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De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 17

Agenda Kort

Particulieren
en bedrijven

Hamsteren... maar dan voor het goede doel
Albert Heijn aan de Passage in Mijdrecht heeft een volledige ‘make-over’ ondergaan. Na een verbouwing van 12 dagen, is de
winkel woensdagavond jl. heropend voor het publiek. Vooraf mochten drie goede doelen, aangewezen door klanten van AH,
gratis boodschappen doen. V.l.n.r. vertegenwoordigers van Scouting Jan van Speykgroep, Voedselbank De Ronde Venen en
Inloophuis 't Anker bij hun goedgevulde karren. De kar van de Voedselbank bevat een boodschappenpakket voor één gezin.
Albert Heijn keert dit pakket in 30-voud uit, gelijk het aantal gezinnen in onze gemeente dat een beroep doet op deze instelling. Meer over de heropening op pagina 13 		
				
foto rob isaacs

Nieuw
clubhuis
HVM opent
morgen
Bij Hockey Vereniging Mijdrecht is
het een drukte van belang. Morgen,
zaterdag 4 juni, wordt om 15.00 uur
het totaal verbouwde clubhuis aan
de Proostdijstraat officieel geopend
door hockey-international Lisanne
de Roever, voormalig speelster van
HVM, samen met wethouder Ingrid
Lambregts. Aannemer H.M. van

hans winter brillen

foto hvm

foto rob isaacs

Scheppingen heeft keihard naar deze
datum gewerkt om voor aanvang
van het seizoen klaar te zijn met de
realisatie van het ontwerp van H.W.
van der Laan
b.v.. Een groep
van ongeveer
20 vrijwilligers is, onder
aanvoering
van bestuurslid
Matthijs Dull,
deze week elke
avond aan het

klussen geweest om alles op tijd in
gereedheid te krijgen! Maar dat is
nog niet alles. De firma Oranjewoud
is eindelijk gestart met de aanleg van
het kwart kunstgrasveld. Over vier
weken zal deze worden opgeleverd
en heeft HVM ’s avonds en in het
weekend de extra broodnodige capaciteit. Nieuwsgierig naar het nieuwe
clubgebouw? U bent morgen en zondag van harte welkom! Als uw kind
interesse heeft in de hockeysport: op
12 september van 10 tot 12 uur is er
een open dag!

Goed verzekerd!

ascol.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN

Houtzaagmolen 41, Mijdrecht
Deze keer ben ik uitgenodigd om de woning aan de Houtzaagmolen 41 in
Mijdrecht te komen bekijken.
Molenland is een van de jongste
wijken in Mijdrecht.
Het staat bekend als een leuke,
rustige wijk met veel groen en speelmogelijkheden voor kinderen.
De woning aan de Houtzaagmolen
41 is een hoekwoning met garage,
eigen oprit en een mooi groen plantsoen voor de deur.
Ik krijg een rondleiding van de
verkopende makelaar en zij kan me
alles vertellen over deze bijzondere
woning.
De hoogte en de ruimte zijn de
eerste dingen die meteen opvallen
wanneer je de woning binnenkomt.
De woning heeft een aparte vorm
waardoor er enorm veel ruimte is
gecreëerd en alles is mooi strak
afgewerkt. Ik kom binnen in de hal
waar ik het toilet, de meterkast en
de trapopgang naar boven vind.
Door de prachtige glazen openslaande deuren gaan we de woonkamer binnen die ontzettend licht en
ruim is. Er is een stukje uitgebouwd
waar dubbele openslaande deuren
zijn geplaatst, hier is nu het eetgedeelte. De woonruimte heeft ook
openslaande deuren naar de tuin
dus aan lichtinval geen gebrek. De
tuin is ook lekker vrij gelegen omdat
er van geen enkele kant andere

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

mensen vanuit hun woning de tuin
in kunnen kijken. Dat is echt ideaal.
De tuin ziet er verzorgd uit en er is
een heerlijk ruim terras aangelegd.
Vanuit de tuin kun je de garage bereiken die voorzien is van elektra en
vloerverwarming waardoor je deze
ook als praktijkruimte of kantoor
zou kunnen gebruiken.
Natuurlijk kan er ook gewoon een
auto in geparkeerd worden of hij kan
fungeren als opslagplaats voor spullen, waar garages over het algemeen
ook vaak voor gebruikt worden.
De dakbedekking van garage en huis
zijn in 2009 nog geheel
vernieuwd.
We gaan weer naar binnen om de
keuken te bekijken. Ook de keuken
is voorzien van 2 prachtige openslaande deuren wat een heel sjiek
effect geeft. De keuken is, mede
door de aparte vorm van de woning,
weer erg ruim en voorzien van alle
benodigde apparatuur en lekker veel
kastruimte. Een heerlijke ruimte om
uitgebreid in te kokkerellen.
Op de eerste verdieping zijn drie
slaapkamers en de badkamer. De
slaapkamer aan de voorkant is
momenteel in gebruik als praktijkruimte waarvoor hij zeer geschikt is.
De ouderslaapkamer ligt aan de
achterkant en is bijzonder ruim. De
derde slaapkamer is ook aan de achterzijde gelegen. Deze beide slaapkamers hebben dakramen welke
voorzien zijn van een luxe zonweringsysteem. Dit systeem wordt
opgeladen door zonne-energie.
De badkamer heeft een ligbad en
een aparte douche wat altijd erg lekker is. Ook vind je hier een tweede
toilet en uiteraard een wastafel.
De zolder op de tweede verdieping is
nu in gebruik als werkkamer, en door
de ramen aan de voor- en zijkant
heb je lekker veel lichtinval. Ik ben
echt verbaasd over de ruimte die je
hier nog hebt. Wanneer je een dakkapel zou plaatsen kun je hier met
gemak nog twee ruime slaapkamers
van maken.

Dit is echt een mooie, ruime woning
van alle gemakken voorzien. Alles
ziet er strak uit, zoals de gestuukte
muren en plafonds, en ook het schilderwerk aan de buitenkant is ieder
jaar bijgehouden.
De woning is van binnen veel groter
dan de buitenkant doet verwachten.
Echt een aanrader om hier eens te
gaan kijken en je te laten verrassen
door deze prachtige woning.

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 1,8
Snelweg A2		10,8
Bushalte		 1,3
Basisschool		 0,6
Sportcomplex		 1,2

Facts & Figures
Houtzaagmolen 41, Mijdrecht
Vraagprijs € 425.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 244 m2
Inhoud 400 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl
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Dekking gegroeid naar 87,5%

Luistervink

De Groene Venen, één jaar later...

Eitje

Vorig jaar introduceerden we op 4 september een nieuwe versie van De Groene Venen. Helemaal in kleur, elke week op de mat en met een
duidelijke formule, zowel voor de lezers als voor de adverteerders. Het 'spannende jongensboek' waar Youri Lieberton, Peter Bakker en Rob
Isaacs vorig jaar zeiden in verzeild te zijn geraakt, is nog lang niet uit. Sterker nog: het is tijd voor een volgend hoofdstuk!
Met vier regionale kranten worden
de inwoners van De Ronde Venen
goed bediend als het gaat om het
nieuws uit de regio. De Groene
Venen was altijd de laatste in rij om
in de brievenbus te vallen. Van die
zwakte hebben we geprobeerd juist
een kracht te maken, door vooruit
te kijken naar het komende weekend en geen lange (sport)verslagen
te plaatsen van de week ervoor,
omdat men die al elders heeft kunnen lezen. Wat vinden de lezers zelf
over de 'nieuwe' krant? Irene Boer,
student Nieuws en Media aan de
Hogeschool van Amsterdam, onderzocht voor haar studie de toekomst
van regionale media in ons land en
heeft daarbij dit voorjaar ook lezers
in De Ronde Venen gevraagd naar
hun oordeel over De Groene Venen.
De Groene Venen scoort goed
Op de vraag of men De Groene
Venen leest, antwoordt 87,5% van
de ondervraagden de krant soms of
altijd te lezen. Slechts 12,5% leest
de krant niet. Bijna 80 % geeft aan
wekelijks gemiddeld een kwartier
in de krant te lezen, een behoorlijke
score voor een huis-aan-huisblad.
Nog eens 20% geeft aan tot een
half uur aan de krant te besteden.
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Van de ondervraagden geeft 73,1%
aan dat regionaal nieuws belangrijk
voor hen is en 50% geeft aan dat
De Groene Venen in die behoefte
voorziet. Huis-aan-huisbladen
worden gratis bezorgd doordat ze
worden gefinancierd met advertentie-inkomsten. De verhouding tussen
advertenties en redactioneel nieuws
loopt daarbij nog wel eens 'scheef'.
Over De Groene Venen is ruim 55%
van de lezers tevreden

over de verhouding tussen advertenties en redactioneel nieuws en
81,4% is tevreden over de bezorging; 8.6% is redelijk tevreden en
5,7% geeft aan het niet te weten
(dit zijn bijv. mensen die een NeeNee-sticker op de deur hebben).
Bijna 70% geeft aan de kwaliteit
van de krant verbeterd te vinden.
Al met al krijgt de krant van de
ondervraagden het rapportcijfer 7,1
en is de krant opgeklommen van de

Na één jaar ligt De Groene Venen goed op koers. V.l.n.r.: Peter Bakker, Paul Bosman,
Valérie Sambrink Sanderink, Patrick Hesse, Michael Reuling, Daniëlle Koomen,
Rachel Gerards, Hans de Graaf, Piet van Buul, Rob Isaacs, Carin van Tellingen en
Youri Lieberton. Renée Broggel ontbreekt op de foto.
foto kris baken

vierde naar de tweede plaats in de
'ranking' van kranten in De Ronde
Venen.
Stimulans
De uitgever van de krant en de redactie zien in de cijfers een goede
stimulans om door te gaan op de
ingeslagen weg en verdere
verbeteringen aan te brengen
waar dit mogelijk is. De komende
maanden wordt het tijd voor nieuwe
'hoofdstukken' in de ontwikkeling
van de krant. Zo zijn we voorzichtig begonnen met de distributie in
Abcoude en Baambrugge en hebben
zich inmiddels de eerste bezorgers
aangemeld. De komende maanden
zullen we geleidelijk opschalen
naar een volledige distributie in
deze nieuwe deelgemeenten!
Dank!
Graag willen we onze lezers en
adverteerders bedanken voor hun
vertrouwen, steun, spontane dankbetuigingen, suggesties en opbouwende kritiek. Met al deze reacties
kunnen we een nog mooier product
maken!
youri lieberton
peter bakker
rob isaacs

Cruijff Court is er ook voor jou!
Sinds de zomer van 2007 ligt aan de Hoofdweg in Mijdrecht, pal naast het terrein van Sportvereniging Argon, het Cruyff Court De Ronde Venen. Het veld kwam tot stand na een samenwerking tussen de gemeente
De Ronde Venen en de Stichting Cruyff Courts KNVB Velden. Velen hebben intussen de weg naar deze moderne variant van het aloude ‘trapveldje’ weten te vinden, maar weinigen weten, dat je er ook terecht kunt
om zelf een (thema)sportevenement te organiseren.
Deze maand vinden er op het
Cruijff Court diverse sportieve
evenementen plaats. Eén daarvan is
het Zes tegen Zes toernooi voor de
groepen 7 en 8 van de basisscholen
uit De Ronde Venen. Dit evenement
is de afgelopen jaren zò gegroeid,
dat besloten is om de jongens en
meisjes te splitsen; de meiden spelen op 15 september tegen elkaar,
de jongens treffen elkaar op 22
september. De winnaars gaan naar
de regionale finale in april 2011,
met de mogelijkheid door te stoten
naar de landelijke finale een maand
later.
Op woensdag 29 september wordt
een sportdag georganiseerd voor

mensen met een beperking. Het is
voor het eerst dat een dergelijke
sportdag in De Ronde Venen wordt
georganiseerd. Er zullen diverse
sporten worden beoefend, zoals
hockey, voetbal, badminton, e.d.
Bas Bokkes is coördinator Sport
bij de gemeente De Ronde Venen
en een enthousiast pleitbezorger
van het Cruijff Court. “We streven
ernaar regelmatig iets te organiseren op het Cruijff Court. Volgend
voorjaar vindt in samenwerking
met dansschool Nicole weer een
Streetdance-dag plaats en ook zijn
we bezig met een vechtsportdag.”
Bas vermoedt dat veel mensen

niet weten dat ze zelf ook op het
Cruijff Court terecht kunnen voor
een evenement van hun sportvereniging, wijkcomité, schoolsportdag
of andere openbare evenementen,
die voor iedereen toegankelijk zijn.
“In principe staan we voor alles
open. Men mag ons benaderen met
ideeën en thema’s en indien noodzakelijk kunnen we zelfs helpen bij
de organisatie. Uiteraard willen we
wel graag dat partijen met ons van
te voren overleggen, zodat we de
agenda kunnen bewaken.”
Contact opnemen met Bas Bokkes
kan telefonisch op 0297-291651 en
per e-mail op b.bokkes@derondevenen.nl

De roerige jaren zeventig, iedereen die ze heeft meegemaakt
denkt er met weemoed aan terug.
Feestjes tot diep in de nacht.
In de vroege ochtenduren een
eitje met spek en je was weer
het heertje. Dat waren nog eens
tijden. Zaterdagavond op het
plein. Een massa mensen die de
regen trotseert en geniet van de
muziek van toen. Een drankje, een
Tof Hamburgertje en voor zover
dat mogelijk is een praatje. Met
kennissen nog even afzakken.
Even het nieuwe huis bekijken,
dat als een sieraad in het Mijdrechtse dorpscentrum mag worden
aangemerkt. Nog even van het
uitzicht op de Kerkvaart genieten.
Aan de eettafel gezeten, praten
we nog wat na. Onze stemmen
klinken nog wat hol. Het huis is
immers bijna af. Als de haan zich
begint te roeren is het echt tijd
om weg te gaan. Een tijd geleden
dat het later dan vier uur werd.
We zijn niet de enigen die zich op
dat tijdstip naar huis spoeden. Ook
kleine Vink heeft die avond elders
genoten van zang en dans. Thuis
gekomen weet hij dat hij onze
nachtrust niet moet verstoren.
Sluipend kruipt hij in zijn mandje
en doet automatisch de dingen die
we hem geleerd hebben. Hij is ons
dus voor geweest. Aangekomen bij
de voordeur doen we de sleutel in
het slot en constateren dat Vinkje
zijn ritueel heeft uitgevoerd.
De hond blikt ons vanuit de hal
vriendelijk en uitnodigend toe
maar aaien kunnen we haar niet.
De deur blijkt stevig vergrendeld,
van binnen uit. Een actie, geheel
uitgevoerd volgens jarenlange
instructie. Maar even z’n mobieltje activeren, geen succes.
We schatten in, dat een baksteen
door zijn slaapkamerraam mikken
evenmin succes zou hebben gehad.
De rest van de korte nacht in de
buiten sauna doorbrengen zou in
die jaren zeventig als humorvol en
romantisch zijn ervaren. Nu even
niet. Het echtelijke bed spreekt
ons verlangend toe. Dan maar de
ladder op. Dat wil zeggen, ik niet.
Naast een aangeboren vrees voor
hoogte, lijkt de combinatie van de
gevolgen van een aantal uurtjes
samenzijn geen echte optie. Voor
vrouw Vink wel. Die is nogal
gehecht aan het flanel dat ons
des nachts omhult. Via de eerste
verdieping, klimt ze met de ladder
naar de bovenverdieping. Roepend
om hulp voor het raam van de
veroorzaker van deze nachtelijke
klimpartij, die geheel volgens verwachting in een soort coma lijkt
te verkeren. Vanaf de benedenverdieping kijk ik toe hoe ze zich
door het raam wurmt en bovenop
het jongmens te bed valt die nogal
laconiek reageert. ‘Ik slaap, wat
zijn jullie laat thuis, ik mag toch
ook de nacht niet voor de dag
verruilen, jullie dan wel? Je ziet
maar wat er van komt.’ Het was
nog erger geweest als zich een
aantal dienders had gemeld met
de vraag wat ons toch bezielt om
in het holst van de ochtend per
ladder te bed te gaan. Het eitje
met spek heb ik die zondagochtend wel weer nodig gehad.
Luistervink
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Henk Filippo wint Bose Sounddock bij Karwei

Kort Nieuws

Een Bose Sounddock, plus Apple iPod Touch voor Henk Filippo als winnaar van de vierde ronde van de KARWEI Zomercampagne. Hij kreeg
de prijs uitgereikt door Bart Fischer, assistent bouwmarktmanager van
KARWEI Mijdrecht.

De Ronde Venen

Horizon over
Ultiem geluk

Zondag 5 september zendt Horizon
het laatste deel van een serie van zes
uitzendingen over het thema Ultiem
geluk uit, een serie waarin besproken
wordt, hoe een mens tot ultiem geluk
kan komen in de omgang met God.
Deze keer gaat het over de drieeenheid van God.
Aan de discussie nemen deel:
Pastoraal medewerker Anton van
Hilten, PKN-Gemeente, Uithoorn.
Pieter Koopmans, PKN-Gemeente,
Mijdrecht.
Dr. Drs.Coen Stoll, theoloog, bioloog,
PKN-gemeente, Wilnis, Pastor Wim
Vernooij, Parochie Vinkeveen. Presentatie: Gertie van Dam; Gespreksleider: Henk Oudshoorn. Horizon is
te beluisteren op Midpoint FM.

Mijdrecht

Martin Brand spreekt
en zingt in De Meijert
Zondag 5 september a.s. zal in een
dienst van de evangelische gemeente
CAMA Parousia Martin Brand
spreken en zingen. Martin is een inspirator in hart en nieren. Of het nou
zingen, spreken, schrijven, lesgeven,
componeren, regisseren, dirigeren en
presenteren is, altijd wil hij mensen
in beweging zetten en enthousiasmeren. Zijn grootste passie is het delen
van zijn geloof en zijn leven met God
door persoonlijke liedjes en eerlijke
toespraken. De dienst zal gehouden
worden in De Meijert, Dr. J. van der
Haarlaan 6 in Mijdrecht. Aanvang
10.00 uur.
Er is een crèche en voor de kinderen van 2½ t/m 12 jaar is tijdens
de dienst een eigen samenkomst.
Mail voor meer informatie naar
info@waaromleefje.nl of bel 0297
272048. Op www.martinbrand.nu
staat meer informatie over Martin
Brand.

Regio

Met iDeal betalen
voor de bibliotheek
In de Regionale Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen heeft u nu de mogelijkheid om met iDeal te betalen.
Leengeld en telaatgelden kunnen
heel eenvoudig vanuit uw pc thuis
voldaan worden. Tegelijkertijd kunt u
geld in een depot storten, zodat u betalingen in de bibliotheek direct met
uw depot kunnen worden verrekend.
Wel zo gemakkelijk.
U vindt de mogelijkheid van iDealbetalingen op de bibliotheekwebsite
www.bibliotheekavv.nl, onder ‘Mijn
menu’ bij details financiële posten.
Het minimumbedrag dat via iDeal
kan worden betaald of in depot
gestort is € 5,00. Kleinere bedragen
kunt u ook nog gewoon contant
voldoen in de bibliotheek.

Vanwege de opening van het 125e
filiaal van de bouwmarkt profiteren
alle klanten van dit succes. “Het resultaat is de Zomercampagne”, legt
Marco Kruse, bouwmarktmanager
van KARWEI uit. “Zes weken lang
wekelijks een grote prijs in elk van
deze 125 bouwmarkten.”

All weather sport
Afgelopen weekeinde zijn op
golfclub Veldzijde de clubkampioenschappen matchplay gespeeld.
Tussen de regenbuien door werd in
4 ronden van 18 holes gestreden
door de beste spelers en speelsters
van de club. Bij matchplay gaat
het niet om de individuele score
maar welke speler hole na hole
de minste slagen maakt. Via een
laddersysteem komt dan de beste
speler uit de bus. Dit jaar kende een
verrassende strijd, gedoodverfde
kampioenen verloren van nieuwe
kanshebbers. Na een spannende finaleronde in de stromende regen en
een verdwaalde donderslag op hole
18 kon Bas Butselaar voor de 12e

Minilaptop en bakkersfiets
De komende twee weken maken
klanten van KARWEI in Mijdrecht

in deze Zomercampagne nog kans
op een minilaptop en een bakkersfiets. Marco Kruse: “Kinderen
tot en met 12 jaar die een zelf
gekleurde Mega Mindy of Kabouter
Plop kleurplaat inleveren, krijgen
bovendien een gratis cadeautje èn
maken kans op een spellenpakket
van Mega Mindy en Kabouter Plop.
De kleurplaten kun je downloaden
via www.karwei.nl.”

keer de titel matchplay kampioen
op zijn naam schrijven. De tweede
plaats ging naar Chiel Aufenacker
die de nummer drie Berend ’t Hoen
al op zaterdag had verslagen. Bij
de dames was de strijd eerder gestreden. Voor de ergste regen bleek
Kim Versleijen de minste fouten te
maken in haar spel en werd eerste
bij de dames. Tweede en derde
dames werden Thea Moen en Cora
Jonkers. Alle spelers kregen een
prachtige bos bloemen aangeboden
door Tuincentrum Rodenburg en
de namen van de winnaars worden
weer bijgescheven op de kampioensborden en bokalen.

E&W Bouwgroep ontvangt nieuwe Iveco's

Foto: De heren W. Kroon (E&W Bouwgroep) en A.J. van Rijn (Autobedrijf van Rijn).

De E & W Bouwgroep en Autobedrijf van Rijn zijn beide bedrijven die geen
project uit de weg gaan. Waar Autobedrijf van Rijn actief is in de autobranche, is E&W Bouwgroep een veelzijdig bedrijf dat zich bezighoudt met tal
van facetten van de bouw en aanneming, zoals diamantboren, asfaltzagen,
schilderwerk, reparatie, onderhoud, facilitaire diensten en 24-uurs service.
Hun leus ‘Wij slaan geen klus af’, is tevens de bindende factor van beide
bedrijven.
Voor al deze werkzaamheden is passend vervoer nodig; gericht op efficiënt
werken, met een hoog laadvermogen en trekgewicht. De Iveco Daily is een
voertuig dat zich uitstekend leent voor dit soort toepassingen en volledig
voldoet aan de wensen en eisen van E&W Bouwgroep. Een uitdaging voor
Autobedrijf van Rijn, want om dit te realiseren was er een dosis creativiteit
en ervaring nodig om de nodige machine's en apparatuur in te bouwen. Inmiddels heeft Autobedrijf van Rijn met trots vier op maat ingerichte Iveco
Daily's mogen leveren aan E&W Bouwgroep.

Natte skeeler clinic Viks team
De jeugd genoot zondagmiddag op
de skeelerbaan in Baambrugge.
Ondanks het natte weer meldden
velen zich voor de skeeler clinic.
Na een instructie van Mariska
Huisman van het Viks-schaatsteam
over veiligheid bij het skeeleren,
startte de clinic. Zij legde, samen
met Mark Huisman, Ferry de Jong,
Bianca Roosenboom, Yvonne Spigt
en Manon Kamminga zeer gedreven
de fijne kneepjes van het skeeleren
uit. Ondanks dat de Baambrugse
skeelerbaan een beetje nat was,
ging het skeeleren perfect. Na een
korte regenstop skeelerde de jeugd
per leeftijdsgroep nog een wedstrijd

over een, twee of drie ronden. De
demonstratiewedstrijd die op het
programma stond moest wegens
de regen, en de daardoor te gladde
skeelerbaan, geschrapt worden.
Toch liet Mariska Huisman weten
dat wat haar betreft de Baambrugse skeelerbaan een perfecte baan
is. Mariska, onlangs tweede bij het
Europese kampioenschap skeeleren,
reist binnenkort met haar teamgenote Bianca Roosenboom en Manon
Kammingga af naar in Guarne, Columbia. Daar staat voor het drietal
het wereldkampioenschap Inlineskaten op het programma. Ondanks het natte weer beloofde het
Viksteam aan IJsclub
Baambrugge volgend
jaar weer terug te komen naar Baambrugge.
Het team had zelf
eveneens genoten van
het enthousiasme van
de jeugdige skeeleraars
en de goede support van
de ouders.
foto erik van haren

Judo voor voetbal pupillen van Argon
De jeugdteams van Argon E1 en E2 hebben het nieuwe seizoen goed afgetrapt. Trainer Rens Elbertsen liet de beide teams in plaats van de normale
voetbaltraining, met elkaar judoën. Goed voor de teamspirit en het zelfvertrouwen van de jongens.
Na de traditionele groet, leerde judotrainer André Blaauw de spelers de
basistechnieken. Met veel plezier en enthousiasme werden ook enkele
houtgrepen/schouderworpen met bijbehorende valtechnieken geoefend. Dit
belooft wat voor de tegenstanders van Argon het komende seizoen! Er zijn
inmiddels al enkele oefenwedstrijden gespeeld. De start van de competitie
is op zaterdag 11 september. Beide teams veel succes!
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Korfbalkamp Atlantis groot succes Prinsendweilbal en Argon G-team toernooi Kort Nieuws

Alle deelnemers van het korfbalkamp van Atlantis.
Korfbal vereniging Atlantis is op
kamp geweest. De zaterdag van vertrek verzamelden er 34 kinderen en
13 'man' leiding rond 12 uur op het
Atlantis terrein voor de tocht richting kampeerboerderij “De Boomstronk” in Otterlo. De kampleiding
had voor iedere dag een ochtend,
middag en avondactiviteit op het
programma staan, waar iedereen vol
inzet aan mee heeft kunnen doen.
Zo werd er overdag een kampdoop
gedaan, werd er onder andere
gefietst, levend stratego gespeeld in
het bos, een vossenjacht gehouden in
het dorp en een themadag gehouden.

’s Avonds werden er verschillende
bosspelen gedaan. En natuurlijk
werd er, waar iedereen al de hele
week naar uitkeek, een dropping
gehouden.
Namens de kampleiding willen we
iedereen bedanken voor de gezellige
week en we hopen jullie volgend
jaar allemaal weer terug te zien
tijdens de kampweek van 16 tot 23
juli. Ook willen we Van Vliet Groep
bedanken voor het beschikbaar stellen van de vrachtwagen, want zonder vrachtwagen zouden we nooit
al onze spullen naar de kamplocatie
hebben kunnen vervoeren.

Op zaterdag 28 augustus vond het
toernooi van het G-team van Argon
plaats. Uit het hele land waren Gteams naar Mijdrecht gekomen om
een balletje te trappen. Er werd zeer
fanatiek gespeeld, want welk team
wil er nou niet kampioen van het
toernooi worden. In de lunchpauze
was er een verassing: de Raad van
Elf, dweilorkest DORST en Clown
Gompy kwamen de spelers nog even
vermaken. Vrolijk werd door vele
teams de polonaise ingezet. Clown
Gompy zorgde nog voor de ballonnen en bleek op het veld weinig van
voetbal te snappen.
Naast vrolijkheid was er ook verdriet.
Frits Hennipman, begeleider van het
G-team van voetbalvereniging Argon,
is het weekend voorafgaand aan het
toernooi overleden. Helaas heeft Frits
het toernooi net niet mogen halen.
Op zijn nadrukkelijke wens is het
toernooi gewoon door gegaan.
Het toernooi was mede mogelijk door
de opbrengst van het goede doelen
dweilorkestenfestival “het Prinsendweilbal”. Op 16 januari brachten
6 topdweilorkesten en een groot
aantal sponsoren tijdens een gezellig

avondje dweilmuziek ruim 2.000
euro bij elkaar voor de organisatie
van dit G-teamtoernooi.
Op dit moment is de organisatie druk in de weer voor het 3de
Prinsendweilbal op 15 januari 2011.
Het eerste dweilorkest is alweer
vastgelegd. Ook in 2011 gaat de
opbrengst van het Prinsendweilbal
naar een goed doel. Deze keer is dat
het G-team van de Hockey Vereniging
Mijdrecht.
Het goede doelen dweilorkestenfestival is alleen mogelijk door de
inzet van vele vrijwilligers en de
vrijgevigheid van sponsoren. Mocht u
als sponsor willen bijdragen aan het
Prinsendweilbal dan kunt u bellen
met Gerrit van Vliet telefoon (06) 21
52 55 58. Mailen kan ook naar
gerrit@prinsendweilbal.nl.
Voor meer informatie over het Prinsendweilbal en foto’s van het
G-teamtoernooi kunt u terecht op

www.prinsendweilbal.nl.

Het is musicals geblazen bij Viribus Unitis

Speel Wijs in beweging

Muziekvereniging Viribus Unitis uit
Wilnis is weer volop begonnen aan
een nieuw seizoen. Een rustige start
is er voor de Wilnisse muzikanten
niet bij, want over slechts twee
maanden staat het eerste grote
concert al op het programma.
Op 30 oktober zal Viribus Unitis in
de Willisstee te Wilnis een geweldig
musical spectakel presenteren. De
musical ‘Sound of Music’ zal hierin
een grote rol spelen. Speciaal voor
deze dag heeft Viribus Unitis de
hele familie Von Trapp uit Oostenrijk
gevraagd om naar Nederland te
komen. Ook spelen de leerlingen
van verschillende basisscholen uit
Wilnis een belangrijke rol tijdens
dit concert. Dit spektakel, mede
mogelijk gemaakt door het Rabo
Dichtbij Fonds, wilt u niet missen.
Kunt u niet wachten totdat het 30
oktober is? Kom dan op 11 septem-

ber a.s. naar de Wilnisse braderie.
Tussen 14:00-15:00u zal Viribus
Unitis hier een openlucht concert
geven dat helemaal in het teken van
musicals zal staan. Tevens wordt op
11 september het startschot gegeven
voor de kaartverkoop van het concert op 30 oktober. Deze kunt u op
de braderie kopen, of via de website:
www.viribusunitis.nl
Niet alleen voor musical muziek
kunt u bij Viribus Unitis terecht op
de Wilnisse braderie. Sinds jaar en
dag is Viribus ook bekend om haar
heerlijke oliebollen op oudjaarsdag.
Dit jaar kunt u al in september van
VU’s heerlijke oliebollen genieten.
Ter promotie van de oliebollen actie
zal Viribus Unitis op de braderie ook
haar overheerlijke oliebollen verkopen. Genoeg redenen dus om naar
de braderie te komen en de stand
van Viribus Unitis niet over te slaan.

DEZE KRANT IS OOK ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

In de eerste schoolweek hebben
leidsters van Speel Wijs actief meegeholpen aan de kindermiddag van
de Wilnisse speelweek. De jongste
bezoekers konden een parcours
afleggen met een kruiwagen, ballen
gooien en hengelen. Er werd door
de kinderen veel plezier beleefd
aan deze activiteiten. Maar ook
op de speelzalen is dagelijks veel
speelplezier. Het feit dat kinderen
in een groep kunnen spelen, levert
een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling: samen leren spelen,
leren wachten en samen een ruzietje uitvechten. Daarnaast wordt
op alle speelzalen met een Voor
en Vroegschools Educatief (VVE)
programma gewerkt. Hierbij ligt de
nadruk op het al spelend en ontdekkend leren. De leidsters zorgen voor

een uitdagende omgeving waar de
peuters op hun eigen niveau veel
krijgen aangeboden. Hierbij wordt
goed op de ontwikkeling van het
kind gelet. Er wordt bij alle kinderen van drie jaar dmv een testje
gekeken hoe ver zij zijn op het gebied van taal. Regelmatig bezoekt
de logopediste de speelzaal om te
kijken of er kinderen zijn met een
spraak/taalachterstand. De speelzalen werken ook samen met de
bibliotheken. Samen lezen stimuleert de taal. Voor informatie over
de peuterspeelzalen van Speel Wijs,
stichting voor peuterspeelzaalwerk,
kunt u kijken op www.speel-wijs.nl of
bellen, op werkdagen van 9.00 uur
tot 11.00 uur naar telefoonnummer
0297- 254778.

De Ronde Venen

Gemeente steunt
Pakistan
De gemeente De Ronde Venen
heeft 35 duizend euro, 1 euro per
inwoner, overgemaakt voor de
slachtoffers van de overstromingen
in Pakistan.
De fractievoorzitters in de gemeenteraad van De Ronde Venen hebben
van harte ingestemd met het
beschikbaar stellen van het bedrag.
Burgemeester Marianne Burgman:
“Het menselijk leed in Pakistan is
onvoorstelbaar groot. Wij hebben
dan ook geen moment geaarzeld
over een donatie. Als gemeente dragen wij graag een steentje bij aan
de hulpverlening.” Het geld is inmiddels overgemaakt naar giro 555 en
zal worden gebruikt voor directe
hulpverlening aan de slachtoffers in
het getroffen gebied.

Mijdrecht

Bridgevereniging
start seizoen
Maandag 6 september gaat het
bridgeseizoen weer van start. Er
wordt gespeeld in De Meijert te
Mijdrecht. Er wordt in vier lijnen
gespeeld. We spelen paren-, viertallen- en laddercompetitie verdeeld
over het seizoen. Op de maandagavonden worden de leden tussen
19.15 en 19.30 uur verwacht. De
speelronden vangen om 19.45 uur
aan. BVM kent geen ledenstop en
zal graag nieuwe leden verwelkomen. U bent van harte welkom op
de aangegeven tijden. Ook kunt u
zich melden bij de secretaris: tel
0297-281787.

De Hoef

Klaverjassen nu
in De Springbok
Morgenavond, zaterdag 4 september, gaat het klaverjasclubje weer
van start. De locatie is voor een
keer gewijzigd: vanwege andere
festiviteiten niet in de sportkantine van HSV ’69, maar in De
Springbok. De tijd blijft gelijk: er
wordt gestart om 20.30 uur en
er worden drie partijen gespeeld.
Heeft u zin in een potje kaarten,
dan bent u er morgenavond van
harte welkom. Bel voor meer
informatie met: 0297-593427.

Vinkeveen/Waverveen

Collecte KWF

Van 6 t/m 11 september zal er
ook in Vinkeveen en Waverveen
gecollecteerd worden voor KWF
Kankerbestrijding.
Huis aan huis zal met de collectebus langs worden gegaan en wij
hopen dat de bewoners ons niet
teleur zullen stellen.
Ongeveer 80 % van het budget
wordt besteed aan onderzoek,
want dat vindt KWF Kankerbestrijding de basis voor de strijd
tegen kanker. Onderzoek werkt.
Geef daarom gul!
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Toe aan iets opvallends?

Stoer uitgerust, scherp geprijsd:
de Spark Streetwise

Chevrolet Spark 1.0 L
al vanaf € 4.248,-*
Met het 1-2tje van Chevrolet betaalt u nu
de helft en over 2 jaar de rest. Rentevrij!
Rijke uitrusting:
• 5 Deuren en 5 zitplaatsen • 6 Airbags • Stuurbekrachtiging
• Verstelbare koplampen • Bumpers in carrosseriekleur
• Getint glas • 4 Sterren EuroNCAP

Streetwise pakket € 895,-**:
• 14 inch lichtmetalen velgen
met banden
• Sport striping: verkrijgbaar in
donker antraciet en zilver
• Zonneschermen voor
zijramen achter

Ga naar www.chevroleteentweetje.nl

Amsterdam Transformatorweg 39, 020-5816200
Mijdrecht
Communicatieweg 26, 0297-272272
Amstelveen Vlielandstraat 1, 020-6432680

www.chevrolet.nl

De actie loopt tot en met 30 september 2010. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK 24107861, AFM register nr. 12013025). GMAC
behoudt het eigendom van de auto of een pandrecht op de auto tot het krediet inclusief de rente
is terugbetaald. Toetsing bij het BKR te Tiel. Voor dit product is een kredietprospectus
opgesteld. Vraag naar de prospectus bij uw dealer of bel 076-5448932 (klantenservice GMAC).
Model
Spark

Kredietsom
€ 4.247,50

Looptijd in mnd
24

Totaal prijs krediet
€ 4.247,50

Maandlast
€ 0,00

Effectieve rente op jaarbasis
0%

* I.c.m. het 1-2tje van Chevrolet, kijk voor een
berekening op www.chevrolet.nl. ** Het Streetwise
pakket t.w.v. € 895,- is niet mee te financieren in het
1-2tje. Sommige afgebeelde kenmerken kunnen
optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet
beschikbaar in Nederland. De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM,
excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten
voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden of kijk
op www.chevrolet.nl

Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 5,1l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt 119 gr/km.
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DE WEEK IN BEELD
Tijdens het afgelopen weekend gehouden Kameryck Klassiek
overhandigt Bram van der Vlugt (rechts) het eerste exemplaar
van een mapje recreatiekaarten aan Ruud van der Vliet, directeur Rabobank Rijn- en Veenstromen. Dit mapje bundelt drie recreatiekaarten met geliefde wandel-, fiets-, vaar- en skeelerroutes in de Ronde Venen. De routes laten het landschap en de rijke
historie van de streek optimaal ontdekken. Ze leiden langs oude
dorpskernen, boerderijen, forten, musea en winkels met streekproducten, en nog veel meer. Deze kaarten zijn o.a. verkrijgbaar
bij de VVV’s in de Venen en bij de agro-ondernemers.		
				
foto maarten koch

De Hoef heeft voor haar biljartteams, Springbok 1 en 2, een sponsor gevonden
in Slager Eijk en Veld uit De Kwakel. De twee teams spelen sinds kort in hun
nieuwe outfit ( zie foto ) , in de competitie van Biljartfederatie De Ronde Venen.
Gisteravond is voor de hele club de interne competitie weer van start gegaan.
Op 11 september gaan de kaarters weer aan tafel in de Springbok. De kaartavonden zijn voor de komende tijd op de zaterdagen 11 september, 9 oktober,
13 november en 11 december 2010. In 2011 op 8 januari, 12 februari, 12 maart en
de afsluiting is op zaterdag 9 april. Alle avonden starten om 20.30 uur in De
Springbok in De Hoef.

De vele regen van de afgelopen week heeft ook op diverse plaatsen
in De Ronde Venen tot overlast geleid. Ook op de Baambrugse Zuwe
was het weer raak: een groot gedeelte van de weg kwam blank
te staan. Voor onze bezorger was er geen doorkomen aan, een
gedeelte van de bewoners kreeg de krant vorige week dan ook met
vertraging. Onze excuses!		
foto patrick hesse
SV Argon speelde woensdagavond jl. de tweede thuiswedstrijd in de
topklasse tegen VVSB, die eindigde in 1-2. Voorafgaand aan de wedstrijd hield de nieuwe sponsorcommissie van Argon de presentatie
'De Bal Rolt' voor sponsors en relaties. Voorzitter Pieter Koeleman
van Stichting Topsport Argon (links op onderstaande foto) bedankte
tijdens die gelegenheid zijn voorganger Jan Faber voor diens inzet
voor de club.
		
foto's rob isaacs

Zondag jl. vond de finale plaats van de TVM Clubkampioenschappen enkel
voor de junioren. Er werd door bijna 100 enthousiaste spelers in 16 verschillende categorieën getennist, waarbij er binnen de leeftijdsgroepen onderscheid werd gemaakt in speelsterkte of grootte van het veld. Alle kinderen
speelden op deze manier op hun eigen niveau wedstrijden. Ondanks de vele
regen konden vrijwel alle partijen gewoon worden gespeeld, soms met een
kleine onderbreking. Op de foto alle kampioenen bijeen.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

Protestantse Gemeente
maakt hoopvolle start
Komende zondag 5 september is voor de Protestantse Gemeente te
Mijdrecht de zogenoemde startdag. De kerkelijke activiteiten die in de
zomermaanden op een laag pitje stonden worden weer geactiveerd. In
de serie “Geloof, Hoop en Liefde” staat het begrip “Hoop” komende
maanden centraal bij vele activiteiten.
Tijdens de stardag a.s. zondag wordt
een tocht gemaakt langs beelden
van hoop onder het motto “hoopvol
gestemd”.
Het programma is niet alleen
bestemd voor de eigen kerkmensen,
maar voor iedereen die gewoon
nieuwsgierig is. Er is informatie over
de activiteiten in het komend seizoen.
Iedereen is welkom om waar dan ook
in het programma in te haken.
Programma
Om 10.00 uur zijn er zowel in De
Rank als in de Janskerk feestelijke
kerkdiensten. Na afloop van de diensten beginnen om 11.00 uur andere
activiteiten, die men kan bezoeken
door van de ene kerk naar de andere
te wandelen. Op diverse manieren
wordt het thema hoop uitgewerkt.
In de gangen van De Lindeboom exposeren enkele Mijdrechtse kunste-

Nationale Kampioenschappen zeilen bij WVA
De Vinkeveense Plassen vormen op 3, 4 en 5 september het decor voor
drie Nederlandse Kampioenschappen van verschillende zeilklassen.
De kampioenschappen zijn open waardoor er een internationaal deelnemersveld verwacht wordt. De Sharpie en EFSIX klasse varen op vrijdag, zaterdag en zondag. De RS Feva zeilt op zaterdag en zondag voor
de titel. Vertrekpunt voor de wedstrijdzeilers is het WVA Clubschip op
Zandeiland 4 in Vinkeveen.
Programma
De NK’s voor de Sharpie klasse en
de EFSIX klasse starten op vrijdag
3 september. De RS Feva klasse
start op zaterdag 4 september met
de eerste wedstrijd om 11.00 uur.
Het programma staat daarmee garant voor drie dagen zeilspektakel
in verschillende type boten.
De wedstrijden zijn te volgen vanaf
het terras van het WVA clubschip
aan de Noordplas. Meer informatie
over het wedstrijdprogramma is
beschikbaar in het clubschip en op
de website www.wvavinkeveen.nl.

DANK U WEL!
Op deze manier wil ik iedereen bedanken
voor de vele kaarten, attenties en felicitaties
die ik kreeg bij mijn
12½-jarig jubileum.
Ik hoop dat we elkaar nog vaak
mogen zien en spreken bij
Boekhandel Mondria.
Carla Burggraeve

naars van Atelier De Kromme Mijdrecht hun schilderijen die de hoop
verbeelden. De Hoop wordt verwoord
in de dichtershoek in De Lindeboom.
Eveneens in De Lindeboom kunnen
mensen die hoopvol gestemd zijn, zelf
samen een opgaande zon schilderen
onder artistieke leiding.
Hoop wordt verklankt door een mini
orgelconcert in de Janskerk en om
12.00 uur door het optreden van een
kinderkoor in Nieuw Avondlicht.
Kinderen en jongeren gaan in en
rondom De Rank aan de slag met een
eigen programma. Publiek is daarbij
van harte welkom. Rond 12.30 uur
wordt er gezamenlijk gegeten. De
activiteiten worden om 13.30 uur
in de Rank zingend en musicerend
afgesloten.
De Janskerk vindt u in de Kerkstraat
en De Rank aan de Prins Bernardlaan in Mijdrecht.

Nacht van Neptunus
Het NK valt dit jaar samen met de
traditionele Nacht van Neptunus
op de Vinkeveense Plassen. Op 4
september is het Clubschip dan ook
’s avonds geopend zodat de aanwezige gasten en andere geïnteresseerden vanaf het ruime terras
aan de Noordplas onder het genot
van een hapje en een drankje van
dit evenement met de traditionele
parade van versierde boten genoten
kan worden.

PvdA en GroenLinks samen in
gemeenteraadsverkiezingen
Kater gevonden
Sinds een paar weken hebben wij hier in
de buurt een grijs/witte (grijs overheerst)
kater rondlopen , die mogelijk ergens weggelopen is. Hij houdt zich voornamelijk op
in één van de hofjes van de Scholeksterlaan (die het dichtst bij het winkelcentrum,
naast het bejaardenhuis). Hij krijgt van
diverse mensen te eten, maar heeft geen
onderdak. Hij is erg lief, geeft kopjes en
spint héél hard. Maar hij weet ook van
zich af te bijten in deze katrijke buurt.
Grappig aan de kater is dat ‘ie loenst – of
in ieder geval dat dat zo lijkt.
Voor verdere details: zie de foto links.

De ledenvergaderingen van de afdelingen van de Partij van de Arbeid en
van GroenLinks hebben er voor gekozen om gezamenlijk deel te nemen
aan de gemeenteraadsverkiezingen
van de nieuwe gemeente De Ronde
Venen op 24 november.
Het samenwerkingsverband is PvdAGroenLinks-LokaalSociaal gedoopt.
De lokale samenwerking vloeit voort
uit hun gemeenschappelijke idealen
van vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.
‘Sociaal en groen en lokaal’ samen,
staat volgens het bestuur van PvdAGroenLinks-LokaalSociaal voor een
economische ontwikkeling die gezond
en evenwichtig blijft. “Juist als de
economie tegen zit en mensen hun

baan verliezen of uit de boot vallen,
moet de gemeente een sociale aanpak kiezen die spanningen voorkomt,
nood lenigt, maar tegelijk aansluit bij
de behoeften van een maatschappij
met toekomst en financiële stabiliteit,” zegt Harry van den Dungen,
bestuurslid van de nieuw opgerichte
vereniging. Op de ledenvergadering van 21 september wordt het
verkiezingsprogramma vastgesteld
en ook de kandidatenlijst. Inwoners
van De Ronde Venen en Abcoude, die
zich verwant voelen met deze lokale
progressieve partij en zich eventueel
kandidaat willen stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen, kunnen
zich aanmelden: lokaalsociaal@
casema.nl.
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CU/SGP stelt nieuwe zwembad aan
de orde in RTG
Voldoet ons nieuwe zwembad
Veenweidebad aan de verwachtingen? En: Wat mochten we van het
nieuwe zwembad verwachten op
grond van eerdere publicaties van
de gemeente, gedane voorstellen en
uiteindelijke besluitvorming? Die
vragen gaat ChristenUnie/SGP aan
de orde stellen in de komende Ronde Tafel Gesprekken 'Omgeving'
van maandag 13 september a.s.
De afgelopen maanden zijn tal van
publicaties over het nieuwe zwembad verschenen. Allerlei specifieke
deelaspecten zijn apart aan de orde
gesteld in schriftelijke vragen en
open brieven. Het gaat dan over de
toegankelijkheid van het nieuwe
bad, de concurrentiepositie in relatie
tot de andere fittnesvoorzieningen,
afgeschermd vrouwenzwemmen,
openingstijden doelgroep- en recreatiezwemmen en het niveau van
de recreatieve voorzieningen. Ook
in ingezonden brieven in de media
werden vragen gesteld, waarin onder
meer een tariefvergelijking in de
regio aan de orde was. Dit laatste
raakt onder meer het prijskaartje
van leszwemmen, c.q het behalen van
een zwemdiploma. Zwemvaardigheid
vindt ChristenUnie/SGP essentieel,
zeker in onze waterrijke contreien.
Dat moet laagdrempelig en toegankelijk blijven. ChristenUnie/SGP
vindt het daarom tijd voor een, brede
evaluatie van ons nieuwe bad.

Provincie en Waternet torpederen
strandje aan Kromme Mijdrecht

Persoonlijk
en zorgvuldig
Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema.

Het voorstel van leerlingen van groep 7/8 van de St. Antoniusschool in De Hoef om een
strandje aan de Kromme Mijdrecht aan te leggen, zal niet worden gerealiseerd. Hoewel
de gemeenteraad unaniem achter het plan stond, stuit het voorstel op bezwaren bij Provincie en Waternet.
Nieuwe openbare zwemlocaties moeten worden aangemeld bij de Provincie Utrecht. Voordat een nieuwe zwemplaats opengesteld wordt,
moet eerst twee seizoenen lang het water op
zwemwaterkwaliteit worden onderzocht. Ook
moet elke zwemlocatie een omkleedruimte,
een toilet en douchegelegenheid hebben. Hier
is op de huidige plaats weinig tot geen ruimte
voor, volgens de Provincie. Bovendien is de
bestemming van de grond 'agrarisch', waardoor
nieuwe bouwwerken niet zijn toegestaan. De
grond waar het strandje zou moeten komen is
niet in eigendom van de gemeente.
Waternet geeft aan dat er naast recreatievaart
op de Kromme Mijdrecht ook nog beroepsvaart
aanwezig is. De waterverplaatsing van deze
vrachtschepen zorgt voor sterke stromingen
en het heeft ook een grote zuigende werking
vanwege de geringe breedte van de Kromme
Mijdrecht. De schepen komen op minder dan

vijftien meter voorbij de zwemlocatie gevaren.
Dit is voor zwemmers enorm gevaarlijk.
De kinderen zijn middels een brief persoonlijk
op de hoogte gesteld van de bezwaren. De
gemeente heeft –om de teleurstelling wat weg
te nemen– de klas uitgenodigd om een keer te
komen zwemmen in het nieuwe Veenweidebad.
Daar kun je op woensdagmiddag echter niet terecht voor recreatief zwemmen, dus misschien
nemen de kids liever een duik in het nieuwe
drijvende zwembad BadBuiten in de Amstel in
Amsterdam dat vorige week is geopend. Het
drijvend bad in het water van de Amstel was
tijdens Sail al even geopend voor het publiek.
Het zwembad meet achttien bij vijf meter.
Eromheen ligt een groot terras. Entree € 2,50
voor kinderen en € 4 voor volwassenen. Het
bad is geopend tot eind september. 		
foto rob isaacs

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

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

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Diet Solutions succesvol in Abcoude

Geweldige resultaten met het
proteïnedieet
Stress, zwangerschappen, de jaren, een rookstop, een psychologisch drama, een pensionering, een vermindering van fysieke activiteit, de menopauze en nog duizend andere redenen zijn er te bedenken waarom de
kilo’s er niet meer af willen. Het proteïnedieet van Martine Hoogendijk is even rigoureus als simpel.
Martine weet wat het is om last te
hebben van overgewicht, maar zij
heeft nu een goede balans gevonden.
Bewegen en een gezond voedingspatroon. Een glas wijn hoort daar
ook nog bij hoor! Martine ging na
haar HBO opleiding het bedrijfsleven in waar uiteindelijk opleiding
en training van management haar
passie werd. Ze omarmde het goede
leven, totdat ze merkte dat ze in een
verkeerd eetpatroon terecht was
gekomen: “De grens was bereikt.”
Gewichtsverlies
Inmiddels is Martine een ervaren
gewichtsconsulent en coach, in relatie
tot voeding en afvallen. Haar succes
kon, met het Amerikaanse proteïnedieet dat ze ook zelf volgde, niet
uitblijven. Na het gigantische succes
van Erica Terpstra, die 50 kilo afviel
met Prodimed en daar het boekje
‘Help ik val af’ over schreef, komen er
dagelijkse nieuwe klanten bij. Martine: “De oorzaak is vaak een drukke
(zit)baan en geen tijd om te sporten.”
Ook kan er van alles in je leven gebeuren waardoor je de controle over
je gewicht verliest, zwangerschappen,
overgang of medicijngebruik. En dan
helpt het niet om alleen een glas wijn
te laten staan. De kilo’s moeten eraf
vliegen. Soms is deze kuur voor mensen de afsluiting van een moeilijke
periode en neemt men zeer bewust
de stap definitief af te rekenen met
het overgewicht. Men wil een fitter,
gezonder en kwalitatief beter leven.
Hoe werkt het?
Het menselijk lichaam heeft drie
bronnen van energie: koolhydraten
voor de brandstof, vetten voor de
reserve en eiwitten voor de structuur.
Bij een eiwitdieet ga je koolhydraten
en vetten weglaten uit je voeding.
Het lichaam is dan na een dag ver-

plicht zijn energie uit de opgeslagen
vetten te halen, met behoud van de
eiwitten. Het lichaam past zich op
natuurlijke wijze aan en gewichtsverlies is het resultaat, met behoud van
spiermassa.
Controle
Met een zeer geavanceerde weegschaal wordt wekelijks of tweewekelijks gemeten hoe de verhouding
spiermassa, vetmassa en vocht zich in
het lichaam ontwikkelt en de vorderingen besproken.
Wat is het voordeel?
Het eiwitdieet is de meest verrassende methode die ooit ontwikkeld
werd om gewicht te verliezen want
het is de snelste en de meest veilige
methode. Het vereist namelijk geen
enkele beperking van de dagelijkse
activiteiten. Integendeel, je gaat je
weer fit voelen. Een snel gewichtsverlies van 6 tot 10 kilo per maand
voorkomt de ontmoediging die zich
voordoet bij de gebruikelijke diëten.
Het blijkt dat iemand die meer dan
10 kilo moet afvallen, bij gebruik van
langzame diëten, slechts 5 procent
kans heeft om zijn streefgewicht te
bereiken.
Hoe staat het met de BMI?
De BMI (Body Mass Index) is een
methode om te bepalen of je een
gezond gewicht hebt.
Doe de test op www.dietsolutions.nl
Martine Hoogendijk houdt praktijk in
Abcoude op de Dominee Bleekerhof
1 en in Laren (nh) op de Nieuweweg
28A. Voor een afspraak of informatie
kunt u mij bereiken op telefoonnummer: 06-52437598.
Kijk voor meer informatie op:

www.dietsolutions.nl

Tegenstrijdige Belangen

Martine Hoogendijk: “Eten en drinken
behoren ook tot mijn favoriete bezigheden en zijn tenslotte de kernbehoeften van de mens. Nu eet ik bewust, blijf
ik op gewicht en kan ik mensen helpen
met het bestrijden van hun overgewicht.”

Jeugdavond De Groene Venen
op 9 september 2010

Bomen in de Venen

Op donderdag 9 september 2010
organiseert De Groene Venen haar
jaarlijkse jeugdavond. Tijdens de
Boomfeestdag in maart hebben
leerlingen van de verschillende
scholen in ons dorp een geraniumstekje ontvangen. Met veel geduld
hebben zij deze stekjes opgekweekt
tot mooie bloeiende planten. De
planten worden door een bloemist
beoordeeld en tijdens de jeugdavond
zal bekend worden gemaakt wie
de prijswinnaars zijn. Daarna zal
Wout Kromhout van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging een presentatie geven over bomen in ons
dorp. Welke soorten bomen kom je in
jouw straat tegen? Horen die bomen
eigenlijk wel in ons dorp? Waarom is
een boom zo belangrijk? En wat leeft
er zoals in een boom? Deze en nog
veel meer vragen zullen door Wout
worden beantwoord. Alle kinderen
(en natuurlijk ook hun ouders) zijn
van harte welkom. Aan het einde van
de avond zal ook nog eens een verloting van een leuke extra prijs onder
alle aanwezige kinderen plaatsvinden. Redenen genoeg dus om te
komen. Plaats: Dorpshuis De Boei in
Vinkeveen. donderdag 9 september,
aanvang 18.30 uur, toegang gratis.
Voor meer informatie bel je met
Charlotte Smit op telefoonnummer
0297 261576.

Tijdens de workshop vorige week
over de structuurvisie voor de
gemeente De Ronde Venen/Abcoude
konden verschillende maatschappelijke organisaties hun visie geven op
toekomstige ontwikkelingen binnen
onze gemeente. Workshops zijn
leuk en vaak heel constructief maar
dan moeten de deelnemers wel
openstaan voor elkaars mening en
begrip tonen voor elkaars standpunten ook al heeft men tegenstrijdige
belangen.
Een van de onderwerpen was hoe
om te gaan met de Vinkeveense
Plassen in het kader van alle toekomstige natuurontwikkelingen.
De plassen maken namelijk een
belangrijk onderdeel uit van de
ecologische hoofdstructuur, wat
betekent dat een aanzienlijk deel
ervan is aangewezen als beschermd
natuurgebied. Hoofdrolspelers in dit
gebied zijn planten en dieren en niet
de mens. De Europese Unie heeft
dit nu eenmaal zo besloten. Door
heel Europa ontstaat binnen enkele
tientallen jaren een doorlopende en
ononderbroken natuurstrook, zodat
planten en dieren zich ongestoord
kunnen verplaatsen en verspreiden. Onze plassen zijn daarin een
onmisbare schakel waarin storende
elementen niet thuis horen en dus
zal de mens ruimte moeten maken.
Belangrijk te weten is dat er meer
dan genoeg ruimte overblijft waarin
mensen kunnen wonen en recreëren. De ruimte moet alleen anders
worden ingericht. Dat ondernemers
het daarmee totaal oneens zijn, is
niet verwonderlijk. Het enige dat
zij willen is meer omzet en dus
meer horeca. In hun ogen moeten
mensen het recht hebben om overal
te komen zelfs in de beschermde natuurgebieden. En des te meer zij hun
stem verheffen, des te stiller worden
anderen. En dat is helaas wat er
tijdens de workshop gebeurde. Het
was duidelijk dat mensen die het belang van de natuur graag in het oog
houden, zich lieten overtroeven en
min of meer vervielen in stilzwijgen.
Stemverheffingen zijn niet constructief en als mensen zo overtuigd zijn
van het eigen gelijk, staan ze niet
open voor de meningen of belangen
van anderen. Ondernemers blijven
nu eenmaal alleen geïnteresseerd
in vooral grootschalige horecagelegenheden op de meest drukke
plekken. En als die drukke plekken

er niet zijn, dan moeten die worden
gecreëerd.
Hun visie is dat hoe groter de horecagelegenheden en des te drukker het is,
hoe leuker mensen het vinden. Dat er
net zo’n grote groep mensen is die in
hun vrije tijd wil genieten van rust en
natuur, vinden zij totaal niet interessant. Logisch, want aan die groep valt
niet veel te verdienen. Laat staan dat
ondernemers geïnteresseerd zijn in
het belang van planten en dieren! Er
moeten dus nog veel meer fietspaden
door de beschermde natuurgebieden
komen en alle toevoerkanalen naar
de plassen moeten groter en breder
worden, zodat ook het vaarverkeer
ongelimiteerd kan toenemen. Uiteraard trekt dat vaarverkeer daarmee
ook meer hardvaarders. Hardvaarders –en vooral ook waterscooters–
veroorzaken veel meer ellende dan
men denkt. Ze zijn een doorn in het
oog van aanwonenden en natuurliefhebbers. Hardvaarders veroorzaken
geluidsoverlast, vervuilen de lucht
aanzienlijk meer, veroorzaken enorme
golfslag en vooral ook gevaarlijke
situaties voor zwemmers én watervogels. En omdat het vaarseizoen en
het broedseizoen elkaar grotendeels
overlappen, verstoren zij de broedrust
in de beschermde gebieden. Wil je de
toekomstige natuurontwikkelingen
van de plassen op een verantwoorde
manier realiseren dan moeten er
concessies worden gedaan en soms
flinke ook. Hardvaren zal met harde
hand moeten worden aangepakt. En
ook moet er misschien wel een verbod
komen op waterscooters omdat deze
nu eenmaal niet gemaakt zijn om
langzaam te varen. In de beschermde
delen van de plassen zijn mensen uit
den boze behalve op speciaal aangelegde wandel- en fietspaden. Want
die paden komen er heus wel zodat
de mens zicht kan blijven houden op
alles wat daar groeit en bloeit. Alleen
niet ongelimiteerd. En ook zal er op
een aantal plekken heus wel een mogelijkheid komen om koffie te drinken
en een hapje te eten. Alleen niet
ongelimiteerd. Ondernemers zullen
hun geld heus wel verdienen. Alleen
niet ongelimiteerd. Stemverheffingen
om standpunten duidelijk te maken
of om belangen voorop te stellen, is
ondemocratisch en ongepast. Oog
hebben voor inbreng van anderen zou
getuigen van respect en dat ontbrak
er helaas aan. Met een juiste instelling van beleidsmakers, natuurliefhebbers én ondernemers is er ruimte voor
iedereen. Mens, dier én ondernemer!

www.degroenevenen.eu
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Van barman naar recordhouder
Er zijn mensen die van hun hobby hun werk maken. Frank Binnendijk deed dat precies andersom. Wat begon bij een baan bij kartcentrum Bleekemolen in Mijdrecht mondde uit tot
een vaak beoefende hobby. Frank: “Als barman en hulp voor beginnende en eenmalige karters zag ik de karts vaak langs vliegen. Voor deze baan moest ik zelf wel eens een rondje rijden en toen merkte ik dat ik het eigenlijk wel erg leuk vond. Inmiddels kart ik al zeven jaar en heb ik zelf twee karts in mijn bezit.”
door valérie sambrink sanderink

De baan bij Bleekemolen heeft
de 23-jarige Wilnisser na zes jaar
trouw dienstverband opgezegd.
Frank: “Maar dat betekent zeker
niet dat ik er nooit meer kart. Ik
kom nog altijd zo’n 2 tot 4 keer
per maand bij Bleekemolen. Ik heb
daar nu al zes jaar de snelste rondetijd op mijn naam staan. Niet al
die tijd met dezelfde score hoor. Ik
verbreek telkens mijn eigen record,
maar ik denk dat ik ook wel degene
ben die daar de meeste rondjes
heeft gereden.
Verder doe ik mee aan verschillende wedstrijden, vaak met Arno
van Vliet en Mike Pieterse. Ieder
jaar is er in het Belgische Olen
een 24-uursrit. Afgelopen augustus
hebben we voor de tweede keer
meegedaan. Met een mooi resultaat. Na een dramatische start
zijn we namelijk toch nog derde
geworden. Bij zo’n wedstrijd rijden

we met z’n drieën in één kart en
wisselen we elkaar af. De uren dat
je niet hoeft te rijden, probeer je
wat uurtjes slaap te pakken. Als je
al een tijdje tijdens zo’n wedstrijd
gereden hebt, word je concentratie
wel wat minder. Toch gaat het over
het algemeen goed. Naast die lange
rit in België, heb ik aan kortere
tijdritten in Nederland meegedaan.
Zoals in de Coronel in Huizen,
waar ik eerste werd. Bij dit soort
wedstrijden komen mijn ouders en
vrienden wel eens kijken. Of ik dan
hoor hoe trots ze op me zijn? Nee,
niet echt.” Lachend: “Maar als ik
ergens een fout maak, lachen ze me
natuurlijk wel uit.”
Regen en sneeuw
Karten is een mooie, maar ook
gevaarlijke sport. Frank: “Gelukkig
heb ik zelf nog nooit een ongeluk
met een kart gehad, maar het is inderdaad een spannende sport. Voor-

De Nacht van Neptunus
Het was weer een prachtige
zomer. De wateren werden weer
druk bezocht door sloepen, zeilen speedboten en al wat er nog
meer kon varen en drijven. Helaas
komt aan al het goede een eind;
reden om het seizoen feestelijk af
te sluiten. Voordat de sluizen sluiten, de wetsuits weer in de kast
opgeborgen worden en de boten
terug naar de haven gaan, is er
morgenavond 4 september eerst
nog de 'Nacht van Neptunus’, oftewel de feestelijke afsluiting van
het vaarseizoen op de Vinkeveense
Plassen.
De Nacht van Neptunus is een
inmiddels 30 jaar oude traditie in
Vinkeveen, maar Neptunus zelf is
natuurlijk veel ouder. De figuur uit
de Romeinse mythologie wordt
afgebeeld als een bebaarde man
met drietand in zijn hand. Hij was
oorspronkelijk de god van de golven en van al het stromend water;
later meer bepaald als de god van
de zee. In de zeevaart is het traditie, dat Neptunus bij het passeren
van de evenaar aan boord komt,
teneinde degenen, die dat nog niet

waren, tot zeelieden te dopen.
Tijdens ‘de nacht van Neptunus’
zal Neptunus op de Vinkeveense
Plassen varen en op de plecht van
zijn schip staan. Alle aanwezige
boten zullen in een lange stoet
twee keer langs het schip varen.
Nadat Neptunus eervol is gegroet,
kunnen de ‘zeelieden’ het vaarseizoen met eer afsluiten. Het is
de bedoeling dat de boten, naast
goede verlichting, ook feestelijk
versierd zijn. In drie categorieën
zal de aanwezige jury beslissen
welke boot het mooist, origineelst
of het meest actueel is. Een
belangrijke eis die de organisatie
stelt aan de schippers is: dat de
kapitein geen alcohol mag drinken
en dat voor ieders veiligheid.
Heeft u geen boot, maar wilt u
toch graag de boten zien op die
ene nacht van Neptunus? Dat kan.
Want alle boten zijn goed te zien
vanaf eiland 1 en 4. De nacht
van Neptunus begint om 21.00
uur en is rond de klok van 23.30
uur afgelopen. De Groene Venen
wenst alle schippers een behouden
laatste vaart.

al dat je zo laag aan de grond zit en
zo’n hoge snelheid hebt, maakt het
spannend. Ik zoek ook zelf wel de
spanning op. Zo rijd ik door de regen en heb ik eens geprobeerd door
de sneeuw te rijden. De sneeuw viel
wat tegen, want ik kwam niet eens
vooruit. Mijn banden draaiden wel,
maar er zat geen beweging in. Met
regen heb je minder grip. Je krijgt
ondersturing en moet – heel gek –
in de bochten juist gas geven. Hoe
meer uitdaging, hoe mooier. Maar
dat neemt niet weg dat ik de zomer
ook heerlijk vind.”
Belangrijke eigenschappen
Na zeven jaar heeft Frank al aardig
wat ervaring met het karten. Wat
maakt iemand nu een goede karter? Frank: “Naar mijn mening is
het belangrijk dat je rustig blijft. Je
mag nooit uit paniek rare bewegingen maken. Daarnaast moet
je vrij constant rijden. Daarmee
bedoel ik dat je telkens ongeveer
dezelfde rondetijd hebt. En je moet
inzicht hebben wat betreft inhalen.
Je wilt natuurlijk niet samen klem
komen te zitten. Je moet dus zelfs
bij wedstrijden rekening houden
met andere mensen op de baan.
Daarnaast voelt een goede karter
wat zijn voertuig doet. Bij schade
kan hij de monteur uitleggen wat
er volgens hem fout gaat. Tot slot
is een karter, vooral bij lange races
met meerdere chauffeurs in één
voertuig, sociaal. Zelf ben ik fanatiek, maar er zijn grenzen. Winnen
is altijd leuk, maar het moet wel
gezellig blijven.”

Droom
Frank ziet het karten nog altijd
meer als een hobby dan een sport.
Frank: “Ik zou wel heel graag in
een hogere klasse willen rijden.
Ik rij nu indoorwedstrijden, maar
alles wat ik buiten doe is recreatief.
Ik heb zelf twee karts aangeschaft:
een Honda 390 en een TKM. Die
tweede heb ik gekocht omdat
deze een stuk sneller is. Verder
moest ik banden, een helm en een
overal aanschaffen en daarnaast
zijn er nog de benzine- en de
onderhoudskosten. Het is een dure
hobby, maar het is het wel waard.
Als ik dan ook nog wedstrijden op
kartcircuits in de buitenlucht zou
rijden, dan zou de hobby voor mij
onbetaalbaar worden. Dan komen
er nog zoveel kosten bij. Denk aan
inschrijfkosten voor wedstrijden en
het herstellen van de schades aan
je kart. Bovendien heb je sterkere
tegenstanders. Daarom heb je een
stuk betere én daarmee al snel

Stichting Spel en Sport 55 Plus

50 jaar in goede conditie
Zeker als 50 plusser is het belangrijk om aan de conditie te werken.
Met name als men een zittend beroep heeft en nog tot misschien wel
67 jaar moet doorwerken. Goede voornemens hebben we meestal bij
het begin van het nieuwe jaar: minder roken, meer sporten, afvallen...
Maar al gauw neemt de drukke agenda ons weer in beslag en zijn we al
die plannetjes vergeten. Toch blijft er iets knagen: ik wilde eigenlijk...
In de zomer genieten we van het mooie weer. Als we even kunnen, gaan
we naar buiten om lekker te fietsen of wandelen. Rennen langs het
strand, achter een bal, hond of (klein)kind aan. Totdat we hijgend moeten opgeven: onze conditie is toch niet meer zo goed als we dachten.
En als we de vakantiefoto’s bekijken, schrikken we van onszelf: ben ik
zo veel aangekomen?
Daarom is september een goed
moment om te starten met een serieuze aanpak van de conditie. Niet
in je eentje, maar in een groep. Dat
stimuleert om door te zetten, en
je hebt ook nog plezier met elkaar.
Samen aan de slag, een sportieve
uitdaging!
Vorig seizoen heeft Spel en Sport
55 Plus al met succes zijn deuren
geopend voor de 50 plusser, die
graag op een plezierige manier zijn
of haar conditie op peil wil houden.
Om lekker fit de winter in te gaan,
voorbereid voor wintersport hier
op het ijs of ergens anders in de
sneeuw. Om vroegtijdig de voor-

jaarsmoeheid te lijf te gaan of om
tegen de zomer een stevig partijtje
te kunnen trappen.
Aangezien er meer belangstelling
is dan er plaats was, wordt er dit
seizoen nog een groep opgestart.
Dat gaat plaatsvinden vanaf dinsdag
7 september a.s. in de gymzaal van
het Veenlandencollege te Mijdrecht
van 19.30-20.30 uur.
Enthousiast geworden vrouwen en
mannen die tegen de vijftig lopen
of er al dik overheen zijn, zijn in
de maand september welkom voor
een gratis proefles. Spel en Sport
55 plus is bereikbaar op tel. 06
21918353.

ook een stuk duurdere kart nodig.
In die klasse moet je echt één of
meerdere sponsors hebben. Voor die
sponsor zou er dan reclame op de
kart en op de overal gemaakt kunnen worden. Dus ik hoop nog steeds
dat een bedrijf iets in mij ziet en
mij zou willen sponsoren. Dan zou
mijn droom echt uitkomen. En als
ik nog verder mag denken, zou ik
wel internationaal willen rijden.
Dat lijkt me echt geweldig! Als je
mij vraagt naar een voorbeeld dan
zou ik Melroy Heemskerk noemen.
Een aardige jongen die niet naast
zijn schoenen loopt, maar wel verschrikkelijk goed kan rijden.” Maar
of we een tweede Melroy kunnen
verwachten? Frank: “Ik zal dat in
ieder geval niet worden. Ik blijf
liever gewoon lekker mezelf.”

Wilnis’ kampioenschap
kruiwagenhangen op de
Najaarsmarkt in Wilnis
Op zaterdag 11 september wordt op
de Herenweg in Wilnis van 10.0016.00 uur voor de tweede keer de
najaarsmarkt gehouden. In de 45
kramen is van alles te vinden, zoals
bloemen, boeken, fietsen, postzegels, (home) decoraties, oosterse
spullen, kinderkleding, boten, teveel
om op te noemen. Daarnaast is
er plek ingeruimd voor o.a. het
Servicepunt, Stichting Roki, Stichting Wajir, de Ontmoetingskerk en
Mensen in Nood. U hoeft niet naar
huis te gaan voor de lunch, want u
kunt snoepen van ambachtelijk ijs,
oliebollen, fruit en zelfgebakken
taart. Kinderen (en iedereen die
het ook leuk vindt) kunnen met een
passe-partout spelletjes doen. Wie
kan er nog sjoelen, koe melken,
blik gooien en vlaggetje steken? En
wie wil er niet de eerste Wilnisse
kruiwagenhangkampioen worden?
Doe mee en win de grote prijs! Als
u moe wordt van alle activiteiten
kunt u koffie met cake nemen en
de maquette bekijken van Wilnis in
de jaren ’50, die is opgebouwd in
de garage van Bouthoorn. Muziekvereniging Viribus Unitis zal
van 14.00-15.00 u hun muzikale
bijdrage leveren. Een bezoek aan
de Najaarsmarkt kunt u natuurlijk
goed combineren met een bezoek
aan de Wilnisse monumenten.
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Dikke voldoende voor de nieuwe markt beestenboel
Na veel discussies verhuisde de weekmarkt eerder dit jaar van het Burgemeester Haitsmaplein naar het
Raadhuisplein en omliggende straten. Hoe slaat de nieuwe stek aan bij het winkelend publiek en bij de
marktlieden en welk rapportcijfer geven zij?

Martin: een 8
“Ik zit hier lekker op een bankje
voor het restaurant. Het is wel
leuk, ja. Veel knusser dan de vorige
plek hoor. Het is klein en zo kom
je nog eens iemand tegen. Ik kom
hier praktisch elke donderdag en ik
merk ook aan andere mensen dat
zij het een betere en leukere plek
vinden.”

Duits Gouveneur: Dikke voldoende
“De nieuwe plek is echt perfect,
een stuk knusser. Nu is er ook meer
parkeergelegenheid doordat wij
zijn verhuisd. Goede beslissing van
de marktmeester en de gemeente.
Kijk: als een kraam uitviel dan
kwam er een lege plek op de markt.
De vorige plek was gewoon te
groot. Hier, op het Raadhuisplein
is het een stuk kleiner, dus als een
kraam afwezig is merk je dat niet
zo snel.” De groenteboer vindt het
een grote verbetering dus, maar hij
vindt alles goed als de mensen het
maar leuk vinden.

Meneer Lammers: 6
“De markt is op zich leuk geworden
en de plek maakt een gezellige
drukte, maar het is niks voor mij. Ik
hou wel van markt, maar de andere
plek was voor mij beter. Ik woon in
De Kom en daar wonen veel mensen met een beperkte mobiliteit.
Ook zij willen graag naar de markt.
Ik kan nu niet met mijn scootmobiel
door de smalle paadjes tussen de
kramen. Als ik naar de kapper wil,
kan ik dat beter niet op donderdag
doen, want ik kom niet langs de
markt. Deze plek is voor mensen
met een rollator of scootmobiel
onhandig. Echt jammer.”

Bij de dierenarts…

Terug van vakantie,
we willen een pup
Lang, lang geleden hoorde bij een
dagje Antwerpen een bezoek aan
de beruchte Vogeltjesmarkt. Je
moest sterk in je schoenen staan
om na het passeren van tientallen kramen met puppies, in alle
soorten en maten, zonder nieuwe
huisgenoot naar huis te gaan. Een
beetje twijfelen en je was de klos,
van alle kanten werd het jonge
leven je voorgeschoteld. Hoewel
er zeker ook hele goede relaties
gelegd zijn, bracht de markt vooral
een hoop leed met zich mee, voor
dier en mens.
Gelukkig is de markt inmiddels
aan allerlei regels gebonden, en
gaat het met de impulsieve aanschaf van een pup ook beter zou
je zeggen, maar niets is minder
waar. De komst van internet, van
markplaats, mag dan een zegen
zijn om je garage eens goed op te
ruimen, voor de aanschaf van huisdieren is het vaak een ramp. Terug
van vakantie, we willen een pup,
en oh, wat popt die site snel op, en
oh, ze hebben op dit moment nog
puppies!! Hup, de auto in...

zien verschijnen. De pup waar de
leeftijd niet van kan kloppen, de
pup met een ander chipnummer.
En erger, de pup die al vrij snel
ziek is, of de pup die slecht of niet
gesocialiseerd is. “We vonden het
al een vreemd adres, een rare
snuiter, hij deed zo kortaf...” Het
gekke is dat bijna iedereen, bij
navraag, het gevoel heeft gehad
dat-ie belazerd werd. Maar ja, als
je met z’n allen naar Groningen
of Brabant rijdt en de pup kijkt je
in de ogen, dan neem je dat rare
gedrag van de fokker (handelaar!)
voor lief. Menselijk, maar toch...
Een hond in je leven is heerlijk,
laat je voor de aanschaf van een
pup uitgebreid informeren. Daar
is internet weer wèl goed voor,
bijvoorbeeld www.licg.nl, of bel
eens naar je dierenkliniek voor
informatie. Kortom, neem er de
tijd voor en zorg dat je de moeder
goed gezien hebt. Dat laatste kan
iedere getrouwde man je vertellen...
Hans Walder,
Dierenartsen Amstel, Vecht &
Venen,

www.dkavv.nl

De laatste weken op de praktijk
hebben we ze allemaal weer

“Al jaren sta ik op de markt, al
vanaf het begin nabij de Prinses
Margrietlaan. Het is erg gezellig
geworden ten opzichte van de vorige plek. Hoewel ik er niks over te
zeggen heb is deze plek wel beter,
ja. Er is meer looppubliek. Alleen
nog de wintermaanden afwachten,
maar het is al een stuk gezelliger,
knusser en beter. Het zal alleen
nooit zo leuk en gezellig worden als
op de Prinses Margrietlaan”

Kaashandel Smorenburg: een 8
‘Het is een uitstekende plek.
Duidelijke verbetering, mede door
meer parkeergelegenheid. Ik hoor
veel positieve geluiden. De mensen zijn positief, de omliggende
winkeliers ook, dus tel uit je winst.
Ten opzichte van de andere plek is
hier soms het pad te smal tussen de
kramen, daar kan iets meer naar
gekeken worden, want niet iedereen kan er door. Maar dat is aan de
marktmeester en helaas niet aan
ons om dat te veranderen.”
Tante Bep 8

‘Steeds meer mannen maken
de stap naar een salon’
Wil Janmaat: Dikke voldoende
“Het is heel mooi en gezellig.” Hoewel de nieuwe markt een kleiner
oppervlakte heeft toont hij groter,
vindt Wil. ‘De plek is een stuk beter,
het ligt op de route als je door het
dorp loopt, dus ik doe altijd even
een rondje over de markt.”

Nikki & Luc Boljer Notenkraam: 7
“Ik vind de plek goed, maar we
hebben er niet zoveel over te zeggen. De marktmeester bepaalt de
indeling van de kramen. Ik heb
een oven voor mijn nootjes, dus ik
sta sowieso iets aan de buitenkant.
Iedereen is over het algemeen zeer
positief. Doordat je nu aan een
doorgaande weg staat, krijg je ook
meer voorbijgangers die normaliter nooit naar de markt gaan. Wij
als kooplieden vinden alles goed,
zolang de mensen in Mijdrecht het
maar leuk vinden.”

Ruim een half jaar geleden sprak De Groene Venen voor de rubriek Bedrijf in Beeld met Désiré Zwaga,
startende onderneemster in Wilnis. Hoe is het nu met haar? Is men teruggekomen na een paar goed
bezochte open dagen? De eigenaresse van deze eigentijdse Beauty-lounge Bellissimo in Wilnis is nog
steeds hard aan het werk.
door renee broggel

Désiré heeft een moderne, sfeervolle
salon met een oosters tintje. De
ruimte straalt een en al wellness
uit. Bellissimo profileert zich graag
als een kuuroord dat je vaak in het
buitenland ziet. Een plek waar je
geheel tot rust kan komen. Het is de
bedoeling dat mensen hier even aan
de dagelijkse sleur van druk gezin of
hectische baan kunnen ontsnappen,
comfort en sfeer zijn belangrijke
elementen. De oosterse deuntjes,
die zacht op de achtergrond spelen,
doen je even uit die hectische wereld
stappen.
“Het gaat ontzettend goed met Bellissimo. Het is voor velen niet bij een
enkel bezoekje gebleven, dankzij de
unieke combinatie van huidverbetering en wellness.”
Naast een gevarieerd aanbod van
gezichtbehandelingen richt Beautylounge Bellissimo zich ook op
lichaamsbehandeling en verschillende vormen van massage. Resultaat
en beleving zijn de sleutelwoorden
van het Italiaanse wellness product
Comfort Zone waar Désiré mee
werkt. De producten zijn geïnspireerd op historische culturen en
massage rituelen met een viertal
wereldthema’s, Oriëntaals, Mediterraans, Indiaas en Arabisch. Voor

foto patrick hesse

deze manier van masseren is Désiré
in training geweest. Désiré: “Deze
vormen van massage zijn steviger
en intenser dan de meeste andere
ontspanningsmassages. Alles is op
elkaar afgestemd, van product tot
behandeling en van geur tot ritueel.”
En dat Bellissimo andere behandelingen heeft, onderscheidt haar nog
steeds van haar concurrenten.
Het is opvallend dat steeds meer
mannen de salon binnen stappen.
“Steeds meer mannen gebruiken
verzorgingsproducten en steeds
meer mannen nemen ook de ‘grote’
stap om naar een salon te gaan.”
Bellissimo heeft een speciaal op

mannen gericht programma voor
gezichtsbehandelingen alsmede
-producten.”
Beauty-lounge Bellissimo is
gevestigd aan de Dorpstraat 31 in
Wilnis. Telefoon (0297) 287182,
email info@beautyloungebellissimo.
nl en website: www.beautyloungebellissimo.nl. Bellissimo is op maandag
gesloten. Van dinsdag tot en met
vrijdag open van 09:30 tot 18:00
uur en op zaterdag van 09:30 tot
16:00 uur. Indien gewenst kunnen er
ook afspraken gemaakt worden op
dinsdag t/m vrijdagavond.
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Stichting Vallis Pacis handelt naar
de laatste wil van familie Vredendaal
Toen Willem Vredendaal overleed, bleek dat hij had besloten zijn nalatenschap toe te vertrouwen aan een stichting die zich tot doel zou
stellen het onderhoud en de verfraaiing van de rooms-katholieke kerk
“Heilig Hart van Jezus” in Vinkeveen ter hand te nemen. Na het overlijden van zijn vrouw Coby in 2000 werd de stichting actief en heeft
sindsdien voor een aantal donaties gezorgd die de kerk ten goede zijn
gekomen. Con Huijbreghs, gedelegeerd voorzitter van de Stichting Vallis Pacis (Latijn voor Dal van de Vrede en een verwijzing naar de familienaam Vredendaal – Red.), vertelt erover.

Vorige week begonnen de
lessen weer op Dorpsacademie Mus & Muzen; altijd een
week na de zomervakantie, omdat
de eerste week in elk huishouden al chaos genoeg lijkt met de
broodtrommeltjes die weer gevuld
moeten, de nieuwe schoolroosters
en de veranderde trainingstijden van
alle sportclubs. Het is altijd weer
ontzettend leuk om de leerlingen
terug te zien en de avonturen van
hun vakantie aan te horen. Soms
lijken het hele andere kinderen
geworden, zoals ze gegroeid zijn of
door de beugel of bril die ze in de
zomermaanden hebben gekregen.
Na al die weken vakantie zijn ze
ook vaak weer toe aan het gewone
leven en hebben enorme zin om lekker aan de slag te gaan.
Na een fijne Serieuze Schilderles op
dinsdag en de eerste Kunst/knutselen Graffitiles van de woensdag, stap
ik donderdag weliswaar doorweekt
door de vele buien, maar vrolijk de
Dorpsacademie binnen.

door paul bosman

De naam Vredendaal is geen onbekende in het Vinkeveense. Hij staat
voor een vervenersfamilie die tot
op heden van onschatbare waarde
is geweest. De familie was actief in
de parochie, schonk in 1915 zelfs
een drietal glas-in-loodramen en
in de kerk staat een orgel dat door
mevrouw Vredendaal is geschonken,
maar ook door haar werd bespeeld
tijdens de vieringen en optredens van
zangkoren in de kerk. Toen Willem
overleed, werd vastgelegd dat de
nalatenschap na het overlijden van
Coby geheel aan de Vinkeveense kerk
zou worden besteed. Sinds 2000
zijn er stukken eiland en water in de
plas verkocht, verpacht en een aantal
wordt nog steeds verhuurd. Het huis
waar de familie in woonde, is inmiddels verkocht en al deze opbrengsten
zijn in een stichting ondergebracht,
die dit kapitaal naar eer en geweten
beheert.
Toen de negen rooms katholieke
kerken in de regio fuseerden tot één
grote parochie St. Jan de Doper, rees
de vraag of de wil van de familie Vredendaal om de gelden aan het Vinkeveense ten goede te laten komen,
nog wel kon worden nagekomen.
Huijbreghs geeft aan dat dit het geval
is en blijft. Het stichtingsbestuur blijft
bestaan uit betrokken parochianen
van Vinkeveen, die uiteindelijk de
gelden kunnen aanwenden voor de
ingebrachte doelen. Samen met het
parochiebestuur, dat uit mensen uit
de regio bestaat, overlegt men maar
heeft uiteindelijk de bevoegdheid

slechts doelen voor de Vinkeveense
kerk aan te wenden. “Dat is prettig,”
zo vertelt Huijbreghs, “Het bouwkundig en architectonisch zo mooie
gebouw is niet meer weg te denken
uit het dorpsbeeld. In feite is het een
gemeenschappelijk bezit dat ook een
gemeenschappelijke bescherming
vereist.” Nog sterker, Huijbreghs ziet
het onderhoud als een verantwoordelijkheid voor ons allen.
De stichting heeft inmiddels al een
aantal zaken mede bekostigd. Zo
heeft men een nieuw hek voor de
begraafplaats mogelijk gemaakt.
Een stalen hek in het interieur van
de kerk maakt het mogelijk dat
de kerk permanent open kan zijn.
Ook de schenking van de aanleg en
onderhoud van de buitenverlichting
van de kerk is door de stichting mogelijk gemaakt. Er zijn plannen de
hoognodige restauratie van de toren
ter hand te nemen. Hiermee is een
bedrag van 1,3 miljoen euro gemoeid,
waarvan de provincie weliswaar acht
ton wil bijdragen, maar waarvan
het restantbedrag door middel van
fondsenwerving bijeen gebracht moet
worden. Binnenkort worden hiervoor
acties gevoerd. Die gelden zullen ten
goede komen aan de Stichting Vallis
Pacis, die op haar beurt de zekerheid
biedt dat dit ten goede komt aan het
kerkgebouw. Huijbreghs is blij met
de constructie die is gekozen. “Het
stichtingsbestuur is onafhankelijk en
praat op een open manier met het
parochiebestuur, zonder dat er ook

maar sprake is van enige concurrentie. Strijkstokken hebben we niet
en iedere euro gaat in het gebouw.”
Misschien goed te weten in het geval
dat u overweegt iets na te laten aan
de gemeenschap waar u deel van
heeft uitgemaakt en op die manier
het markante Vinkeveense silhouet in
stand te houden. Kijkt u eens op www.

stichtingvallispacis.nl
of bel met 06-30206158.

Heropende winkel Albert Heijn valt in de grootste categorie

AH rondt 'Operatie Mijdrecht' succesvol af
Met een op een militaire operatie gelijkend logistiek proces heeft zich anderhalve week lang een bijna wonder voltrokken. Vrachtwagens reden af en aan. De Croonstadtlaan werd vanwege het af- en aanvoeren van
winkelinterieurs, toonbanken en diepvriesmeubels korte tijd afgezet. Albert Heijn kreeg een nieuwe jas.
Het was 1952 toen Albert Heijn de
eerste zelfbedieningszaak in Nederland opende. Een revolutie: klanten
werden niet meer één voor één
bediend, maar konden zelf met een
mandje langs de schappen boodschappen doen. En opnieuw is het tijd voor
een revolutie: naast 'gewoon' afrekenen aan de kassa, scant de klant zelf
de gekochte producten, legt ze in de
kar en kan bij de kassa volstaan met
een simpele betaling met de bankpas.
Ruim 25.000 artikelen zijn er voorhanden in de nieuwe winkel, die een
stuk lichter en ruimer oogt dan voorheen. Gezichtsbedrog weet filiaalmanager Rinus Schrama. Hij en zijn
team zijn beretrots op het resultaat.
“Er is keihard gewerkt om de klus in
zo'n kort mogelijke tijd te klaren. We
realiseren ons dat we onze omgeving

veel overlast hebben bezorgd, maar
kozen liever voor kort en heftig dan
een langdurig verbouwingsproces.”
Het openingsfeestje is gedeeld met
drie goede doelen, die gratis een kar
boodschappen mochten uitzoeken.
“Nee, niet in één minuut. Dat is
flauw; ze hebben ruim drie kwartier
op hun gemak kunnen rondkijken
in de nieuwe winkel,” lacht Rinus
Schrama. De boodschappenrace voor
de goede doelen is dit weekend te
zien in 2ThePoint op Midpoint TV.

Foto boven: scan je bonuskaart, neem
een handscanner uit het rek en scan
zelf je boodschappen als je ze in de kar
legt. Bij de kassa (foto rechtsonder)
scan je opnieuw je bonuskaart, die dan
het totaal van je boodschappen toont.
Even pinnen en klaar.... (natuurlijk wel
even de handscanner inleveren!).

Overal
water

Met de voordeurknop nog in mijn
handen valt me al een heel raar
geluid op. ‘Er staat iemand te
douchen’, flitst het door mijn hoofd.
Of nee, de CV staat te spuiten. Ik
hol door het gebouw en blijf bij mijn
Grote Werkplaats verstijfd in de
deuropening staan. Het water komt
met bakken naar beneden door
het plafond. Langs de al losgelaten
plafondisolatie stroomt een hoeveelheid water die aan de Niagarawatervallen doet denken.
Het is ‘mijn’ hoek in het atelier.
De plek waar ik zelf schilder, mijn
werk en mijn ezel staan. Mijn hart
maakt een driedubbele salto van
schrik. Voor een kunstenaar zit zijn
kapitaal in het gemaakte werk. Het
water stroomt langs mijn ingelijste
Oost-Indische inkttekeningen en op
de grond drijft een reeds verkocht
schilderij.
Als door een wonder staat er
plotseling een vriend achter me en
we beginnen het werk in redding
te brengen. Snel de tekeningen uit
de lijsten voordat het vocht in het
papier trekt. Op mijn noodkreten
komen mijn lieve beschermengelen
van Cornelissen Dakwerken en
andere vrienden mij te hulp. De
afvoer wordt leeggemaakt –dat was
de oorzaak– en de waterval stopt.
Het ontstane binnenmeer wordt
weggetrokken en opgedweild, zo
goed en kwaad als het gaat. Alles is

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.
nat, de kartonnen dozen met lappen
en kleding uit de textielhoek stonden
op de grond en zijn doorweekt. We
improviseren waslijnen door het hele
atelier om alles te laten drogen. De
leerlingen worden afgebeld, maar
door het late tijdstip kan niet iedereen bereikt worden en zo staat er
toch om 15.15 uur een bedremmeld
clubje kinderen in de ruimte met
grote ogen naar de chaos te kijken.
De oudste meiden bieden meteen aan
om te dweilen, maar ik bonjour ze
naar huis. Doorwerken moeten we en
dat kan niet met de kinderen om ons
heen.
Pas 's avonds, als ik met een stevige
borrel op de bank zit na te bibberen,
zie ik de benefietuitzending van
giro 555 voor Pakistan. Een vader
vertelt over zijn verdronken zoon en
de tranen springen mij in de ogen. Ik
schaam me. Hoewel ik heus schade
heb, is die slechts materieel van aard
en nu na enkele dagen nagenoeg
alles weer droog is, lijkt mijn paniek
helemaal overdreven. Bij mij gaat
het leven al lang weer door, de lessen
gaan weer vrolijk verder.
Maar in Pakistan, in dat verre land?
Hoe lang zal het daar duren voor het
leven weer verder kan gaan en men
daar vrolijk kan worden? Ik vrees dat
dat nog een hele tijd gaat duren…
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Aftrap cultureel seizoen van
De Ronde Venen op Monumentendag
Stichting Cultura De Ronde Venen opent haar cultureel seizoen traditiegetrouw op Monumentendag met
een zeer gevarieerd programma. Het seizoen 2010/2011 omvat evenals andere jaren tien evenementen,
waarin ieder ongetwijfeld iets van zijn smaak zal vinden. Niet alleen zullen met name jongeren het optreden
van Wicked Jazz Sounds Band zeker toejuichen, ook Jan Vayne en Petra Berger weten zich op 19 november
verzekerd van een groot publiek. René van Beeck zal de jazzliefhebber dit jaar op zijn wenken bedienen,
liefhebbers van cabaret zullen niet teleurgesteld worden en het optreden van Frank Boeijen in De Meijert
belooft een absoluut hoogtepunt te worden. In het programmaboekje, dat inmiddels huis aan huis in De
Ronde Venen is verspreid staat alle informatie, net als op www.cultura-drv.nl.
Nationale Monumentendag in De
Ronde Venen
Op 11 september is het Nationale
Monumentendag, met dit jaar als
thema “De smaak van de negentiende eeuw”. Ook in De Ronde Venen
zijn speciaal voor deze dag een
groot aantal monumenten geopend
voor bezichtiging van 10.00 uur tot
omstreeks 17.00 uur. Zo is de Watertoren in Mijdrecht geopend voor
publiek, kunnen bezoekers van de
R.K. kerk Wilnis/Mijdrecht eenmalig
de kerktoren beklimmen, zijn bij
diverse kerken gidsen aanwezig om
verdere tekst en uitleg over de gebouwen te geven en worden de orgels
van de Janskerk in Mijdrecht en de
R.K. kerk van Vinkeveen bespeeld.
Het Veenmuseum demonstreert
hoe de veensteekmachine werkt en
in het Oude Spoorwegstation van
Vinkeveen wordt een rommelmarkt
gehouden, waarvan de opbrengst
bedoeld is voor de Gereformeerde
Kerk. Ook in de Ontmoetingskerk van
Wilnis hoopt men geld in te zamelen
voor de restauratie van het rijksmonumentale orgel met een gezellige
braderie. De Veenmolen heeft zich
echter het beste aan het thema van
deze Nationale Monumentendag
gehouden; bezoekers kunnen proeven
van kruikoek of kniepertjes en de
kinderen drinken limonade of bakken

pannenkoekjes die zij later mogen
opeten. Op www.cultura-drv.nl vindt u
het hele programma voor deze dag.
Als speciale attractie vindt ’s avonds
het optreden van Arno van der
Heyden met zijn programma ‘Puur
Geluk’ plaats in De Boei te Vinkeveen
vanaf 20.30 uur. De hele dag is Arno
op pad geweest om indrukken van de
Monumentendag in De Ronde Venen
op te doen. Deze indrukken verwerkt
hij ’s avonds in zijn programma ‘Puur
Geluk’. Zo ontstaat een exclusieve
show waarin de monumenten en
het landschap van De Ronde Venen
een grote rol spelen. Arno is meer
chansonnier dan cabaretier. In 1992
won hij de Publieks- en Persoonlijkheidsprijs van het Camerettenfestival
Rotterdam.
Speciale toegangsprijs € 5,In “Puur Geluk” geeft Arno zijn
opvatting van “geluk”: geluk is geen
toeval, maar een keuze. Hij wil dat
graag delen, zodat de toeschouwer
als een gelukkig mens de zaal verlaat.
Cultura doet daar nog een schepje
bij door de toegangsprijs op € 5,- te
stellen. Als dat geen puur geluk te
noemen is! Het Klaver Vier Kwartet
zorgt voor de muzikale begeleiding.
Kaarten kunnen tot 4 dagen voor de
voorstelling gereserveerd worden op
www.cultura-drv.nl, zijn in voorver-

koop verkrijgbaar bij Boekhandel
Mondria te Mijdrecht, drogisterij De
Bree te Vinkeveen en een half uur
voor aanvang aan de zaal van De
Boei in Vinkeveen.
Cultura-dio op MidPoint FM
Nieuw in het seizoen is het radioprogramma dat vanaf 5 september
iedere zondagmiddag van 12.00 tot
13:00 uur start. Midpoint FM zendt
Cultura-dio in de ether via 105.6FM
en op de kabel via 101.9FM. In de
uitzendingen verzorgt Stichting Cultura een uur lang uw zondagmiddag
met een breed scala aan alledaagse
en minder alledaagse muziek, komt
veel cabaret aan de orde en wordt u
op de hoogte gehouden van wat er in
de wijde omtrek zoal te beleven is op
cultureel gebied.
Stichting Cultura brengt ook in
seizoen 2010/2011 cultuur tot bijna
bij u thuis. Mocht u nog speciale
verzoeken hebben of andere artiesten
graag eens in de regio zien optreden,
laat dan uw wens achter via bovengenoemde website. Mogelijk kunt u in
een volgend seizoen op uw wenken
worden bediend.
In ieder geval wenst Stichting Cultura iedereen dit nieuwe seizoen veel
cultureel plezier en hoopt zij u bij de
diverse evenementen van harte te
mogen ontvangen.

Passion treedt op tijdens Uithoorns Straattheaterfestival
op 4 september!
Wereldmuziekkoor Passion zal
tijdens het Uithoorns Straattheaterfestival de hoogtepunten
uit haar onlangs gegeven lustrumconcert ten gehore brengen.
Songs uit Afrika, Roemenië,
Frankrijk, Portugal en Australië
wisselen elkaar af. Tevens wordt
een flinke onweersbui nagebootst
waarmee aan het thema WATER
invulling wordt geven. Dit is iets
wat je gezien en gehoord moet
hebben. Wel hopen dat het droog
blijft...
Gratis zangworkshop
Je kunt je tijdens het festival tevens
opgeven voor een gratis zangworkshop. Deze wordt gehouden op
maandag 13 september om 20.00u
in basisschool ’t Startnest Uithoorn. Onder leiding van onze zeer
ervaren dirigent Rutger van Leijden
wordt samen met het hele koor
zangoefeningen gedaan en een eenvoudig nummer ingestudeerd. Na de
workshop geeft het Passion voor de
deelnemers een intiem optreden om
een indruk te geven van de diversiteit en dynamiek van het koor.
Wie is Passion?
Passion is een zeer dynamisch

wereldmuziekkoor dat liederen
uit de hele wereld vertolkt. We
zingen nummers uit alle werelddelen; stampende Afrikaanse
nummers, melancholische nummers uit Oost-Europa, swingende
Latijns-Amerikaanse nummers,
nummers met Arabische klanken en
Aboriginalmuziek uit Australië. De
lichte choreografie geeft een extra
dimensie aan de passie van het
koor. De leden variëren in leeftijd
van 30 tot 60 jaar en komen uit de
gehele regio.
Zingende mannen en vrouwen
gezocht
Om het koor te versterken zoekt

Passion enthousiast zingende mannen en vrouwen. Zij hoopt hen te
kunnen motiveren om toe te geven
aan deze geweldige uitdaging.
Maak tijdens het Uithoorns Straattheaterfestival eerst eens kennis
met het eigenzinnige koor Passion.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie en
inschrijven contact op met Yolanda
van Dijk op tel. (020) 4539829
of (06) 18085442 of mail naar
yolandadijk@hotmail.com.
Kijk ook op de website
www.passionkoor.nl voor meer informatie.

Abcoude biedt veel kwaliteit
in Theater Piet Mondriaan
Na de samenvoeging met Abcoude heeft De Ronde Venen er binnenkort een theater bij. Naast de voorstellingen die de Stichting
Cultura op diverse locaties in De Ronde Venen organiseert, kunt u
ook in Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan te Abcoude terecht voor prachtig cabaret, muziektheater en toneel.
En voor de kinderen staan er komend theaterseizoen drie heerlijke voorstellingen op het programma.
Zaterdag 11 september start Theater Piet Mondriaan alweer zijn
vijfde seizoen. In deze korte tijd heeft het theater door zijn mooie
programmering en de prettige sfeer de sympathie verworven van veel
theaterliefhebbers. De organisatie van het theater is in handen van
de Stichting Ab-Art, waarbij ‘Ab’ staat voor Abcoude en Baambrugge
en ‘art’ uiteraard voor kunst. Men kan zeggen dat wat in de Ronde
Venen ‘Cultura’ is, is in Abcoude: ‘Ab-Art’.
Artiesten van grote naam en nieuw talent stonden en staan in Theater Piet Mondriaan op het podium. Zo waren afgelopen jaren onder
meer in Abcoude te zien: cabaretiers Youp van ‘t Hek, Alex Klaasen,
Vincent Bijlo, Jeroen van Merwijk, Micha Wertheim, Ronald Goedemond, Katinka Polderman, Kees Torn. In de serie muziektheater
traden al op in Abcoude:Harry Sacksioni, Nynke Laverman, Margriet
Eshuijs, Maarten van Roozendaal, Fernando Lameirinhas e.a. En in
de categorie toneel waren o.a. te zien: Peter Faber, Helmert Woudenberg, Michiel Kerbosch en Isa Hoes. Kortom: niet de allerminste
artiesten hebben de bezoekers van het Theater Piet Mondriaan verrast met hun optredens.
Maar interessanter dan wat was is wat komend seizoen op de agenda
staat. Onder meer cabaretiers Eric van Sauers, (genomineerd voor
de Poelifinario 2010 voor de meest indrukwekkende voorstelling van
het seizoen!), Javier Guzman, Eric Koller en Karin Bruers; daarnaast
twee toneelstukken met grote namen als Huub Stapel en Carine
Crutzen en muziektheater met onder meer zangeres Hind, topjazzmusicus trompettist Eric Vloeimans, Nederlands beste flamencogitarist
Eric Vaarzon Morel.
Uw conclusie kan en mag zijn dat u voor mooie theatervoorstellingen niet per se naar Amsterdam of Amstelveen hoeft. Theater Piet
Mondriaan heeft een goed uitgerust podium en biedt plaats aan ruim
200 bezoekers. Parkeren is kosteloos. En als de voorstelling een
pauze heeft, is het pauzedrankje in de entreeprijs begrepen. Voor alle
voorstellingen in Theater Piet Mondriaan en voor kaartverkoop kunt
u terecht op www.ab-art.nl. Momenteel zijn voor alle voorstellingen
nog plaatsbewijzen te koop, al zijn sommige voorstellingen wel bijna
uitverkocht.

Eric van Sauers is ‘Ridder’
Het seizoen 2010-2011 begint 11 september met de cabaretvoorstelling ‘Ridder’ door al genoemde Eric van Sauers. Over de voorstelling
schreef De Volkskrant (****):’Ridder is een gepassioneerde ode aan
hoop en individualisme.’… ‘Scherp, snel en met prachtig opgebouwde
grappen breekt Eric van Sauers het positieve beeld van Nederland
af.’…’De manier waarop Van Sauers zijn verhalen vertelt, is puur
goud. De harde klemtonen, de slimme herhalingen, de spannende
rustpauzes en de strakke mimiek zijn niet op papier te vangen.’
Datum: 11 september 2010, aanvang 20.15 uur, entree: € 17,00/CJP
€ 16,00. Meer info: www.ab-art.nl.
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IN VOL BEDRIJF
LettsGO PR Consultancy

Goede communicatie
boekt resultaat
Ze is een telg van een echte ondernemersfamilie. Het kan dan ook nauwelijks verbazing wekken dat Letty Verweij haar eigen onderneming
heeft. Het zal wel in haar genen zitten. En met haar afgeronde studie
bedrijfskunde en marketing beschikt ze over een ideale achtergrond
om bedrijven te helpen bij hun PR- en communicatieactiviteiten.
door piet van buul

Nadat Letty Verweij was afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam is zij bij een groot PRbureau gaan werken. Daar leerde ze
de vele aspecten van communicatie
goed kennen. Na een paar jaar stelde
ze vast dat ze dat werk ook heel
goed voor eigen verantwoording kon
gaan doen. “Ik heb nou eenmaal toch
ondernemersbloed van mijn familie
meegekregen,” stelt Letty vast. “Ik
besloot dan ook een eigen bureau op
te zetten. In januari 2001 ben ik in
Rotterdam van start gegaan. Daar
woonde ik toen nog. Twee jaar later
zijn we verhuisd naar Vinkeveen.
Aanvankelijk fulltime, maar sinds de
geboorte van mijn kinderen werk ik
op parttime basis. Met kantoor aan
huis kan ik mijn werk op een heel
praktische manier combineren met
het moederschap en dat bevalt me
prima. Ik zorg er ook voor dat ik
vrijwel altijd bereikbaar ben. Mijn
klanten moeten het gevoel hebben
dat ik er altijd voor hen ben.”
Een breed aanbod
Het merendeel van de klanten
van LettsGO komt uit het midden
en kleinbedrijf. Letty: “De grote
bedrijven kunnen het zich veroorloven
om voor het PR-beleid iemand in
vaste dienst te hebben. Dat is voor de
kleinere bedrijven natuurlijk niet te
doen. Maar daar kunnen ze mij dan
voor inhuren. En wat ik doe is heel
erg divers. Dat kan variëren van het

foto patrick hesse

opstellen van een persbericht tot het
begeleiden van een campagne om
een nieuw product in de markt te
zetten. Vaak gaat het om bestaande
bedrijven, die er achter komen dat ze
wel wat hulp kunnen gebruiken. In
mijn praktijk heb ik ook wel gemerkt
dat PR en communicatie er bij veel
bedrijven een beetje bij hangt. Het
is vaak de sluitpost waarbij men
dan denkt dat ze ook best zelf een
persbericht kunnen schrijven. Maar
wanneer je wilt dat je bericht ook
door de media wordt opgepakt, moet
het wel aan bepaalde eisen voldoen.
En ik probeer potentiële klanten er
ook van te overtuigen dat ze met
een goede aanpak zo ontzettend
veel meer resultaat kunnen boeken.
Je wilt toch graag dat je bedrijf een
begrip wordt, dat mensen weten wat
je doet en waar je voor staat. Dat
moet je dan ook in al zijn aspecten
uitstralen.”
Startende ondernemers
Letty heeft ook veel ervaring met
startende ondernemingen. Zij vindt
dat elke startende ondernemer vanaf
het begin heel goed moet nadenken
over de manier waarop hij zijn bedrijf
in de markt gaat zetten. Meestal is
men druk met de inrichting van het
bedrijf en de zorg dat alles op tijd
klaar is en kan gaan draaien. Dan
komt men bijvoorbeeld op het laatste
moment tot de ontdekking dat er nog
iets van een persbericht moet komen

Letty Verweij: “PR en communicatie hangt er bij veel bedrijven maar een beetje bij. Met een goede aanpak kun je veel meer resultaat
boeken.”
om de start van het bedrijf wereldkundig te maken en mensen voor de
opening uit te nodigen. “Vooral voor
een startende ondernemer kan het
van levensbelang zijn wanneer er een
goede en professionele start gemaakt
wordt. Voor mij zijn dat ook hele
leuke opdrachten. Dan gaat het over
de naam van het bedrijf, over het logo
en de huisstijl, over het drukwerk,
de brochures en over de website.
Al die aspecten kan ik coördineren
en begeleiden. Zelfs tot en met het
organiseren van een feestelijke
opening. Als eenmansbedrijf doe ik
natuurlijk niet alles zelf. Ik ben geen
websitebouwer, ik ben geen grafisch
ontwerper en ook geen cateraar.
Maar ik kan wel zorgen dat aan alles
gedacht wordt en dat alles ook goed
wordt uitgevoerd. En uiteraard dat de
communicatie naar alle doelgroepen
eenduidig is. Voor die uitvoering kan
ik op mijn beurt dan weer een beroep
doen op de deskundige inbreng van
anderen. Op die manier neem ik de
opdrachtgever heel veel werk uit
handen.”

Holland Space Center laat wens in vervulling gaan
Holland Space Center is onlangs
benaderd door de Doe Een Wens
stichting. Een jongetje van 12 jaar
wilde graag 'de ruimte' in! Helaas
gaat dat nog niet, maar directeur
van Holland Space Center, Roland
Taams, zegde wel zijn medewerking toe. Dat gebeurde dinsdag jl.
In een grote mooie witte limousine arriveerde de eregast aan de
Croonstadtlaan in Mijdrecht, waar
Holland Space Center gevestigd is.
Samen met zijn broer en vader en
moeder kreeg hij uitleg over de dag
en werd een korte film vertoond
over diverse soorten raketten die in
de ruimtevaart gebruikt worden. De
eregast (uit respect voor de familie
worden er geen namen genoemd
- Red.) was helemaal in zijn sas
en genoot werkelijk van alles wat
hij zag en stelde goede vragen. Na
deze korte film ging men 'waterraketten' bouwen. De eregast is
gek op knutselen en met behulp van
papier, plakband, lijm en rietjes is
een mooie waterraket gemaakt. Na

dit bouwen ging het hele gezelschap
naar het Raadhuisplein, waar de
waterraketten gelanceerd zouden
gaan worden. Dit was natuurlijk
een geweldig iets en tegelijkertijd
ook erg spannend!
De lancering van de waterraketten
was een enorm succes en op uitnodiging van restaurant Rendez-Vous
werd nog genoten van een lekker
kopje koffie en frisdrank. Terug bij

het Holland Space Center was het
tijd voor een groepsfoto tussen de
grote telescopen in. De eregast
heeft namens het Holland Space
Center een mooie Space Shuttle
gekregen en zijn broer heeft ook
een mooi cadeau gekregen. Voor
alle betrokkenen een dag om nooit
te vergeten. Het volledige verslag
van de dag is te lezen op

www.hollandspacecenter.nl.

De omgeving
Veel bedrijven halen lang niet het
optimale rendement uit de PR. “Het
komt voor dat men mooie producten
maakt, maar dat ze er nauwelijks
mee aan de weg timmeren,” stelt
Letty vast. “Vaak denken ze dat
iedereen wel weet wat ze doen.
Maar voor een goede strategie moet
je ook naar je omgeving kijken. Wie
zijn je collega’s of concurrenten in je
omgeving? Hoe gedragen die zich?
Wie zijn je potentiële klanten? En
wat wil je, dat die over je bedrijf en
je product weten? Vervolgens dien
je na te gaan hoe je die mensen het
beste kunt bereiken. Het is ook zaak
dat je zorgt voor heldere en eenduidige berichten naar buiten. En vergeet
niet om er voor te zorgen dat je eigen
personeel deelgenoot is in dit beleid.
Ik wil hier maar mee aangeven dat er
heel veel bij komt kijken. Daar hoef
je als kleine ondernemer natuurlijk
niet alles van te weten. Daar zijn wij
dan weer voor. Zaak is dat men het
belang van een goede PR inziet.”

LettsGO PR Consultancy opereert
sinds de verhuizing naar Vinkeveen
vooral in deze regio. “Maar we
hebben ook klanten van elders, van
Rotterdam tot in Drenthe. Met de
mogelijkheden die de moderne telecommunicatiemiddelen bieden, zijn
er bijna geen afstanden meer. Ik kan
dus op veel manieren de contacten
onderhouden. Maar ik hecht toch
ook heel sterk aan het persoonlijke
contact. In mijn vak ben ik er op
gericht dat je de juiste toon vindt. Dat
heeft ook te maken met de uitstraling en de sfeer van zo’n bedrijf.
Daarom duik ik er meestal ook in om
te ervaren hoe men werkt en met
elkaar omgaat. Zo kun je het bedrijf
op de juiste manier naar buiten
brengen. En dat maakt dit werk voor
mij ook zo boeiend. Ik leer heel veel
mensen, bedrijven en bedrijfstakken
kennen, waarmee je elke dag weer
nieuwe ervaringen op doet die je kunt
gebruiken in je werk.”

LettsGO PR Consultancy is gevestigd
aan de Scholeksterlaan 100 in Vinkeveen. Telefoon 0297 26 11 76. internetsite: www.lettsgo.nl.

16		

DE GROENE VENEN

De keuze van...
Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.
De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Een soort familie
Auteur: Kees van Beijnum
“Het verhaal van het gezin Draaijer heeft mij van het begin tot het
eind van het boek geboeid. Het
verhaal gaat over Teun. Een jongen
die samen met zijn broer Hans
opgroeide in een gezin waarvan de
ouders met 100 procent overgave
strijden tegen de kernraketten. De
kinderen dragen ook hun steentje
bij met het rondbrengen en uitdelen van folders. Ze zijn ook lid van
een jeugdgroep van de vredesbeweging waar de ouders lid van zijn
en zijn daar samen met hun ouders
iedere zaterdag mee bezig.
Het boek begint op het moment
dat Teun volwassen is, getrouwd
is en een kind heeft. Na een heerlijke werkdag ziet hij zijn vrouw
met een andere man lopen. Hij
besluit te doen alsof hij niets heeft
gezien. Vanaf dat moment wordt
Teun geconfronteerd met de gevolgen van zijn passieve houding bij
tegenslag. Door terug te blikken
naar zijn jeugd die in het teken
staat van een tragische gebeurtenis in het gezin, krijg je als lezer
een beeld hoe dat is gekomen.
De woonplaats van het gezin is
Wieringen en Kees van Beijnum beschrijft de natuur op een
prachtige manier. Maar ook de
karakters van de familieleden, de
schoolgenoten, de mensen van de
vredesbeweging. Het is een boek
om de tijd voor nemen. Al lezend
zie je de vogels voor je. Ruik je
het wad. Voel je de onmacht van
de mensen die veel van elkaar
houden maar lijnrecht tegenover
elkaar komen te staan.
Een knap geschreven boek waar ik
van heb genoten.”
gelezen door carla burggraeve

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

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

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

Tussen Kunst & Wijn

Deze week in 2ThePoint:
o.a. Kameryck Klassiek,
volle boodschappenkar voor
goede doelen, Ferry's Visie.

Boeken Tip 5...

Stelt u zich eens voor, u loopt in een
museum om een kunstwerk heen.
Het is een kunstwerk met heel veel
kleur. Met uw wijsvinger op de kin
draait u uw hoofd eerst naar links,
dan terug naar het midden en tot slot
naar rechts. U blijft nog even kijken
en komt dan tot besluit… nee, hier
snap ik helemaal niets van.
Zet mij in een museum en ik zal
waarschijnlijk precies hetzelfde
doen. Ik vind het dan ook heel

1

Nest 			
Sanneke van Hassel
Als de oudste
dochter Julia
zwanger raakt
is de familie
Van Wees in
rep en roer.
Achter smeedijzeren hekken
en hoge
heggen wordt
naarstig een oplossing gezocht om
de toekomst van Julia veilig te
stellen. Gelukkig kent haar moeder
de juiste mensen en houdt haar
vader het hoofd koel. Intussen
ziet haar zusje haar kans schoon
en beleeft haar eerste liefde met
de zanger van de band What if.
Maar wat vermoedt de buurvrouw
vanachter haar rododendrons? Wat
adviseert de bevriende huisarts
die verderop in de laan woont?
Zonder opsmuk laat Van Hassel
zien dat academisch denkniveau en
ruimdenkendheid lang niet altijd
samengaan. 'Nest' is een wranghumoristische roman over keeping
up appearances en de kunst van
het snoeien.

2

Storm over Jacaranda
Tamara McKinley
De wijngaarden van Jacaranda
behoorden eens tot de machtigste van
Australië. Maar nu Joseph Witney het tirannieke hoofd van de familie
- overleden is, komt het bedrijf in de
problemen. Om haar kleindochter
Sophie ervan te overtuigen dat de
wijngaarden onder geen beding verkocht mogen worden, neemt Cordelia,
Josephs weduwe, haar mee naar
de Hunter-vallei, de plek waar het
allemaal begon. Daar vertelt Cordelia
het verhaal van Rose, een jong meisje
dat halverwege de negentiende eeuw
wegvluchtte uit Engeland om een
nieuw bestaan op te bouwen in het
wilde, onbekende Australië...
Storm over Jacaranda is het adembenemende verhaal over meerdere

knap dat bepaalde mensen van een
schilderij dat alleen maar uit klodders verf en strepen bestaat, af
kunnen lezen dat het bijvoorbeeld
gaat om een man en vrouw die
gepassioneerd op zoek zijn naar de
ware essentie van liefde… ik bedoel
dus maar: kunst is niets voor mij.
Mooie kunst komt voor mij –heel
kort gezegd– uit een fles. Net als een
ware kunstliefhebber kan ik uren
doorratelen over wat ik geproefd
heb en is een slok wijn niet zomaar
een slok druivensap, maar gaat het
veel verder. Van rood fruit tot hout en
zelfs boter en kattenpis, alles moet
benoemd worden!
Vaak zijn kunstliefhebbers ook
wijnliefhebbers en de volgende wijn
heeft mij als wijnliefhebber dichter
bij de kunstliefhebbers gebracht
(sorry als u deze regel twee keer
heeft moeten lezen).
Het Zuid-Franse wijndomein Puech-

generaties van een bijzondere familie. Een geschiedenis die begint in het
Britse Sussex in 1830 en eindigt in
het hedendaagse Australië.

3

Geschiedenis voor in bed, op
het toilet of in bad 		
Robert J. Blom
Wie was Hannibal ook alweer? Wat
gebeurde er nu precies met Pompeii?
Wat was de aanleiding voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog? En waarvoor werd de eerste
Nobelprijs uitgereikt?
In 'Geschiedenis voor in bed, op het
toilet of in bad' passeren vele historische gebeurtenissen op toegankelijke
wijze de revue, zodat je je kennis van
de geschiedenis kunt opfrissen, waar
en wanneer je maar wilt!

4

In stilte gehuld 		
Heather Gudenkauf
In de vroege
ochtend van
een warme
dag in augustus verdwijnen
twee zevenjarige meisjes
spoorloos. Calli
Clark, die sinds
een traumatische gebeurtenis in haar peutertijd
niet meer spreekt en Petra Gregory,
Calli’s hartsvriendin en stem. Zijn ze
samen weggelopen? Zijn ze meegelokt? Iedereen helpt zoeken, iedereen
is verdacht.
Antonia, Calli’s moeder, is aanvankelijk
vol vertrouwen dat haar dochter snel
terugkomt. Calli gaat vaker alleen het
bos in en kent het op haar duimpje.
Hoewel ze ervan overtuigd is dat Griff,
haar agressieve en vaak afwezige
man, niets met de verdwijning van de
meisjes te maken heeft, slaat de twijfel
toe wanneer ze in haar achtertuin een
grote en een kleine voetafdruk vindt.
Samen met Petra’s vader Martin en
hulpsheriff Louis, Antonia’s schoolliefde en rivaal van Griff, gaat ze op
zoek naar haar dochter.
Maar ook Calli’s oudere broer Ben,
haar steun en toeverlaat, gaat het bos
in. Alleen. Niet wetend dat hij daarmee zijn eigen leven op het spel zet.

Haut heeft wijn en kunst samen
gebracht. Dit domein Languedoc
heeft kunstenaars gevraagd om
oude wijnvaten om te toveren tot
ware kunstwerken. Veertig creatieve
Fransen gingen aan de gang en
er ontstonden de meest prachtige
exemplaren.
De wijnmaker bedacht dat het zeer
leuk zou zijn om hier ook kleine
vaatjes van op de markt te brengen.
Het resultaat: prachtige RVS 3 litervaatjes, bedrukt met de kunstwerken
van de veertig franse kunstenaars.
Geen BaginBox (de kartonnen wijndozen) maar Bagin Barrique!
Ideaal voor feesten en partijen, maar
ook voor de kleine gezinnen die
graag wijn drinken, maar geen fles
per dag opmaken. Door de speciale
vacuüm getrokken wijnzak blijft
de wijn minimaal 6 weken goed na
openen. Zodra de vaatjes voor de
witte en rosé wijn uit de koelkast

5

De lijst van meneer Rosenblum 			
Natasha Solomons
Vlak voor het
uitbreken van
de Tweede
Wereldoorlog
ontvluchten
de Joodse
Jack Rosenblum en zijn
vrouw Sadie
Berlijn om
zich te vestigen in Londen. Bij
aankomst in Engeland krijgen ze
een pamflet in handen gedrukt
met instructies voor immigranten
hoe ze zich als Engelsen dienen
te gedragen. Jack beseft dat assimilatie het sleutelwoord is. Hij
volgt de regels van de lijst naar de
letter op, vastbesloten Engelser
dan de Engelsen te worden. Al snel
komt hij er echter achter dat de
lijst bij lange na niet compleet is.
Dagelijks vult hij zijn lijst aan met
nieuwe gewoonten, gebruiken en
manieren, terwijl Sadie ondertussen hartstochtelijk heimwee heeft
naar hun oude vaderland. Verteerd
door verdriet om alle dierbaren die
ze heeft verloren, bakt ze torenhoge taarten.
Jack, één meter zestig pure koppigheid, blijft zijn best doen om alles te leren wat de perfecte Britse
gentleman moet weten. Maar
ook na vijftien jaar blijft éen ding
ver buiten zijn bereik: er is geen
golfclub bereid hem op te nemen
als lid.
Jack sleept Sadie mee naar het
platteland van Dorset, op zoek
naar een plek die hun thuis kan
worden en met het onwrikbare
vertrouwen dat hij daar zelf de
beste golfcourse van heel Engeland
gaat aanleggen - ook al is het land
dat hij heeft gekocht misschien niet
helemaal geschikt voor dit doel en
reageren de plaatselijke bewoners
nogal sceptisch. Sadie wil intussen
niet vergeten wie ze zijn en waar
ze vandaan komen... Een liefdesverhaal over een echtpaar dat
ergens anders opnieuw begint en
zichzelf weer terugvindt.

zijn gehaald, blijft het vaatje en dus
ook de wijn minimaal 4-6 uur koud!
En dan de inhoud van de vaatjes, die
mogen we zeker niet vergeten! De
wijnen zijn typische streekwijnen uit
de Languedoc die heel toegankelijk
zijn. Het zijn wijnen waar we niet
moeilijk over hoeven te doen. Dus
geen boter, hout en kattenpis maar
veel fruit en….kunst!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
www.davidhague.nl

Waverveen… Ongetwijfeld het kleinste en stilste dorp van De
Ronde Venen is eigenlijk een hele fruitige plaats. Als u dit dorp
bezoekt of er doorheen rijdt, zorg dan dat u een grote boodschappentas bij u hebt en genoeg ruimte in uw koelkast, rijd de Cliffordweg door en stop op de Poelsdijk 2a. Daar is namelijk het
bedrijf gevestigd van fa. Ruizendaal & Zonen. U wordt er enthousiast ontvangen door twee bijzonder vriendelijke honden.
De familie Ruizendaal
heeft al meer dan 50
jaar een fruitteeltbedrijf
in combinatie met een
hoveniersbedrijf. Door de
jaren heen heeft dit zich
ontwikkeld tot een uniek
bedrijf met winkel. Met
alles wat een gezonde
tuinier zich maar kan
wensen. Een gedeelte van de winkel staat vol met huisplanten, boompjes
en coniferen. Ook is er een hoveniersservice voor mensen die een professionele hulp kunnen gebruiken en een winkel vol met lokale producten,
zelfgemaakte lekkernijen, groeten en Schulp fruitsappen. De boerderij
heeft 4 1/2 hectare met fruitbomen waaronder een aantal soorten appels
pruimen en peren. In totaal produceren ze de ongelofelijke hoeveelheid
van 60 ton fruit per jaar! Dit heerlijke verse fruit is onder andere te koop
in de winkel, voor zeer scherpe
prijzen en een gedeelte wordt
gebruikt voor fruitsappen die
ook in de winkel te vinden zijn.
De fruitsappen zijn zo heerlijk,
dat ze als alternatief van wijn
geserveerd kunnen worden.
De goede balans van zoet en
smaak is uitstekend te combineren met romige vis of als basis voor energierijke (ontbijt-)
smoothies. Wanneer Patrick en
ik de winkel verlaten, zien we
ook nog een enorme hoeveelheid kruidenplanten staan.

door david hague en patrick hesse
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Fruit is een essentieel onderdeel van gezonde voeding, rijk aan vitamines die ons beschermen voor ziektes.
Verse kruiden stimuleren het verteringsproces en brengen smaak
en kleur aan alle gerechten. Gebruik altijd verse kruiden en geen
gedroogde. En probeer de wijn eens te vervangen voor fruitsap. Je
zult zien, het maakt van de 'BOB' zijn een feestje.

Recept: Fruit Granita

PART YCENTRUM

Benodigdheden:
1 kilo zwarte bessen
250 gram poedersuiker.
Voeg de bessen samen met 250 ml water in een sauspan en breng het
heel langzaam voor 10 minuutjes tegen de kook aan. Doe de puree in een
zeef en druk het met de achterkant van een lepel door de zeef. Ontdoe
het van velletjes en pitten. Voeg de
poedersuiker toe en roer het geheel
tot dat de poedersuiker helemaal is
opgelost. Zet nu het sap in de vriezer
en laat het een paar uur vriezen. Net
voor dat ze thuiskomt haal je het
weer uit de vriezer en laat het een
klein beetje ontdooien. Schraap met
een vork de bovenkant van het semi
bevroren sap om sneeuw te maken.
Lepel dit in een glas en top het af
met wat dikke room. Wanneer ze
zich op de bank laat vallen en haar
schoenen uittrekt, presenteer je haar
dit heerlijke verfrissende en vitaminerijke Granita. Bingo!

Brasserie De Waard
in andere handen
Brasserie De Waard in Wilnis gaat
over in andere handen. Eigenaar Eric
Jansen heeft zijn Brasserie de Waard
in Wilnis verkocht. Het bekende
restaurant zal gerund worden door
Sandra en Tibor van Nie, die momenteel eigenaar zijn van snackbar De
Corner in Mijdrecht.
foto patrick hesse

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

ROEKZ.NL

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Dit is een makkelijk maar stijlvol nagerecht voor de zomer en een die
vooral de dames erg lekker vinden (dus heren let op)

Wilnis
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Familie F.A. Ruizendaal en
zonen
Openingstijden
- maandag tot vrijdag van
09.00uur tot 17.30uur
- zaterdag van 09.00uur tot
17.00uur
Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen
Telefoon: 0297-281122
Telefax: 0297-272035
E-mail: info@firmaruizendaal.nl

www.CulinaireVenen.nl
Al 5 jaar een
smaakmakend evenement !

Zaterdag
11 september
13.00 uur tot 23.00 uur

Kom proeven
Dit culinair evenement wordt georganiseerd door de Stichting Culinaire Venen
en wordt mede mogelijk gemaakt door Homan Elektrotechniek, Event Station,
Data Mail en de Lions Club Mijdrecht-Wilnis.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 4 september 2010

• Braderie, centrum Mijdrecht
• Modeshow bij Kringkoop, Mijdrecht
• Open Dag Van Steen tot Beeld, Mijdrecht
• Klaverjassen, De Springbok, De Hoef
• Nacht van Neptunus, Vinkeveen

Zondag 5 september 2010

• Martin Brand in De Meijert, Mijdrecht
• Startzondag Protestantse Gemeente,
Janskerk en De Rank, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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De Club van… Jan Röling

In Amstelhoek heeft samenleven nog betekenis
Binnen het totaal van de Rondeveense woonkernen neemt Amstelhoek een bijzondere plaats in. Een klein buurtschap in een afgelegen hoekje van de gemeente, aanschurkend tegen de gemeente Uithoorn aan de overkant van
de Amstel. Ongetwijfeld is die bijzondere positie er mede oorzaak van dat de Amstelhoekers een sterke verbondenheid met elkaar voelen. Voor Buurtvereniging Amstelhoek is de bevordering van die bijzondere gemeenschapszin
één van de kernpunten.“De kracht van de vereniging is het feit dat we hier alles samen doen”, zegt bestuurslid Jan
Röling.
door piet van buul

We treffen Jan Röling in buurthuis
‘Ons Streven’ waar de feestgidsen
klaar liggen voor het 45-jarig jubileum
van de vereniging, dat van volgende
week vrijdag 10 tot en met zaterdag
18 september a.s. groots gevierd gaat
worden. De vereniging is opgericht op
19 september 1965. Jan is er trots op
dat 90% van de inwoners van Amstelhoek lid van de vereniging is. “We zijn
een echte vereniging met een actief
bestuur van zeven leden en een hele
hoop vrijwilligers. Het lidmaatschap
van de vereniging staat open voor elke
inwoner van Amstelhoek. Maar je
wordt niet automatisch lid, simpel op
grond van het feit dat je hier woont.
Je moet je dus echt aanmelden. Het
feit dat zo ongeveer alle bewoners
ook lid zijn, bewijst eens te meer ons
bestaansrecht,” stelt Jan vast. Jan is
al vele jaren als vrijwilliger bij de vereniging betrokken. Hij was een aantal
jaren penningmeester en tegenwoordig is hij bestuurslid, verantwoordelijk
voor het beheer van buurthuis ‘Ons

- foto patrick hesse

Streven’.
Volgens Jan kun je Amstelhoek wel
een beetje vergelijken met andere
kleine dorpsgemeenschappen, zoals
De Kwakel of De Hoef. “We vormen
met elkaar een compacte en overzichtelijke buurt. Er waren van oudsher
al wel woningen langs de Amstel en
boerderijen in de polder. Maar de
dorpskern is gebouwd in de periode
vanaf de jaren dertig tot in de jaren
vijftig. Er ontstond een kleine gemeenschap van mensen die veel met elkaar
deelden en waar de zorg voor elkaar
een soort vanzelfsprekendheid was.
Die kernbegrippen proberen we
ook in deze moderne tijd, waar de
maatschappelijke ontwikkelingen en
omstandigheden zo sterk veranderen, toch zoveel mogelijk in stand te
houden.”
Buurthuis ‘Ons Streven’
Een centrale plek in Amstelhoek
wordt ingenomen door dorpshuis
‘Ons Streven’. “Met de nadruk op

‘ons’,”zegt Jan. “Het geld voor het
gebouw is letterlijk met dubbeltjes en
kwartjes door de plaatselijke bevolking bij elkaar gebracht. En het waren
vooral de Amstelhoekers zelf, die het
pand gebouwd hebben. Alles wat door
vrijwilligers zelf gedaan kon worden,
is in de avonduren en in de weekenden
ook gedaan. Dat heeft er ook voor
gezorgd dat de mensen het als ‘hun’
gebouw zijn gaan beschouwen. En dat
betekent ook dat we er met elkaar
nog steeds in slagen om het gebouw
goed te beheren en in goede staat te
houden. Vrijwel al onze activiteiten
spelen zich in dit gebouw af. Er zijn
regelmatig kaart- en sjoelavonden.
We organiseren van tijd tot tijd grote
klaverjastoernooien en bingo’s. Er zijn
middagen speciaal voor de senioren,
waar ook gekaart wordt. Het jaarlijkse
hoogtepunt is het inhalen van Sinterklaas en de Sinterklaasmiddag voor
de kinderen. Dat is hier al jaren een
belangrijke gebeurtenis, die we met
heel veel plezier organiseren.”

Vijfdaags zeilevenement doet ook Vinkeveen aan
Om meer landelijke bekendheid te geven aan de vaarmogelijkheden in het Groene Hart, vindt volgend jaar in de
periode van donderdag 29 juni tot en met zondag 3 juli op en rond de Hollandse Plassen een vijfdaags zeilevenement plaats op vijf verschillende plassen. Op zaterdag 2 juli staan de Vinkeveense Plassen op het programma.
Het zeilevenement is een initiatief van de gemeente Nieuwkoop,
en wordt georganiseerd door het
regionaal gemeentelijk overleg Hollandse Plassen, in samenwerking
met de Regenboogclub. Het evenement, dat kan uitgroeien tot een
jaarlijkse gebeurtenis, bestaat uit
een zeilwedstrijd en aanverwante
activiteiten op de Hollandse Plassen. Doel is om de Hollandse Plassen op de toeristisch-recreatieve
kaart te zetten en bij te dragen aan
de promotie van de zeilsport en de
bevordering van de samenwerking
tussen verschillende partijen, zoals
watersportverenigingen, onderne-

mers, recreatieschap, etc.
De start van de vijfdaagse zeilwedstrijd vindt in Leiden plaats, waarna
er gevaren wordt op de Kagerplassen, Braassemermeer, Vinkeveense
Plassen en Westeinderplassen
om te finishen in Nieuwkoop. De
gemeenten Aalsmeer, Hillegom,
Kaag en Braassem, Leiden, Lisse,
Nieuwkoop, Teylingen en De Ronde
Venen hebben toegezegd een Regenboogboot namens hen te laten
varen, evenals het Groene Hart
Bureau voor Toerisme en de Kamer
van Koophandel Rijnland.

Voor de fusiegemeente Abcoude
en De Ronde Venen is het regenboogevenement een manier om de
Vinkeveense Plassen als recreatiegebied te promoten en de nieuwe
gemeente onder de aandacht van
een groot publiek te brengen.
De wedstrijd op de Vinkeveense
Plassen staat gepland op zaterdag
2 juli. Voor de organisatie wordt
een centraal comité opgericht.
De burgemeester van De Ronde
Venen zal hierin zitting nemen. Het
Rondeveense college van B&W
stemde dinsdag 24 augustus in met
deelname aan dit evenement en
stelde € 6000,- beschikbaar.

Martijn de Groot wint skeelerwedstrijd in Biddinghuizen
Zaterdag werd er in Biddighuizen
een Inline Skate marathon gehouden
op het parcours van 4 km waar in de
winter de marathon op het ijs wordt
verreden.
Kevin Regelink en Martijn de Groot
van schaatsmarathonploeg Goesting
Events waren ook aanwezig. Na een
paar dagen met veel regen was het
parcours erg na en de meeste rijders
hadden regenwielen gemonteerd.
Kevin reed ook met regenwielen
maar Martijn niet. Er werd gestart
met alle categorieën tegelijk en er
waren veel veteranen aanwezig. De
wedstrijd gin over 42,5 km dus een
echte marathon. Er werd meteen

hard gereden naar omstandigheden.
Kevin en Martijn hadden het allebei
een paar keer geprobeerd weg te
rijden wat niet erg lukte door het
hoge tempo. Voor de laatste ronde
inging reed Martijn alleen weg en
werd niet meer terug gepakt. Een
hele mooie overwinning voor Martijn.
Kevin eindigde netjes in het peloton.
De week ervoor was er een wedstrijd
in Hoevelaken waar Kevin lange tijd
met nog een rijder in de aanval was
en makkelijk 2e had kunnen worden.
In de laatste ronde kreeg Kevin materiaal pech, er ging een wieltje los
waardoor hij zijn tweede plek verloor
en vrij achterin finishte. Martijn werd

in die wedstrijd 6e. Aanstaande zaterdag gaan ze allebei naar Oudewater
voor de één na laatste wedstrijd van
het seizoen.

Jan Röling: “Negentig procent van de inwoners van Amstelhoek is lid van de
vereniging. Van vrijdag 10 t/m zaterdag 18 september is het groot feest ter ere
van het 45-jarig bestaan.”
Vroeger waren er in het gebouw ook
op de woensdagmiddag allerlei activiteiten voor de jeugd. “Dat is de laatste
jaren wel een stuk minder geworden,”
moet Jan vaststellen. “Je merkt toch
dat de moderne jeugd tegenwoordig
zoveel andere dingen te doen heeft. Ze
gaan naar de buitenschoolse opvang,
ze moeten naar de zwemles of naar
de sportvereniging. En het heeft niet
zoveel zin om voor een clubje van
vier kinderen iets te organiseren. Ik
vind dat wel jammer, maar het is niet
anders.”
De vereniging
De doelstelling van de vereniging is
het bevorderen van de sociale en
maatschappelijke samenhang van de
bewoners van Amstelhoek. Jan: “In de
statuten is vastgelegd dat de vereniging onafhankelijk staat ten opzichte
van enige politieke partij of enige
religie. Dat betekent ook dat wij ons
als vereniging niet mengen in discussies over bijvoorbeeld de structuurvisie
van Amstelhoek, over het al dan niet
afsluiten van de Irenebrug en dergelijke. Als persoon hebben de meeste
Amstelhoekers daar wel een opvatting
over, neem ik aan. Maar het is niet
onze taak als vereniging om ons op
dat terrein te begeven. Tegenwoordig
is er een buurtcomité Amstelhoek dat
zich met dit soort zaken bezig houdt,
maar dat is dus iets anders dan onze
vereniging.”
De leden van de vereniging betalen
een lidmaatschapsgeld van zes euro
per persoon per jaar. “Hiermee houden we de drempel om lid te worden
lekker laag. Dat kan ook omdat al
het werk dat gedaan moet worden,
door vrijwilligers wordt gedaan.
Vroeger had je een speciaal groepje
dat bijvoorbeeld elke maand bij de
mensen de contributie op ging halen.
Tegenwoordig hebben we de ‘buurtpraatlopers’. Dat zijn de mensen die
ons nieuwsblad ‘Buurtpraat’, bij de
leden bezorgen. We verkeren
in de gelukkige omstandigheid dat we als vereniging kunnen rekenen
op zo’n tachtig
vrijwilligers.
De enige

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

honorering die zij ontvangen is eens
per jaar een gezellige vrijwilligersvond
met een hapje en een drankje.”Volgens Jan is dat enthousiasme ook een
teken van de gemeenschapszin die er
hier in Amstelhoek nog steeds heerst.
“Er is een stukje sociale controle, die
niet hinderlijk is, maar die er wel uit
bestaat dat mensen bijvoorbeeld een
beetje op hun oudere buren letten.
Gaat alles goed met ze of hebben ze
hulp nodig? Waar bestaat zo iets nog,
in een tijd waarin de maatschappelijke tegenstellingen alleen
maar groter worden. Het is
zeer de moeite waard
om je daar voor in te
zetten,” vindt Jan
Röling.
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AUTO&MOTOR
Rij-impressie Roké Motors Moto Guzzi Griso 1200 8v
Special Edition

“Kunst met een grote K”
Deze week test Patrick Hesse een Moto Guzzi Griso 1200 8v Special
Edition bij Roké Motors uit Mijdrecht.
“…Zijn enorme macht werd nog
versterkt door de manier waarop
de mensen over hem spraken.” Dit
citaat uit de historische roman “I
promessi sposi” (“De verloofden”)
van Alessandro Manzoni gaat over
Griso, het hoofd van de Bravi, die het
gevaarlijkste werk kreeg toebedeeld.
En dit gaat ook over het karakter
van de Griso 8V: de intelligentste en
temperamentvolste Moto Guzzi ooit.
Ik kon dus niet wachten tot de Griso
1200 8v Special Edition Bij Roké
Motors in de showroom stond.
Wanneer ik de Griso voorzichtig door
de showroom van Roké Motors naar
buiten duw, valt me het redelijk lage
gewicht op; we hebben het tenslotte
toch over een 1200cc motorfiets.
Als ik buiten de foto’s maak, kan ik
de werkelijke prachtige motor eens
goed bekijken. Direct in het oog
springt het speciale spuitwerk en het
bruine zadel; de kleurencombinatie
waarmee Moto Guzzi hun zeer succesvolle racer Omobono Tenni (ook
wel de Black Devil genoemd) uit
vervlogen tijden eert. Deze legendarische Italiaanse coureur heeft van

1933 tot 1948 (het jaar waarin hij
tijdens de trainingen van de Zwitserse GP overleed) voor Moto Guzzi
gereden en heeft maar liefst 47 overwinningen op zijn naam staan. Dus
grijpt Moto Guzzi wederom met een
knipoog terug naar hun rijke racehistorie. Verder vallen ook de spaakwielen en de wat grof gesneden banden
op, die afwijken van het 'normale'
productiemodel. Ja, dat kunnen die
Italianen: een motorfiets ontwerpen.
Want van welke kant je hem ook
bekijkt, puur design en dan die 2-in-1
demper: waanzinnig! De hele motor
heeft een ranke vloeiende lijn en het
motorblok is volgens het door Moto
Guzzi beproefde 90° V-concept. De
enkele bovenliggende nokkenas per
cilinderkop bedient vier kleppen en
wordt aangedreven door een stille
distributieketting. Dit is een opzienbarende ontwikkeling voor het 1200
cc motorblok. Maar liefst 75% van
de onderdelen is vernieuwd en het
vermogen bedraagt 110 pk bij 7.500
omw/min met een maximumkoppel
van 11 kgm bij 6.400 omw/min. Dit
is hetzelfde blok wat de ALL rounder
de Stelvio heeft, die ik begin dit jaar

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

al testen. De ophanging en de mooie
paralever cardan, de vet gespaakte
zwarte velgen, het ziet allemaal uit
om te smullen. En uiteraard voorzien
van mijn favoriete stoppers van
Brembo, het remsysteem met radiale
remklauwen en wave-schijven zo uit
de racerij gehaald. Ik hoop dat Aad
een Griso inruilt als occassion, want
ik heb erg veel zin deze Guzzi een
de sporen te geven. Want als ik de
buitenlandse pers mag geloven, is
dit een super stuurfiets en daar ben
ik toevallig helemaal niet vies van.
U hoeft geen museumjaarkaart te
hebben om dit kunstwerk te gaan
bekijken, loop gewoon binnen bij
Roké Motors want daar staat hij in
de showroom. De Griso 1200 8v SE
kost EUR 14.990

Roké Motors Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl

After School Dance Party voor 10 t/m 12 jaar
Op vrijdag 10 september is er weer een tienerdisco in JC Allround. Onder de naam After
School Dance Party organiseert Stichting De Baat elke 2e vrijdag van de maand deze
tienerdisco voor tieners van 10 t/m 12 jaar. Het feest duurt van 19.30-23.00 uur en de
entree is 5 euro. Met een discopas van Allround betaal je 3 euro (Discopassen worden niet
meer gemaakt, maar iedereen die al een discopas heeft, kan deze nog tot en met juni 2011
gebruiken). Je kunt wel een After School pas aanvragen. Dit kost 15 euro per seizoen (van
september tot en met juni). Met deze pas kun je gratis meedoen aan alle After School activiteiten voor 10 t/m 15 jaar (bijvoorbeeld meidenclub, jongensclub, tienerclub).
Wil jij meer weten over de After School activiteiten? Kijk dan op www.stichtingdebaat.nl
of neem contact op met Wendy de Waal tel: 0297 230280 of 0297 272829, e-mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl.

Schuimparty in Allround voor 12 t/m 15 jaar
Op vrijdag 17 september is er in JC Allround een schuimparty voor tieners van 12 t/m 15 jaar.
De schuimparty begint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. De entree is 5 euro (heb je een
discopas, dan betaal je maar 3 euro!).
Op dit moment organiseert Stichting De Baat geen vaste maandelijkse tienerdisco voor de
leeftijd 12 t/m 15 jaar. Deze schuimparty is dan ook eenmalig. Wil jij wel graag een maandelijks feest voor 12 t/m 15 jaar en heb je hiervoor leuke ideeën? Dan helpen wij je graag bij
het organiseren! Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Wendy de Waal (zie
contactgegevens hierboven).

Thanx –on the beach: vrijwilligersevenement
Ben jij tussen de 16 en 30 jaar oud? Doe je vrijwilligerswerk bij een organisatie in De Ronde
Venen? Dan mag jij mee met Thanx–on the beach naar Scheveningen op zaterdag 25 september (van 11:00 tot 18:00 uur).
We vertrekken om 11:00 uur vanaf de parkeerplaats bij jc Allround in Mijdrecht. In Scheveningen gaan we lunchen op de pier en vervolgens kan je kiezen uit verschillende workshops: cocktails shaken, waterballs (in een grote opgeblazen ballon op de zee lopen), djembé, een bezoek
aan Sea Life of bowlen. We sluiten de middag af met een drankje in een hippe strandtent. Om
18:00 uur ben je weer terug in Mijdrecht.
Let op: je bent ook vrijwilliger als je je inzet voor je (sport) vereniging door deelnemers te
trainen, achter de bar te staan, te helpen bij de organisatie van feesten of te helpen met schoonmaak of klussen! Heb je van je vrijwilligerswerk organisatie nog niets vernomen? Neem dan
even contact op met Dyanne van Tessel, tel. 0297 230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl,
dan kan je je alsnog inschrijven. Met Thanx-on the beach wil de gemeente De Ronde Venen jou
bedanken voor je inzet als vrijwilliger. De organisatie is in handen van Stichting De Baat.
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AUTO&MOTOR
A2Z Performance Parts

Vier wielen,
een buizenframe en
450 pk
Op uitnodiging van Rondeveners Hans Herweijer en Peter van Beek
ben ik op een zaterdagochtend onderweg naar Holten. Iemand die daar
ooit van gehoord heeft? Ik eerlijk gezegd nog nooit. Volg de A2, A12,
A27, A28 en vervolgens de A1 voor ongeveer een uur en een kwartier
en je eindigt in het prachtige Overijssel, waar het pittoreske Holten
ligt. Hier, op een nog kaal en nieuw industrieterrein, staat een pand
waar gesleuteld wordt aan zeer bijzondere motoren.
tekst michael reuling

Om uit te kunnen leggen wat ik in
het oosten van het land te zoeken
heb, zal ik een korte introductie
geven van de twee personen die
mij uitgenodigd hebben. Hans
Herweijer was jarenlang actief in
Mijdrecht met MY Power Products.
Kort door de bocht een bedrijf
dat Ford producten verkocht voor
de kleinere automobielbouwers
als Donkervoort en Spyker en de
autosport, bijvoorbeeld de Benelux
Racing League. Jammer genoeg
moest het bedrijf eind 2008 zijn
deuren in Mijdrecht sluiten, maar
Hans kon het niet laten in de racerij
actief te zijn. Reden voor hem om
Bert Zomer van Zomer Motorentechniek en Zomer Motorsport te
assisteren en A2Z Performance
Parts op te zetten. A2Z is een soort
Technische Unie voor motorische
producten in de autosport. Het
bedrijf verkoopt onder meer de
producten die ontwikkeld zijn door
Zomer Motorentechniek. Dit bedrijf
is gevestigd in Holten, vandaar de
lange autorit.
Wilnisser Peter van Beek is goed
bevriend met Hans Herweijer.
Zij kennen elkaar uit de racerij
aangezien Peter van Beek een
autocrossteam runt samen met een
goede vriend en ook de website

www.autocrossnederland.nl
opgezet heeft. Een populaire portal
voor deze tak van sport. Om mij een
goed beeld te geven waarom een
goede motor belangrijk is in de autosport, heeft Peter Martin Kroon
(Nederlands Kampioen Superklasse
2007) van Cross Team Nederhorst
uit Nederhorst den Berg uitgenodigd met zijn 4x4 Sprinter V8.
Volgens Hans en Peter moet ik
als petrolhead absoluut een keer
gezien hebben hoe het er aan
toe gaat bij een bedrijf dat zich
puur bezig houdt met motoren en
performance. Petrolhead, ok, maar
techniek: mwah, als ik weet hoe het
werkt vind ik het prima. Maar goed,
een blik achter de schermen is nooit
verkeerd. Hieronder een verslag,
waarbij ik het merendeel van de
technische zaken even weggefilterd
heb.
Zomer Motorsport heeft een naam
hoog te houden in de racewereld
met Europese Kampioenen in 2007
en 2009. Eigenaar Bert Zomer
weet als geen ander kwalitatief

goede motoren te bouwen voor
racemonsters. Geheel op wens natuurlijk, want als een motor slechts
vier races mee hoeft te gaan, bouw
je die natuurlijk heel anders dan
een motor die een heel seizoen
moet meedraaien. Zo is Bert Zomer
ook betrokken bij Van Rijn Racing
uit Mijdrecht, waarvoor hij ieder
jaar de motor onder handen neemt.
Bij Zomer lopen slimme jongens
die precies weten welke onderdelen
een motor nodig heeft. En bestaat
dat onderdeel niet, dan maken ze
het gewoon. En daar komt A2Z
Performance Parts om de hoek
kijken. Via de site www.a2zperformanceparts.com verkoopt Hans een
groot deel van het import- en eigen
Zomer-assortiment aan onderdelen.
“De kracht van A2Z ligt hem in het
feit dat wij hier beschikken over
jarenlange autosportkennis plus
een breed internationaal netwerk.
Kennis die zeer waardevol kan zijn
voor onze klanten, omdat wij weten
dat je niet product A, maar product
B moet gebruiken om het beste
resultaat te behalen,” aldus Hans.
In de grote bedrijfshal waar Zomer
en A2Z gevestigd zijn, staan diverse
op Ford platforms gebaseerde
motoren uitgestald. Naast de bouw
ervan, reviseert Bert Zomer ook
motoren. Maar de lol van het vak is
natuurlijk zelf een blok bouwen en
testen. In het pand staan her en der
motoren uitgestald, die Zomer voor
de racerij afstelt. Om de motoren
te testen zijn in dit nieuwe gebouw
mooie ruimtes ingericht, waar de
machines tot op de max getest
kunnen worden. Allereerst een goed
geïsoleerde motorruimte, waar motoren met een vermogen van maximaal 2500 pk getest en afgesteld
kunnen worden. Daarnaast staat
een grote 4x4 rollerbank, waarop
voertuigen met een maximum
vermogen van 1500 pk tot 310
km/u getest kunnen worden. Maar
uiteraard ben ik hier niet om alleen
rond te kijken.
Tijdens de rondleiding door het
pand worden we onderbroken door
een roffelend geluid wat beneden
uit de werkplaats lijkt te komen.
Peter reageert opeens enthousiast
als een zoete geur ons tegemoet
komt: “Ik ruik de FIA-brandstof
al.” Brandstof die in de officiële
racerij wordt gebruikt. De Sprinter
van Martin Kroon is op de hypermoderne rollerbank gezet, waar we

een impressie krijgen van het vermogen van de V8 die op het lichte
buizenframe is gemonteerd. De V8
is ontwikkeld door Yamaha voor
Volvo, waar je deze kunt vinden als
4,4 liter V8 in de S80 en XC90. Het
exemplaar op de testbank is teruggeschroefd naar 4,0 liter motorinhoud wegens wedstrijdreglementen.
Waar de V8 in de S80 zo’n 315
pk levert, heeft Bert Zomer er
450 pk uit weten te persen. En dat
gemonteerd op een licht buizenframe. Dit is een Sprinter met
vierwielaandrijving, wat inhoudt dat
in de aandrijflijn en differentiëlen
er vermogen verloren gaat door de
weerstand van deze onderdelen.
De rollerbank is een ideale plek
om dit te testen. In het geval van
deze testopstelling (niet helemaal
tot in detail opgezet, maar meer
even voor het idee), blijkt dat er
zo’n 60 pk verloren gaan. Dat is nog
altijd genoeg voor brute acceleratie,
maar daarin ligt dan ook weer de
uitdaging voor Zomer en zijn mannen om het vermogensverlies tegen
te gaan. Afijn, na de motor op volle
toeren gehoord te hebben wordt de
auto naar buiten gereden en is het
tijd voor mijn testrit. Gelukkig is
de coureur van ongeveer dezelfde
lengte, dus instappen gaat nog
redelijk makkelijk, het stuur wordt
gemonteerd en ik kan gaan.
Tot nu toe heb ik een aantal auto’s
mogen rijden met flink wat pk’s.
Alleen zetten een Mercedes G55
AMG (500pk), Chevrolet Camaro
SS (400 pk) of een Audi R8 (420
pk) de pk’s makkelijker en gecontroleerder op de weg dan een buggy
met 450 pk. Zware koppeling,
zware remmen (uiteraard geen
ABS) en een zwaar gaspedaal: dit
is rauwe techniek. Schakelen gaat
met een sequentiële versnellingsbak, van je af duwen is terugschakelen, naar je toe is opschakelen. De
eerste versnelling is vrij lang om bij
de start van de race zoveel mogelijk
vermogen beschikbaar te hebben. In
deze fase van de race kun je namelijk je eerste punten binnen slepen.
Maar ik rijd vandaag gewoon op
asfalt. En dan voelt 450 pk opeens
heel anders aan. Veel gas, de koppeling op laten komen en zonder dat
je het door hebt zit je in minder dan
5 seconden op de honderd. Alles
trilt en maakt lawaai, koppelen gaat
met een hoop kabaal van ijzer dat

- foto’s:

peter van beek

tegen elkaar bonkt, maar de kick
die je krijgt is fenomenaal. Onder
de indruk van het rauwe vermogen
ben ik ongemerkt niet eens verder
gegaan dan de derde versnelling.
Als je een Golf kunt besturen, kun je
ook met een Audi R8 uit de voeten,
maar een buggy met zoveel vermogen is andere koek. Dit biedt zoveel
meer lol en snelheidsbeleving dan
een veilige sportwagen!
Iedereen die dit meemaakt zal
zwaar onder de indruk zijn van hetgeen dat Bert Zomer en zijn mannen gebouwd hebben. Ben je aan
het sleutelen aan je Golf of Corsa
dan kun je uiteraard eens kijken op
de site van A2Z of zij wellicht iets
te bieden hebben, maar zit je in de
racerij, dan is het zeker een must
het advies van Hans Herweijer en
Bert Zomer in te winnen.
A2Z Performance Parts
Handelsweg 44
7451 PJ Holten
Telefoon: 0548-362323

www.a2zperformanceparts.com

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.
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Auto Nieuws
Concours d'élégane Paleis Het Loo

een Fiat 8V Supersonic en Bugatti
T40 acte de présence geven. Over
de oprit van het paleis wordt uiteraard weer een sprint georganiseerd. Daarnaast viert Alfa Romeo
er zijn 100-jarig bestaan met de
Giulietta en Jaguar zijn 75-jarig
bestaan met de XJ. Openingstijden
zijn van 10 tot 17 uur. Entree
bedraagt € 20,- per persoon per
dag. Weekendkaarten zijn er voor
€ 35,-. Voor meer informatie:

Autoliefhebbers opgelet: dit weekend is Paleis Het Loo de locatie
voor het tweejaarlijkse Concours
d'élégance. Een prachtig auto-evenement met ontelbare alledaagse
en werkelijk unieke klassiekers.
Variërend van Ferrari tot MG, van
Abarth tot Volkswagen, van Maserati tot Mercedes-Benz. Naast
diverse thema paviljoens zullen er
zowel unieke nieuwe auto's als de
Lexus LF-A en Morgan Aero Supersports, als ook topstukken als

www.concourselegance.com.

Kort Nieuws

Jim Klinkhamer:

Alzheimercafé

Bewegen en
Dementie

Woensdagavond 8 september is er
Alzheimercafé. Dit keer wordt
aandacht besteed aan bewegen
en dementie. Bewegen en muziek
kan grote invloed hebben op het
welbevinden van mensen. Instructeurs van de Stichting Spel en
Sport 55 Plus geven een actieve
voorlichting over de mogelijkheden om samen met dementie
patiënten te genieten van muziek
en bewegen. Samen met leden
van de linedance groep verzorgen
zij een workshop. Gasten van het
Alzheimercafé kunnen daaraan
deelnemen.
Iedereen is van harte welkom, de
toegang en deelname is gratis.
Vanaf 19.30 uur gaat de zaal
open. Het programma begint om
20.00 uur en eindigt om 21.30
uur. De avond wordt georganiseerd
door de medewerkers van het
Alzheimercafé De Ronde Venen
en vindt plaats in verzorgingshuis
Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U hoeft zich vooraf niet aan
te melden. Indien u problemen
hebt met vervoer of de opvang
thuis, kunt u contact opnemen met
het Servicepunt De Ronde Venen,
tel. 0297 – 587 600. Er wordt dan
samen met u naar een oplossing
gezocht.
Voor inhoudelijke informatie kunt
u contact opnemen met Esther
Smit, coördinator Steunpunt
Mantelzorg van Stichting De Baat,
tel. 0297-230 280 of een e-mail
sturen naar: e.smit@stichtingdebaat.nl.

Chevrolet gaat Streetwise
Op basis van de Chevrolet Spark L en
LE introduceert Chevrolet Nederland
de Spark Streetwise, voorzien van
sportieve accessoires en met een
scherpe prijs, die de klant enkele
honderden euro voordeel oplevert.
De Spark is Chevrolet’s compleet
nieuwe stadsauto: opvallend, trendy,
praktisch en met een goede prijs/
kwaliteit-verhouding. Door zijn
expressieve en strakke verschijning,
gecombineerd met prima dynamische rijeigenschappen, is de Spark
ook nog eens ‘fun to drive’. Om die
sportieve eigenschappen te accentueren introduceert Chevrolet Nederland
de Spark Streetwise. Deze speciale
versie is gebaseerd op de L- en LEuitvoering. De auto is over de gehele
lengte voorzien van opvallende sportstriping, die leverbaar is in de kleuren
donkerantraciet en zilver, waardoor
deze kunnen worden afgestemd op
de carrosseriekleur. Daarnaast heeft
de Streetwise 14 inch lichtmetalen
wielen. De achterste zijruiten zijn
voorzien van zonneschermen.

Spark
Het uiterlijk van de Spark wordt gekenmerkt door een scherpe stijlvorm.
De ver naar buiten geplaatste wielen,
de gebogen daklijn en het strakke
design zorgen voor een onmiskenbaar
sportief ontwerp. De Spark beschikt
over een rijke uitrusting, zoals bij de
L-versie: ABS, stuurbekrachtiging,
zes airbags, getint glas, bumpers
in carrosseriekleur en verstelbare
koplampen. De Spark LE heeft
bovendien airconditioning, elektrische
bedienbare ramen vóór, centrale
deurvergrendeling en radio-/cd-speler
met AUX- en USB-aansluiting. Martijn Schenk, hoofd verkoop bij Van
Kouwen
Mijdrecht:
“De Spark
Streetwise
combineert
tal van
eigenschappen en ziet
er ook nog
eens extra
leuk uit.

De grootte, handling en wendbaarheid passen prima bij het leven in
de stad. Bovendien is tot en met 30
september 2010 op de Spark L en
LE het financieel gunstige 1-2tje van
toepassing, want met het 1-2tje van
Chevrolet betaalt de consument nu
de helft en over twee jaar de rest.
Rentevrij!” Het Streetwise-pakket
vertegenwoordigt een waarde van
1.290 euro, waarvoor 895 euro
in rekening wordt gebracht. De
Spark Streetwise is verkrijgbaar
bij Van Kouwen Mijdrecht, voor
meer informatie kijk op de website

www.vankouwen.nl.

“Varen met onze Partyschepen is op zich al een feest”
Als je over de N 201 rijdt ziet je al meteen dat de Vinkeveense Plassen erg mooi zijn. Varend op een boot ervaar je de sfeer van het kabbelende
water nog eens extra. Gezelschappen die iets te vieren hebben, hebben het aan boord van de Partyschepen van Klinkhamer helemaal naar hun zin.
Jim Klinkhamer vertelt waarom.
door paul bosman

- foto patrick hesse

Jim is de zoon van vader Gerrit, die
enige tijd geleden overleed. Gerrit,
op zijn minst gezegd een BV'er
(Bekende Vinkevener), die sinds
jaren de Partyschepen over de plassen manoeuvreerde en menigeen
de schoonheid van het gebied liet
ervaren. Een rol die
Jim sinds januari op zich heeft
genomen. Zo zet Jim het werk van
zijn vader voort. Jim kijkt terug
op een mooie periode. Zo aan het
einde van de zomer is hij tevreden
over de manier waarop het tot nu
toe is gegaan. Ondanks de recessie,
waar we met z’n allen toch zo veel
over praten, weet het publiek zijn
bedrijf te vinden. “Dat komt omdat
het varen over de plassen zo mooi
is. De mensen die aanmonsteren
op de boten, hebben vaak wat te
vieren,” weet Jim.
Collega’s die elkaar eens op een
andere dan de werkplek willen
ontmoeten bijvoorbeeld. Een leuk
jubileumcadeau van een tevreden
werkgever aan de jubilaris. Elkaar
het Ja-woord geven en dit nog
eens even leuk bekrachtigen op de
plassen komt ook veel voor. Gewoon
met vrienden een lekker vaartochtje maken is een goede optie.
Kortom, het is een andere manier
dan feesten in een zaaltje, hoe
mooi dit op zich ook kan zijn. Aan
boord heerst over het algemeen een
ontspannen sfeer.
Jim: “Dat komt door de omgeving.
Niet alleen het water zelf, maar
ook het zicht op de andere (achter)
kant van de vele fraaie villa’s aan

het water. Je ziet de vogels over het
water scheren, in de zomerperiode
zie je velen van het water genieten,
zwemmend of ook lekker ronddobberend op de plassen. In de herfst,
als de bomen kaal zijn, kijk je uit
over Botshol, een uniek natuurgebied waar je eigenlijk nooit kan en
mag komen.”
Ga je met Klinkhamer in zee, dan
weet je je verzekerd van een goede
vaart, met meer dan prima eten,
warm en koud. Een ruime bar biedt
keuze genoeg om een passend
drankje te drinken en een zoutje
en/of hapje staat altijd klaar. Arco
Catering verzorgt een prima catering die geheel naar wens van de

opdrachtgever wordt uitgevoerd. Zo
geniet je naast het varen van een
heerlijk hapje en een drankje dat de
tongen losmaakt en sfeer creëert.
Plannen heeft Jim genoeg. Binnenkort is er een Karaoke Rondvaart
voor dames, die vrijwel geheel is
uitverkocht. “We gaan stamppotvaarten organiseren, kaasfondue
en met Kerst en Nieuwjaar varen
we, in tegenstelling tot voorheen,
gewoon door.”
U kunt een keuze maken tussen de
Partyschepen de Waterland en de
Vinkeplas. Om een idee te geven
beschikt het Partyschip de Waterland over een capaciteit tot 45

zitplaatsen. Partyschip de Vinkeplas
heeft een capaciteit van maar liefst
70 tot 100 zitplaatsen en heeft
ook nog een rolstoellift aan boord.
Naast de genoemde arrangementen
kunt u ook extra entertainment aan
boord laten verzorgen. “Een zanger,
een goochelaar, u roept en wij
draaien,” legt Jim uit. “Huur een
van onze partyschepen en u zult het
al snel met ons eens worden dat de
Vinkeveense plassen tot de mooiste
locaties van Nederland behoort.”
Beleef de voorpret eens op www.
gklinkhamer.nl of bel 0294-291545
voor vrijblijvende inlichtingen.
Goede en gezellige vaart!
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Horecamedewerk(st)er
Organisatie: Lunchroom Tof B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker karrenadministratie parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Operator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Productiemedewerkers
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: meewerkend voorman hoveniersbedrijf
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Assistent Accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Stanser
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: junior en senior vulploeg/kassa
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis

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

Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang Locatie
Vinkeveen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Flexmedewerker Kinderdagverblijf en/of
Buitenschoolse

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 35
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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. Deel van een auto; 5. stromen; 10. kloosteroverste; 11. Frans lidwoord; 12. plaats in
Zwitserland; 14. ruimte in een schoorsteen
om vlees te roken; 16. danig; 18. voegwoord; 20. zonder (Lat.); 22. Spaanse uitroep; 23. muil; 24. voorzetsel; 25. slot; 27.
zich lopend begeven; 29. uitroep van verbazing; 30. geweven katoen; 32. blootje;
34. huid; 35. einder; 37. autonome provincie van China; 39. keukengerei; 42. song;
44. aandeelbewijs; 46. niets; 48. grondsoort; 49. doek; 50. gevangenis; 51. gymnastiektoestel; 53. zacht vuurtje; 55. rivier
in Frankrijk; 56. drukte; 58. lofrede; 60. onderricht; 61. broeder; 62. oude Duitse boerendans; 63. fijnmaken.
VERTICAAL:
1. Jaargetijde; 2. merkwaardig; 3. ten behoeve van; 4. stad in Engeland; 6. tokkelinstrument; 7. Engels telwoord; 8. rivier in
Duitsland; 9. loochenen; 12. Europese taal;
13. bontsoort; 14. niet gaan slapen; 15. vogelproduct; 17. bijbelse naam; 19. boom; 21.
ontkenning; 26. bijbelse naam; 27. belemmering; 28. naderen; 29. klokken (Eng.); 31.
snavel; 33. kolenemmer; 36. ruim genomen; 37. achteruit; 38. takel; 39. deel van
het servies; 40. lijn; 41. neerslag na een
vulkanische uitbarsting; 43. Europeaan; 45.
stuk hout; 47. Grieks eiland; 52. betaalmiddel; 53. houding; 54. zeevis; 55. Oud-Iers
alfabet; 57. duinvallei; 59. bid.

Sudoku week 35
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 34
G
D I
F
V G
R
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T
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V
A
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C
I K

PRETTIG
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Ÿ
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