voorkomen
dat toevallige voorbijgangers in hun
privacy worden aangetast. Jeroen:
“Zo moet het feit dat er cameratoezicht is, ook altijd gemeld worden. Je
ziet bij een winkel altijd een bordje
waarop staat dat men met cameratoezicht werkt. Hetzelfde zie je hier
in Mijdrecht in het dorp. Een ook bij
de invalswegen van het industrieterrein staan bordjes waarop staat dat
er cameratoezicht is. Uiteraard is
ook het gebruik van de beelden aan
regels onderworpen en mag je die
niet zomaar overal voor gebruiken.
De politie heeft wel het recht om de
beelden die wij hier opgeslagen hebben te vorderen. Wanneer dat voor
bepaald onderzoek nodig is, kunnen
zij dus over het materiaal beschikken.”
Jeroen maakt onderscheid tussen
toezicht op de openbare ruimte en
toezicht in het particuliere domein.
“Er is nog geen goede wettelijke regeling hoe je met opgeslagen beelden
om moet gaan. We werken met een
BRL ofwel een Beoordelingsricht-

lijn. Daarin staat bijvoorbeeld dat je
opnamen in het particuliere domein
langer mag bewaren dan die van het
openbare domein.”
Mobiele camera
CCTV Security heeft geheel in eigen
beheer een mobiele camera ontwikkeld. “Zo’n Mobiele Camera Unit
(MCU) zit in een aanhangwagentje
dat je zo achter je auto of je bestelbus kunt koppelen. Je rijdt er mee
naar het object dat tijdelijk beveiligd
moet worden. In de aanhanger zit
een eigen stroomvoorziening, zodat
je niet afhankelijk bent van stroomtoevoer van elders met ellenlange
kabels en dat je ook sabotage uitsluit.
De unit bevat een telescoopmast
die we uit kunnen schuiven tot zes
meter hoogte. Op de mast zitten vier
camera’s die op afstand te bedienen
zijn. Ook zitten er vier Xenon lampen
op, zodat ook wanneer het donker is
de omgeving in het licht gezet kan
worden. De opdrachtgever heeft de
mogelijkheid om zelf in te loggen
en de beelden te bekijken. Maar hij
kan het ook aan ons over laten. De
camerabeelden worden dan naar
onze control room gezonden. We kunnen ook nog detectielijnen om het te
bewaken object aanleggen waarvan
het signaal ook bij ons in de ‘control
room’ terecht komt. We beschikken
momenteel over meerdere units.”

Tijdelijke bewaking
Jeroen benadrukt dat de units
worden ingezet bij tijdelijke bewaking. “Je kunt dan denken aan een
parkeerterrein bij een evenement.
Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse
AJOC festival, waar een tijdelijk
parkeerterrein is ingericht op
weiland-en waar normaal gesproken
geen verlichting aanwezig is. Maar
het kan uiteraard ook op het terrein
van het evenement zelf. Onze MCU
heeft ook gestaan in een probleemwijk in Maastricht en bij een bedrijf
in Drenthe waar veel koperkabels
waren opgeslagen. Je kunt ook denken aan kortlopende acties, zoals een
transport met een kostbare lading,
dat gedurende het weekend even
ergens geparkeerd moet worden.”
Jeroen Homan is er van overtuigd
dat cameratoezicht steeds meer zal
toenemen. In Londen heeft een op de
drie huishoudens een camera beveiliging. “Zover zijn wij nog lang niet,”
stelt hij vast. “De benodigde techniek
wordt steeds betrouwbaarder en voor
veel bedrijven is permanent persoonlijk toezicht door bewakers vaak een
te kostbare aangelegenheid.”

CCTV Security is gevestigd aan de Handelsweg 12C in Mijdrecht. Telefoon 0297
255 235.
www.cctvsecurity.nl.

OPEN DAG
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 9.00-17.00 UUR

SEPTEMB

PAARDRIJMA ER
AND
Met het hele gezin genieten van een schitterende sport! Kijk voor
meer info

www.fnrs

MANEGE MARIA HOEVE
HH

Hoofdweg 85-c te Mijdrecht, tel. 0297 - 594466
Kom kijken op onze gezellige manege
en maak kennis met de manege paarden

.nl

op

Jeroen Homan: “De Mobiele Camera Unit is overal in te zetten.”

foto patrick hesse
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

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

1

Titel: De vertrouweling
Auteur: Hélène Grémillon
'Op de beurs vroeg de vertegenwoordigster van uitgeverij De
Bezige Bij of ik 'De vertrouweling'
al had gelezen. Dat had ik nog
niet, maar dat moest ik van haar
zeker doen! Ik heb een ongecorrigeerd leesexemplaar meegekregen en ben daar zondagmiddag in
begonnen. De rest van de middag
heb ik alleen maar gelezen, ik
moest gewoon door! Het verhaal
kent eigenlijk twee lijnen, één in
het heden en één in het verleden.
Na het overlijden van haar moeder
krijgt redactrice Camille naast
condoleancebrieven een brief met
een deel van een verhaal, van een
onbekende afzender. Dit verhaal
speelt zich af in de oorlog, en
stopt voordat het af is. Meerdere
brieven volgen en langzamerhand
vallen steeds meer puzzelstukjes
op hun plaats. Het boek leest heel
gemakkelijk, het verhaal is heel
boeiend en ik werd erg verrast
door het einde!'
gelezen door marianne ten thije

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

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

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

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

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

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

Zwarte Goud
Deze week in 2ThePoint:
Gemeenteraad voorgelicht over
tekort, Zwembad genomineerd,
Culinaire Venen, bezoekje aan
de Watertoren en Monumentendag op het Fort in Amstelhoek.

Boeken Tip 5...

Ik herinner me heel goed de
woorden van mijn boekhouder, toen
recessie nummer 1 een beetje op
z’n einde liep. Ze zei “Viv, je moet
zorgen dat je 2011 overleeft, want
in 2012 komt de groei er weer
in”. Die woorden heeft ze maar
teruggenomen aangezien we weer
dagelijks horen dat het economisch
alleen maar slechter gaat. Afge-

Met bonzend hart 		
Willem Nijholt
Hella S.
Haasse
(1918) en
Willem Nijholt (1934)
werden beiden geboren
op Java en
brachten
hun kindertijd door in
Nederlands-Indië. Hella vertrok
in 1938 naar Nederland om te
studeren. Willem maakte als kleine
jongen in Indië de oorlog mee. Hij
belandde in een Japans interneringskamp en kwam pas eind 1945
vrij. Hun leven lang delen zij de
liefde voor hun geboorteland met
elkaar.
In 2004 begon Willem Nijholt zijn
herinneringen op de schrijven.
Hij schrijft over het paradijselijke
Indië en zijn aangrijpende kampervaringen, over zijn liefde voor
het toneel en het omgaan met een
ernstige ziekte. In de meeslepende
verhalen die hij Hella S. Haasse
vertelt, bewondert hij en maakt hij
zich boos, beide met bonzend hart.
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De gulden middenweg
Annabel Lyon
In het oude
Macedonië
krijgt de
dertienjarige
Alexander
les van Aristoteles. Eens
moet hij een
groot leider
worden en
daarvoor
wordt hij
zowel fysiek als mentaal klaargestoomd. Voor de buitenwereld is
hij een intelligente en onstuimige
jongen, maar tijdens de privélessen
ziet Aristoteles ook zijn kwetsbare

zien van het handelen en ondernemen heb ik van het economische
wereldje geen kaas gegeten. Het
schoolvak economie had ik meteen
na een mager cijfertje ingeruild
voor Duits (ook een bar slechte keus
achteraf). Dus van gekelderde aandelen zal ik nooit last krijgen. Wat
ik wel merk is dat veel producten
duurder zijn geworden. Tanken is tegenwoordig een sport, altijd kijken
waar het nog goedkoper kan, maar
ook brood en chocolade zijn in prijs
gestegen. Ik denk dat niemand er
een boterham minder om eet, maar
toch hebben we het allemaal liever
goedkoper toch?
Laatst kopte er een artikel in de
krant iets wat direct met ons te
maken heeft: “Bakkie leut wordt
luxeproduct”. Tegenwoordig wordt
een kop koffie een kop vloeibaar
goud genoemd en ze hebben gelijk;
de boontjes worden steeds duurder.
Het op twee na meest verhandelde

en eenzame kant. De wijsgeer zet
zich met hart en ziel in om Alexander lessen over goed leven bij te
brengen, maar het kost hem moeite
tot zijn leerling door te dringen. Zes
jaar lang komen de werelden van
Aristoteles en Alexander samen: ze
botsen vaak, maar tussen de man en
de jongen ontwikkelt zich een bijzondere vriendschap.
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Saladedagen 		
Knof
'De tune
van
Knightrider
klonk en in
een reflex
haalde
ik mijn
telefoon
tevoorschijn en
keek wie
het was.
Terwijl ik het deed, wist ik dat ik
een fout maakte. Een grote fout.'
Als zijn vrouw zwanger raakt, ziet
Lennart verontrust aan hoe zijn
leven overhoop gehaald wordt.
Wanneer zijn baas hem een unieke
kans biedt om promotie te maken,
vlucht hij in zijn werk. Terwijl
Lennart overuren draait, eist het
thuisfront steeds meer zijn aandacht
op. Verscheurd door ambities, liefde
en onzekerheid struikelt hij van
kantoor naar huis, van pufclub naar
verloskundige. De problemen stapelen zich verder op als hij de verleidelijke Karlijn ontmoet. Lennart
ondervindt dat je in het spitsuur van
je leven beter beide handen aan het
stuur kunt houden.
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Winnen 			
Hans van Breukelen
Het beste
uit jezelf
halen
bereik
je door
de juiste
instelling.
En daar
heb je dus
zelf invloed op.

product ter wereld steeg de afgelopen maanden in prijs met maar
liefst met 30 procent! Waardoor
komt dit?
Als eerste de groeiende vraag naar
koffie en beperkte voorraden. Wereldwijd stijgt de koffieconsumptie
met 2 procent! Het land dat hier de
grootste invloed op heeft is China.
Net als de Beaujolais die elk jaar
weggekaapt wordt en de populaire champagnes, is ook koffie een
trendy product onder de Chinese
bevolking. Vooral de Chinese jeugd
vindt koffiedrinken stoer omdat het
de associatie oproept met de “westerse levensstijl”. De koffiesector
verwacht dat de koffieconsumptie in
China de komende drie jaar verdubbelt tot 120.000 ton per jaar. Dat
zijn heel veel bakkies!
Een andere grote oorzaak zijn veel
mislukte oogsten in productielanden
door verandering van het klimaat.
De oogst wordt aangetast door

In 'Winnen' schrijft Van Breukelen
over mentale vaardigheden en heeft
hij praktische tips om je te ontwikkelen tot topspeler. Het gaat om
passie, overtuiging, regels, vitaliteit,
strategie, bruggen bouwen en communicatie. Specifiek voor voetballers biedt dit boek de kans om onder de knie te krijgen wat er - naast
excellente technische, tactische
en fysieke vaardigheden - nodig is
om de top te bereiken. Ouders van
jonge voetballers en coaches krijgen
inzicht in hoe zij dit leerproces
kunnen beïnvloeden. Maar eigenlijk
is 'Winnen' een praktische leidraad
voor iedereen die een optimale
prestatie wil leveren.

5

Dubbele stilte 		
Mari Jungstedt
Het is
eind juni
en het
echtpaar
Andrea en
Sam gaat
samen
met twee
bevriende
stellen
een weekend weg.
Eerst naar het eiland Fårö, waar ze
het Ingmar Bergman-filmfestival
zullen bezoeken. De verwachtingen
zijn hooggespannen. Maar eenmaal
op het filmfestival aangekomen
gooit één smsje voor alle drie de
stellen alles overhoop. Een lang
verborgen geheim komt aan de
oppervlakte en vakantieplezier
maakt plaats voor oncontroleerbare
woede. De gevolgen zijn verschrikkelijk – en dodelijk. Alleen twee
zeer ervaren Gotlandse politiemensen kunnen deze opengetrokken
beerput weer dichtgooien: inspecteur Anders Knutas en zijn collega
Karin Jakobsen.

droogte of juist te veel regen.
En in Colombia, na Brazilië de
grootste koffieproducent, hebben
veel boeren de afgelopen jaren hun
verouderde koffieplanten vervangen. Een plant gaat ongeveer 15
jaar mee, maar een jonge koffieplant biedt pas een goede oogst na
drie jaar. Daardoor kwam vooral
Colombia met een lagere koffieoogst. Het is de vraag of het aanbod
van koffie weer toe gaat nemen.
Misschien duurt het nog even, maar
ik drink er tot die tijd geen bakkie
minder om!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick hesse

Gelijkgestemdheid (eendracht) in hartje van Abcoude

De Eendracht: Nice to meat you!
Elk dorp of stadje heeft een locatie die je gerust als het epicentrum van de gemeente kunt aanmerken. Een
soort baken, een herkenningspunt, een plek waar vrienden bij elkaar komen, om er te blijven of als vertrekpunt naar elders. Vanavond bevind ik me bij zo'n baken. In onze pittoreske deelgemeente Abcoude is dat
namelijk zonder meer De Eendracht, gelegen in het centrum, nèt over de brug. Voor een ieder wijd en zijd
bekend. Ik ben vanavond uitgenodigd door Aernoud van der Meulen, die er de scepter zwaait. Sinds een paar
maanden waait er namelijk een nieuwe frisse wind door De Eendracht, waarbij Aernoud het gezicht is geworden van de Eendracht Nieuwe Stijl. Of zoals Aernoud het zelf mooi omschrijft: een ècht mooi Grand Café, met
de daarbij behorende uitstraling. De eerste veranderingen zijn al bij binnenkomst duidelijk zichtbaar: de donkere kleuren hebben plaats gemaakt voor wit en een sjieke kleur rood, waarmee de locatie enorm is opgefrist.
Ik ben vanavond op pad met vriendinnetje Kim (wees gerust; ondanks dat Kim een aantrekkelijke verschijning
is, gewoon vriendin en mijn vrouw weet hier van). Toch delen we een passie... die voor Engelse TV-series! En
doordat Kim een geboren Engelse is, brengt zij me altijd op de hoogte van de nieuwste series.
Nadat we hartelijk ontvangen zijn
door Aernoud (we blijken dezelfde
kapper te hebben), worden we voorgesteld aan de sympathieke chef-kok
Sander Vos, die gepassioneerd vertelt over de kaart, die geen honderden menuutjes bevat, maar gewoon
op een dubbelzijdig A4 gepresenteerd wordt. Wat vooral opvalt aan
het nieuwe concept: Qualty Meat.
Volgens Sander praten we dan over
de unieke smaak van mals en sappig
vlees uit Noord-Amerika, afkomstig
van runderen die buiten leven en
het verste gras en kruiden van de
weiden eten. Als eindvoer krijgen zij
graan, alleen dan krijg je rundvlees

van de hoogste kwaliteit. Door zijn
malsheid en smaak onderscheidt het
rundvlees uit de VS zich van ander
vlees uit Europa en Zuid-Amerika.
Ik moet eerlijk bekennen, het water
loopt me de mond uit. Gelukkig is
ook Kim een liefhebster van vlees
en dus hebben we onze keus al snel
gemaakt.
We beginnen met zacht gegaarde
lamsbout met tomatensalade. Die
vind je niet op de kaart, maar
hoort bij het driegangen weekmenu,
dat –zoals de naam al doet vermoeden– wekelijks verandert. Buiten
dat het er fantastisch uitziet, smaakt

het ook verrukkelijk. Als tweede
gerecht krijgen wij een tussengerecht in de vorm van prima preisoep,
heerlijk deze smaak wisseling.
Nog niet zo lang geleden, op een van
spaarzame mooie zomeravonden,
had ik na een heerlijk motortoerritje
met een van mijn beste vrienden het
terras opgezocht van De Eendracht.
In het avondzonnetje, met zicht op
alles wat er om ons heen gebeurde,
genoten wij van een heerlijk sateetje. Dat vind ik nou het mooie van De
Eendracht: het kan allebei.
Dan is het tijd voor ons hoofdge-

recht: New York strip loin (entrecôte), een mozzarella taartje,
ratatouille en zwarte wortelmousse.
Huhh?? Ja echt! Zwarte wortel, ik
had er nooit van gehoord en was dus
erg nieuwsgierig. Samen met friet
en pepersaus en zelfgemaakte bearnaisesaus een geweldige maaltijd.
De entrecote smaakt in een woord
perfect en is heerlijk mals, zo zacht
als boter.
Zowel Kim als ik zitten echt te genieten en ondanks de maandagavond
is de tent lekker gevuld en de sfeer
optimaal. Na al dit lekkers laten

De Eendracht
Hoogstraat 37
1391 BR Abcoude
T 0294 28 72 11

info@deeendracht-abcoude.nl
www.deeendracht-abcoude.nl

we ons overhalen tot een wederom
superdessert: zelfgemaakte brownies
en mango-ijs. Kim, zo'n beetje expert
op het gebied van brownies weet
het dessert naar waarde te schatten.
Met een brede glimlach kijken we
elkaar aan en is het voor het eerst
deze avond even stil. Na een lekkere
bak koffie is het tijd om op huis aan
te gaan, we danken Aernoud voor de
geweldige gastvrijheid en ik beloof
snel terug te komen. Stiekem hoop
ik op een mooie herfst, dan kan in
nog mooi even het terras meepikken
aan het eind van een toerritje.

Chefkok Sander Vos en Aernoud van der Meulen

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Door Valérie Sambrink Sanderink

Go Go’s, Smurfen
en ander tuig

DE HOBBY VAN...

“We zijn slechts op aard’
om te consumeren”,
verzucht ik somber
tegen mijn zoon na het
zien van het zoveelste
reclameblok. Soms vliegt het me
ineens aan; AANBIEDING! ACTIE! KOOP! SPENDEER! Deze
boodschappen bulderen de hele
dag tegen je aan via radio, tv, krant,
billboard, internet. Kortom, eigenlijk overal waar je kijkt wordt er
een beroep gedaan op je hebzucht
en de inhoud van je portemonnee.
Nu ben ik een grote mevrouw die
precies weet wat ze uit moet geven, maar dit bombardement wordt
ook met precisie uitgevoerd op
kleine kinderen. Dorakoeken, Samson & Gertboterhamworst en Mega
Mindyshampoo zorgen ervoor dat
de kleine dreumes ook inspraak
opeist over de inhoud van de boodschappenkar. Alsof dat nog niet erg
genoeg is, zijn er sinds jaar en dag
de spaaracties van de supermarkten. Voetbalplaatsjes, Smurfen,
Pokémonkaarten, Disneyprullaria,
Bengels & GoGo’s trekken een
zware wissel op de standvastigheid
van de bewust opvoedende ouder.
Iedereen die weleens heeft gereisd
in een derdewereldland, kent waarschijnlijk het verdrietige verschijnsel van de zwerm bedelende kinderen om je heen. Een afschuwelijke
ervaring dat zielige kinderen met

Daniël en Jonah met hun GoGo
grote ogen een beroep doen op je
gulheid. Vaak flitst dat beeld mij
voor de ogen als ik de supermarkt
verlaat en het kluitje weldoorvoede
om spaaractieprullaria smekende
kids zie.
Hoewel mijn zoon ondertussen
gelukkig te oud is om met deze
gekte mee te gaan (voor pubers
zijn dat weer andere dingen)
brengen tegenwoordig de leerlingen van Dorpsacademie Mus &
Muzen de rages mijn leven binnen.
Ik probeer dan altijd in mijn
kunstknutsellessen van de nood een
deugd te maken en de prulletjes
te integreren in een knutselwerk.
Een voetbalplaatjesmuseum, een
Smurfendorp, een 3D Disneyschilderij, alles om de eigen creativiteit
weer in werking te zetten.
Afgelopen vrijdag werd er een
schilderpartijtje op de Dorpsacademie gehouden.
Dertien stuiterende mannetjes

Cas de Boer maakt voorwerpen van tweedehands materialen:

“De ridder is gemaakt van een oud
bed, plaatstaal en een trekhaak”
Leven in je eigen gemaakte kunstwerk, dat is wat Cas de Boer en zijn vriendin Sabina Coelho elke dag doen.
Wat begon met het maken van kleine kunstwerken als schilderijen met olieverf, mondde uit in een veel groter project. Al zeven jaar lang klussen Cas en Sabina aan hun huis. Van de kapstok tot de badkamer en van
de open haard tot het terras. Vrijwel alles in en om het huis heeft Cas zelf gemaakt. Een groot pronkstuk is
de ijzeren ridder in de tuin. Cas: “Bijna alles wat je ziet, is gemaakt van tweedehands materialen.”
Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (14)
en hond Alfan.
kwamen een kunstwerk bij mij
maken. In overleg met de jarige
hadden we voor het thema de
Ruimte gekozen en er zou naast
geschilderd ook geplakt en geknutseld mogen worden op het canvas.
De achtjarigen gingen
enthousiast
aan de slag
tot er ineens
ruzie uitbrak
tussen een
tweeling
om een
GoGo. Dat
kleine plastic
onding mocht
van het ene
broertje niet
gebruikt
worden door
de ander,
want de
GOGO was
van hen samen. Ze kwamen er niet
uit, dus ik bemoeide me er mee.
Terwijl ik ze vroeg wat ze gedaan
hadden met vorige spaaracties, en
waar bijvoorbeeld hun Smurfen
nu waren, kwamen alle andere
jongetjes er zich ook tegenaan
bemoeien. Alhoewel er binnen
deze groep fanatieke verzamelaars
waren, begonnen ze allemaal de
frutsels te relativeren.
“Ah joh, die Smurfen zijn toch ook
allang weggooid.”“Ik kijk nooit
meer naar mijn voetbalplaatjes,
weet niet eens waar ze liggen:”
En vooral: “Kijk dan hoe mooi die
GoGo op dat schilderij staat, hij
hoort daar!” (dat was volkomen
waar).
Het wonder geschiedde; het boze
broertje liet de zaak rusten, de jongens gingen weer lief aan de slag
en de GoGo vliegt nu voor altijd in
zijn ruimteschip op het schilderij.

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

Automonteur Cas komt uit een
creatief gezin, toch zijn er maar
weinig familieleden zo handig als
hij. Zijn passie voor kunst begon al
tijdens zijn schooljaren. Zeven jaar
geleden kocht hij samen met zijn
vriendin een woning in De Hoef.
Het huis was oud en versleten en
eigenlijk onbewoonbaar. Cas: “Er
moest ontzettend veel gebeuren
om het ons naar ons zin te maken.
Samen besloten we toch het huis te
kopen en aan de slag te gaan. Twee
jaar lang reisden we bijna elke avond
en elk weekend van Amstelveen naar
De Hoef. De keuken hebben we kant
en klaar gekocht en voor de aanbouw, het dak en overig zwaarder
werk waar hulp bij nodig was hadden
we een aannemer in dienst, maar
verder hebben we alles zelf gedaan.
De open haard in de woonkamer,
het trappengat, de badkamers, het
terras, de vloer, alle wanden, het plafond, het konijnenhok, de waterput
in de aanbouw en elke kast is door
mij gemaakt of in ieder geval onder
handen genomen. Na twee jaar was
het huis bewoonbaar, maar nu –
zeven jaar na aankoop – ben ik nog
steeds druk bezig met klussen. In de
badkamer beneden moet er nog het
een en ander aangesloten worden
en afgewerkt worden. Ook de vooren achtertuin en de zelfgemaakte
Finse sauna vragen nog wat werk
en ik zou graag een eigen barbecue
willen maken, maar het einde is nu
wel in zicht. Van de winter wil ik dan
ook graag weer mijn hobby’s ijzer
smeden en schilderen oppakken. Dan
heb ik daar weer tijd voor.”
De ridder
Cas’ favoriete materialen zijn
voornamelijk verf, hout en ijzer.
Dat is terug te zien in zijn woning,
maar ook in zijn kunstwerken. Naast
gebruiksartikelen als kasten, maakt
Cas ook al jaren kunstwerken. Met
de koop van het huis is dit wat naar
de achtergrond verdwenen, maar hij
kan niet wachten om het weer snel
op de pakken. Cas: “In mei hield ik
tijdens de kunstweek een expositie
bij de ING Bank. De schilderijen die
ik maak zijn erg uiteenlopend. Zo
heb ik een oldtimer gemaakt die op
het werk hangt, maar ook een beetje
provocerende schilderijen van vrouwenlichamen. Ik maak eigenlijk alles
wat in mij opkomt. Ik gebruik geen
bestaande afbeeldingen of voorbeelden, alles gaat uit het hoofd.” Extra
opvallend zijn de ridder in de tuin en
de smeedijzeren krokodillenkop in
zijn woonkamer. De lamp in de vorm
van een krokodillenkop stond gedurende de expositie bij een dierenwin-

Cas de Boer: “Ik maak eigenlijk alles wat in mij opkomt. Ik gebruik geen bestaande afbeeldingen of voorbeelden, alles gaat uit het hoofd.” foto patrick hesse
kel. Cas: “Daar wilden ze hem graag
even hebben voor de show. Ik had
eerst bedacht om alleen een schedel
te maken, maar dat bleek toch een
beetje te kaal. Daarom heb ik ook
tanden gemaakt. Elke puntige tand
moest geslepen worden. Vervolgens
maakte ik ze rood, de kleur van
bloed en deed ik een rode lichtslang
in zijn bek. De ridder in de tuin was
te zwaar en onhandig om te vervoeren. Die heb ik tijdens de expositie
dan ook in mijn eigen tuin gehouden.
Wel had ik wat foto’s bij de expositie
gelegd. De ridder heb ik zo’n twaalf
jaar geleden gemaakt van een oud
bed en plaatstaal. Bij de romp zie je
het bedspiraal nog goed.” Lachend:
“Het uiteinde van het wapen is een
oude trekhaak. Je moet toch een
beetje creatief zijn. Hoewel de ridder wat roestig wordt en binnenkort
weer even een opknapbeurtje kan
gebruiken, trekt hij nog altijd veel
bekijks. We wonen aan het water en
daardoor komen er vaak wandelaars
en fietsers voorbij. Menig fietser
kijkt toch even om en soms stoppen
er zelfs mensen om een foto te maken. Met de avondvierdaagse in het
al helemaal feest. Dan zie je hordes
wandelaars de tuin inkijken. Mooi
hè? En dat voor dat ene beeld.”
Tweedehands
Bijzonder aan Cas is dat hij zoveel
mogelijk tweedehands materialen
gebruikt. Cas: “Ik wil dat het huis
een oude uitstraling heeft. Soms
gebruik ik wel nieuwe materialen
zoals het balkenplafond in de aan-

bouw, maar die geef ik met behulp
van o.a. wat verf en schuurpapier
een ouder uiterlijk. Net als het bed
in de slaapkamer beneden. Het bed
heb ik niet zelf gemaakt, maar wel
“oud” geschilderd. Grappig dat het
meer moeite kost om iets ‘oud’ te
maken, dan het als nieuw te houden.
Het ijzer haal ik uit de container
op het werk. Het hout komt overal
vandaan. Uit de winkel, via internet
of van afgedankte degelijke materialen van mensen die jammer genoeg
geen waarde meer van inzien en/of
niet handig zijn. Wij kunnen ze nog
in ieder geval een mooie tweede
leven geven, gewoon een kwestie
van fantasie laten gaan. Zo hebben
we in het Belgische Brugge een
mooi kozijn met raampjes gevonden. Het was oud en afgedankt,
maar niet stuk en dus geschikt voor
een tweede leven. Daar doe ik de
laadbak van de auto wel voor open.
Ook ben ik samen met mijn dochter
bezig van boomstammen een lamp
te maken. Ik maak dus van alles,
vooral wat betreft een oude klassieke uitstraling geven. Een strakke
nieuwbouwwoning is dan ook niets
voor ons. Daar zouden wij doodongelukkig van worden. Het liefst zouden
we in een huis in het bos willen wonen. Anders wel het andere uiterste
en dat is op een echte woonschip.
In De Hoef zelf ligt ook een zeer
mooi woonschip waar mijn vriendin
helemaal van droomt. Lekker vrij
en primitief. Maar voorlopig wonen
we hier prima; aan het water in ons
eigen expo kunsthuis.”
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De Club van…

Door Piet van Buul

Riet Veldman

Bij 'Blonde Lokken' staat het zangplezier voorop
Een paar jaar geleden werd in Abcoude het Zeemanskoor Ahoy opgericht. Het enthousiasme van de mannen sloeg al snel over naar hun
echtgenotes en partners. Omdat zij niet met de mannen mee mochten
zingen, besloot een aantal vrouwen om een eigen vrouwenkoor op te
richten. Riet Veldman is voorzitter en medeoprichtster van Vrouwenkoor Blonde Lokken. De naam van het koor heeft eigenlijk een dubbele
betekenis, zegt Riet.
“Nadat we besloten hadden dat het
koor zich zou gaan richten op het Nederlandse repertoire, hebben we een
link gelegd naar het prototype van de
blonde Nederlandse vrouwen,” vertelt
Riet Veldman, die tijdens het gesprek
wordt bijgestaan door medebestuurslid Wil van Blokland. “Vandaar de
naam ‘Blonde Lokken’. En eigenlijk
zit er nog een dubbele betekenis
achter, want we willen met onze zang
graag de mensen lokken om naar ons
te luisteren. En een beetje uitdagend
en misschien ondeugend, zeker ook
de mannen. We willen met onze
gezellige muziek mensen blij maken
en we worden er zelf ook erg vrolijk
van. Het vrouwenkoor Blonde Lokken
is begonnen in het voorjaar van 2007.
Inmiddels wordt er elke week op
woensdag gerepeteerd in de aula van
de Piusschool in Abcoude. Het koor
telt nu 22 leden. Daar mogen er nog
wel wat bij komen”, zeggen Riet en
Wil.
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is
“Bij de oprichting van zo’n koor komt
nog heel wat kijken,” aldus Riet. “Je
moet bepalen wat voor repertoire
je wilt gaan zingen. In ons geval
viel de keuze van meet af aan op de
Nederlandstalige liedjes. Dat is een
heel breed repertoire. Je kunt dan
denken aan de liedjes die we vroeger
allemaal kenden en thuis gezongen
hebben. En in de loop der jaren is er
een heel breed repertoire ontstaan.
Nummers van bekende zangers
en zangeressen die inmiddels voor
iedereen bekend zijn. Bij ons staat
het plezier in het zingen voorop. We
zijn allemaal amateurs en nauwelijks
zangtechnisch geschoold. Maar elk

Sportnieuws
Mijdrecht

Argon speelt tweede
ronde KNVB beker
Op woensdag 21 september speelt
Argon voor de tweede ronde van
de KNVB beker thuis tegen Almere
City FC dat uitkomt in de eerste divisie. Aanvang van de wedstrijd op
sportpark Argon aan de Hoofdweg
in Mijdrecht is 20.00 uur.
Argon bereikte de tweede ronde
door met 0-5 te winnen van derde
klasser VCK uit Koudekerke.
De toegangsprijs voor deze bekerwedstrijd is laag gehouden, 5 euro.
Jeugd tot 16 jaar gratis. De leden-,
sponsor- en seizoenpasjes zijn voor
deze bekerwedstrijd niet geldig.

vogeltje zingt zoals het gebekt is
en dat geldt dus ook voor ons. We
hebben ook helemaal geen ambitie
om moeilijke en ingewikkelde stukken ten gehore te brengen. Gewone
liedjes die iedereen mee kan zingen,
waar we zelf plezier aan beleven en
waarmee we tijdens onze optredens
ook een gezellige sfeer kunnen
creëren.”
Enkele leden van het koor vormen
een muziekcommissie. Die bespreken
het repertoire en zoeken naar nieuwe
nummers. Dat wordt dan met de
dirigent besproken en in goed overleg
wordt dan besloten wat er op het
repertoire komt. Riet: “We hebben
een enthousiaste vaste dirigent in de
persoon van Hennie van Zuylen. Die
schrijft ook zelf wel liedjes. En soms
wordt bij bepaalde gelegenheden
de tekst van bepaalde liedjes door
hem aangepast. Voor de begeleiding
hebben we een accordeoniste in de
persoon van Tekla den Boer. Zij doet
dat met heel veel plezier en zal niet
gauw een repetitie overslaan. En
sinds enige tijd is onze muzikale begeleiding versterkt met een drummer.
Arnold Berkhout is de vaste drummer
bij het Zeemanskoor. Het leek hem
wel leuk om naast de mannen van het
zeemanskoor ook de vrouwen van de
Blonde Lokken te begeleiden. Vandaar dat hij zich spontaan meldde en
wij zijn blij met zijn komst. Overigens
hadden we van Arnold veel steun
ondervonden toen we even zonder

dirigent zaten en hij ons stimuleerde
om door te gaan.”
Optreden
De wekelijkse zangavonden van
Blonde Lokken zijn er vooral op
gericht om lekker samen te zingen.
“Het plezier om samen met muziek
bezig te zijn is ons uitgangspunt,”
zeggen Riet en Wil. “Het is dus niet
zo dat we heel gericht repeteren voor
bepaalde optredens. Maar dat neemt
niet weg dat we graag van tijd tot
ook optreden. We doen dat een paar
keer per jaar in De Angstelborgh. Op
de Korendag die hier in de Dorpskerk
wordt georganiseerd laten we ook
nooit verstek gaan. Komend voorjaar
is er weer zo’n Korendag. En in het
kader van de Fortenmaand is er op
24 september aanstaande van alles te
doen bij het Fort Abcoude. Daar zullen wij ook optreden. We hopen dat
veel mensen dan komen luisteren.”
Nieuwe leden
Riet en Wil maken graag van de gelegenheid gebruik om vrouwen op te
roepen zich bij hun koor aan te sluiten. Ze willen blijkbaar voorkomen
dat ze de naam van het koor op enig
moment moeten veranderen in ‘Grijze
Lokken’ in plaats van ‘Blonde Lokken.
“Men hoeft echt geen geschoolde
zangstem te hebben. Maar wanneer
men een beetje behoorlijk kan zingen
en vooral wanneer men plezier heeft
in samen zingen, dan is het koor een
geweldige mogelijkheid,”aldus Riet.
“De meeste van onze leden beschouwen de wekelijkse woensdagavond
ook als een uitje. Er ontstaat een
band met elkaar. En het is toch ook
belangrijk dat je ontspanning zoekt.
Dat geldt zeker voor vrouwen, voor
wie de dagen vaak al druk zijn. Is

Riet Veldman: “Het plezier om samen met muziek bezig te zijn is ons uitgangspunt.
Het is dus niet zo dat we gericht repeteren voor bepaalde optredens, maar dat neemt
niet weg dat we graag van tijd tot ook optreden.
foto patrick hesse
het niet met een baan en de zorg van
kinderen, dan zijn het op wat latere
leeftijd vaak de kleinkinderen waar
aandacht aan gegeven moet worden.
Zo’n avondje voor jezelf maakt je dan
blij en je kunt er weer even tegen.”
Riet wijst er ook op dat belangstel-

lenden van harte welkom zijn om
op een woensdagavond gewoon
eens te komen kijken in de aula van
de Piusschool en eventueel mee te
zingen. Men kan dan daarna altijd
nog beslissen om ook lid van het koor
te worden.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Triumph Speed Triple 1050

Rule Britannia!
In de allereerste motortest van De Groene Venen in 2009 heb ik al een
Speed Triple 1050 getest en dit was een feest der herkenning. Inmiddels
heb ik zo'n beetje elk model van het befaamde Engelse motorhuis wel
getest en ben ik nog altijd zeer enthousiast over dit merk, nog nimmer
hebben de souplesse, de ongelofelijke mooi afwerking en het boterzachte
schakelen mij teleurgesteld.
Bij aankomst bij Roké Motors word
ik als gebruikelijk opgewacht door
de bewakingsdienst in de ‘persoon’
van Joop, een zwaar uit de kluiten
gewassen… Duitse herdershond. Na
een snuffelinspectie komt dan de
code-handeling: een flinke aai over
zijn kop en Joop geeft mij volledige
clearance om door te lopen. Samen
met Aad bekijk ik in de showroom de
Triumph Speed Triple uit 2005.
Ik ben wel in voor een déjà vu-gevoel
met deze prachtige machine. En laat
me door de behoorlijke kilometerstand van ruim 41.000 niet afschrikken. De staat van deze Speed Triple
is bijzonder en het is te zien dat hij
met respect is behandeld. De zeer
frisse en hippe kleur Fusion White
is smetteloos en de machine is uitgevoerd met een origineel flyscreen,
monozit en een super kevlar 3 in 1
uitlaat met bijbehorend geluid. Hoe
ik de motor ook bekijk, geen krasje
te vinden. Je ziet de kilometerstand

er dus niet aan af. Heerlijk. Ook de
typerende dubbele koplampen uit de
film Mission Imposible 2, waarin Tom
Cruise met een Triumph 955 (een
voorloper van de Speed Triple ) de
meest onwaarschijnlijkste stunts ooit
met een motorfiets doet, vind ik een
lust voor het oog.
Het giftige motorgeluid van de 3-cilinder geeft aan dat hij er zin in heeft.
Met speels gemak manoeuvreer ik
het industrieterrein af, om richting
Woerden langzaam het gas erop
te zetten. Wat is dit toch ook een
wereldmachine! Ondanks zijn 1050cc
inhoud (en die merk je in de trekkracht) is het een zeer compacte en
korte fiets en –mede door het brede
stuur en hoge zit– geweldig te sturen.
Zoals ik al eerder schreef: rustig
toeren is geen probleem, maar als het
gas erop gaat, ga je er vervolgens als
een Cheeta onder invloed van speed
vandoor, wat een feest! Om het allemaal niet uit de hand te laten lopen,

besluit ik om via de rustige bochtige
Oostzijde in De Hoef terug te keren
naar Roké. Ook daar voelt de Speed
Triple goed aan. De vette achterband
doet zijn werk kundig en het is voor
mij makkelijk om gedecideerd maar
sportief richting Mijdrecht te gaan.
Bij aankomst word ik opgewacht
door Kentrop senior, vader van Aad
en Bas en grondlegger van Roké
Motors. Hij heeft geweldig nieuws.
“Aanstaand weekend rijden we op
het circuit van Hockenheim, maar
volgende week op het circuit van

Assen en maken we kans tweede te
worden in het Nederlands kampioenschap! We hebben dit jaar ook
meegedaan aan WK-wedstrijden en
hebben ook daar kostbare punten
gepakt met onze nieuwe zijspan”,
vertelt Kees enthousiast. Ik hoop dat
hij en Gerard die tweede plaats in het
kampioenschap kunnen vasthouden.
Wij komen er zeker op terug op deze
pagina. Wie meer wil weten over het
raceteam van het Connect - Roké
zijspanteam:

http://www.rokeracing.nl.

Samen met Aad duw ik de Speed
Triple weer de showroom in en neem
ik met lichte tegenzin afscheid van de
Triumph. Wat een wereldfiets!
Triumph Speed Triple 1050, bouwjaar
2005, 41.082 km, prijs 6.990 euro.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel: 0297-285218
E-mail: mijdrecht@roke.nl
www.roke.nl
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IAA 2011 Frankfurt

Het is tijd voor de 64e Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt. Op de IAA tonen autofabrikanten hun nieuwste modellen, waarbij
de Duitse autofabrikanten natuurlijk flink uitpakken.
Zie hier een overzicht van de belangrijkste nieuwtjes.

Mercedes-Benz

Door Michael Reuling
Mitsubishi en Nissan
Beide merken zijn niet aanwezig op
de IAA. Mitsubishi is alleen met de
iMiEV aanwezig in de elektro-hal
met allemaal elektrische voertuigen. Het luxemerk van Nissan,
Infiniti, is echter wel aanwezig
en toont onder meer een speciale
uitvoering van de FX, ontworpen
in samenspraak met F1 coureur
Sebastian Vettel.

Skoda
De City Car is naar alle waarschijnlijkheid Skoda’s variant van de up!
van Volkswagen. Daarnaast komt het
merk met een auto tussen de Octavia
en Fabia. De laatste moet met name
marktaandeel van Dacia wegsnoepen en wordt zeer scherp in de
markt gezet. Beide auto’s zullen kwa
design gebaseerd zijn op de concept
car van een tijdje terug, de Vision D.

Volkswagen
VW gaat het opnemen tegen de
Aygo, 107 en C1 met de up! De
up! is een soort opvolger van de
Lupo en wordt geleverd met een
driecilinder met 60 of 75 pk. Uiteraard wegenbelastingvrij (of 14%
bijtelling). De elektrische up! komt
in 2013. De up! is 3.54m lang en
heeft een bagageruimte van 251
liter. Medio september worden
de prijzen bekend. Ook de nieuwe
Beetle staat op de stand.

Porsche

Allereerst zullen de nieuwe ML (waarschijnlijk ook in AMG uitvoering)
en de spiksplinternieuwe B-Klasse, MPV, te zien zijn op de IAA. Ook
neemt Mercedes haar nieuwe scheurmonsters SLK 55 AMG en C63
AMG Coupé Black Series mee naar Frankfurt.

Opel

De nieuwe 911 is het nieuwe paradepaardje van het merk en zal natuurlijk alle aandacht krijgen op de stand. Verkrijgbaar vanaf een symbolische € 112.911,-. De Porsche zal menig hart van autoliefhebbers
sneller doen kloppen.

Peugeot
Een auto voor zes personen, met
sportieve looks en indrukwekkende
prestaties; Peugeot heeft dit weten
te combineren in de HX1 conceptauto. Het model laat zien waar
Peugeot de komende jaren met
haar styling naartoe wil. Onder kap
ligt een elektro- en benzinemotor.
Ook is er een vierwielaangedreven
offroad versie van de 508 te zien.

Opel heeft diverse primeurs, waaronder de nieuwe Opel Combo (gebaseerd op de Fiat Doblo), de productieversie van de zevenzits Zafira
Tourer en de Astra GTC (coupé). De GTC is leverbaar vanaf € 26.645
met de 1.4 turbo (140 pk). Ook toont Opel naar alle waarschijnlijkheid
een nieuw conceptmodel.

Renault
De Frendzy concept is ontworpen
door Nederlander Laurens van den
Acker en toont een gezinswagen
voorzien van een elektromotor. Ook
toont Renault de gefacelifte Koleos,
die totaal geflopt is in Nederland en
daarom hier ook niet meer verkocht
wordt. Maar de nieuwe Twingo
is des te interessanter. Laurens
heeft goed zijn best gedaan op
deze kleine. Vanaf januari 2012 in
Nederland te zien.

Suzuki
Hot hatches opgepast, Suzuki komt
met de nieuwe Swift Sport. En die
ziet er weer goed uit. Onder de kap
ligt een 1.6 met 136 pk, dat bij
6900 toeren vrij komt. Een echte
toerenmachine dus. Maximale koppel bedraagt 160 Nm.

Volvo
Weinig nieuws bij Volvo. Het merk
lanceert haar nieuwe merkstrategie
‘Designed Around You’. Mens-gericht, dat moet de nieuwe campagne uitstralen. Daarnaast toont
het merk diverse nieuwe (hybride)
aandrijvingen.

Toyota

Veel nieuws bij Toyota. Zo wordt er een facelift van de Hilux pick-up
getoond, staat er een Prius MPV op het draaiplateau (de Prius+ voor
zeven personen) en staat de Prius plug-in hybride op de beurs. De Prius
die je dus in het stopcontact kunt pluggen om op te laden. Door een CO2
uitstoot van 49 gram per kilometer kent de Prius plug-in een bijtelling
van 0%. En daarmee is dit een directe concurrent voor de Opel Ampera,
tevens met 0% bijtelling. Belangrijkste nieuws: de nieuwe Yaris! Eind
dit jaar staat deze kleine ook in de Nederlandse showrooms.

Patrick & Rob in de Fiat 500

Het is opvallend hoeveel Fiatjes 500 er tegenwoordig door De Ronde Venen rijden. Ook
bij De Groene Venen doen ze er aan mee. Nadat eerst hoofdredacteur
Rob Isaacs een zuinige Fiat 500 Twin Air bestelde bij Kooyman in Vinkeveen, kreeg vrijdag jl. fotograaf Patrick
Hesse, 'leverancier' van veel foto's in deze
krant en eigenaar van Vision Quest in
Vinkeveen uit handen van Petr Lexa
van Van Kouwen de sleutels van
zijn nieuwe Fiat 500 Twin Air Plus
Duologic overhandigd. Patrick fotografeerde al diverse evenementen
voor Van Kouwen en heeft de afgelopen
		
maanden alle medewerkers en alle vestigingen op een fraaie manier in beeld gebracht. Patrick koos voor de versie met zwarte
lichtmetalen velgen, sportinterieur, flippers aan het stuur, open dak, bluetooth, enz.. Wie volgt?
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Alternatief genezer Marja Bijlhouwer:

“Wij zijn een meer dan welkome aanvulling op de
reguliere gezondheidszorg”
Alternatief genezen staat nogal eens negatief in de schijnwerpers. Het tragische voorval rondom Sylvia Millecam is daar een voorbeeld van. Toch blijkt dagelijks in de praktijk dat alternatief genezen bijzonder heilzaam kan zijn. Wat wel duidelijk moet zijn, is dat alternatieve therapeuten zichzelf niet als vervangers van de
reguliere geneeskunde willen zien. “We zijn een aanvulling,” stelt Marja Bijlhouwer, alternatief therapeute.
door paul bosman

“De gezondheidszorg is een strak
afgebakend gebied,” vertelt Marja,
die dit aan den lijve heeft ondervonden. “Ziektebeelden zijn vaak neergelegd in protocollen, die door de
artsen nageleefd moeten worden.
Het menselijk lichaam is echter zò
complex dat lang niet alles binnen
vaste lijnen valt te behandelen. Ik
vind het eng dat artsen zo weinig
gebruik lijken te maken van de
geneeskracht van het lichaam zelf.
Een recept voor pillen is zo uitgeschreven, maar ik heb zelf ervaren
dat er ook andere wegen zijn die tot
een oplossing kunnen leiden.”
Als voorbeeld haalt Marja de
therapie Quantum-Touch aan. “Zie
het als het versterken van levenskrachtenergie (ook wel Chi, Manna,
prana of Kin genoemd), gecombineerd met verschillende ademhalingstechnieken en lichaamsbewustzijnsoefeningen. Door het aanraken
van mensen kan ik als beoefenaar
van QT een hoog trillingsveld van
levenskrachtenergie aanbieden op
een gebied met pijn of ontsteking.
Op die manier zorg ik voor
healing door middel van resonantie
en afstellen. Het lijkt hocus pocus,
maar niets is minder waar. Ik zal
het uitleggen.”
“Alles om ons heen trilt, inclusief
wijzelf. Wanneer twee dingen op
verschillende frequenties trillen, is
er een tendens voor de trillingen
om samen te komen, zich af te
stellen op elkaar. Over het algemeen zal de langzamere trilling
toenemen om zich aan de snellere

frequentie aan te passen. Er zijn
vele soorten voorbeelden van afstellen, elektrische oscillatoren die
op verschillende frequentie trillen
zullen zich na verloop van tijd aan
elkaar aanpassen; dierlijke harten
zullen wanneer ze dichtbij elkaar
geplaatst worden en levend gehouden worden in een laboratorium in
hetzelfde ritme slaan en wanneer
vrouwen een slaapzaal delen, zullen
ze binnen een paar maanden allen
tegelijkertijd menstrueren. Zaken
die in de praktijk zijn bewezen,”
stelt Marja.
“Als therapeut heb ik geleerd mijn
trilling te veranderen en een hoog
niveau van energie te creëren. Als
dat energieveld door middel van
mijn handen rond een gebied van
pijn, spanning, ontsteking wordt
geplaatst, zal de lichaamseigen biologische intelligentie doen wat die
het noodzakelijk acht om genezing
te verkrijgen.”
Volgens Marja is Quantum-Touch
zowel goed voor haarzelf als voor
de persoon die zij behandelt. Door
het gebruik van ademhaling en
visualisaties houdt degene die
behandelt zijn/haar energie op een
hoog niveau. Degene die behandeld wordt kan zich aan deze hoge
frequentie aanpassen en healing in
gang zetten. Marja: “Als ‘therapeut'
zal ik door het gebruik van deze
technieken niet uitgeput raken,
meestal voelt ik mij krachtig en
energiek na het behandelen.”
Slecht begrepen
Healing is een fascinerend proces

dat over het algemeen zeer slecht
begrepen wordt. Terwijl vele mensen denken dat zij andere mensen
kunnen healen, is het van uiterst
belang om te realiseren dat healing
altijd zelfgenezing is. Uiteindelijk
helen de cellen zich. De cellen
hebben als basiswens dat ze goed
willen functioneren en in de juiste
energieke, emotionele en voedingsmilieu's, is dat het enige wat
ze zullen doen. Het lichaam heeft
een buitengewone intelligentie en
een capaciteit om te healen. “Mijn
favoriete definitie van een healer is
iemand die ziek was en weer beter
werd, een grote healer is iemand
die heel erg ziek was en weer snel
en optimaal beter werd.”
Reiki
Naast QT mag Marja zichzelf ook
Reiki Master noemen. Reiki is
een werkvorm, die handoplegging
gebruikt om energie door te geven.
In 1984 werd Reiki in Nederland
geïntroduceerd en al snel nam de
interesse in deze eenvoudige, maar
krachtige ontspanningsmethode met
grote sprongen toe. Er is sinds die
tijd veel gebeurd: honderdduizenden
mensen hebben in Nederland alleen
al kennis gemaakt met Reiki en de
weldaad van een behandeling. Vanaf
1986 werden er ReikiMasters van
Nederlandse komaf ingewijd. In
eerste instantie alleen volgens de
oorspronkelijke methode van Mikao
Usui, later ook volgens allerlei
afgeleide vormen, die om wat voor
reden dan ook zijn ontstaan.
Marja: “Ik ben mij als Master

Marja Bijlhouwer is alternatief therapeute. “Het proces van healing is fascinerend,
maar wordt slecht begrepen. Je kunt niet iemand anders healen; healen is altijd
zelfgenezing.” 					
foto paul bosman
bewust van de grote kracht en de
invloed van Reiki op mijn dagelijks
leven en dat van mijn cliënten. Door
mijn werk in de vorm van behandelingen, maar ook door het uitdragen
van mijn levensvisie, wil ik een
inspiratiebron zijn voor iedereen
die op zoek is naar een zinvol en
gelukkig leven.”
Uitnodiging
Mensen die met gezondheidsproblemen kampen wil Marja graag
uitnodigen eens contact met
haar te zoeken. “We kunnen dan
vrijblijvend een afspraak maken en
bespreken wat ik voor de persoon
in kwestie kan betekenen. In alles
rust, dus geen telefoon die rinkelt,
geen bel die gaat, maar een rustig
muziekje op de achtergrond. Ik kan

Hoofdsponsors:

De Culinare Venen bedankt alle bezoekers,
deelnemers, sponsors èn medewerkers
voor een geslaagd evenement!
Tot ziens op 8 september 2012!
Sponsors: Architekten- en Ingenieursbureau H.W. van dar Laan • Ascol Verzekeringen • Brabebo auto-onderdelen • Van Dort & Partners, Accountants en Belastingadviseurs •
EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs • ERON • HGT Geveltechniek • Platimex Reclame & Beletteringen • Strix Lease Service • Van Schie Kraanverhuur • Zwapo Blokhutten •
Oogmerk Van der Zwaard optiek • Subsponsors: Aannemingsbedrijf H.M. van Scheppingen • Antenna Uitzendbureau • Autobedrijf Hans Lammers • Autoschadebedrijf Ve & Ve •
Bots’ Huisdiervoeders • Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen B.V. • EHBO Diensten Nederland • Groep Xtra • Holland Novochem • Intermat Mijdrecht • Meijer den Braber vof •
Monarch Nederland B.V. • MZ Beveiliging • Reurings Beheer BV • S.C. Johnson Europlant B.V. • Van Bergen Sports Int. BV • Van Kouwen • Vosselman Buiten •

www.culinairevenen.nl

mensen dan kennis laten maken
met de energie die ik kan overbrengen. Energie die dus de aanjager
kan zijn van een genezing die te
allen tijde vanuit het eigen lijf moet
gaan plaatsvinden. Ook zou ik collega's willen uitdagen gezamenlijk
een praktijkruimte in te richten
waar we met een aantal therapeuten extra zorg mogen verlenen. Ik
zou het geweldig vinden als we met
een aantal collega’s het alternatief
genezen hier lokaal op de kaart
zouden kunnen zetten."

Praktijk voor Alternatieve Geneeswijze
Fazant 6, 3641 ZS Mijdrecht.
Tel. 0297 / 284702
www.openhanden.net
Info@openhanden.net
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Zumba bij het Cursusproject
september, 6, 13 en 27 oktober, 3, 10, 17 en
24 november, en 1 december.
Locatie: De Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen.
Kosten: € 50,00. Inschrijven: via internet
op www.cursusproject.nl of bij de Rabobank. Wie meer wil weten, kan bellen 0297
261849 of 0297 285570, of mailen naar:
auwert@casema.nl voor informatie over
inschrijven, cursustijden en betalen.
Nieuws vindt u ook op Hyves
(http://cursusproject.hyves.nl) en Twitter
(@Cursusproject).

Zumba is op dit moment helemaal HOT!
Zumba is een dance-fitness workout op
swingende Latijns-Amerikaanse muziek. De
verschillende Latijns-Amerikaanse dansstijlen
o.a. Salsa, Merengue, Samba komen aan bod
en doen de heupen swingen. De opzwepende
muziek en de leuke bewegingen zorgen
ervoor dat u niet eens door hebt dat u bezig
bent met een geweldige training! De Zumba
danspasjes zijn door jong en oud aan te leren
en helemaal niet moeilijk. Het Cursusproject
organiseert een Zumba-cursus op donderdagen van 20.00 - 21.00 uur. Data: 22 en 29

Wereld Alzheimer Dag: Kom in beweging
Line Dance groep onder leiding van Tineke
Verheul. Uiteraard gebeurt dit alles onder
het genot van een kopje koffie, een hapje en
een drankje.

Op 21 september vindt in Zorgcentrum
Nieuw Avondlicht in Mijdrecht het programma Kom in Beweging plaats, in het kader van
de Wereld Alzheimer Dag Ontmoetingsmiddag. Op het programma staan: De verloting
van twee schilderijen die gemaakt zijn
door bezoekers van het Alzheimer Café in
Vinkeveen. Een
optreden van
Jack Valentijn,
songwriter “De
man met de
Hamer”, het
planten van
narcissenbollen
in de tuin van
het Zorgcentrum Nieuw
Avondlicht door
Burgemeester Marianne
Burgman en
een optreden
van de Country

Tijd: 14.15 – 17.00 uur. Entree: gratis.
Aanmelden kan bij Servicepunten in Mijdrecht –
Wilnis – Vinkeveen, tel.: 0297-587600

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

Kruiswoordpuzzel week 37
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Bosduivel; 5. zenuwachtig; 10. wilde
haver; 11. huivering; 12. honende opmerking; 14. sierheester; 16. rijstbrandewijn;
18. broodsuiker; 20. bons; 22. oorkonde;
23. vervoermiddel; 24. oude Franse munt;
25. struisvogel; 27. vertakte horens; 29.
lusthof; 30. stekelige plant; 32. persoon
van adel; 34. grote toeloop; 35. vreemde
munt; 37. wijkplaats; 39. boerderij; 42. blijf
staan!; 44. plavuis; 46. geestdrift; 48. liefkozing; 49. stuk hout; 50. Spaanse uitroep;
51. zode; 53. Hongaarse componist; 55. insecteneter; 56. reeks; 58. afloop; 60. Europeaan; 61. Chinese deegwaar; 62.
eensgezind; 63. opbergen.
VERTICAAL:
1. Pruimensoort; 2. hoogte nabij een moeras; 3. strafwerktuig; 4. punt van een lijst;
6. godin van de tweedracht; 7. deel van het
skelet; 8. plek; 9. tennisterm; 12. ontvangkamer; 13. opstandeling; 14. persoon om
wie men lacht; 15. wintervoertuig; 17. alcoholische drank; 19. windvrij; 21. tennisterm;
26. aanvankelijk; 27. Spaans rijpaard; 28.
aanbeden figuur; 29. leerling (Fr.); 31.
scheepstouw; 33. roem; 36. bovenkop van
een artikel; 37. anders genaamd; 38.
bloem; 39. lastercampagne; 40. lofrede; 41.
haasten; 43. vis; 45. vluchtige stof; 47. Engels bier; 52. aardigheid; 53. vreemde
munt; 54. langwerpig broodje; 55. adellijk;
57. rondedans; 59. muurholte.

Sudoku week 37
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.
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Oplossing puzzels week 36
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Rabobank Amstel en Vecht en
Schouwburg Amstelveen werken samen
Theater en film doen iets met mensen. Het brengt mensen bij elkaar die cultuur willen
beleven. Voor Rabobank Amstel en Vecht is dat heel belangrijk en daarom zijn wij partner van Schouwburg Amstelveen.
Wilt u ook een keer genieten van een schouwburgvoorstelling?
Volg ons dan op twitter @RaboAenV. Retweet het bericht over onze samenwerking en loot mee voor
twee van de 40 kaarten.

Rabobank haalt theater en film dichterbij.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/amstelenvecht

