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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 21 augustus 2010
• Open Inschrijfdag, Stichting Paraplu, Wilnis
• Feestmiddag St. De Bovenlanden, Wilnis
• Wilnis Festival, Wilnis

Zondag 22 augustus 2010
• Topklasse Argon - FC Lienden, Sportpark
Argon, Mijdrecht
• Schuurverkoop, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Wel zo makkelijk:
alle verzekeringen

onder één dak

Veel te genieten op Wilnis Festival 2010
Nog tot en met zaterdagavond kan er volop worden genoten op het jaarlijkse Wilnis Festival. Vanavond, vrijdag 20 augustus,
is er om 20.00 uur Massaspektakel en Ronnie Ruysdael. Morgen, zaterdag 21 augustus, vindt om 13.00 uur een beachvolleybaltoernooi plaats en 's avonds vindt de afsluiting plaats in de tent met het Feestteam en Broadway. Woensdag was er op het
festivalterrein een hoop gezelligheid, onder meer bij de C1000 kindermiddag en 's avonds bij een wervelend optreden van
Frans Duijts. 							
		
foto's peter bakker

Uitslag Klompenrace
Elk jaar vormt de Klompenrace een populair onderdeel van het Wilnis
Festival. Ook dit jaar was de strijd zwaar. Met 8 minuten was Bertus
Vrielink de snelste en behaalde daarmee de eerste plaats, wat hem
een gouden paar klompen opleverde. De zilveren klompen waren voor
Aico Walderveen, met een halve minuut achterstand op de winnaar.
Kevin Oostveen werd derde; hij deed 9 minuten over het anderhalve
kilometer lange parcours.

wbst nclsf ntwrp
+ cms vr slchts
€ 975,–

www.pprzzlight.nl

Kindermiddag

brillen

De C1000 kindermiddag trok als vanouds
veel publiek, met veel activiteiten. Bijzonder was dat kinderen zich konden laten schminken voor het goede doel.
Vrijwilligster Pauline van der Veen van Knutselclub Kinderen
helpen Kinderen zette zich hiermee met
vier dames in voor het Lilianefonds, om de
4-jarige Ogourombi Odilon uit Benin te
helpen. Hij is aan zijn benen geopereerd,
kreeg een tijdje gips en werd daarna voorzien van beugels en schoenen. Mede door
het team van Pauline kan het Lilianefonds
de vooronderzoeken, operatie en verblijf,
beugels en krukken bekostigen.

hans winter

ascol.nl
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Autocross Abcoude morgen tussen de bouwprojecten
Abcoude - De verbreding van de rijksweg A2 is nog niet eens afgerond of
het volgende bouwproject dreigde de autocross van Abcoude onmogelijk
te maken. Toch is de Stichting Autocross Abcoude er in geslaagd om, met
medewerking van landeigenaar Bart de Vries, een terrein te vinden waarop
morgen, 21 augustus, de 36e editie van de Abcouder autocross kan plaatsvinden. Op nagenoeg hetzelfde terrein als voorgaande jaren tussen de A2
en de toekomstige woonwijk De Winkelbuurt (Abcoude-Zuid).
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar
de Abcouder feestweek voorafgegaan door deze authentieke autocross. Er verschijnen morgen 120
heren en 30 dames aan de start in
het weiland parallel aan de rijksweg
A2 ter hoogte van afslag Abcoude
(3). Typerend voor de autocross van
Abcoude is dat het lijkt alsof de
tand des tijds er geen grip op krijgt.
Het parcours is omringd door een

oer-Hollandse sloot en ouderwetse
strobalen. De crossauto’s zijn niet in
klassen opgedeeld. De profs treffen
de rookies. Dit betekent niet dat
de winnaar van te voren is aan te
wijzen. Sterker nog, de deelnemers
die gedurende de manches veel
punten weten te verdienen starten in
de spectaculaire finale achteraan en
moeten zichzelf gedurende 15 ronden het gehele deelnemersveld door

Zilveren Bovenlanden aan de Gagelweg
Stichting De Bovenlanden (Landschapsbeheer en natuurbehoud)
bestaat 25 jaar en houdt morgen,
zaterdag 21 augustus, voor adoptanten, donateurs en andere geïnteresseerden een feestmiddag op een
van haar terreinen,de legakker aan
de Gagelweg (t.o. nr 3),
te Wilnis. Hier worden diverse activiteiten gehouden; ook speciaal
voor kinderen worden er veel leuke
dingen georganiseerd.
Troupe A’dour verzorgt de muzikale
en theatrale omlijsting van deze
feestelijke middag.

Gedurende de middag zorgen
Suzanne Arends (fluit) en Irina
Parfenova (piano) voor de achtergrondmuziek.
Programma zaterdag 21 augustus
13.30 uur: inloop met muziek
14.00 uur: opening door Jan van ‘t
Riet, voorzitter St.De Bovenlanden

Been

zien te worstelen. Met alle risico’s
van dien. Bijna alles is geoorloofd.
Elk jaar zijn er wel coureurs die dit
spelletje tot in de finesses beheersen
waardoor de afvalrace uitmondt in

een groots en meeslepend spektakel.
Het gezellige autocross evenement
begint zaterdag om 12:00 uur.
Entree: 6 euro p.p. Kinderen t/m 12
jaar: 3 euro. Parkeren 1 euro.

aanbieding praam door de heer Teun
Verkaik en vastleggen van nieuwe
adoptie-overeenkomst met Rabobank
Rijn en Veenstromen
14.30 uur: Liefde in de Bovenlanden
15.00 uur: rondvaart
15.30 uur: Liefde in de Bovenlanden
15.30 uur: rondvaart
16.00 uur: Liefde in de Bovenlanden
16.30 uur: rondvaart
Doorlopend zijn er diverse activiteiten

voor kinderen, w.o.: tekenen en schilderen op boomschijven; op avontuur
met je schepnet; ‘Parfum’ maken; wat
kun je allemaal vinden in de natuur?
Bezoekers kunnen een foto maken
van de zilveren jubileumviering. De
foto’s (max 2) kunnen (met naam en
adres) worden ingestuurd naar info@
debovenlanden.nl.Tijdens de donateursavond op 5 november wordt de
meest originele foto bekendgemaakt.

Alleen naar school...

Van Veenzijde is alleen groep 8 nog over...
Overal in De Ronde Venen zijn deze
week de basisscholen weer gestart.
Op de meeste schoolpleinen was het
een gezellige drukte van ouders en
kinderen. Op de Veenzijdeschool in
Wilnis kwamen slechts 13 leerlingen opdraven. Vanwege een dalend
aantal leerlingen moest de school
aan het einde van het vorig schooljaar sluiten. Afgesproken werd dat
de toenmalige groep 7 als groep
8 de school mocht afmaken. Het
NOS jeugdjournaal kwam speciaal
naar Wilnis om de 13 kids en hun
meester Frank te interviewen over
dit bijzondere laatste schooljaar.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
Hoofdredacteur:
Rob Isaacs
Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Renée
Broggel, Piet van Buul, David Hague,
Patrick Hesse, Daniëlle Koomen, Astrid
Lemmerzaal, Michael Reuling en Valérie
Sambrink Sanderink.
Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards
Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2010 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Platina bruidspaar in Gerardus Majella
Jan van Lammeren was 23 en zijn
Corrie van Dijk pas 18 toen ze
elkaar het ja-woord gaven. Dat was
zeventig jaar geleden. En al zijn ze
nu niet meer zo vief als toen, ze zijn
nog steeds gek op elkaar. Dat bleek
afgelopen maandag wel in Gerardus
Majella, waar het platina echtpaar Van
Lammeren in hun appartementje
bezoek kreeg van burgemeester
Marianne Burgman die hen –mede
namens H.M. Koningin Beatrix–
kwam feliciteren met dit bijzondere
hoogtepunt. Het grote bruiloftsfeest
vindt a.s. zondag plaats, in het
bijzijn van de twee kinderen, drie
kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Jan en Corrie van harte
gefeliciteerd!

Luistervink

Het platina bruidspaar Van Lammeren is druk in gesprek met burgemeester
Burgman van De Ronde Venen over wat zij tijdens hun 70 huwelijksjaren mochten
beleven. 						
foto patrick hesse

Feijenoord, wat een team. Tenminste,
dat dacht ik vroeger. Als Laseroms
een sliding inzette was dat er ook
een. IJzeren Rinus die een goedkeurend klopje op de schouder van
de tegenstander gaf, had minder
vriendschappelijke bedoelingen dan
iedereen dacht. Meestal zat het vel
van de tegenstrever er driemaal
gedraaid onder. Dat waren nog eens
tijden. De kuip zat vol, de trompetter
speelde zijn lied en iedereen tikte
met zijn of haar vlaggenstok in de
maat mee. Toen mocht je de vlag nog
meenemen, nu beslist niet meer. De
Kromme speelde alsof zijn leven er
vanaf hing. Gaan tot het gaatje. Witte
broeken kwamen niet voor. Daar
zat modder op. Kousen hingen op de
enkels. Gaan met die banaan. Tegenwoordig hebben we beloftes. Meestal
gehaald vanaf de slavenmarkt elders
in de wereld. Kopen voor een prikkie
en naderhand, als je steeds maar
gezegd hebt dat het beloftes zijn,
met vette winst verkopen. De huidige
slavenhandelaren en hun trawanten
worden er schathemeltje rijk mee. De
jongens zelf hebben het beter dan de
katoenplukkers van weleer. Nog maar
net van de moederborst, verdienen
ze tonnen per jaar en rijden rond in
dure auto's. Per wedstrijd bekijken de
heren of ze wel gemotiveerd genoeg
zijn om twee keer 45 minuten te voetballen. Dat is ook een hele inspanning,
zeker als je de trainingsarbeid van de
hele week daarbij optelt.
Verbeek weet er alles van. Die moest
het veld ruimen, omdat de boys toch
wel vonden dat ze overbelast raakten
van al dat gehol. Mario Been zwaait
er nu de scepter. Die ervaart nu al
weer twee wedstrijden dat er een
stel liever lui dan moe in het veld
staat. Een goal maken en geselecteerd worden voor Oranje leidt tot
een wanprestatie van jewelste in
de volgende wedstrijd. Niet eens
een bal goed raken. Dat belooft wat
voor de toekomst. Na het herderlijke
toespreken tijdens de rust barstte
de bom. Er kon iemand vertrekken.
Wat er besproken is weten we niet,
maar Been was resoluut. Je spreekt
de trainer niet tegen. Diep in mijn geheugen gravend herinnerde ik mij een
interview. Feijenoord werd getraind
door IJzeren Rinus die een speler, na
het verprutsen van de zoveelste bal,
terecht wees door te zeggen “Hé,
zitten de dozen nog om je schoenen?”
Amsterdamse humorvolle kritiek,
geuit naar een verwend Rotterdams
ventje, dat naar de naam Mario
Been luisterde. Tijdens Studio Sport
werd het ventje geïnterviewd en op
druilerige toon meldde deze, dat je als
trainer toch niet zo met een talentvolle speler om kon gaan. Rinus had daar
geen boodschap aan, zijn kritiek stond
en was terecht. Ik denk dat toen al de
basis werd gelegd voor een systeem
dat over het paard getilde jongetjes
heel veel geld laat verdienen. Goed
tegen een bal aan kunnen schoppers
die verveeld en lui zijn op het moment
dat ze dat zelf willen. Die misbruik
maken van de hoop die de moderne
slavenhandelaren hebben om hun geïnvesteerde geld om te zetten in heel
veel. De grootste sukkels zijn zij die
steeds maar weer opdraven om hun
helden te zien falen. De fans. Zij leveren de poen op die een kleine groep in
staat stelt in weelde te leven en keer
op keer een wanprestatie te leveren.
Mario, zou het er ooit nog van komen:
“Geen woorden maar daden?”
Luistervink
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Finaleraces op het Eurocircuit
voor Van Rijn Racing

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Contact met God
Op 22 en 29 augustus zendt Horizon
programma’s uit over het onderwerp
‘Contact met God’. Veel mensen hebben behoefte aan houvast en zoeken
contact met God, maar hoe is dat
mogelijk? Deze vraag wordt besproken aan de hand van het bijbelboek
Ruth. Programmamakers zijn: Winny
van de Schraaf, Huub van Bemmelen
en Nel Pauw. Uitzendingen van 9 tot
10 uur; herhaling van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Midpoint
FM.

Regio

Reünie Stichting
Da Capo 1993 - 1998

Vrijdagavond 3 september wordt er
een reünie georganiseerd voor alle
oud-koorleden, die in de periode
1993 - 1998 hebben meegezongen
in een van de koren van de voormalige stichting Da Capo, zoals de
diverse projectkoren, Da Capo's
Popkoor en The Amstel Gospel Choir.
Locatie van de reünie is Het Oude
Spoorhuis in Uithoorn, verzamelen
tussen 20.00 en 20.30 uur.
De reünie vormt de start van nieuwe
activiteiten onder de naam Beachy.
Zondag 19 september wordt een
Beachy Sing-in gehouden, waarbij
vrolijke, swingende nummers worden
ingestudeerd. Iedereen die het leuk
vindt om te zingen is welkom (ook
als je nooit bij de stichting Da Capo
hebt gezongen). Leeftijd vanaf 18
jaar. Op de woensdagavond wordt
gestart met projectkoren. De Sing-In
en repetities van de projectkoren
gaan plaatsvinden in de Beach in
Aalsmeer!Enthousiast geworden?
Meld je dan aan via
www.queenofchoirs.nl of mail naar
hedy@queenofchoirs.nl.

Komend weekend vinden op 21 en
22 augustus de laatste wedstrijden
op het Eurocircuit plaats voor het NK
Rallyracing. Voor Van Rijn
Racing de een na laatste van het jaar,
waarin belangrijke punten gescoord
kunnen worden. Momenteel bevindt
Dennis van Rijn zich op de tiende
plek in het kampioenschap.

Badminton weer van start bij Veenshuttle
Aanstaande donderdag 26 augustus
begint voor de leden van badmintonvereniging Veenshuttle het
nieuwe seizoen. Donderdagochtend
van 9.30 tot 12.00uur beginnen
de eerste senioren. Dan ’s avonds
van 20.00 tot 23.00 is de grote
recreanten groep en competitiespelers aan de beurt. Hierbij is
ook de oudere jeugd vanaf 15 jaar
welkom. Zo integreren zij vlot met
de senioren spelers. Tevens is er
op de donderdagavond ruimte voor
de rolstoel badmintonners in de
zaal. We hopen dat deze nieuwste
groep binnen de club weer met veel
enthousiasme komt spelen. Dit alles
vindt plaats in sporthal De Phoenix
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. De
jeugd gaat in het weekend van 20
augustus op het jaarlijkse zomerkamp. Hier wordt op vele manieren

aan het saamhorigheidsgevoel
gewerkt. Naar de verslagen van dit
kamp wordt met veel nieuwsgierigheid uitgekeken. Tenslotte gaan
de jeugdtrainingen op zaterdag 4
september in de Willisstee weer van
start. Vanaf 10.00 tot 13.00 uur
zullen de jeugdleden in verschillende
leeftijden met veel enthousiasme
les krijgen van Jan Blom.
Zijn er mensen die na deze prachtige zomer het badminton op de
camping ook wel eens in de zaal
willen proberen, geen probleem.
Kom rustig binnen. Neem sportkleding en schoenen mee en wij
zorgen voor een racket.
Zowel donderdags voor senioren als
zaterdags voor jeugd is dit mogelijk.
Kijk voor meer informatie op onze
website www.veenshuttle.nl.

Kameryck Klassiek
Na het succes van vorig jaar vindt
van 26 t/m 29 augustus de tweede
editie plaats van Kameryck
Klassiek, een grootschalig muziekevenement, midden op de Plas bij
restaurant Kameryck in Kamerik.
Op een drijvend platform worden
een overdekt podium en een tribune
met 600 zitplaatsen gebouwd.
Het concert wordt gehouden in een
sprookjesachtig decor. Info:

www.kameryckklassiek.nl

Geslaagde paardendag Waverfeest
Tijdens het Waverfeest kon op 14 augustus jl. gestart worden voor de
oefenwedstrijden hobbyklasse dressuur. Ook konden de menners hun hart
ophalen tijdens de officiële KNHS wedstrijden mennen dressuur en vaardigheid georganiseerd door paardensportvereniging Troje. Net als vorige
jaren werd het land weer beschikbaar gesteld door de familie van Spengen
uit de Waver. Er was weer alles aan gedaan om het land tip top in orde te
maken voor deze wedstrijden. Keurig glad geschoren was het veld waar
de ringen in bevestigd waren en de zon zorgde voor de rest. Het was er
dan ook weer heel gezellig en de deelnemers deden hun best om een leuke
score te maken zowel in de hobby klasse als officieel.

Gezellige start F1 Argon
De spelers van de F1 zijn afgelopen
zaterdag op het terrein bij Ronald
van Eijk het seizoen gestart met een
gezellig voetbalevenement aangeboden door Top Sports Group, namens
Tobias Kuyvenhoven. Daarna werd de
barbecue aangestoken en waren de
ouders met broertjes en zusjes ook
uitgenodigd. Al met al heeft iedereen
een hele gezellige dag gehad en
gaat men zo een gezellig en sportief
seizoen tegemoet. De F1 bestaat uit:
Stan de Jong, Vigo Perrotti, Daan
Bosman, Stanley van Eijk, Mika
Samsom, Alan Mayenburg, Jelle van
Scheppingen, Boaz Wilschut en Lars
van Hardeveld.

Er zijn dus nog een aantal punten
nodig om zijn positie binnen te top
tien te verstevigen. Op zondag worden de finales verreden en hopelijk
kan het Mijdrechtse team weer een
directe plaatsing voor een A-finale
bemachtigen. Anders zal Van Rijn de

B-finale met winst moeten afsluiten,
om vervolgens zich in de strijd om
het podium te kunnen mengen.
Na deze race in Valkenswaard,
volgen er nog twee wedstrijden
in België; en wel op het Duivelsbergcircuit te Maasmechelen in
september en oktober. Één van
deze resultaten telt nog mee voor
het NK.
Voor het laatste nieuws kijk op
www.vanrijnracing.nl.
Meer informatie over de wedstrijd,
toegangskaarten en timing kunt u
terecht op www.eurocircuit.nl.

Summer Football Event wederom groot succes
Van 10 t/m 12 augustus jl. vond op
de velden van SV Argon voor de
tweede keer het Summer
Football Event plaats. Drie dagen
vol voetbalplezier, waar dit jaar 76
kinderen, verdeeld in teams, aan
hebben deelgenomen. De kinderen werkten tijdens het Summer
Football Event aan hun voetbalkwaliteiten, maar het plezier stond
voorop. Aan het einde van de drie
dagen is een teamaward uitgereikt.
De teams konden punten verdienen
bij verschillende onderdelen, o.a. bij
een quiz na de lunch en tijdens het
finaleonderdeel aan het einde van
iedere dag.
De woensdag stond in teken
van sport & spel. Zo was er een
buikglij- en stormbaan. Daarnaast
speelden de teams spelvormen zoals

FootGolf, slagvoetbal en werden er
partijtjes gespeeld in de pannakooi.
Op donderdag werd het evenement
afgesloten met partijtjes tegen de
trainers. Helaas voor de trainers
bleken sommige teams sterker te
zijn. Voor de prijsuitreiking lieten
de teams hun yell horen om nog de
laatste punten binnen te slepen.
De uiteindelijke winnaar was het
team genaamd “De Kanaries”.
Een speciale dank gaat uit naar de
trainers en de sponsors (Hema en
Ronald van Eijk) van dit evenement. De organisatie hoopt ook volgend jaar weer zoveel enthousiaste
deelnemers te mogen begroeten.
Noteer alvast in de agenda 9,10 en
11 augustus 2011, want dan zal
wederom het Summer Football
Event 2011 plaatsvinden.
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Kort Nieuws
Van Kouwen levert nieuwe
Opel Corsa’s aan selectie Argon 1! Vinkeveen
Al weer drie jaar op rij is Van Kouwen sponsor van de Stichting
Topsport Argon. Deze stichting zorgt voor de financiële middelen om
het A1 team van Argon op topniveau te laten voetballen.
Deze financiële middelen zijn afkomstig van sponsoren, waarvan de
Van Kouwen Automotive Groep er één is.

Open Rabo Jeugdtoernooi bij TVM geslaagd
Ook dit jaar was het Open Rabo
Jeugdtoernooi bij TVM weer een
geslaagd sportief evenement.
De gehele week werden er mooie
wedstrijden gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën in de enkel,
dubbel en mix. Net als voorgaande
jaren waren de spelletjes en activiteiten bijna net zo belangrijk als de
wedstrijden. Dit jaar allemaal in het
thema Wintersport! Zaterdagavond

Morgen, zaterdag 21 augustus, houdt de konijnen- en pluimveevereniging
"Onze Langoren" haar tweede jongdierenkeuring van konijnen, die zijn geboren
in de eerste zes maanden van 2010. Deze keuring wordt gehouden net als de
eerste jongdierenkeuring op de nieuwe locatie bij D.A.M. Hoogeveen,
Nieuwveens Jaagpad 45a, in Nieuwveen. Er zullen verschillende soorten konijnen worden gekeurd door de keurmeesters Oomen en De Zeeuw. De volgende
soorten konijnen zullen o.a. aanwezig zijn: Meissner Hangoren, Kleurdwergen,
Thrianta, Nieuwzeelander, Rex, Papillon, Zilvervos, Marter, Duitse Hangoor en
Duitse Hangoren. En nog verschillende andere soorten konijnen. Totaal zullen
er meer dan 100 konijnen gekeurd worden. De keuring begint om 9.00 uur en
om ongeveer 12.30 uur zijn de prijswinnaars bekend. Voor iedereen die van
kleindieren houdt, wordt het weer een leuke en interessante ochtend worden.
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.

Op zondag 22 augustus vindt op
Demmeriksekade 7a een Schuurverkoop plaats; tussen 11.00 en
17.00 uur is er Antiek - Kunst Curiosa en Kitsch te bewonderen en
te koop. Info: tel. 06–51929386

De Ronde Venen

Open repetities
kinderkoor JOY

werd de gezelligheid afgesloten met
een heus casino. Met het gewonnen
geld konden lootjes gekocht worden
voor de loterij op zondag.
Natuurlijk werden op zondag de
spannende finale partijen gespeeld
waarna de prijsuitreiking en loterij
plaatsvonden. En dat leverde een
hele waslijst aan winnaars op, die
na afloop met elkaar op de foto
gingen.

Jongdierenkeuring bij 'Onze Langoren'

Schuurverkoop

foto patrick hesse

Martijn Schenk, hoofd verkoop bij Van
Kouwen Mijdrecht, overhandigt de
sleutels van de 11 nieuwe Argon auto’s
aan de spelers
Afgelopen zaterdag overhandigde
Martijn Schenk, hoof verkoop van
Van Kouwen Mijdrecht, de sleutels van 11 nieuwe Corsa’s aan de
spelers van de selectie van Argon
1. Het Argon 1 team is reeds jaren
toonaangevend in de hoofdklasse
van het amateurvoetbal en gaat dit
jaar voetballen in de topklasse. Van
Kouwen kan door samenwerking met
TopSportLease de spelers een leasecontract aanbieden waarmee ze voor
een sportieve prijs het volledig elftal
het komend jaar weer mobiel houden.
Van Kouwen vindt, naast mobiliteit,
sport belangrijk en is daarom sponsor
van diverse sportclubs in Mijdrecht,
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.

Dit jaar rijden de spelers van Argon
in herkenbare witte Opel Corsa’s.
De Opel Corsa is voor de spelers een
keuze voor sportiviteit, gecombineerd
met comfort en betaalbaarheid. De
Opel Corsa is al leverbaar vanaf
€ 12.195,-. Binnenkort komt dit
model ook in een uitvoering zonder
wegenbelasting en bpm. Deze is nu al
te bestellen bij Van Kouwen.
TopSportLease is officieel NOC*NSF
leverancier en verzorgt leasecontracten voor topsporters. TSL biedt een
unieke combinatie van 15.000 vrije
kilometers per jaar, gunstige tarieven
en elk jaar een nieuwe auto.
Recent is er een samenwerking
ontstaan tussen TopSportLease en
Opel Nederland waardoor de
instapprijzen voor de Opels een stuk
lager zijn komen te liggen.

Het Rooms Katholieke kinderkoor
JOY heeft de afgelopen jaren een
heuse metamorfose ondergaan. Met
een eigentijds en vlot repertoire van
liedjes met een heldere boodschap
(Herman Boon, Marcel Zimmer,
Elly en Rikkert etc.) bezorgt JOY
ruim 30 kinderen wekelijks veel
zangplezier. Je hoeft niet gedoopt
te zijn of je eerste communie te
doen/gedaan te hebben. Iedereen
vanaf groep 3 tot en met groep 8 is
welkom! En JOY kan best nog wat
nieuwe zangers en zangeressen gebruiken! Ben je nieuwsgierig? Kom
dan op dinsdagavond 24 augustus en
dinsdagavond 31 augustus naar de
open repetities in de RK kerk. We
repeteren van 18:15-19:15 uur. Alle
deelnemers mogen dan op zondag 5
september a.s. meezingen tijdens de
familieviering in de kerk. Na deze
introductie beslis je of je dit seizoen
wilt blijven zingen bij JOY.
Van tevoren aanmelden is niet noodzakelijk. Voor meer informatie over
JOY kun je bellen: Tel. 286352 of
mailen: rkjeugdkoorjoy@gmail.com.

De Hoef

Fietspuzzeltocht
bij 'Hou Streek'
Op zondag 29 augustus a.s. organiseert de IJsclub 'Hou Streek' uit De
Hoef weer de jaarlijkse gezellige
fietspuzzeltocht voor jong en oud.
Voor de beste puzzelaars die de ca.
35 km lange tocht volbrengen, zijn
er leuke prijzen te winnen. Er wordt
gestart vanaf de HSV kantine vanaf
11 uur tot 13.30 uur. Om mee te
dingen naar de mooie prijzen dient
men uiterlijk 17.00 uur terug te zijn
in de kantine. De inschrijfkosten bedragen € 3 (jeugd tot 16 jaar € 2).

Rommelmarkt Vinkeveen op 28 augustus

Amstelhoek

Op zaterdag 28 augustus organiseert
de evenementencommissie van de
Stichting Vallis Pacis haar derde
jaarlijkse rommelmarkt op het kerkplein voor de RK kerk in Vinkeveen.
Oorspronkelijk was de rommelmarkt
georganiseerd voor het 125-jarig
bestaan van de kerk, maar het bleek
zo’n succes, dat is besloten er een
jaarlijks terug komend evenement
van te maken. Aan de rommelmarkt
werken zo’n veertig vrijwilligers
mee bij het innemen en sorteren
van de spullen, het opbouwen en
bemannen van de kramen, het bakken van poffertjes, de catering, enz.
Er wordt op gelet dat de spullen in

redelijke tot goede staat verkeren.
'Geen troep op de rommelmarkt'
is het motto. De spullen liggen zo
veel mogelijk gesorteerd op de
kramen, waardoor het ‘snuffelen’
wordt vergemakkelijkt. Er is een
ruim aanbod van servies, glaswerk,
speelgoed, fietsen, kleding, heel veel
boeken, maar ook prachtige curiosa
die een bod meer dan waard zijn.
Op het middenterrein staan kleine
meubelen, bloempotten e.d. U kunt
van uzelf of met een groepje mensen
een foto laten maken, dit kan met of
zonder leuke attributen. Dit is leuk
om te doen en de foto krijgt u per
e-mail of u kunt hem laten afdruk-

ken. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor de verfraaiing
van de kerk. Zo kon al een prachtig
hek voor achter in de kerk aangeschaft, een Mariabeeld voor in de
dagkapel onder de toren en ook
komt er nog een kaarsenstandaard,
waar de mensen als de kerk dicht is
een kaarsje aan kunnen steken.
De markt begint om 10.00 uur en is
om 16.00 uur afgelopen. De toegang
is gratis. Tijdens de rommelmarkt is
de kerk bezichtigen en ook kan men
de toren beklimmen om, bovenin
gekomen, te genieten van het prachtige uitzicht over de Vinkeveense
Plassen.

Nieuw meubilair voor
de Hoflandschool
Kinderen en ouders van de
Hoflandschool werden bij de
aanvang van het nieuwe schooljaar
aangenaam verrast door de nieuwe
inrichting van de school: tafeltjes en
stoeltjes voor de kinderen, kasten
en bureaus. Ook de hal is van nieuw
meubilair voorzien. Een mooier begin
van een schooljaar kun je je niet wensen. Naast het gebruik van hedendaagse methoden, nieuwe manieren
van leren, inzet van computers e.d.
kan de Hoflandschool nu met recht
zeggen een school te zijn, die met zijn
tijd meegaat.

Viertalklaverjastoernooi op
17 september
Komende maand september bestaat
de Buurtvereniging Amstelhoek 45
jaar! Eén van de vele activiteiten bestaat uit een jubileum viertal klaverjastoernooi. Inschrijven geschiedt per
viertal (kosten €. 10,-- per viertal).
Men speelt individueel, maar er is tevens een teamprijs te verdienen. De
kaartavond vindt plaats op vrijdag 17
september in het verenigingsgebouw
'ONS STREVEN', Engellaan 3a te
Amstelhoek. Opgeven voor dit groots
opgezette toernooi kan bij mevrouw
Marijke Verhoek,
tel: 0297 - 568654;
e-mail: marijkeverhoek@casema.nl
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Familieberichten

Project Catwalk, Ruimtevaart,
Videoclip maken en nog veel
meer in de Brede Scholen!

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

Dit zijn zomaar een aantal activiteiten voor kinderen van de basisscholen in De Ronde Venen, die genoemd zijn in de activiteitenbulletins die
deze week op school zijn uitgedeeld.

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

DE GROENE VENEN

Het zijn naschoolse-activiteiten
voor alle basisschoolleerlingen,
die worden georganiseerd door de
Brede School, een samenwerkingsverband tussen een aantal
basisscholen, peuterspeelzalen,
naschoolse opvang en welzijnsorganisatie De Baat, met als doel
het op een laagdrempelige manier
ontdekken en ontwikkelen van
talenten van uw basisschoolkind.
Op dit moment zijn er vijf Brede
Scholen in De Ronde Venen, t.w.:
Present, het Hoflandcomplex,
het Molenlandcomplex, Wilnis en
Vinkeveen.
Per Brede School is er een activiteitenbulletin uitgereikt met het
aanbod voor alle leefijdsgroepen.
De activiteiten zijn er op allerlei
gebied; muziek, zang en dans,

creatief, fotografie, videoclip
maken, majorette, ruimtevaart,
spelen en bewegen, en ook sport.
Deze worden allemaal op een
school locatie aangeboden.
De kinderen kunnen voor een
periode van zes tot acht weken kennis maken met één van deze
activiteiten en wellicht op die
manier ontdekken dat ze over
bijzondere, onbekende talenten
beschikken. Natuurlijk is het ook
gewoon heel erg leuk!
Bij het activiteitenbulletin zit een
inschrijfformulier, zodat uw kind
zich kan aanmelden. Brede School
activiteiten zijn er voor iedereen!

Voor meer informatie neemt u contact
op met c.prange@stichtingdebaat.nl.

72ste Waverfeest was groots
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Joep 9 jaar!
Fijne verjaardag
groetjes van je
tennismaatje Lisa

Marianne
Venekamp
34 jaar

Burgemeester ontvangt Zand, Zeep & Sodaverhalen
Op 24 augustus om 15.30 uur
neemt burgemeester Marianne
Burgman van de gemeente De
Ronde Venen het boek Zand, Zeep
& Soda verhalen van de Vinkeveense auteur Carla Westerbeek-Sikkes
in ontvangst bij The Read Shop te
Vinkeveen. Na de officiële overhandiging van het boek zal de schrijfster een signeersessie houden. Ook
mensen die het boek al in hun bezit
hebben, kunnen het boek alsnog

laten signeren. De schrijfster heeft
niet te klagen over belangstelling:
gisteren, 19 augustus, was ze te
gast op Radio M bij het programma
Aan Tafel van Liesbeth de Moor
en op 11 september geeft ze een
boekpresentatie in Maxima Hotels
Jan van Scorel in Schoorl.
Zand, Zeep & Sodaverhalen
beschrijft de vakantieperikelen
van een tweeling rondom een

zomerhuisje in de duinen. Carla
Westerbeek-Sikkes, grijpt terug
naar de jaren vijftig en zestig, toen
haar ouders een zomerhuisje hadden in de duinen van Egmond aan
Zee. Zand, Zeep & Sodaverhalen
(ISBN: 978-90-9025488-3) telt
274 bladzijden en is voor € 19,50
te koop bij o.a The Read Shop te
Vinkeveen, Boekhandel Mondria en
Primera, beide te Mijdrecht.

Het was weer een geweldig feest
deze afgelopen dagen in de Waver,
waar voor de 72ste keer het
Waverfeest werd gehouden.
Iedereen was in een vrolijke bui en
de burgemeester van
Ouderkerk a/d Amstel opende, na
het openingswoord, de Waverloop
met een startschot. In de avond
werd er feest gevierd in de tent
waar vele hun danskunsten konden
vertonen op discomuziek uit de
jaren 80 en 90. Op vrijdag was er
de kinderdag. Alle kinderen konden
in diverse attracties waaronder een
spectaculaire trampoline met elastieken, draaimolen en zweefmolen.
De clowns en de springkussens
waren na een verfrissend regenbuitje weer helemaal klaar voor
gebruik. Om half vijf werden er
ballonnen opgelaten en met zoveel
blije kleine gezichten kregen de
kinderen ook nog eens een heerlijke
zak snoep mee naar huis. 's Avonds
kon je je inschrijven voor de welbekende Slob en Slootrace. De avond
was natuurlijk voor de iets 'oudere'
kinderen en deze konden op de muziek van Skihut on tour hun kunsten
laten zien, maar ook in het bruine
café was het gezellig vertoeven.
Zaterdag was het weer werkelijk
prachtig met veel zonneschijn en

de paardenliefhebber kon zich goed
vermaken op het terrein.
Op hetzelfde terrein waren er
oldtimers te zien en werd er aan
buikglijden gedaan. Na dit spektakel was het zeer bekende tobbetje
steken aan de beurt. Het bleek toch
wel voor veel mensen een grote
opgave te zijn om die lange stok
door dat hele kleine rondje onder
de waterton te krijgen. In de middag en avond was het bruine café
geopend en Vangrail kwam later in
de avond optreden. Maar ook aan
deze geweldige dag kwam een eind
en gingen er vele met het gratis
busvervoer naar Mijdrecht,
Vinkeveen en Ouderkerk a/d Amstel
weer veilig naar huis.
Toen op zondag met velen werd
gebarbecued, was het zonnige weer
voorbij, maar dat mocht de gezelligheid en de pret niet drukken.
De kinderen konden nog voor de
laatste keer op het springkussen en
rond 19.00 uur was het festijn ten
einde en moeten we weer een heel
jaar wachten op het nieuwe Waverfeest festijn. Iedereen bedankt voor
de inzet en de gezelligheid en tot
weerziens in 2011 week 32. Helaas
kunnen we hier maar enkele foto's
afdrukken, maar kijk voor meer
foto's op www.waverfeest.nl.
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Hobbytekenares Laura van Rheenen:

“Ik heb altijd een kladblok bij me”
Stel, je bent gek op paarden en hebt een passie voor tekenen. Dan is het tekenen van
paarden de ultieme combinatie. De 18-jarige Laura van Rheenen is zo’n paardentekenares.
“Naast paarden teken ik graag andere dieren, zoals tijgers en lynxen, een stuk hout of mensen. Toch maak ik nog steeds het allerliefst een tekening van een mooi paard,” aldus Laura.
door valérie sambrink sanderink - foto patrick hesse
Laura: “Ik teken al van jongs af aan. Op school,
maar ook thuis. Op mijn dertiende ben ik
begonnen met het maken van serieuze tekeningen. Het vloeide eigenlijk voort uit een andere
hobby: fotografie. Ik vind het geweldig om foto’s
van paarden en andere vormen van natuur te
maken. Al snel besloot ik deze foto’s na te gaan
tekenen. Ik pakte een mapje met foto’s erbij en
ging aan de slag. En zo ben ik eigenlijk altijd
doorgegaan. Ik teken nog steeds foto’s na of
baseer mijn tekeningen in ieder geval op een
foto. Hiermee heb ik een houvast en zijn mijn
werken natuurgetrouw. En juist dat vind ik
mooi, dat natuurgetrouwe. Ik probeer ook wel
eens een surrealistisch werk te maken, maar
dan zit er stiekem toch weer iets natuurgetrouws in.” Trots: “Zo heb ik een wolf getekend
in de stijl van ‘Der blaue Reiter’. Emotie en
creativiteit zijn bij deze stijl erg belangrijk. Net
als het gebruik van geometrische vormen als
driehoeken en vierkanten. Details als de haren
van de vacht heb ik niet nagemaakt en ook de
kleuren stemmen niet overeen met de werkelijkheid. Mijn wolf is immers blauw met rood.
Maar de contouren van de wolf zijn in het werk
duidelijk zichtbaar. Hiermee lijkt het werk toch
stiekem op de foto waarop het gebaseerd is.”
Fantasie
Dat de meeste tekeningen van Laura op de
werkelijkheid lijken, betekent niet dat ze
geen fantasie heeft. Laura: “Ik heb een keer
een tekening gemaakt van een oog met een
bril ervoor. In het oog weerspiegelt een boek
met de tekst ‘Look into my eyes and you will
see the truth’. Hiermee wilde ik het oog als
de weerspiegeling van de ziel uitbeelden. Dit
heb ik van tevoren bedacht, maar soms heb ik
ineens een fantasie-uitspatting. Daarom heb ik
bijna altijd een kladblok bij me. Dan teken ik
uit het niets bijvoorbeeld een soort godin of een
hart met een rozenstruik. Zonder een speciale
betekenis. Eén keer heb ik het in mijn hoofd
gehaald een muurschildering op mijn kamer te
maken. Ik was net bezig een klein hart met een
lint erdoor op mijn muur te tekenen, toen mijn
moeder binnenkwam.” Lachend: “Hoe ze erop
reageerde? Zij vond het niet zo’n goed idee.
Na het hartje ben ik gestopt, dat was al genoeg
voor mij. En de afbeelding staat nog steeds op
mijn muur!”
Perfectie
Van de anatomie tot de lichtinval. Alles moet
kloppen. Laura is een echte perfectionist.
Laura: “Ik vind het erg belangrijk dat de loop
van de spieren en beenderen van een paard
op de tekening kloppen. Daarvoor verdiep ik
me zelfs in de literatuur over anatomie. Ook
moet een tekening het idee van een paard

goed weergeven. Je moet direct kunnen zien
wat voor paard het is. En de ogen en de oren
moeten perfect zijn. Ik ben hier erg kritisch in.
Verhoudingen zijn voor mij ook erg belangrijk.
Soms zie ik dat er iets niet goed is, maar dan
weet ik niet wat. Daar kan ik echt niet tegen. Ik
heb nu twee manieren gevonden om uit te vinden wat er dan volgens mij niet klopt. De eerste
manier is mijn werk voor een spiegel te houden.
Het klinkt misschien raar, maar dat werkt echt!
In het spiegelbeeld zie ik vaak precies waar
de verhoudingen niet overeenstemmen met de
werkelijkheid. De andere manier is foto’s van
mijn tekening te maken. Bij het bekijken van de
foto’s op de computer zie ik al snel wat er mis
is gegaan. Dan pas ik mijn werk aan en maak ik
foto’s net zolang tot ik weer tevreden ben.”
In opdracht
Soms maakt Laura een tekening in opdracht.
Laura: “Ik teken vaak voor meiden van de manege. Zo heb ik een vriendin van mij met haar
paard nagetekend. Dit is uiteindelijk één van
mijn mooiste tekeningen geworden. Ook heb ik
voor een instructrice het paard Mustapha getekend. Dit paard was al wat ouder en zat in een
verzorgingstehuis. Mijn instructrice was er erg
blij mee toen ik voorstelde een tekening van het
paard te maken en nog blijer met het resultaat.
Steeds meer mensen vragen of ik een tekening
wil maken, vaak tegen een kleine vergoeding.
Een vriend wilde dat ik een foto van hem en
zijn vriendin natekende en een collega van mij
wil graag dat ik haar hond afbeeld. Zo stromen
er steeds meer opdrachtjes binnen. Soms is een
tekening zo mooi geworden, dat ik het moeilijk
vind deze weg te geven. Maar ik maak van elke
tekening een foto en soms zelfs een kopie. Zo
blijft het altijd een beetje van mij.”
Vader en opa
Laura is niet de enige kunstzinnige in de
familie. De hobbytekenares vertelt: “Mijn
vader maakte ook kunstwerken. Hij tekende
erg abstract. Heel anders dan ik dus, want ik
ben meer van het realistische en werk het liefst
met potlood. Daarnaast werkte hij ook met
aquarel. Daarmee maakte hij juist natuurgetrouwe kunstwerken. Een paar jaar geleden is
hij gestopt. Ik heb hem al jaren geen kunstwerk
meer zien maken. Een ander familielid met
gevoel voor kunst is mijn opa van mijn moeders
kant. Als ik bij hem was, pakte ik vaak een
dierenboek uit de kast en begon ik intensief te
tekenen. In 2001 is hij overleden. Ik was pas
zeven jaar, maar weet nog hoe graag hij mijn
broer en mij zag tekenen. Als hij toch eens zou
kunnen zien wat ik nu allemaal heb gemaakt...
Ik weet zeker dat hij heel trots op me zou zijn
geweest!”

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
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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Pieter Koeleman, nieuwe voorzitter Stichting Topsport Argon:

“Goed samenspel scoort”
Het wordt een méér dan uitdagend seizoen voor SV Argon. De club neemt deel aan de Topklasse divisie en
speelt a.s. zondag 22 augustus de eerste wedstrijd tegen het door Hans Kraay jr. getrainde FC Lienden.
Eyeworks is van plan wekelijks van alle wedstrijden samenvattingen uit te zenden op RTL7. De Stichting
Topsport Argon vond in de persoon van Pieter Koeleman een nieuwe voorzitter. Samen met sponsorcommissievoorzitter John Schut werd voor het seizoen 2010/2011 een geheel nieuw sponsorbeleid ontwikkeld voor de
vereniging en Topsport Argon gezamenlijk. Was dat nodig?

“Sponsors kijken kritischer naar
wat het hen oplevert. Met alleen
een vermelding op een shirt, bord
of website kom je er niet meer. Je
zult een meetbare tegenprestatie
moeten kunnen leveren. Het gaat
vooral om effectief zaken doen en
resultaat behalen. Daar hebben
we onze nieuwe sponsoraanpak op
afgestemd,” legt John Schut uit. Een
‘denktank’ van insiders, aangevuld
met communicatie-experts uit het
bedrijfsleven, ontwikkelde een
aantal nieuwe sponsorpakketten,
die SV Argon in de breedte, ook
de recreatieve teams, moet kun-

foto peter bakker

H

door rob isaacs

et zijn lastige tijden voor
sponsoring; onder druk van
het economische tij is het moeilijk
om bedrijven te bewegen in sport
te investeren. Anderzijds hebben
clubs van het kaliber van SV Argon
te maken met groeiende financiële
behoeften.
De stap naar de Topklasse en de mogelijke ‘deal’ met Eyeworks/RTL7
bracht de zaak in een stroomversnelling. Pieter Koeleman: “Eyeworks/
RTL7 is van plan langs een gedeelte
van het veld eigen borden plaatsen
met landelijke adverteerders. Dat
gaat op den duur de nodige opbrengsten opleveren: het komende seizoen
zijn we elke twee weken met onze
thuiswedstrijden op TV. Dat gaat een
mooie spin off opleveren, ook in de
pers,” aldus de kersverse voorzitter
van de Stichting Topsport Argon.
Pieter Koeleman loopt al een aantal
jaren mee bij Argon en was al supporter van het jaar toen hij gevraagd
werd het stokje over te nemen van
Jan Faber, die de afgelopen drie jaar
de functie vervulde.

Pieter Koeleman, de nieuwe voorzitter
van Stichting Topsport Argon.
nen ondersteunen.“We zijn niet
uitgegaan van wat wij te bieden
hebben, maar van de specifieke
ondernemersdoelstellingen van
sponsors. Wat verwachten zij met
hun ondersteuning te bereiken? De
één wil personeel werven, een ander
meer loop naar zijn winkel, of is juist
op zoek naar business-to-business
activiteiten. Voor al die doelgroepen
is een zestal interessante sponsoroplossingen ontwikkeld, die meer
rendement opleveren van geïnvesteerde sponsoreuro’s.”
Vijf account managers van de
sponsorcommissie onderhouden de
contacten met de bijna 250 sponsors
van de vereniging. Aangevuld met
marketingspecialist Nol Vos voor
communicatie, online & social
media-expert Jan Posdijk en twee
mensen voor activiteiten en evenementen, moet SV Argon op een
nieuwe, frisse manier op de kaart
worden gezet. In september wordt
afgetrapt met de seizoensopening
'de bal rolt', een golftoernooi, met
een ontbijtsessie en met presentaties
voor andere business clubs. Er zal

veel met nieuwe media als Twitter
en Linkedin worden gedaan, maar
ook krijgt Argon maandelijks extra
aandacht bij De Groene Venen,
op 0297-online.nl en bij Midpoint
FM. Sinds de tweede helft van
juni is men actief ‘de boer op’ met
de nieuwe sponsorpakketten en
de eerste reacties zijn bijzonder
positief. Zo konden drukkerij Verweij
en koffiebrander Smit Dorlas al als
grote nieuwe sponsoren worden verwelkomd. “Met een goed samenspel
tussen vereniging en sponsor kun
je optimaal scoren,” aldus Pieter
Koeleman.

foto rob isaacs

Staand v.l.n.r.: Ronald Meijer, Nol Vos, Jan-Willem vd Helm, Jan Posdijk en Martin
de Zwart. Zittend: Peter Schoonderwoerd en John Schut. Niet op de foto: Wesley
Harris, Carla van den Berg, Maarten van der Greft en Albert Mens.

Wildwatercursus voor ouder en kind

Meer informatie over de sponsormogelijkheden is te vinden op:
www.svargon.nl onder het kopje
‘business’.

Vinkeveense wint Nespressoapparaat in Zomercampagne
Verrast én dolblij. Dat was mevrouw
E.G.M. Mudde uit Vinkeveen. Zij mag
zich de winnaar noemen van een
Nespresso koffieapparaat; de tweede
grote prijs in de KARWEI-Zomercampagne. Uit handen van de heer B.J.
Fischer, assistent bouwmarktmanager
van KARWEI Mijdrecht nam zij de prijs
trots in ontvangst. Met de Zomercampagne wordt gevierd dat KARWEI
inmiddels 125 bouwmarkten heeft.

Kanovereniging Michiel de Ruyter organiseert een beginners wildwatercursus voor ouder en kind. Eén van de
unieke kenmerken van wildwater kanoën is, dat volwassenen en kinderen
dit even goed kunnen. De snelheid die
gevaren wordt, wordt in belangrijke
mate bepaald door de stroming van de
rivier, zodat kinderen en volwassenen
dezelfde snelheid hebben. Vanuit dit
gegeven organiseert MdR een unieke
wildwatercursus die een spannende
ervaring is voor zowel kinderen (vanaf
11 jaar) als volwassenen. Deze cursus
is een unieke gelegenheid voor papa,
mama en kind om op gelijk niveau te
sporten.
De cursus start op de Amstel om de
basisvaardigheden te leren die nodig
zijn voor stromend water. Eén les
wordt deels gewijd aan de theorie van
het wildwatervaren zodat deelnemers
goed voorbereid de rivier opgaan.
Tijdens de cursus wordt er ook

uitgeweken naar stromend water o.a.
bij het gemaal in Halfweg. De cursus
wordt eind oktober afgesloten met
een weekend in de Ardennen waar op
wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus
is geen kano-ervaring vereist. Wel
moeten deelnemers goed kunnen
zwemmen. Boot, peddel en zwemvest
kunnen van de vereniging worden
gebruikt. Het aantal deelnemers
is beperkt tot 18. De begeleiding
wordt verzorgd door goed opgeleide
instructeurs van MdR. De cursus start
zaterdag 28 augustus en duurt tot eind
oktober. De instructie is op zaterdagochtend van 9:00 tot 11:00
Meer informatie kunt u vinden op
www.mdr.nu. U kunt zich opgeven door
een mail te sturen naar aghlbrt@
gmail.com.

Winnaars Pingu kleurwedstrijd
De kindertelevisiezender JimJam organiseerde onlangs samen met De Groene Venen een kleurwedstrijd. Twee
weken lang ontvingen we op de redactie de meest prachtige kleurplaten. De leeftijd van de ijverige kleurders
varieerde van 2 tot 8 jaar en daarom hebben we van bijna elke levensjaar een winnaar gekozen. Die konden bij de
redactie een lieve Pingu of Pinga knuffel ophalen en gingen daar maar wat graag mee op de foto!
JimJam bedankt alle deelnemers en feliciteert de winnaars!
Prijswinnaars:
V.l.n.r.: Renske Breij (5 jr), Merel Koek (5 jr), Anne-Sophie Boersma (2 jr), Fleur Strijk (7 jr) en Luna Landsman (3 jr).
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IN VOL BEDRIJF
Hoefs Accountants & Adviseurs

Wij zijn de financiële
huisarts
De accountant is een eerstelijns adviseur die bedrijven ondersteuning
biedt op het vlak van financiën, belastingwetgeving en alles wat met
een goede en verantwoorde economische bedrijfsvoering te maken
heeft. Bob Hoefs richt zich vooral op de kleinere bedrijven, waarvoor
hij de regeltjes in de gaten houdt en er voor zorgt dat ze verschoond
blijven van problemen met de belastingdienst.
door piet van buul

Voor een gemiddelde ondernemer is
het er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Hij heeft rekening
te houden met een enorme hoeveelheid regels en voorschriften, waaraan
zijn financiële administratie moet voldoen. Regels die ook nog eens regelmatig veranderen. En wanneer het
economisch dan ook nog tegen zit, is
het van groot belang dat je steun en
advies kunt krijgen van mensen met
kennis van zaken. En zo iemand is
Bob Hoefs. De meerderheid van zijn
klanten zijn kleine bedrijven, van eenmanszaken (ZZP-ers) tot bedrijven
met zo’n twintig personeelsleden.
Daarmee bestrijkt hij een uitgebreid
terrein. Van groothandel tot ICT
bedrijven, van detailhandel tot zakelijke dienstverlening. Er zit zelfs een
muziekband in zijn klantenbestand.
“De omvang van die bedrijven is van
dien aard dat ze natuurlijk niet voor
al die aspecten van de bedrijfsvoering
eigen deskundigen in dienst kunnen
nemen,” zegt Bob. “Wij adviseren
de bedrijven op een breed vlak van
zaken waar ze mee te maken kunnen
krijgen. Dan moet je onder meer
denken aan arbeidsrecht, belastingen,

foto patrick hesse

financiële administratie en dergelijke.
Maar we helpen ook bij het opstellen
van ingewikkelde contracten, begeleiden bedrijven bij financieringsaanvragen bij de bank en in hun contacten
met de belastingdienst.”
Veranderingen
Het beroep van accountant is in de
loop der jaren sterk veranderd. De
accountant beperkt zich al lang niet
meer tot de controle op de jaarrekeningen. De contacten met de bedrijven zijn sterk uitgebreid en hebben
zich ook geïntensiveerd. Ook de
ontwikkelingen op het vlak van de automatisering hebben grote invloed op
de wijze waarop de administratieve
gegevens verwerkt worden. “Daarvoor werken wij met het XBRLsysteem,” legt Bob uit. “Die letters staan voor eXtensible Business
Reporting Language. Simpel gezegd
komt het er op neer dat je alle
financiële gegevens in een soort standaardtaal registreert. Die zijn dan
door de banken, de belastingdienst
en ook ter wille van het opstellen
van statistieken veel makkelijker te
verwerken. Het is een groot inter-

Bob Hoefs: ”We hebben een beschermd beroep. Dat betekent dat wel iedereen een administratie mag voeren, maar dat niet iedereen
zich accountant mag noemen. Dat schept verplichtingen, zowel naar je klanten als naar de instanties waar je mee te maken hebt.”
nationaal project waar steeds meer
bedrijven mee gaan werken. De
banken vragen er ook om. We waren
er als klein kantoor heel snel bij om
dit systeem te introduceren. Met de
invoering van zo’n communicatie
format komt er een flinke uniformering op dit gebied tot stand. De
banken kunnen de gegevens meteen
verwerken. Dat spaart ze natuurlijk
een hoop kosten. En wanneer de
gegevens van alle bedrijven uit een
bepaalde sector op gelijksoortige
wijze beschikbaar komen, kun je ook
veel makkelijker statistieken van zo’n
bedrijfstak maken. Het probleem is
dat wij in Nederland geen standaard
grootboekrekeningschema hebben,
zoals dat bijvoorbeeld in Frankrijk
wel het geval is. Het nieuwe systeem
is al een flinke verbetering maar het
blijft nog steeds tamelijk ingewikkeld.”

Social media? Wat is dat? Kom 't proeven!
Het lijkt tegenwoordig wel alsof
alles draait om Hyves, Linkedin,
Twitter, YouTube en Facebook.
'Social Media' noemen we deze
platforms, waar mensen profielen
kunnen aanmaken en die kunnen
delen met vrienden en relaties.
Wat kun je er precies mee, en
hoe kun je als bedrijf profiteren
van deze (gratis) websites? Hoe
stippel je verstandig een online
strategie uit?
Op maandag 20 september
organiseert internetspecialist
A-side media in Partycentrum
Roekz te Vinkeveen de eerste

Proeverij van Social Media.
Vanaf 16.00 uur bent u van harte
welkom om helemaal bijgepraat
te worden over social media
en alle mogelijkheden die deze

platforms u kunnen bieden. Gedurende de avond krijgt u diverse
presentaties voorgeschoteld en zal
gastspreker Marjolijn Kamphuis
(Online Mediavrouw van het jaar
2009, onder meer werkzaam ge-

weest voor MTV, TMF en G-star)
u bijpraten aan de hand van een
aantal succesvolle cases waarbij
social media een centrale rol
speelden. En een proeverij is geen
proeverij als de smaakpapillen
worden overgeslagen. Vandaar dat
er gedacht is aan een aantal
7gerechten en bijbehorende
drankjes. Voor meer informatie
over het evenement, het programma en de sprekers kunt u kijken
op www.deproeverij.com. Hier vindt
u tevens een formulier waarmee
u zich kunt inschrijven. Let op,
er is slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar!

Zaterdag 21 augustus

Open dag bij Stichting Paraplu

Morgen, zaterdag 21 augustus, luidt Stichting Paraplu het nieuwe cursus- en activiteitenseizoen 2010-2011
in met een zogenaamde “Open Inschrijfdag” van 10.00 tot 12.30 uur in haar gebouw aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis (gelegen achter de Willisstee).
Docenten en spelleiders zijn aanwezig om belangstellenden te informeren over de cursussen, de educatieve,
culturele en sociale activiteiten, de
vele ontspanningsactiviteiten en dagtochten die voor het nieuwe seizoen,
dat loopt van september tot en met
april, zijn gepland. Ook kan men een
indruk krijgen van de inhoud en het
niveau van de cursus of activiteit aan
de hand van voorbeelden en deskun-

dige uitleg en krijgt men op alle vragen antwoord. Naast het bestaande
aanbod worden de volgende nieuwe
cursussen aangeboden: Photostory
(het maken van diavoorstellingen
van digitale foto’s); Teken- en basistechnieken in 3 blokken: “Dieren in
aquarel of O.I.-inkt”, “Werken met
kleur”, “Botanisch tekenen”; Schilderen met de Roller; Filosofie; Communicatietraining; Tuin- en Plant-

kunde; Klussen in en om het Huis en
de cursus Reiki 1. Ook staan er het
komend seizoen een aantal een- of
tweemalige interessante workshops
op het programma, evenals de nodige ontspannings-activiteiten.
Kijk voor het volledige programma
op www.stichtingparaplu.nl of kom
morgen een kijkje nemen bij de
Open Inschrijfdag.

Horizontaal toezicht
Een andere belangrijke ontwikkeling
is de gewijzigde aanpak van de belastingdienst, het zogenoemde ‘horizontaal toezicht’. Bob legt uit: “voorheen
controleerde de belastingdienst de
bedrijfsgegevens van het verleden.
Dat was behoorlijk arbeidsintensief,
tijdrovend en dus duur. Tegenwoordig
controleert men meer vanuit het
heden. Als dat nu goed is, wordt er
van uitgegaan dat het in het verleden
ook goed was. Daar zit natuurlijk een
flinke dosis vertrouwen in. En daar
kunnen wij een belangrijke rol in
spelen. Ik kan met de belastingdienst
voor een bedrijf een convenant sluiten. Maar het is dan wel belangrijk
dat ik een goede vertrouwensband
met de belastingdienst heb. En ik
zorg er ook voor dat die vertrouwensrelatie goed blijft. Dat doe je natuurlijk vooral door goed werk te leveren
en door je afspraken na te komen.
Met deze nieuwe werkwijze van de
belastingdienst ontstaat er voor hen
veel tijdwinst, wat natuurlijk flink wat
geld oplevert. Maar ook voor mijn
klanten is het een groot voordeel.”
Ervaring
Een van de kernbegrippen in de accountancy is betrouwbaarheid. Er zijn
in het verleden wel problemen met
grote bedrijven geweest, waarbij de
accountants van dat bedrijf in grote
problemen kwamen, doordat hen
verweten werd, onvoldoende toezicht
te hebben gehouden en niet goed met
de financiële gegevens om te zijn
gegaan. Dat heeft dan weer geleid
tot verscherpte regelgeving waaraan
accountantskantoren moeten voldoen.
Bob Hoefs stelt vast dat de banken
de accountants erg serieus nemen.
”We hebben een beschermd beroep.
Dat betekent dat wel iedereen een

administratie mag voeren, maar dat
niet iedereen zich accountant mag
noemen. Dat schept ook verplichtingen, zowel naar je klanten als naar
de instanties waar je mee te maken
hebt.”
Bob Hoefs beschikt over veel ervaring. Hij zit al sinds 1988 in dit werk.
Vroeger werkte hij voor accountantskantoren en deed ook veel interim
werk. Hij werd dan voor een bepaalde tijd bij een bedrijf gestationeerd
om daar de administratie op te zetten
of op orde te brengen. Dat interim
werk doet hij nu zelf niet meer, maar
Bob kan altijd wel iemand vinden
wanneer hem een dergelijk verzoek
bereikt. In 1999 ging Bob van start
met zijn eigen bedrijf en richt zich
nu volledig op de accountancy en het
advieswerk. “Daarbij kijken we heel
sterk naar de toekomst. We spelen
zoveel mogelijk in op de vraag vanuit
het bedrijfsleven. Dat betekent dat
we ook voortdurend zoeken naar
verbeteringen waardoor we de zaken
efficiënter en ook goedkoper kunnen laten verlopen. Zo hebben we
steeds minder papieren dossiers en
werken we met digitale bestanden
van onze klanten. Klanten die dat
willen kunnen van ons per maand of
per kwartaal de cijfers krijgen die
ze nodig hebben. Wij kunnen ook
inloggen in het systeem van de klant
zodat we steeds op de hoogte zijn
van de ontwikkelingen. En het is juist
in economisch moeilijke tijden van
levensbelang dat je er boven op zit en
heel alert bent.”

Bob Hoefs Accountants & Adviseurs is
gevestigd aan de Constructieweg 96D
in Mijdrecht. Telefoon 0297 250 365.
Website www.acchoefs.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
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 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 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)
Nederpop Nonstop
Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending (H)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke,
Peter Bakker & Sandra Fokkens
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter & Marcel
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: De vrouw in de kooi 		
Auteur: Jussi Adler-Olsen
'De titel van deze misdaadtriller
greep me direct aan. Het verhaal
gaat over de verdwijning van een
jonge linkse politica en het begint
meteen met een vrouw in een
kooi. Vanaf het begin is het een
superspannend verhaal. Hoofdpersoon brigadier Carl Mørck van de
afdeling onopgeloste zaken wordt
op de verdwijningszaak gezet. Het
is wel grappig dat je je tijdens het
lezen eigenlijk ergert aan deze
man, maar in de loop van het verhaal ga je wel begrijpen waarom
de brigadier zich zo gedraagt! 'De
vrouw in de kooi' is het eerste deel
in de Serie Q. Intussen ben ik al
begonnen in het tweede deel 'De
fazantenmoordenaars', en ook dit
verhaal is weer heel spannend. '
gelezen door marianne ten thije

Woensdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Boeken Tip 5...

De tip-5 van Mondria:
Weer terug naar school!
De kinderen, meesters en juffen op de
basisschool zijn weer begonnen...
Om na de vakantie weer in de
schoolse sfeer te komen deze week
een tip-5 met een kleine greep uit
de grote hoeveelheid boeken over
school, over rare, grappige, lieve,
bijzondere, ondeugende meesters,
juffen en kinderen. Natuurlijk heeft
Mondria ook prachtige prentenboeken en voorleesboeken voor peuters
en kleuters, boeken om samen in te
lezen, boeken die aansluiten op het
leesonderwijs en boeken voor net
beginnende en meer gevorderde
lezertjes.
Meester Kikker 		
Paul van Loon
'Soms ben
ik een
kikker. Dat
is mijn supergeheim.
Niemand
mag het
weten,
behalve
jullie.' Sita,
Wouter
en de andere kinderen in de klas
lachen. Leuke grap van de meester.
Totdat hij op een dag de klas in
komt met kroos in zijn haar. Zijn
kleren zijn nat en gescheurd. De
meester is aangevallen door een
ooievaar, zegt hij...
De dikke meester Jaap
Jacques Vriens

Donderdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

3

lezen. Maar af en toe wordt hij wel
erg moe van al die letters en sommetjes. En soms mist hij de bouwhoek
en de karren van het kleuterplein en
wil hij liever alleen nog maar spelen.
Gelukkig is Daan wel supertrots als hij
zélf woordjes kan maken. En papa en
mama kunnen hun ogen niet geloven
als de postbode op een dag een echte
brief van Daan komt bezorgen!
Leuke gedichtjes worden vergezeld
door de leuke, kleurrijke illustraties
van Ingrid ter Koele en Marijke
Duffhauss. Een boek waar alle groep
3-kinderen zich in zullen herkennen,
en om kleuters vast een beetje voor te
bereiden op het leren lezen.

Mijn kind in groep 3 		
Annemarie Bon en anderen

1

2

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
De Radioparade met
Patrick & Maarten
Alltime Pop& Rock Songs

Alle verhalen uit 'Meester Jaap',
'Meester Jaap doet het weer' en
'Meester Jaap gaat nooit verloren'
zijn in dit boek gebundeld. Meester
Jaap is de allerleukste meester van
Nederland. Hij is een echte meester,
maar af en toe een beetje gek. En
met de kinderen in zijn klas gebeurt
altijd wel iets; leuke en gekke, maar
ook verdrietige dingen! Meester Jaap
troost of huilt mee. Maar hij eet ook
een plant op, deelt spekkies uit en
wordt koningin. Kortom: een meester
om van te houden dus! Ook verkrijgbaar: 'Meester Jaap maakt er een
puinhoop van' en 'Meester Jaap houdt
van iedereen! (meestal...)'.

Ook verkrijgbaar: 'Hoera, ik ga naar
de speelzaal!'.
Leren lezen, schrijven en rekenen...
kinderen maken in groep 3 een reuzensprong in hun ontwikkeling.
En ook op sociaal gebied veranderen
ze in rap tempo: ze kunnen zich aan
afspraken houden, vertellen hele
verhalen, maken ruzie en lossen het
weer op en zijn al in staat tot echte
vriendschap. Dit boek volgt je kind
stap voor stap door het schooljaar
heen en geeft antwoord op al je vragen over de ontwikkeling van je kind
in groep 3. Met informatie over hoe
kinderen tegenwoordig leren lezen,
schrijven en rekenen, met informatie over thema's als spelend leren,
omgaan met regels en het eerste
rapport, met tientallen tips, ervaringen en adviezen van leerkrachten
en ouders en schrijfpagina's om de
ontwikkelingen van je kind bij te
houden. Ook verkrijgbaar: 'Mijn kind
in groep 1 en 2'.

4

Hoera, ik ga naar groep 3!
Marianne Busser 		
en Ron Schröder
Daan zit nu in groep 3. Hij vindt het
erg leuk omdat hij graag wil leren

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

5

Groep 8 aan de macht
Jacques Vriens 		
Meester Mario kan groep acht
geen moment alleen laten, dan
is het meteen herrie. Daarom
bedenkt hij een plan. 'Jullie mogen
je eigen klassenregering kiezen en
twee dagen zelf alles regelen. Ik
trek me terug in de leeshoek en
bemoei me nergens mee.' De kinderen richten allerlei partijen op
en er barst een felle verkiezingsstrijd los, waarbij zelfs gemene
trucjes worden gebruikt om stemmen te winnen. En dan is groep
acht aan de
macht. De
eerste ochtend gaat het
goed, maar
al gauw loopt
het compleet
uit de hand:
met knallende ruzies
en ministers
die worden afgezet. Ondertussen
blijft meester Mario rustig in de
leeshoek zitten…

Vrijdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

speelden (en dat in mei), maar rond
het middaguur brak eindelijk de zon
door en kon het feest beginnen.

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

Love potion

Deze week in 2ThePoint
Muziek op de Kamerikse
plas, voortijdig einde voor de
Kweektuin? Eindelijk weer
bowlen in Mijdrecht.

Vandaag heb ik een hele leuke dag
gehad. Een goede vriend is getrouwd
en wij mochten bij deze heugelijke
dag aanwezig zijn!
De weerberichten werden natuurlijk
grondig in de gaten gehouden en
vanmorgen had ik er nog een beetje
een hard hoofd in, aangezien ik
wakker werd van de slagregens en
de windvlagen. Ik kreeg een déjà
vu van mijn eigen trouwdag, waar
kou, regen en wind een grote rol

De liefde staat voor mij gelijk aan
iets zoets. Iets waar je ontzettend
van kunt genieten en geen genoeg
van kunt krijgen.
Soapseries zijn bijvoorbeeld niet weg
te denken uit mijn dagelijkse televisieprogrammering. GTST en As the
World Turns zijn vaste prik en bij
elke liefdesverklaring en trouwerij
kan je de box kleenex voor mijn
neus klaarzetten. Zo ook in het echte
leven, waarbij het JA-woord zorgt
voor de nodige traantjes en ik graag
vooraan sta bij de openingsdans.
Bij zo'n zoete dag hoort natuurlijk
een lekker zoet drankje. Misschien
kennen een hoop mensen het zoete
liefdesdrankje van ons inmiddels wel,
maar ik weet zeker dat er ook een
hoop mensen zijn die graag willen

weten wat onsze love potion inhoudt!
Suá, een afkorting van Su Unico
Amore ( It’s only love)! is een 100%
biologische aardbeienchampagne uit
Mendoza, Argentinië! Eigenlijk horen we te zeggen: “Een mousserende wijn met aardbeienpulp”, maar
aardbeienchampagne klinkt gewoon
veel gezelliger en feestelijker!
Suá komt uit Mendoza in Argentinië
en wordt geproduceerd door Bodega
Robino. In Zuid- Amerika zijn zij dé
specialist in het maken van mousserende wijnen. Suá word gemaakt
van twee witte druifsoorten die een
mooie frisse wijn geven, namelijk de
Chenin Blanc en Ugni Blanc.
Als de wijn bubbeltjes gevormd
heeft, voegen ze 100% biologische
aardbeienpulp toe. Het resultaat is
een sprankelende frisse wijn met de
volle smaak van aardbei.

Door de zachte rode bubbels en
een lager alcoholpercentage is
Suá ideaal als aperitief of bij een
fruitig dessert. En dacht u dat u geen
liefhebber zou kunnen worden van
een champagne of mousserende
wijn? De naam Suá zegt het al: It’s
Only Love! Een wijn om verliefd op
te worden en een wijn om te drinken
op de liefde! Want liefde is toch iets
waar wij allemaal geen genoeg van
kunnen krijgen?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Landwinkel de Lindenhorst
www.davidhague.nl

Dit jaar hebben we in ‘Met je neus in de boter’ een aantal fantastische
locaties bezocht en verschillende verrukkelijke producten geproefd.
Als er één organisatie onze dank verdient, dan is het wel de organisatie
Landwinkel. Als u regelmatig onze stukjes volgt in deze krant, dan weet
u dat De Ronde Venen een ongelooflijke plek is voor Bio-/ambachtelijke
producten. Als u net zoals Patrick en ik graag uw koelkast vult met
ambachtelijke, lokale lekkernijen, dan is dat de winkel waar u alles op
dit gebied vindt: al deze producten kunt u kopen in de winkels van De
Landwinkel-organisatie, die inmiddels door het hele land winkels heeft.
Wat de meeste mensen niet weten, is dat deze organisatie inmiddels al
tien jaar bestaat en zijn ‘roots’ heeft hier in De Ronde Venen.
Het concept van het netwerk van De Landwinkel is een coöperatie van
producenten, die is ontstaan uit het samengaan van een aantal individuele winkels en de regionale samenwerkingsverbanden Boerderij Plus
winkels, Vallei Landwinkels en Groene Hart Landwinkels. De regionale
clusters zijn van cruciaal belang bij de verdere ontwikkeling van de
coöperatie. Door de producten te delen en samen te werken is het voor
een kleine boer makkelijker om zaken als distributie en marketing aan
te pakken. Elke boer levert wat hij kan en krijgt de producten die hij zelf
niet heeft aangevuld. Zo krijg je goed gevulde boerderijwinkels waar je
niet alleen natuurlijke producten kunt kopen, maar bovendien een ouderwets vriendelijke service en productkennis ervaart, die moeilijk te vinden
zijn in de stedelijke grote supermarkten.
Patrick en ik zijn daarom ook bijzonder vereerd dat we vandaag een
bezoek brengen aan Landwinkel De Lindenhorst , gevestigd aan de Westzijde 17a in De Hoef. Deze fantastische locatie is een van de originele
vier winkels die in 1998 de koppen bij elkaar stak om het concept van
de Landwinkel, die in 2001 van start ging, te creëren. Anno 2010 zijn
er ruim 80 winkels door het hele land, die 100% Nederlandse producten verkopen en een bron van kennis, lifestyle en handwerk vormen, die
definitief een plaats hebben veroverd in de organische sector.

door david hague en patrick hesse
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Dit is geen recept om gezond te eten, maar om gezond te leven.
David heeft hiervoor 5 eenvoudige regels:
• Drink voor het ontbijt 2 grote glazen water.
• Gezond eten begint in de mond. Eet niet gehaast, maar neem de tijd en
zorg ervoor dat je goed kauwt. Door de enzymen in het speeksel wordt het
eten goed verteert. Te snel eten zorgt voor overbelasting van de spijsvertering, waardoor je sneller dik wordt.
• Zorg voor voldoende lichamelijke beweging. Het liefst 1 uur per dag.
• Eet niet te laat. Het spijsverteringsproces stopt na zonsondergang.
• Drink 2 grote glazen water voor het slapen.

N ZIEL
E
T
MET HAR
GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Bessen of Bramen Smoothie
Nodig:
Halve peer (geschild)
70 gram blauwe bessen of bramen
125 ml sojamelk
125 ml yoghurt
1 theelepel zonnebloemzaad (ongezout)

Mix alles in de keukenmachine
of blender en je hebt een heerlijk
drankje vol vitamine C, E, A en
kankerbestrijdende anti-oxidanten.
Het zonnenbloemzaad is bovendien
goed voor de prostaat.

?
e koop
Waar t

Landwinkel De Lindenhorst
Westzijde 17 A
1426 AR De Hoef
Tel: (0297) 56 74 19
E-mail:
zuivelboerderijvdhorst@hetnet.nl
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag van
10.00 - 17.00 uur

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL
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AUTO&MOTOR
Rij-impressie Saab 9-3 driedeurs

Aspirant doktoren,
advocaten en
architecten opgelet
Saab is misschien wel het merk met de grootste trouwe schare fans.
En gelukkig voor die fans is er een Hollander die bereid is geweest centen te pompen in de autofabrikant, anders was deze enkele maanden
geleden kopje onder gegaan. Mede door deze actie van Victor Muller
en consorten kon Saab de nieuwe 9-5 op de markt zetten, wat er ongetwijfeld voor zorgt dat oude 9-5-rijders hun bolide inruilen voor de
moderne variant. Maar daar rijden we vandaag niet mee. Nee, we hebben gekozen voor een (in mijn ogen nu al klassieke Saab) 9-3 driedeurs
uit 2002. Deze staat voor een prikkie te koop bij Bouthoorn in Wilnis.
Saab is één van die merken waar
vooroordelen over bestaan. Zo
zou de auto alleen maar gereden
worden door dokters, advocaten en
architecten. Zoek tien minuten op
internet en dat vermoeden wordt
bijna bevestigd, maar vandaag de
dag is Saab populair onder een veel
breder publiek. Voor de mensen die
een studie volgen om vroeg of laat
één van de drie beroepen te gaan
vervullen, maar ook voor de rest
van het Nederlandse volk: opgelet.
Dit is een unieke kans.
De Saab 9-3 waar we het vandaag
over hebben heeft ruim 270.000
kilometer op de klok staan en een
grote LPG-tank om lekker zuinig te
rijden. Je betaalt daar echter wel
wat meer wegenbelasting voor
(€ 220,- per kwartaal), maar als
je één keer per maand LPG tankt
(± €30,- per tank, 600 km) rijd je
vanaf ongeveer 8000 km per jaar
al voordeliger. Maak je geen zorgen
over de bagageruimte. De vorige eigenaar heeft iets meer gespendeerd
en heeft gekozen voor de optie om
de tank netjes weg te werken op
de plek van het reservewiel. Er is
dus geen bagageruimte verloren
gegaan. Een auto met bijna 3 ton
op de teller kopen, is dat niet riskant? Dat blijft altijd de vraag. Over
het algemeen zijn Saabs degelijke
en stevige auto’s, bijna tanks, die
onverwoestbaar door blijven rijden.
Het enige wat opviel tijdens de testrit was een klein rammeltje links
achter, maar dat is iets wat je voor
lief neemt of op laat knappen door
de garage. Voor een auto met 3 ton
op de teller voelde het allemaal
zeer betrouwbaar aan.

Voor € 3.250,- koop je een comfortabele cruiser. Na een paar honderd
meter achter het stuur heb je direct
door wat voor type auto dit is.
Dit is een auto waarmee je in één
keer naar het zuiden van Frankrijk
rijdt. Onder de motorkap ligt een
sterkte 2.0 liter benzinemotor met
turbo (150 pk). Sportief rijden
moet je uit je hoofd zetten, dit is
gewoon achterover leunen en jezelf
van A naar B sturen. De met stof
beklede stoelen zorgen ervoor dat
je helemaal in de vulling verdwijnt
en eigenlijk geen zin meer hebt om
de auto uit te klimmen. Het is een
gebruikte auto dus helaas zijn er
hier en daar wat mankementjes te
vinden. Één daarvan is het display
van de radio/cd-speler. Deze toont
wat tekens die meer weg hebben
van de Chinese taal, maar waar
toch echt iets Nederlands, Engels
of Zweeds hoort te staan. Is het
storend? Geen idee, gebruik je zo’n
display echt vaak? Jammer is het
wel, dus misschien dat je er een
nieuwe radiomodule in moet laten
zetten. De vorige eigenaar heeft
zo goed als zeker een hond gehad,
maar één keer het interieur goed
laten reinigen en je ruikt er niets
meer van. Aan de buitenzijde zie je
een paar sporen van gebruik.
Zo zit er een behoorlijke schaaf
op de bumper en zit er een klein
krasje op de carrosserie. Maar (de
9-3 was niet gepoetst voor de foto)
na een poetsbeurt kom je met deze
zwarte coupé goed voor de dag.
Dit is weer een van die auto’s
met eigenaardige kenmerken en
gebruiksaanwijzingen. Allereerst
zullen niet veel mensen direct door

Auto Nieuws
Actie bij Hans Lammers: rij een nieuwe
Peugeot 107 voor 99 euro per maand!
Peugeot Hans Lammers heeft een actie waarbij u uw huidige
auto kunt inruilen, om vervolgens voor slechts € 99,- per maand
een spiksplinternieuwe Peugeot 107 te rijden. Uiteraard ontvangt u voor uw oude bolide een nette inruilprijs. Deze inruilprijs wordt verwerkt in uw maandelijkse leaseprijs, waardoor
u vanaf € 99,- per maand in een nieuwe 107 rijdt. Ook zonder
inruil kan Hans Lammers u een scherp voorstel doen. Of u
kunt profiteren van een actie waarbij u 3 jaar
0% rente betaalt. De actie is geldig tot en met 31 augustus.
foto patrick hesse

tekst michael reuling

hebben dat de contactsleutel niet
bij het stuur zit, maar in de middenconsole bij de handrem. Waarom
doen niet meer merken dit? Alleen
Range Rover en Smart zijn twee
merken die het al overgenomen
hebben. Eén van de voordelen is
onder meer dat bij een botsing je
huissleutels en onnodige sleutelhangers niet uit je knie gepeuterd
hoeven te worden. Maar goed, je
hebt het contactslot gevonden. Hoe
haal je de sleutel er weer uit? Deze
simpele actie heeft menigeen al het
zweet doen uitbreken. Om die actie
te kunnen volbrengen moet je namelijk de versnelling in de achteruit
zetten. Je moet het maar weten.
Verder is er ook iets terug te zien
van de vliegtuigbouwer Saab.
Het merk is immers ooit (1937)
begonnen als fabrikant van militaire vliegtuigen; Svenska Aeroplan
Aktiebolaget, afgekort Saab. Na
de Tweede Wereldoorlog ging het
merk aan de slag met de ontwikkeling van vierwielers. Vandaag de
dag zijn de twee partijen officieel
gescheiden, maar er zijn leuke gimmicks overgebleven. Één daarvan
is deze: op het dashboard zit een
knop waarmee je alle dashboardverlichting uitschakelt en alleen de
belangrijkste informatie verlicht
houdt. In dit geval is alleen de snelheidsmeter nog verlicht. Ideaal voor
lange afstandsrijders die tijdens
de nachtelijke ritten niet afgeleid
willen worden door het arsenaal
aan verlichte knopjes. Een ander
kenmerk uit de vliegtuigindustrie is
het licht gebogen dashboard, wat je
het idee geeft in een cockpit te zitten met alles onder handbereik.

- foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

De prijs van deze specifieke Zweed
ligt nu op € 3.250,- en dat is een
schijntje vergeleken met het bedrag
dat je eigenlijk voor deze auto moet
over hebben. Misschien zou Bouthoorn een miljoen voor deze auto
moeten vragen, om er als Hollander
voor te zorgen dat Saab het beste
merk ter wereld wordt en Victor
Muller kan waarmaken wat hij
roept. Misschien dat je er nog wat
aandelen bij cadeau krijgt. Hoewel
Victor het vast niet erg vindt als je
een deel van dat miljoen besteedt
om een Spyker te kopen...

Autobedrijf Bouthoorn
Herenweg 18-20
3648 CJ Wilnis
Telefoon: 0297 - 242155
Website:

www.autobedrijf-bouthoorn.nl

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

Saab 9-3
Gereden versie: Saab 9-3 2.0t 16
V LGP G3
Vermogen: 150 pk
0-100: 8,5 s
Top: 215 km/u

Gemiddeld verbruik: 1 op 11,2 /
8,9 l/100km (benzine)
Prijs gereden versie: € 3.250,--
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De Club van… Nelleke Vrielink

CSW is nou eenmaal een heel leuke club
Haar opa was een van de oprichters van CSW. Vader Bertus voetbalde er bijna 40 jaar en was 24 jaar lang één van
de steunpilaren van het eerste elftal. Ook op het bestuurlijk vlak liet hij zich niet onbetuigd. Het voetballen zit
Nelleke Vrielink dus in het bloed. Ze begon met voetballen toen ze zeven jaar was. Dat was toen in een jongensteam,
omdat er in die tijd nog geen aparte meisjesteams waren. De vrouwenafdeling van CSW is qua omvang inmiddels
uitgegroeid tot de vijfde club van het land.
door piet van buul

Nelleke Vrielink is een typische exponent van de vele actieve vrijwilligers,
die je bij veel verenigingen aantreft.
Ze komen uit een familie waar de vereniging een onlosmakelijk onderdeel
van het gezinsleven uitmaakt. Actieve
sportbeoefening en daarnaast inzet op
bestuurlijk en organisatorisch niveau.
Nelleke begon op haar zevende aan
een voetbalcarrière die nu al een
ruime vijfentwintig jaar beslaat. Ze
bracht het zelfs tot het Nederlandse
jeugdelftal. “Toen ik begon was het
meisjesvoetbal nog niet zo bekend.
We hadden bij CSW ook maar een
paar meisjes van mijn leeftijd en dus
niet genoeg om een heel team te
vormen. Wij speelden gewoon met de
jongens mee. Dat heb ik gedaan tot ik
elf was. Toen hadden we genoeg meisjes om een apart team op te zetten.”
Geleidelijk groeide de belangstelling en kwamen er meer vrouwen
voetballen bij CSW. Nelleke heeft
zich ontwikkeld tot een getalenteerde
middenvelder. Dat ging zo goed dat ze
uitgenodigd werd voor districtsteams
en ze kwam zelfs in Jong Oranje
terecht. “Omdat we in die tijd met het
eerste damesteam van CSW niet op
het hoogste niveau speelden, heb ik ter
wille van mijn carrière nog een paar
jaar bij een paar andere verenigingen

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

- foto patrick hesse

gespeeld. Maar toen CSW ook naar
de landelijke competitie promoveerde
ben ik meteen teruggekomen.
CSW was en is nou eenmaal mijn
kluppie,” stelt Nelleke vast.
Damesvoetbal op hoog niveau
Het eerste damesteam van CSW
speelt momenteel in de landelijke
eerste klasse. Dat is vrij hoog, want
boven dat niveau is er nog de Hoofdklasse, bestaande uit twaalf teams en
de Eredivisie met acht teams. “Er zijn
dus maar twintig teams in Nederland

“We hebben die uitbreiding
in de Driehoek echt heel hard
nodig. Ik hoop dat er wat
schot komt in de realisatie
van dat sportpark.”
die hoger spelen dan wij. En ook ons
tweede team laat zich niet onbetuigd.
Die spelen momenteel in de tweede
klasse. Er zijn in de loop van de jaren
diverse leden van CSW tot district en
nationale selecties doorgedrongen.
Ik was zestien toen ik bij de Jong
Oranje kwam. Dat was wel een hele
belevenis. Wanneer voor de wedstrijd
het Wilhelmus gespeeld wordt, dan
doet je dat toch wel wat. Naast mij
waren er trouwens nog vijf speelsters
die in Jong Oranje hebben gespeeld.
En nu er de laatste jaren wat meer
aandacht is voor het vrouwenvoetbal,
krijgen de speelsters ook meer aandacht. Zo kennen veel mensen Anouk
Hoogendijk inmiddels. Ze komt ook
van CSW en ik ben er wel een beetje
trots op dat ik nog ooit haar eerste
trainster ben geweest. Ook Annemieke Griffioen heeft het Nederlands
Elftal gehaald. Zij heeft ook bij CSW
gespeeld en zit inmiddels bij een
Duitse club. Het is toch leuk dat er uit
jouw vereniging zulke talenten naar
voren komen. En dat zegt ook wel iets
over het niveau waarop wij bezig zijn,
lijkt me,” stelt Nelleke vast.
Zelf is haar actieve voetbalcarrière de
laatste jaren gehinderd door een paar
hernia operaties. De laatste was in
december vorig jaar. Daar is ze weer
van hersteld en ze traint nu hard om
weer in het eerste CSW team terecht
te komen. Nelleke: “Het is nog niet
duidelijk of ik dat ga halen. Maar

het tweede speelt ook op een hoog
niveau.”
Actieve club
CSW heeft momenteel vier senioren
damesteams en maar liefst twaalf
juniorenteams. Omdat de meeste voetbalverenigingen in de regio nauwelijks
aandacht besteden aan vrouwenvoetbal, komen de aanmeldingen bij CSW
uit de hele gemeente. “De meisjes
worden niet alleen lid omdat ze geen
andere keuze zouden hebben. We zijn
ook aantrekkelijk, omdat we de jeugd
veel te bieden hebben. CSW is nu
eenmaal een heel leuke club. De meiden kunnen bij ons trainen en spelen
en daarnaast organiseren we tal van
andere activiteiten. En ons clubhuis
is op zaterdag eigenlijk een soort
buurthuis, waar heel veel Wilnissers
zich thuis voelen. Ik ben trainster van
de E- en F-meisjes. Dat zijn kinderen
in de leeftijd van zes tot tien à elf jaar.
Samen met nog een paar collega-

Nelleke Vrielink: “Nu er de laatste jaren meer aandacht is voor vrouwenvoetbal,
krijgen ook de speelsters meer aandacht. Anouk Hoogendijk komt van CSW en ik
ben best een beetje trots dat ik ooit haar eerste trainster was. Ook Annemieke
Griffioen haalde het Nederlands Elftal. Het is toch leuk dat er uit jouw vereniging
zulke talenten naar voren komen.”
trainers hebben we zeven van die
teams onder onze hoede. We trainen
op woensdagmiddag. Zelf train ik op
maandagavond en op woensdagavond.
En op zaterdag ben ik meestal de
hele dag bij CSW. Vaak coach ik dan
’s morgens een meisjesteam en ’s middags speel ik zelf.” Nelleke heeft een
volledige baan bij KPMG, waar ze ook
nog een opleiding volgt tot actuaris.
Haar vrije tijd brengt ze vrijwel geheel
bij CSW door. “Voor mij is dat juist
heel plezierig. Ik heb een baan waarin
ik goed geconcentreerd moet zijn. Het
is dan juist heerlijk wanneer ik me op
het veld fysiek lekker kan uitleven.
Voetballen is een heel leuke sport.

Inlooptrainingen bij
Volleybalvereniging Veenland
Jong of oud, fanatiek of recreatief, bij Volleybalvereniging Veenland
kan iedereen die zin heeft om na wat basisoefeningen een partijtje
volleybal mee te spelen, in de eerste drie donderdagen in september
terecht voor een inlooptraining.
Bij Veenland kan zowel recreatief als in wedstrijdverband
gevolleybald worden en er zijn
diverse trainingsgroepen, die
allemaal op donderdag in de
Willisstee trainen. Veenland
heeft 4 wedstrijdteams, waarvan
2 heren teams, 1 dames team en
1 jeugd team van 12 t/m 17 jaar.
De heren senioren spelen tweede
en derde klasse en de dames
derde klasse. Alle wedstrijdteams kunnen nog enkele spelers
gebruiken. Ook bij de recreatieve
volleyballers is er nog ruimte om
een balletje te komen slaan. Voor
jeugdspelers zijn de inlooptrainingen bedoeld om kennis te
maken met het volleybalspel.
Voor jeugd en senioren geldt dat
dit ook een gelegenheid is om de
vereniging en haar leden te leren
kennen.

En dat geldt niet alleen voor jongens
maar zeker ook voor meisjes.”
Aandacht voor vrouwenvoetbal
Dankzij de successen van het Nederlandse vrouwenteam en de publiciteit
die hun prestaties oplevert, is er ook
meer belangstelling gekomen voor het
vrouwenvoetbal. Maar Nelleke schrijft
die positieve ontwikkeling niet alleen
daaraan toe. “Je moet als vereniging
ook moeite doen om belangstelling
van de meisjes te wekken en ze
duidelijk te maken hoe leuk voetballen is. Wij zijn bij CSW ook zo groot
geworden, mede dankzij de jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooien. Mijn vader is
voorzitter van de commissie schoolvoetbal De Ronde Venen. De jongens
spelen bij Argon en Hertha en wij
organiseren het meisjestoernooi altijd
bij CSW. Tegenwoordig komen de aanmeldingen spontaan en spelen er op
zo’n toernooi wel 70 tot 80 teams. Dat
betekent dat er dan een paar honderd
meisjes mee doen. En vaak met veel
enthousiasme. Daarna proberen we
die belangstelling vast te houden door
een aantal open trainingen te organiseren. En dat levert toch telkens weer
een aantal nieuwe leden op. En er is
nog volop belangstelling. We hebben
die uitbreiding in de Driehoek dan ook
echt heel hard nodig en ik hoop dat er
wat schot komt in de realisatie van dat
sportpark.”

Zingen bij
Kunst Na Arbeid

In verschillende niveaus en
verschillende leeftijden kun je
een training meemaken en zo de
sfeer proeven van wedstrijd- of
recreatievolleybal. Op deze avonden zijn Veenlanders aanwezig
om gasten te informeren over de
mogelijkheden. Jeugdspelers van
11 tot 17 jaar zijn welkom van
19.00 uur tot 20.30 uur. Neem
gerust een vriend of vriendin
mee! Je ouders zijn ook welkom.
De training voor iedereen ouder
dan 17 jaar, kortom de senioren,
vangt aan om 20.30 uur en duurt
tot 22.00 uur. De inlooptrainingen vinden plaats op donderdag
2, 9 en 16 september in de
Willisstee, Pieter Joostenlaan
24 Wilnis. Voor meer informatie:
Benno Wendt, tel. 0297 283046
en Floor Groenendijk,
tel. 06-46 047 130 of kijk op

Koor Kunst Na Arbeid is weer gestart
met de repetities op maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw
Irene naast de Janskerk te Mijdrecht,
onder leiding van dirigent Henk van
Zonneveld.
Voor het najaar 2010 staan een aantal medewerkingen op het programma. In het voorjaar van 2011 wil het
koor op zondag 10 april The
Crucifixion van John Stainer uitvoeren in de Janskerk te Mijdrecht.
Twee solisten zullen hieraan medewerking verlenen, evenals organist
Henny Heikens. Hiervoor wordt nu al
gerepeteerd en voor het najaar van
2011 staat ook al een uitvoering in
de planning.
Wie graag wil meezingen in het koor,
komt luisteren op de repetitieavond.

www.veenland.nl.

Ook kunt u voor meer informatie bellen tel. nr. 0297-284210 of 254090
of 284828.

Meer informatie is te vinden op

www.kunstnaarbeid.eu
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Roké Motors Moto Guzzi V7 Classic

“Back to the future”
Deze week test Patrick Hesse een Moto Guzzi V7 Classic bij Roké
Motors uit Mijdrecht.
Zoals ik al eerder meldde is Roké Motors sinds
dit voorjaar officieel dealer van het legendarische Italiaanse motormerk Moto Guzzi.
Sinds het Piaggio concern (eigenaar van onder
andere Vespa) dit eigenzinnige merk onder de
hoede nam, is het weer helemaal terug met
een paar likkebaardende retromodellen, waar
onder deze V7 Classic Caféracer. Een regelrechte replica van het model dat Moto Guzzi
in 1969 op de markt bracht, de V7 Sport om
precies te zijn, een variatie op de V7 Spécial.
De importeur van dit schitterende model is,
mede omdat dit geen motorfiets is die per tientallen verkocht wordt, niet echt scheutig met
demofietsen. Omdat het slechte weer vandaag
de overhand heeft en ik de lezers dit topstuk
niet wilde onthouden, vandaag even een ‘droge
test’, want wat is dit een prachtig retromodel,
zeg. De ‘Classic’ is een terechte naam, maar
neemt alleen de goede dingen uit het verleden
over. Een conventionele vork, stalen buizenframe, twee achterveren, verchroomde koplamp, twee ‘Veglia-Borletti’ toerentellers, een
schitterend reservoir met dezelfde vorm als de
V7 Sport en de decoratie van de V7, een plat
zadel en lange verchroomde uitlaten. Voor de
niet-kenner gewoon een klassieke motor, maar
wel met een modern motorblok; het inmiddels
beproefde Breva 750 blok.
Hij oogt ook zeer compact en toch is hij niet

echt heel klein, een motorfiets
voor iedereen dus, mits je niet
als ‘the Doctor’ (Valentino Rossi)
over het circuit wilt boenderen.
Nee, dit is meer als een verrukkelijke wijn: gewoon lekker
nippen.
Het brede retrostuur voelt uitstekend aan en wat ben ik toch
gecharmeerd van de Italiaanse
afwerking en stijl.
Ondanks dat deze achtklepper dwarsliggende
V-twin maar 50 pk heeft, komt hij totaal geen
adem te kort en biedt hij –zolang je binnen het
redelijke blijft– enorm veel rijplezier. Ik kan
me voorstellen dat de stress van je lichaam
glijdt als zonnestralen over het chroom. Vooral
op binnenwegen en in de stad zal je veel
plezier beleven met deze lichtgewicht, want hij
laat zich net zo makkelijk door het verkeer manoeuvreren als de eerste beste scooter, maar
dan wel in de rijstijl van een echte motor.
En reken maar dat het mooi robuuste getokkel uit de uitlaten en de geweldige looks veel
bekijks zullen trekken.
De retrotoepassingen hebben ook een keerzijde; de dubbele achtervering en het klassieke
zadel zijn niet super comfortabel, maar wie
mooi wil zijn moet soms een (klein) beetje pijn

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

lijden. Met dit soort motorfietsen gaan looks
duidelijk boven comfort. En dan de kleur: deze
Moon White is al super (want wit is tenslotte
het nieuwe zwart!), maar de ander kleur de
Legnano Green is werkelijk geweldig en echt
retro. De prijs voor al dit moois is echter niet
zo retro (8.990 euro), maar dan heb je wel een
motorfiets die je niet op iedere straathoek tegenkomt en met zijn uitstraling en stijl tijdloos
is. Is dan de prijs voor al dit schitterends niet
van ondergeschikt belang? Oordeel zelf en ga
hem bewonderen bij Roké Motors in Mijdrecht.

Roké Motors, Ondernemingsweg 9, Mijdrecht
tel. 0297-285218, www.roke.nl
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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
Functie: Medewerker verkoop binnendienst
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Inpakker (oproepbasis)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker Uithoorn (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren logistiek medewerker
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerksters bediening
Organisatie: Restaurant de Voetangel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Een werkvoorbereider
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verdeler
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Operator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker debiteurenbeheer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: 1e autotechnicus met APK
Organisatie: Autobedrijf Keizer
Plaats: Amstelveen

Functie: Data analist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (
Plaats: Regio Mijdrecht

Functie: Medewerker accounting/wholesale parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Hulpmonteur luchtbehandeling
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Zweedse puzzel

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkge
balk. Daar verschijnt dan de oplo

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

Kruiswoordraadsel

musicus

de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

stopplaats

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

de

]]]]]_]]]_]]]]] HORIZONTAAL - 1 kleine visotter 5 werk_______________
8 ring van bloemen 12 biersoort 13
Kruiswoordpuzzel
week 33 plaats
]]]_]]]]]]]_]]]
_______________
zweefrek 16 Bijbelse figuur 17 taaloefening 18
komende 19 samengeklonterd meel
]]]]]]_]_]]]]]] gelegen
_______________
22 brandstof 25 vaartuig 26 vuur 28 plan 30
]]]]]_]]]_]]]]]
_______________
31 niveau 32 meterton 33 hevig 35
]_]_]]]]]]]_]_] energie
_______________
lidwoord
36 lage druk 38 schaatsshow
]]]_]]]]]]]_]]]
_______________
]]]]_]]]]]_]]]] 39 tapperij 40 deel van de Bijbel 41 vlug 43
_______________
]]]]]]_]_]]]]]]
_______________
44 in loco 45 erbinnen 47 lichaamsdeel
_]]]]_]]]_]]]]_ bevel
_______________
49 kleverig boomsap 51 winters voertuig 52
]_]_]]]]]]]_]_]
_______________
54 vermogend persoon 56 technische
]]_]]]_]_]]]_]] ziekte
_______________
term
58
onder invloed van drugs verkerend
]]]]_]]]]]_]]]]
_______________
voordat 62 bloeiwijze 63 uit één ei
]]]]]]]_]]]]]]] 60ontstaan
_______________
66 vreemde munt 67 nachtverblijf
_]]]]_]]]_]]]]_
_______________
]]_]]]_]_]]]_]] voor automobilisten 68 clown 69 plaats in
_______________
]]_]]]_]_]]]_]]
_______________
_]]]]_]]]_]]]]_ Jordanië.
_______________
]]]]]]]_]]]]]]]
_______________
- 1 erna 2 Bijbelse figuur 3 beste
]]]]_]]]]]_]]]] VERTICAAL
_______________
prestatie
4
spraakorgaan
5 Los Angeles
]]_]]]_]_]]]_]]
_______________
]_]_]]]]]]]_]_] 6 handgeklap 7 dierengeluid 8 deel van de
_______________
9 loogzout 10 nieuw (in samenst.) 11 bij
_]]]]_]]]_]]]]_
_______________
]]]]]]_]_]]]]]] hals
_______________
elkaar 14 stuk chocolade 15 sporenplant 20
]]]]_]]]]]_]]]]
_______________
om boerderij 21 sportartikel 23 verda]]]_]]]]]]]_]]] grond
_______________
ging 24 toversprookje 26 geschikt om te
]_]_]]]]]]]_]_]
_______________
27 type verzekering 29 van het
]]]]]_]]]_]]]]] nuttigen
_______________
genoemde
31 plaats in Australië 32 soort
]]]]]]_]_]]]]]] bom 34 tandkarpertje
_______________
35 kledingstuk 37 der]]]_]]]]]]]_]]] gelijke (afk.) 42 deel van Afrika 46 kolffles
_______________
woonschip 48 honingdrank 50 overvloed
]]]]]_]]]_]]]]] 4751 tropisch
_______________
gewas 52 echtgenoot 53 groente

1
2 vakjes
3
gelijkgenummerde

van de

12

4
5
6
7verschijnt dan
8
oplossingsbalk.
Daar
13

14

de

9
10
oplossing.

15

17

11

16

18

1

2

3

4

5

19

12

23

7

20

13

22

6

8

10

11

21

14

24

9

15

16

25

26

17

27

18

28

29

30

19

32

33

22

23

31

20

21

34

24

35

36

25

26

38

37

27

39

28

29

40

30

31

41

32

42

33

45

43

34

44

35

46

47

36

48

38

49

37

50

39

51

52

40

53

41

42

54

44

56

45

58

57

46

47

48

49

59

50

60

51

52

62

61

53

63

64

54

55

65

66

56

57

67

68

58

55

43

69

59

60

62

63

64

67

61

65

66

68

69

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
18

65

68

8

26

36

51

13

41

9

47

59

^^^^^^^^^^^^
18

65

68

8

26

36

51

13

41

9

47

59

^^^^^^^^^^^^

als in de
stad

55 plaats in Duitsland 56 onbepaald telwoord
57 miljoen (in samenst.) 59 het rechte pad
(Chinees) 61 papegaai 64 de onbekende 65
ingenieur.

plaats in
de Vs

tuinbouw
onder glas

naschrift

JaVaanse
poppenspel

aanleg

spie

Sudoku
Sudoku
week 33

Sudoku

zangstuk

Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en
noodVoorbeVestiging
ziening
Alle
cijfers van 1 Vruchtbare
t/m 9 moeten één keer
voor- van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot
elk vierkant
plek
komen in alle kolommen, in alle rijen en in elk
en van
met 9 precies één keer voorkomen.
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

3
8
2
66 7
]]]]]]]]]
_________
6
3
]]]]]]]]]
_________
8 2
3 1 6 9
]]]]]]]]]
_________
6 4
5 8 3 3
]]]]]]]]]
_________
54
3
1 9
]]]]]]]]]
_________
2
5
]]]]]]]]]
_________
7
1
2 8
]]]]]]]]]
_________
56
7
4
]]]]]]]]]
_________
21
9
5 7
]]]]]]]]]
_________
stadium

ongebonden

neon

grote
scheut
Vocht

1

4 7 2

zeer dom

1 4

ochtendJas

telwoord

bouwland

5

6
1 9

misten

Vlaamse
auteur

geliefde
V. tristan

zuiVer
gewicht

4

aziatische
taal

8 1
3

onaanzienliJk

Oplossing puzzels week 31
;
H
;
N
;
L
;
;
A
;

S ; S ; ; G ; W; P ;
A L T E P L A A T S;
X; A R I A; J A; K
OOD I NS T A L L A
F A S E; T; N E; P
O S; ; P E I G N O I
N E V E L E N; T U N
I ; I S O L D E; ; G
S P E ; N T O; M M;
T U R K S; M I N; K

flink

P; C
R E I
E RN
T I E
ON Y
R; ;
I E K
A UW
A R A
NO L

lengtemaat

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
2

2 9
6 1
9
5

met name

per uur

1

korte
uniformJas

3

4

5

645 138 972
918 472 356
237 695 148
394 526 817
582 719 634
761 843 529
873 954 261
456 281 793
129 367 485
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Kom en
ontdek
de zomer
in het
GROENE
H RT

Abcoude

Aalsmeer

Midden in de polder

Villa Oldenhoff

Historische Tuin

Hoe leefden de boeren in vroegere dagen
in Kamerik? Wat is het nut van bossen
brandnetels op het erf? Laat je uitgebreid
informeren bij het informatiepunt ‘Midden
in de Polder’. Hier komen cultuurhistorie,
agrarisch natuurbeheer en (biologisch)
boeren in het veenweidegebied bij elkaar.
Kijk op www.groenehart.nl

De Hoef

Atelier de
Waterlelie

Het is zomer! Tijd om er eens lekker
op uit te trekken. In het Groene Hart
kun je genieten van de leukste dagjes
uit. Ontdek de mooiste natuurplekjes
tijdens een vaartocht. Heb je even
geen zin in het water? Maak dan een
mooie wandeling of een fietstocht!
Je bent er trouwens zo; het Groene
Hart is een uniek gebied midden in de
Randstad!
Kijk voor meer informatie en
evenementen op www.groenehart.nl

De Hoef

Groene Hart
camping

DE GROENE VENEN

Kamerik

Genieten van de natuur in het Groene Hart?
Niet weggelegd voor kamperen? Probeer
eens een luxueuze overnachting in B&B
Villa Oldenhoff. De zes kamers zijn voorzien
van alle gemakken en zo begin je uitgerust
aan een nieuwe dag met leuke uitjes in de
omgeving.
Kijk op www.groenehart.nl

Kortenhoef

Bootverhuur
Kortenhoef

De Historische Tuin is een oase van rust!
Hier vind je alles over de geschiedenis
van de bloementeelt in Aalsmeer en
maak je een historische reis van 1700 tot
1940. Daarnaast is de Historische Tuin
geschikt voor bijeenkomsten en is het oude
Veilinghuis een erkende trouwlocatie.
Kijk op www.groenehart.nl

Vinkeveen

Outdoor in het
Groene Hart

Kun je nergens met je creativiteit terecht?
Kom eens naar Atelier de Waterlelie voor
een van de verschillende schilderworkshops
zoals landschap schilderen in Nieuwkoop
of koeien schilderen op boerderij De
Lindenhorst. Maak er met vrienden wat
moois van tijdens een workshop op maat!
Kijk op www.groenehart.nl

Vinkeveen

Zeilen op de
Vinkeveense
Plassen

De gezellige en romantisch gelegen
Jachthaven Kortenhoef heeft alles wat je
als watersporter kan verwachten. Je kunt
allerlei vaartuigen huren en bent binnen
een zucht op de Vecht of de Loosdrechtse
Plassen. Daar kun je genieten van de
natuur of met familie een klein eilandje
opzoeken voor de picknick!
Kijk op www.groenehart.nl

Groene Hart

Toeristisch
Overstap Punt

Outdoor-events.nl biedt in het Groene Hart
diverse actieve en interactieve GPS en
GPRS activiteiten aan. Deze spannende
speurtochten kunnen plaatsvinden op het
water, in de natuur of in de bebouwde
kom. Schrijf je in voor deze actieve mix van
een traditionele speurtocht met moderne
techniek!
Kijk op www.groenehart.nl

KORTINGSBON | Gouda

Pathfynder survival
Op deze gezellige camping is er voor ieder
wat wils! Gelegen aan de Kromme Mijdrecht,
de rivier die de Ronde Venen omringt, is
dit de perfecte plaats om een dagje uit te
starten. Alle denkbare voorzieningen zijn
aanwezig, sterker nog; eigenaars John &
Tineke kunnen zelfs een lekker ontbijt of
kampvuur voor je voorbereiden!
Kijk op www.groenehart.nl
Kijk op groenehart.nl en laat je inspireren
voor een lekker dagje.

Wat is er lekkerder dan op een zomerdag
met de wind door je haar over het water
sjezen, aangedreven door de krachten
van Moeder Natuur? De instructeurs van
Zeilschool de Vinkeveense Plassen leveren
al ruim 30 jaar de beste zeilers af. Kom
naar het Groene Hart en ontdek deze oerHollandse sport!
Kijk op www.groenehart.nl

Een TOP zie je al van verre, aan de
groene stalen riethalm van 5,5 meter
hoog. Je kunt er de auto gratis parkeren
en er starten fiets- en wandelroutes in de
omgeving. Bovendien ligt elke TOP in de
buurt van horeca, zodat je na je tocht even
kunt uitpuffen met een lekker drankje!
Kijk op www.groenehart.nl

Overleven in de polder! Je leert het
tijdens een spannende meerdaagse
survival excursie van Pathfynder.
Ontdek hoe je leeft van het land en
moet navigeren en improviseren. Durf
jij de uitdaging aan? MET DEZE BON
KRIJG JE 25% KORTING OP EEN
SURVIVAL WEEKEND T.W.V. €229,-!
Kijk op www.groenehart.nl

