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Burgemeester Burgman
biedt haar ontslag aan
Burgemeester Marianne Burgman heeft gisteravond
bij aanvang van de extra raadsvergadering bekend
gemaakt dat zij bij de Commissaris van de Koningin
haar ontslag indient. In een korte mededeling aan
de raad deelde zij mee, haar verantwoordelijkheid te
willen nemen voor de ontstane situatie na het verschijnen van een vernietigend rapport over de gang
van zaken rond een aantal gemeentelijke projecten.

Autoverzekering

door piet van buul en rob isaacs

Wij vergelijken
voor jou!

Zij was van oordeel dat zij als leider van het college
eerder had moeten ingrijpen bij het doorlichten van
de portefeuille. “Ik heb signalen hierover niet tijdig
opgepakt; we waren te zeer in beslag genomen door de
herindeling. Pas na de collegevorming werd de
problematiek in zijn volle omvang duidelijk. Ik neem
het mijzelf kwalijk en neem dan ook mijn verantwoordelijkheid door na deze vergadering mijn ontslag in te
dienen bij de Commissaris van de Koningin.”
Met betrekking tot het op non-actief stellen van de
gemeentesecretaris en de directeur projecten, stelde de
burgemeester geen twijfel te hebben aan de integriteit
van beiden. Echter bleek dat deze gemeenteambtenaren niet de zorgen van het college deelden over de gang
van zaken rond de projecten. Ook na het verschijnen
van het rapport van onderzoeksbureau DHV veranderde
hun zienswijze niet. “Er zijn echter serieuze problemen
die moeten worden opgelost. Zonder sterk team, met
eenduidige opvattingen, lukt dat niet. Vandaar dat het
college zich genoodzaakt zag beide functionarissen op
non-actief te stellen.
Complete verrassing
Het besluit van de burgemeester kwam voor alle
aanwezige raadsleden als een volslagen verrassing.
Zelfs de leden van het college waren pas een uur voor
aanvang van de vergadering door Mariannne Burgman
op de hoogte gesteld van haar besluit.
Er ontstond enige verwarring bij de raad over de vraag
hoe nu verder. Na het vertrek van de burgemeester was
het aan de vaste vice-voorzitter Piet Kooyman om de
raad voor te stellen het debat dat vanavond gevoerd
had moeten worden, uit te stellen tot volgende week.
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Nadat alle fracties bij monde van hun voorzitters respect hadden uitgesproken voor de moedige beslissing
van de burgemeester, ontstond er een discussie over het
al of niet uitstellen van het debat.
02:24:27
De woordvoerders van de oppositiepartijen zagen in

2nd opinion
nodig ?

ascol.nl
foto peter bakker

het vertrek van de burgemeester geen reden om het
inhoudelijke debat over het rapport uit te stellen.
Fractievoorzitter Cees Houmes (D66), verwoordde het
als volgt: “Dit is een politiek debat. De burgemeester
geeft weliswaar leiding, maar het zijn de gekozen
wethouders die politieke verantwoording moeten
afleggen. Deze stap van de burgemeester heeft wat mij
betreft geen invloed op de inhoud van het debat.” Zijn
mening werd gedeeld door andere woordvoerders van
de oppositie, waaronder Anco Goldhoorn (RVB),
Dick Kok (SVAB) en Kiki Hagen (Lijst8).
Emotioneel aangeslagen
De coalitiepartijen bleven van mening dat uitstel van
het debat de inhoudelijke discussie ten goede zou
komen. VVD-fractievoorzitter Rudolf van Olden stelde
vast: “Voor een goed inhoudelijk debat hebben we een
goed gemotiveerd college nodig. Op dit moment is er
slechts een aangeslagen ploeg. Zij moeten de kans
krijgen zich te herpakken.” Na onderling beraad werd
besloten tot uitstel van het debat, dat nu plaats vindt op
woensdag 5 oktober a.s. om 19.30 uur.
Hoe nu verder?
Marianne Burgman was momenteel waarnemend-burgemeester. De procedure voor de benoeming van een
nieuwe burgemeester is in een vergevorderd stadium.
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Lekker zonnig...
Ook dit weekend genieten wij van
een hogedrukgebied boven Duitsland. Het verplaatst zich wel wat
richting Tsjechië, maar dat heeft
voor ons alleen maar voordeel.
Hierdoor krijgen wij een warmeluchtstroming naar ons toe gestuurd,
die in combinatie met de zon een
heerlijke warmte geeft. Nadeel
daarvan is wel dat de lucht meer
vocht bevat, dus in de nachten en
vroege ochtenden hebben we last
van mist.
Zaterdag is het na het optrekken
van de mist en mooie zonnige dag.
De maximum temperatuur zal tussen de 20 en 23 graden zijn, en de
minimum temperatuur ligt rond de
9 graden. De wind zal uit zuidoostelijke richting komen en is matig van
kracht.
Zondag is het na het wegtrekken
van de mist weer een mooie zonnige
dag, al komen er in de loop van de
dag wel wat wolken voorbij. De
maximum temperatuur ligt tussen
de 20 en 23 graden en de minimum
temperatuur ligt rond de 9 graden.
De wind zal matig van kracht zijn
en uit zuidoostelijke richting komen.
Maandag is het vrij zonnig, maar er
zullen ook heel wat wolken voorbij
komen. De maximum temperatuur
ligt tussen de 19 en 22 graden en
de minimum temperatuur ligt rond
de 10 graden. En dat allemaal bij
een matige wind uit zuidoostelijke
richting.
De dagen daarna gaan we weer
meer wolken en een lagere temperatuur krijgen, en dat komt doordat
er van af Scandinavië een lagedrukgebied onze kant op komt. De kans
op buien neemt dan ook weer toe.

Agenda Kort
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Gemeenteraad wijst nieuwbouwplan voorziening Abcoude Noord af

Geen kinderopvang aan Fluitekruid
Sinds 2007 loopt in Abcoude een stevige discussie over de vestiging van een kinderopvangvoorziening in
Abcoude Noord. Initiatiefnemer is Borus bv, een commerciële exploitant van kinderdagverblijven. Die wilde
een nieuw kinderdagverblijf bouwen, waarbij ook buitenschoolse opvang is inbegrepen. Na een zoektocht
langs verschillende locaties waar zo’n kinderdagverblijf zou kunnen worden gevestigd, viel de keuze op een
speelveld aan de Broekzijdselaan, hoek Fluitekruid. Het plan riep stevig verzet op van de buurtbewoners.
Na jarenlange discussies, onderzoekrapporten en inspraakrondes moest de gemeenteraad op donderdag 22
september het licht op groen zetten. Maar de raad besliste anders.
door piet van buul

Borus bv had op basis van eigen
onderzoek naar de behoefte aan
opvangplaatsen vastgesteld dat er
in Abcoude plaats was voor twee
nieuwe dagverblijven. Men wilde
zowel in Abcoude Zuid als in Abcoude Noord een dagverblijf stichten.
In Abcoude Zuid is inmiddels een
tijdelijke voorziening gerealiseerd
aan de Koppeldijk.
Wel of geen wachtlijsten
Het verzet van de buurtbewoners
aan het Fluitekruid richtte zich
vooral op het verlies van speelgelegenheid voor de kinderen. Op die locatie bevindt zich een groen speelveld met een fraaie bomenpartij en
een speeltuintje. Een tussenvoorstel
om het gebouw iets op te schuiven
zodat het speeltuintje behouden kon
blijven was voor de buurtbewoners
geen bespreekbaar alternatief. Tijdens de jarenlange discussie bleef
de vraag bestaan of een locatie aan
de Hollandse Kade bij de sportvelden geen beter alternatief zou zijn.
Waarom dat niet zou kunnen werd

Vervolg van voorpagina
De verwachting is dat in november de
voordracht zal plaatsvinden. Het lijkt
dus niet waarschijnlijk dat er voor de
tussenliggende periode een interimburgemeester benoemd zal worden.
De taken van Marianne Burgman
zouden in principe waargenomen
moeten worden door de eerste locoburgemeester. Dat is wethouder
Ingrid Lambregts. Haar positie staat
echter eveneens ter discussie. Zij
was in de vorige raadsperiode zowel
wethouder van financiën als ook
verantwoordelijk wethouder voor de
ontwikkeling van de plannen rondom
Marickenland. Dit is nu één van de
projecten waarop in het rapport van
DHV ernstige kritiek is geleverd.
Het ligt dan ook in de lijn der
verwachting, dat in het debat van
volgende week ernstige kritiek op
haar functioneren zal worden geuit,
hetgeen mogelijk resulteert in een
motie van afkeuring.
Wordt vervolgd...

echter niet onomstotelijk aangetoond. Ook bleef er tot het laatste
moment onduidelijkheid over de
vraag of er wel behoefte was aan
een nieuw dagverblijf. Van de zijde
van Borus werd aangegeven dat er
sprake was van wachtlijsten. Door
de opponenten werd dat ernstig
in twijfel getrokken. Ook hierover
bleef voor de raad onduidelijkheid
bestaan, doordat er van verschillende kanten tegenstrijdige rapporten
werden geproduceerd.
Lessen uit het verleden
Het lijkt er op dat de gemeenteraad al snel lessen heeft geleerd
uit het onlangs verschenen rapport
waarin wordt aangegeven dat er bij
verschillende projecten foute berekeningen zijn gemaakt en besluiten
op onzorgvuldige onderbouwing zijn
genomen. Al snel werd duidelijk dat
de raad er niet voor voelde om nu
een coördinatiebesluit te nemen,
terwijl er nog zoveel onduidelijkheid bestaat. Maar men voelde
er ook niet veel voor om opnieuw

allerlei onderzoeken te laten doen.
Oplossing
Voor de raad lag de oplossing in
een voorstel om de blik te richten
op Abcoude Zuid en voorlopig de
opvang in Noord te laten zitten.
Zowel D66 als PvdA/Groen Links
dienden daartoe een motie in.
Men had ontdekt dat er achter de
Paulusschool, in de nabijheid van
de huidige noodlocatie een stuk
grond beschikbaar is dat reeds in
eigendom is van Borus bv. Met
eenentwintig stemmen voor en vijf
tegen besloot de raad de motie van
PvdA/Groen Links te steunen waarin
het college wordt opgeroepen om op
korte termijn de vestigingsmogelijkheden op de locatie Abcoude Zuid uit
te werken. Daarbij werd met nadruk
gesteld, dat naast Borus bv ook de
omwonenden/inwoners van meet af
aan bij het overleg hierover betrokken moeten worden, zodat er ook
voldoende draagvlak wordt gecreëerd. Daarmee is de vestiging aan
Fluitekruid vooralsnog van de baan.

Meisje zwaar gewond bij ongeluk Wilnis

Gistermiddag 29 september is een
meisje gewond geraakt aan het begin
van de Pastoor Kannelaan.
Zij reed over de Pastoor Kanne-laan
richting de N212 en stak bij
het kruispunt over naar het fietspad
richting Mijdrecht langs de N212.
Op dat moment kwam er een vrachtwagen vanaf de N212 en reed de

Pastoor Kannelaan op. De vrachtwagen kon een aanrijding niet meer
voorkomen en schepte het meisje.
Zij raakte zwaar gewond. Er werden
twee ambulances gealarmeerd en de
hulp van de traumahelikopter werd
ingeroepen. Het meisje is met ernstig
hoofdletsel naar het AMC in Amsterdam gebracht.
foto: peter bakker

Dit weekend in De Ronde Venen:

Colofon

Zaterdag 1 oktober 2011
• Open Huizen Dag, div locaties, 		
De Ronde Venen
• Woonmarkt, Karwei, Mijdrecht
• Kleding- & Speelgoedbeurs, 		
Twistvliedschool, Mijdrecht
• Preview Toyota Yaris, v. Ekris, Mijdrecht
• Fiat 500 Club bij Kooyman, Vinkeveen
• Prijsklaverjassen, Amstelhoek
• Immitsj Live, AJOC-gebouw, Mijdrecht

Zondag 2 oktober 2011
• Open Dag Trouwlocaties, Hotel Mijdrecht,
Mijdrecht
• Scholendienst, De Wegwijzer, Mijdrecht
• Fietstoerrit TTC De Merel, starten bij
De Schans, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Luistervink
Tel uw zegeningen
Als ik ’s morgens opsta, kost
het me de grootste moeite te
kiezen wat ik die dag weer op
m'n broodje zal doen. Sowieso de
keuze voor het broodje zelf al zet
me vaak voor een dilemma. Wit,
bruin of gewoon een crackertje.
In een restaurant kan ik moeilijk
kiezen. Zeker als de kaart meer
dan tien items bevat. De keuze
voor een borreltje, al dan niet
vergezeld van een biertje, gaat
me makkelijk af. Maar dan weer
de wijn die gedronken moet gaan
worden. Pfff. Op vakantie gaan
betekent weer een innerlijke
strijd. Gaan we ver weg naar de
zon, of dichtbij op de hei en wat
zullen de vrienden en bekenden
van onze keuze vinden? Je moet
toch na terugkeer weer trendy
kunnen meebabbelen over al
wat je hebt meegemaakt. Al zou
je maar zeuren over de reisorganisatie of de vertragingen op
Schiphol. De keuze voor een
automerk is er ook zo één. Over
het aankopen van een huis wil ik
het maar niet hebben.
Ik zie ons als een doorsnee gezin. We komen rond van ons geld
en kunnen dingen doen, waarvan
je vroeger alleen maar kon dromen. Ook onze nazaten hebben
het prima. Onlangs nog naar een
ver duikoord, binnenkort voor
twee weekjes naar Turkije en
een sloep waar ze gezamenlijk
met kroost op varen. Al deze
weldaden zouden toch tot een
gevoel van welbevinden moeten
leiden zou je zeggen. Als je niet
oppast is niets minder waar. Sla
een krant open en de bak ellende
komt over je heen. Verontruste
bewoners, klagers over bestemmingsplannen, algeheel geruzie,
mopperen op gemeente en regering, verkeersruzies die nergens
op slaan, ingelaste spoedvergaderingen in de Tweede Kamer
die nergens over gaan, zo kun je
nog wel even doorgaan. Wat we
door deze stortvloed aan ergernissen vergeten, is de ongekende
weelde die het merendeel van
de bewoners van Nederland mag
beleven. Wij hoeven niet twee
dagen door het oerwoud te lopen
om een dokterspost te kunnen
bezoeken. Onze kinderen, maar
ook wijzelf, worden te dik omdat
de hoeveelheid voedsel die we
tot ons nemen zich uiteindelijk
tegen ons keert. Het water
stroomt vrijelijk uit de kraan,
maar natuurlijk klagen we weer
over de prijs die we voor deze
service moeten betalen. Mensen
die na jarenlange afwezigheid
terugkeren in ons land constateren dat we met z’n allen een
stel zeurpieten zijn geworden, bij
wie de daadkracht plaats heeft
gemaakt voor gemekker. Wat IK
zou willen zeggen?
Tel je zegeningen en geniet van
het leven. Het duurt toch immers
maar even...
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Kort Nieuws

Eerste ronde G-Hockeycompetitie
zaterdag in Mijdrecht

De Ronde Venen

Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 2 oktober kunt u
luisteren naar een opname van de
“Songs of Praise”-dienst van 19
juni jl. Deze blije zangdienst werd
georganiseerd door de kerkmusicus van PKN kerk te Mijdrecht,
Dirk Jan Warnaar. In deze dienst
staat het lied centraal. Ieder kan
een lied opgeven bij Dirk Jan (email) info@warnaarstudio.nl. Op
de bij hem horende inspirerende
manier vertelt Dirk Jan iets over
dat gekozen lied; vervolgens wordt
door de aanwezigen met elkaar
het genoemde lied, enthousiast
gezongen onder begeleiding van
het bezielende pianospel van Dirk
Jan.
Elke derde zondag van de maand
worden deze diensten gehouden
om 19.00 uur in Kerkgebouw de
Rank te Mijdrecht. Het Horizonteam van 2 oktober bestaat
uit: Huub van Bemmelen en Nel
Pauw.
Horizon is te beluisteren op zondagen van 9-10 uur en van 17-18
uur op MidpointFM.

Mijdrecht

Scholendienst in
'de Wegwijzer'
Op zondag 2 oktober is er 's morgens een bijzondere dienst in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Deze dienst
wordt een scholendienst genoemd,
en hierin wordt het thema, over
waar deze week op school over
verteld en gewerkt is, overgenomen: Keer je om! De verhalen die
de kinderen op school gehoord
hebben, gaan over de profeet Jona
en wat de Bijbel over hem vertelt.
Ook in de kerkdienst zal het over
Jona gaan. In de kerkzaal zijn
werkjes van de kinderen opgehangen, zo is te zien wat de kinderen
op school gemaakt en geleerd
hebben. Ook kan er geluisterd
worden naar de kinderen als ze
een aantal liedjes zingen die over
het thema gaan.
Na de dienst is er aansluitend koffiedrinken, waarbij ook de werkjes
van de kinderen nog eens van
dichtbij bekeken kunnen worden.
Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Voor meer informatie: bel met ds. Weststrate op
0297 – 274847, of jeugdouderling
G. Kroese 0297 – 263390. Kijk
voor andere informatie ook eens
op de website van de kerk:
www.cgkmijdrecht.nl

Eén jaar Katholiek Alternatief De Ronde Venen
Op zaterdag 8 oktober 2011 gedenkt het Katholiek Alternatief De
Ronde Venen, dat het een jaar geleden is dat men zelfstandig vieringen
ging houden in de Veenhartkerk aan
de Grutto in Mijdrecht. Dit werd
mogelijk gemaakt door welwillende
medewerking van de kerkenraad
van de Veenhart-gemeente, die het
kerkgebouw wilde verhuren aan katholiek Alternatief De Ronde Venen.
Hier bouwt een groep enthousiaste
mensen samen aan een nieuwe
kerkelijke gemeenschap. Een
katholieke gemeenschap, die open
en gastvrij wil zijn voor alle mensen. Mensen die op zoek zijn naar
een gemeenschap die samenkomt
rond Schrift en Tafel en die ruimte

geeft aan inspraak, meedenken en
meedoen.
Dat dit initiatief de mensen aanspreekt, blijkt uit de steeds grotere
groep mensen die de maandelijkse
vieringen bijwoont.
De eucharistieviering van 8 oktober
vangt aan om 19.00 uur. Voorgangers zijn de oud-katholieke pastores
Henk Schoon, als celebrant en Wim
de Boer die de prediking zal verzorgen. Medewerking aan de dienst
wordt verleend door het ‘Huisorkest
Vos', bestaande uit: Edwin, Anita,
Mirjam en Reinier Vos. Na afloop
van de viering wordt het glas geheven. Belangstellenden zijn daarbij
van harte welkom.

Burgemeester Burgman
ontvangt bezorgde moeders

Morgen, zaterdag 1 oktober, wordt
de eerste ronde van de G-Hockeycompetitie gespeeld op de velden
van HVM in Mijdrecht. G-Hockey is
bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking, vanaf ongeveer acht jaar. Het stelt ze in staat
om toch aan een teamsport mee te
doen, waar ze bij de reguliere sport
niet aan toe kunnen komen.
De competitie is niet wekelijks,
maar wordt vier keer per jaar in
toernooivorm gespeeld. Aanstaande
zaterdag is Hockeyvereniging
Mijdrecht gastheer voor de acht

teams uit de poule. Er staan voor
de G1 van HVM wedstrijden op het
programma tegen Myra G4 en G5.
Andere deelnemers zijn AthenA,
Alkmaar/Hoorn, Bloemendaal, Castricum en Alliance. De wedstrijden
duren twee keer een kwartier en
beginnen om kwart voor elf. Even
na twaalf uur zijn alle wedstrijden
gespeeld en begint een gezellige
derde helft in het clubhuis van
HVM.
G-Hockey is eens een heel andere
manier om naar sport en naar spelvreugde te kijken!

Wereldwijd sterven ruim 350.000
vrouwen in het kraambed, omdat
zorg tekort schiet. Dat zijn ongeveer duizend vrouwen per dag
waarvan de meesten in ontwikkelingslanden. Dat is niet alleen een
drama voor henzelf, ook hun gezinnen en de gemeenschap waarin
ze leven raken ontwricht. Door te
investeren in goede voorlichting
aan vrouwen over gezonde voeding
tijdens de zwangerschap, in scholing
van (traditionele) vroedvrouwen,
in noodzakelijke medicijnen en in
seksuele voorlichting aan jongeren
en voorbehoedsmiddelen kunnen we
moedersterfte verder terugdringen.
Om de urgentie van de boodschap
van Simavi onder de aandacht te
brengen, ging burgemeester Burg-

man van De Ronde Venen zelf de
straat op, om beschuit met muisjes
uit te delen. De Ronde Venen is een
millenniumgemeente en onderschrijft de doelen die de Verenigde
Naties stelt om extreme honger
en armoede uit te bannen, gezondheidszorg te verbeteren en kindersterfte terug te dringen. Vandaar
ook dat de gemeente de Estafette
voor Wereldmoeders van harte
ondersteunt. De Estafette voor
Wereldmoeders is een initiatief van
Simavi in samenwerking met de
Nationale Postcode Loterij, VNG
International (Millennium Gemeenten), het tijdschrift esta, Rutgers
WPF en WellWater.
foto paul bosman

Vissertjes uit Amstelhoek
Jaarlijks gaat de Amstelhoekse
jeugd zes zomeravonden met
elkaar vissen. Dat leverde dit jaar
in de Amstel een vangst op van in
totaal 95 vissen. Onbetwist, met
maar liefst 32 vissen, had Daisy
het meeste ‘beet’. Daarna kwam
Floortje met 13 vissen, Mike met
10 stuks, Donny had 9 vissen, Tes en
Elwin-Florian ieder 8 vissen, Neeltje had 6 vissen, Bas ving er 5 en

Thijmen en Maureen elk 2 vissen.
De overige kinderen hadden geen
vangstgeluk, maar wel een paar
leuke avonden. De grootste vis van
de competitie had een lengte van
26,5 cm en is gevangen door ElwinFlorian. De foto toont de kinderen
elk met een medaille of beker die
worden uitgereikt ter afsluiting van
het visseizoen. Met dank aan Bas
en Bernard voor de begeleiding!

GVM’79 start met Basisgym
Vanaf dinsdag 4 oktober start GVM’79 met een nieuw gymnastiekuur voor
jongens én meisjes in de leeftijd 6-7 jaar. Deze basisgym geeft de jonge
gymnasten een goede voorbereiding op hun verdere gymnastiekloopbaan. Van
trainster Celine leer je de basisvormen van bewegen en gymnastiek; van koprol
tot salto en van simpele steunvorm tot handstand. Basisgym geeft een goede
voorbereiding op toestelturnen voor zowel jongens als meisjes. Doorstroming
binnen de groepen van GVM’79 is op 8 jarige leeftijd altijd mogelijk. De lessen
worden gegeven in gymzaal De Brug (van Wassenaerstraat 9, Mijdrecht), op
dinsdag van 16-17 uur. Er mag bij GVM altijd twee keer een gratis proefles
gevolgd worden. Nog geen 6 jaar?Start dan met kleutergym op woensdag van
15-16 uur (3-4jarigen) en 16-17 uur (4-5jarigen), in De Brug. Meer informatie of contact? Kijk op www.gvm79.nl of kom langs bij één van onze lessen.
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Prachtige afsluiting fortenevenement Stelling Nemen

Topdag op Fort Abcoude

Spelletjesmiddag Hofland Noord

Voor Kinderen Door Kinderen
Vier kinderen uit de wijk Hofland
Noord in Mijdrecht hebben afgelopen zondag een spelletjesmiddag
georganiseerd voor de kinderen die
wonen op de Jade, Turkoois, Toermalijn en Aquamarijn. Anouk, Lars,
Naomi en Tom (allen tussen de 10
en 15 jaar) kwamen op dit idee,
omdat veel kinderen uit de wijk
bijna dagelijks met elkaar spelen
en zij graag iets wilden organiseren
voor de hele groep, waar ook hun
jongere broertjes en/of zusjes bij
betrokken konden worden.
Vanwege het zonnige weer en de
koopzondag in Mijdrecht waren
veel kinderen met hun ouders niet
thuis, maar met een opkomst van
toch nog zo’n 15 kinderen uit de
wijk mochten ze niet klagen. Het
grasveld op de Jade was versierd
met slingers en er was gezellige
muziek. Ook aan de innerlijke mens
was gedacht; de kinderen hadden
zelf limonade en koekjes geregeld
voor de kinderen die voor de spel-

letjesmiddag kwamen.
De groepen waren in tweeën verdeeld: de ene groep ging voetballen,
de andere groep ging dansen. Na
ongeveer een uur werden de groepen gewisseld met elkaar. Ook vond
er een heuse dance-battle plaats en
na afloop werd het spel ‘Vlaggetje
veroveren’ gespeeld.

De tocht wordt in groepsverband
gereden. Groep 1 houdt een tempo
aan van ongeveer 30 kilometer per
uur, groep 2 rijdt een paar kilometer
langzamer. De rit is 100 kilometer

bezoek kwam brengen aan het fort.
Ondertussen maakte een nerveuze
burgemeester met zijn vrouw al ruziënd een inspectieronde langs alle
deelnemers, waarbij hij zich werkelijk overal mee bemoeide… Maar
aan het eind van de middag kon hij
dan toch de koningin begroeten.
Zij keek vanaf de uitkijkpost toe
hoe alle deelnemers in een kleurrijk
en defilé over het talud aan haar
voorbijtrokken, gadegeslagen door
vele honderden bezoekers uit 2011
op het exercitieveld.
Met dit defilé kwam na drie succesvolle zaterdagen een einde aan het
fortenevenement Stelling Nemen.
Initiatiefnemer Pieter Voorwinden,
voorzitter van Stichting Cultura
De Ronde Venen, kijkt met genoegen op het hele evenement terug.
“Het was een feest om te zien hoe
iedereen vanuit zoveel verschillende hoeken van onze gemeente
met veel plezier met elkaar heeft
samengewerkt. Dat moeten we
proberen vast te houden voor de
toekomst.”

De kinderen hebben allemaal een
ontzettend leuke middag gehad en
heel veel plezier gemaakt op deze
zonnige dag. Ze zijn allemaal van
mening dat dit voor herhaling vatbaar is en zullen dit zeker weer een
volgende keer gaan organiseren.
Alvast een tip voor de kinderen uit
Hofland Noord: de planning is om
deze winter, mits er véél sneeuw
gaat vallen, diverse activiteiten te
gaan organiseren. En dan willen ze
de ouders er ook bij gaan betrekken. Hou de brievenbus dus in de
gaten….

Met De Merel naar het Kopje van Bloemendaal
Het Kopje van Bloemendaal is een
begrip voor de wielerliefhebber.
Het is een flinke heuvel waar menig
toerfietser een behoorlijke dobber aan heeft. Deze ‘kuitenbijter’,
een duintop van 43 meter hoog, zit
in de groepstoertocht die TTC De
Merel a.s. zondag 2 oktober houdt.
Bovenop heeft men een prachtig
uitzicht over de Kennemerduinen.
Wie niet van klimmen houdt, kan er
ook omheen fietsen...

Ruim duizend bezoekers waren
zaterdag getuige van het theaterspektakel op Fort Abcoude, waarmee het fortenevenement Stelling
Nemen werd afgesloten. Met onder
meer de kanonschoten van de
Saluutbatterij RA Amsterdam en
een vrolijk defilé van alle deelnemers op het exercitieveld werd het
een topdag. Wie zaterdag de brug
overliep van Fort Abcoude waande
zich onmiddellijk in de sfeer van
zo’n honderd jaar geleden. Overal
was er bedrijvigheid, met spelende
kinderen, marketensters, soldaten,
vissers, zwervers, een waarzegster,
verhalenvertellers en nog veel meer
prachtig uitgedoste mensen. En er
werd volop gezongen, gedanst en
muziek gemaakt, in de heerlijke
nazomerzon die van het toch al zo
vrolijke spektakel voor iedereen
een waar feest maakte.
Iedereen op het fort was, volgens
het scenario van Pieter Scholten
van Troupe A’dour uit Wilnis die het
spektakel bedacht, in afwachting
van koningin Wilhelmina die een

lang. Bij deze tocht zijn ook nietMerelleden van harte welkom. Er
zijn vaste voorrijders; je rijdt lekker
mee in de groep die bij je past.
Direct na het Kopje van Bloemendaal stoppen we bij restaurant De
Ridders van Brederoode voor koffie
met de voor fietsers onvermijdelijke
appelpunt.
Starten
De start is om 8.30 uur bij Café De
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
Leden van TTC De Merel en andere
fietsverenigingen krijgen een euro
korting. Info: www.ttcdemerel.nl of
bel 06-29204925.

Kort nieuws
Abcoude

CDA Tweede
Kamerlid
Sander de Rouwe
Op 5 oktober is de algemene ledenvergadering van het CDA in het
Piet Mondriaan gebouw in Abcoude.
Sander de Rouwe kwam 5 jaar
geleden als 26-jarige in de Tweede
Kamer. Hij is woordvoerder voor
vervoer en milieu. Vragen die hij
gesteld krijgt: Hoe groen is en blijft
het Groene Hart? Hoe handhaven
we de 30 km zones? Wat is de visie
op de N201? Heeft u ook nog een
aantal vragen? Deze discussie is
open voor niet-CDA leden en begint
om 20.30 uur. Het huishoudelijke
gedeelte voor CDA leden is van
20.00-20.30 uur.

Mijdrecht

4.300 euro voor
Prinses Beatrix Fonds
In de week van 12 september hebben 85 collectanten het geweldige
bedrag van € 4296,32 in Mijdrecht
opgehaald. Het Prinses Beatrix
Fonds wil alle vrijwilligers en alle
gulle gevers hartelijk danken. Hopelijk mogen wij volgend jaar weer op
uw steun rekenen.

De Hoef

Oproep: Wie weet hier
meer van?
‘Koningin Wilhelmina’ wuift de menigte toe die zich op het exercitieveld van Fort
Abcoude heeft verzameld voor het defilé van alle deelnemers aan het theaterfoto hans van der wel
spektakel. 				

Trottoir in Abcoude vrij, iedereen blij!
Wat vindt u van de toegankelijkheid
van het centrum van Abcoude? Op
donderdag 6 oktober wordt aandacht
besteed aan de toegankelijkheid van
het centrum van Abcoude. Vanuit
de Stichting Tympaan, de O.B.V.
(Ouderen Belangen Vereniging
Abcoude-Baambrugge) en de STAG
(Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge) en
in samenwerking met De Merenhof
worden (op een drukke marktdag)

Zie hier maar eens door te komen!

nogmaals knelpunten er mogelijke
oplossingen geïnventariseerd. Daarbij
wordt een beroep gedaan op de
medewerking van de gebruikers van
de centrumvoorzieningen. Zo hopen
de organisatoren te bevorderen dat
alle voorzieningen bereikbaar zijn en
blijven; ook voor medebewoners die
minder mobiel zijn. De organisatoren
rekenen op (blijvende) medewerking
van de inwoners en winkeliers van
Abcoude aan deze doelstelling.
Aanleiding voor de is actie
is dat vorig jaar is Centrum
van Abcoude op fraaie wijze
opnieuw ingericht. Vanuit
bovengenoemde organisaties zijn bij de gemeente
onderwerpen respectievelijk
knelpunten aangedragen die
dit plan hebben verbeterd.
Deze opmerkingen betroffen
vooral de toegankelijkheid
voor voetgangers met rollende
hulpmiddelen, zoals ouders
met kinderwagens, mensen
met een rollator, rolstoel of
scootmobiel, maar ook voor
klanten met winkelwagens.
oor zover mogelijk zijn onze
opmerkingen door de gemeente gehonoreerd en verwerkt in
de plannen.

Ongeveer 30 jaar geleden, toen
het gebouw De Springbok gestalte
kreeg, is er een kunstwerk oftewel
een gevelversiering aangebracht
om aan te geven dat het hier ging
om een gymzaal. Tegenwoordig
heeft het gebouw een veel bredere
functie. Er zijn plannen om tot een
ingrijpende verbouwing te komen en
het gebouw een betere uitstraling
als dorpshuis te geven. De gymzaal
is en blijft een belangrijk onderdeel
van het gebouw. Daarom vindt het
bestuur dat de gevelversiering, als
het even kan, zichtbaar moet blijven.
Er is echter niet meer te achterhalen wie de ontwerper en/of maker
is van het kunstwerk. Aangezien
men er zorgvuldig mee om wil gaan
wordt er nu gezocht naar informatie. Wie o wie kan er iets meer
over vertellen over de ontwerper/
maker? Berichten graag aan Bram
Keizer, secretaris van De Springbok,
tel. 0297-593835 of bramkeizer@
planet.nl

Amstelhoek

Prijsklaverjassen
Zaterdag 1 oktober organiseert
Buurt Vereniging Amstelhoek
een prijsklaverjasavond. Er wordt
gekaart om leuke prijzen en men
kan lootjes kopen. De entree bedraagt slechts € 2,50, incl. eerste
kopje koffie. De avond begint om
20.00 uur en de zaal is open vanaf
19.30 uur. Adres: Engellaan 3a.
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OPEN DAG
Maak kennis met
ons bedrijf en laat u
inspireren!
6 oktober: IJsselstein
15.30 uur tot 19.00 uur

11 oktober: Breukelen
15.30 uur tot 19.00 uur

Meer informatie?
Kijk op
www.pauwbedrijven.nl

?
k
o
o
u
t
m
o
K
2 804
0346 - 26
Breukelen 0 - 688 28 04
03
IJsselstein pauwbedrijven.nl
l
email: info@ w.pauwbedrijven.n
internet: ww

15-Advertentie.indd 1

26-09-11 15:50

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Afgelopen donderdag is door Angelique Swaab
de eerste steen gelegd voor het project Proosten Borgh aan de Dorpsstraat in Mijdrecht.
Als alles volgens planning verloopt, zal Swaab
Juweliers eind november open gaan op deze
nieuwe locatie.
Zaterdag jl. vond de jaarlijkse open dag plaats van de brandweer van De Ronde Venen.
Samen met de politie en ambulancediensten waren alle posten uit de gemeente aanwezig. Er waren diverse spectaculaire demonstraties, zoals het openknippen van een auto,
een bootbrand, drenkelingen redden en de vlam in de pan. Alle foto's staan op 0297-online.nl in het fotoalbum. U kunt ook de QR code hiernaast scannen met uw smartphone
om de foto's te bekijken.				
foto's peter bakker
Zaterdag jl. verraste sponsor Homan Elektrotechniek de jongens van CSW E5 met geheel
nieuwe tenues voor het hele team. In hun nieuwe
shirts, broekjes en kousen stonden de mannen
te trappelen bij de kick-off van alweer de tweede
bekerwedstrijd van het seizoen. Trainer Ruud
Lakerveld had de jongens weer de nodige aanwijzingen meegegeven, zodat iedereen wist wat
van hem verwacht werd. Nadat iedereen hard z’n
best had gedaan, ging de wedstrijd helaas verloren. Volgende week spelen ze weer competitie en
gaat iedereen voor een beter resultaat.

CA
NV
AS

Staand v.l.n.r. Tim, Mees, Ryan, Bjorn, Teije
zittend v.l.n.r. Casper, Jeffrey, Lars en Jessy
Siebe Liesveld en zijn
vriendinnetje Fleur
uit De Hoef zijn al
helemaal klaar voor
dierendag. Siebe heeft
twee kippen waar hij
altijd mee loopt te
sjouwen en ook Fleur
heeft een eigen kip.
Als de twee samen
spelen, krijg je dit
soort plaatjes!

De oud Mijdrechtse Tessa van Saane heeft met
haar zon Cas de titel Blijste Baby van Nederland
2011 gewonnen. Afgelopen dinsdag presenteerde Wendy van Dijk de finale van de Zoektocht
naar de Blijste Baby van Nederland 2011. Er
waren maar liefst 25.566 aanmeldingen. Van
al deze baby’s kregen 25 finalisten de kans
om zich van hun leukste kant te laten zien aan
de jury bestaande uit Wendy van Dijk, Winston
Gerschtanowitz, Raquel Smolders (Pampers) en
Annie Veerbeek (WIJ Jonge Ouders). De Blijste
Baby van Nederland 2011 werd Cas van Saane is.
Tessa van Saane (moeder Cas) is uitzinnig van
vreugde: “Mijn baby is de Blijste Baby van Nederland! Ik was hier natuurlijk al van overtuigd,
maar nu is het officieel!”
Tessa won 5000 euro, een babyleven lang
Pampers luiers en doekjes t.w.v 2000 euro, Etos
waardebon van 250 euro, Fisher-Price speelgoedbon van 300 euro en een professionele fotoreportage voor de baby door
een fotograaf van het magazine WIJ Jonge Ouders t.w.v. € 475. Op de foto (vlnr) Winston Gerschtanowitz, Wendy van Dijk,
trotse moeder Tessa met Cas (winnaar) foto: Bastiaan van Musscher

Maandagavond 26 september werden in het
gemeentehuis de prijswinnaars van de Voortuinenkeuring 2011 in het zonnetje gezet. De
Voortuinenkeuring, die nu al acht jaar in De Ronde
Venen plaatsvindt in samenwerking met Groei &
Bloei afdelingen Aalsmeer en Vechtstreek, werd
dit jaar gehouden in Baambrugge. Wethouder Kees
Schouten deelde de prijzen uit.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

Museumdirecteur Maarten Kentgens:

“Het is twee voor twaalf
voor het museum”
De komende maanden zijn beslissend voor het voortbestaan van Museum De Ronde
Venen. Al een aantal jaren wordt er naarstig gezocht naar een andere locatie voor het
museum. Het zag er naar uit dat met een centrale plek in het bezoekerscentrum Het
Paviljoen in het hart van Marickenland de toekomst van het museum verzekerd was. Tot
de Raad van State een streep haalde door het bestemmingsplan. Veel tijd voor het zoeken
naar een alternatief is er niet. Voor het einde van dit jaar moet er duidelijkheid zijn, zegt
directeur Maarten Kentgens. Anders dreigt sluiting van het museum.
door piet van buul

foto patrick hesse

Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

Jetske’s natuurlijke aroma-kruidentherapie
bij Tuincentrum De Huifkar
Voor het najaar kan men op zaterdag 1
oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur weer
bij Tuincentrum De Huifkar aan de Oosterlandweg 32 te Mijdrecht terecht bij Jetske
met haar natuurlijke aroma kruidentherapie.
Jetske maakt eigenhandig op ambachtelijke
wijze 100% natuurlijke producten, van
kruiden, bloemen en planten. Crèmes en
heilzame oliën, helend voor huid, lichaam en
geest, onder andere anti-verouderingscrème,
hand-/voetcrème, lippenbalsem en parfum/
deocrème.
Tevens maakt zij een psoriasis -en eczeemcrème die echt werkt, ook voor baby’s en
kinderen. Verder maakt Jetske producten

voor pijnlijke spieren en gewrichten zoals bij
reuma, artrose en fibromyalgie, maar ook
voor hoofdpijn en migraine. Haar aromatherapie helpt o.a. bij slapeloosheid, stress,
depressie en overgangsklachten. Jetske’s
kruidentherapie helpt tevens bij diabetes en
te hoog cholesterol, de stoelgang en overgewicht. Ontgift uw lichaam en voel u beter.
Al in de verre oudheid gebruikte men de essentiële olie uit kruiden, bloemen en planten
voor het genezen van kwalen. Jetske is ook
heldervoelend en magnetiseur -healer met
goede resultaten. Tevens kan men bij Jetske
terecht voor gratis advies. Voor vragen bel
Jetske, tel.: 06-42364491.

SeniorWeb komt naar Abcoude
In samenwerking met de Stichting Tympaan organiseert SeniorWeb DRV op 4 oktober a.s.
van 10.00 tot 12.00 uur op locatie Dorpszicht 22 te Abcoude een les ‘Kennismaken met computer’. Dit voor mensen die er een willen kopen, maar nog niet goed weten wat ze er allemaal
mee kunnen doen. Deze les is gratis. Bij voldoende belangstelling volgt op donderdagmiddag 3
november een acht lessen durende beginnerscursus. Aanmelden telefonisch op 0297-272720;
liefst op dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10 en 12. Bij
geen gehoor eventueel 0297282938. Het minimum aantal
deelnemers is vijf. SeniorWeb
DRV geeft sinds 1999 computerles aan ouderen. Zo’n 3.000
ouderen gingen u voor...

Denkt u dat u te oud bent om
nog te leren met een computer
om te gaan? Verras uzelf en
kom gratis kennismaken met de
computer bij SeniorWeb!

Een van de oprichters van het Museum is de
heer Borger van de gelijknamige jachthaven
aan de Herenweg in Vinkeveen. Hij bood toen
het museum onderdak op zijn terrein. In een
tweetal gebouwen wordt de historie van het
veengebied De Ronde Venen verteld. Grote
trekpleister is de veensteekmachine ‘Op hoop
van Zegen.’ Ruim tien jaar geleden gaf de heer
Borger de wens te kennen dat er voor het museum een andere locatie gezocht zou worden.
Dat zou hem de mogelijk bieden zijn jachthavenbedrijf uit te breiden. “Al die jaren wordt er
al gepraat en gezocht naar een andere locatie,”
zegt Maarten Kentgens. “En al die jaren heeft
Borger dus geduldig afgewacht. Met de paviljoenplannen leek voor hem het einde in zicht.
Maar nu dat niet door gaat, dreigen we opnieuw
in een jarenlange discussie te raken over een
alternatief. Dat is voor Borger zakelijk gezien
niet acceptabel. Het is dus begrijpelijk dat hij
wil weten waar hij aan toe is. Hij heeft dan ook
laten weten dat hij vóór het einde van dit jaar
zekerheid wil over een toekomstige locatie.
Zo niet, dan houdt het op met het museum. De
jachthaven kan nu niet langer meer wachten op
een besluit.”
Versterking recreatieve potentie
Het bestuur van het museum heeft in de
afgelopen jaren ook heldere ideeën ontwikkeld
over de rol van het museum. Maarten: “Van
oudsher bieden de Vinkeveense Plassen en de
omgeving goede mogelijkheden voor recreatie.
Die recreatieve functie zou nog aanzienlijk
verbeterd en versterkt kunnen worden. En daar
wil en kan het museum een belangrijke rol
in spelen. Het zag er naar uit dat we met de
partners IVN, NME en Historische Vereniging
in het Paviljoen een waardevol informatie en
voorlichtingscentrum konden inrichten waarmee
we zowel de historie van dit gebied als ook de
toekomstige mogelijkheden binnen het Groene
Hart op een educatieve manier zouden kunnen
presenteren. Het wegvallen van het Paviljoen
betekent uiteraard niet dat de gedachten achter
onze plannen daarmee ook van de baan zijn. En
ook het gemeentebestuur heeft in de beleidsplannen steeds benadrukt dat Vinkeveen en
omgeving voor de recreanten veel aantrekkelijker zal moeten worden. Ondanks het feit dat het
paviljoen er niet komt willen we de inmiddels
gegroeide samenwerking met de paviljoenpartners zeker doorzetten en ook in de toekomst ge-

zamenlijk optrekken om althans een deel van de
plannen zo goed mogelijk te realiseren. Maar
dan zullen we als museum wel de kans moeten
krijgen om onze rol te blijven spelen.”
Alternatieve locatie
Toen duidelijk werd dat het paviljoen niet door
kon gaan, zijn bestuur en directie van het museum onmiddellijk op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. “Daarbij hebben we een aantal
criteria gehanteerd,” vertelt Maarten. “Om te
beginnen moet er genoeg ruimte zijn voor het
museumgebouw en voor de Veensteekmachine.
We hebben een concept ontwikkeld waarbij ook
de positie en de functie van het museum nader
is uitgewerkt. Het museum moet de recreatieve
potentie verder uitbouwen, de connectie met
de omgeving in stand houden. En het terrein
moet beschikbaar zijn en goed ontsloten kunnen
worden. Op grond van deze criteria hebben we
zes locaties serieus onderzocht. Daaruit zijn drie
mogelijkheden naar voren gekomen. Meest aantrekkelijke oplossing voor ons is de ‘Klinkhamer
locatie’ aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen,
waar vroeger de camping lag. Die heeft onze
voorkeur. Als mogelijke alternatieven staan dan
nog de locatie Herenweg 196, waar de kanovereniging zit en de boerderij aan de Mijdrechtse
Dwarsweg 5 in Wilnis. De ontwikkeling op de
Klinkhamer locatie zal ongeveer twee en een
half miljoen gaan kosten. Bij de twee andere
opties komt er al gauw een miljoen bij.”
Knopen doorhakken
Maarten realiseert zich dat de gemeente zich
momenteel in een moeilijke financiële positie
bevindt. “Toch ontkomen we er niet aan dat er
op korte termijn knopen worden doorgehakt.
We praten nu al ruim tien jaar. Er zijn, ook
door verschillende raadsfracties verwachtingen
gewekt. Er staat nog steeds 2,3 miljoen op
de begroting. Wanneer dat bedrag buiten de
bezuiniging blijft, hoeft er ook geen beroep op
de algemene reserves gedaan te worden. We
weten ons gesteund door de provincie en we
zoeken ook steun bij lokale ondernemers. Je
kunt je toch niet voorstellen dat een museum
met een collectie die beeldbepalend is voor de
hele gemeente, zou moeten verdwijnen. En dat
is wat er gebeurd, wanneer er voor het einde
van dit jaar geen duidelijkheid komt. Dan gaat
de stekker er uit, zoals dat tegenwoordig heet.”

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Trombose, wat kun je er
aan doen? (2)
Tot nu toe ging het over de oppervlakkige
veneuze trombose of tromboflebitis. Het
ging over een stolsel (trombus) in een oppervlakkig gelegen vat. Zo’n stolsel wordt
door het lichaam meestal wel weer opgelost. Het risico dat een stolsel los schiet
en met het bloed wordt meegevoerd is niet
zo groot en mocht dat wel gebeuren, dan
komt het stolsel uiteindelijk bij de overgang naar het diep veneuze systeem vast
te zitten, omdat de verbinding tussen het
oppervlakkige systeem en het diepe systeem bestaat uit allemaal hele kleine vaatjes. Het diep veneuze systeem ligt dieper
in het lichaam. In onze benen zit het in de
kuitspier en loopt vervolgens via de knie
en dan dieper in de bovenbeenspier naar
Stel nou dat er een stolsel ontstaat in het
diep veneuze systeem?
Dat is een beruchte aandoening. Een stolsel
in het diepe kuitvat schiet gemakkelijk los
en wordt dan via het vat afgevoerd naar
het hart. En dat hart blijft pompen. Dus het
stolsel gaat via de rechter boezem naar de
rechter kamer (zie de tekening) en waar
gaat dat bloed dan naar toe?
Naar de longen, want daar wordt het bloed
weer van zuurstof voorzien. Maar daar slipt
dat stolsel vast en dan ontstaat er een verstopping, een longembolie. Mensen worden
acuut benauwd! Berucht is een stolsel dat
vast gaat zitten in de aftakking naar zowel
de linker als de rechter long, een ruiter
embolie. Daar gaan mensen bijna altijd dood
aan.
Bij een trombose van het been wordt het
been rond de kuit hard, rood en pijnlijk. Je
krijgt een beetje verhoging en bewegen
van de kuitspier is pijnlijk. Zo’n trombose

TE KOOP

1 OKTOBE R

r
11:00 - 15:00 uu

OPEN HUIS

HERENWEG 167 VINKEVEEN
TEL.: 0297 - 263 219

de lies en
uiteindelijk
naar het hart.
Het oppervlakkige systeem
staat dus alleen
in verbinding met
het diepe systeem
en dat staat direct
in verbinding met
het hart.

Herenweg 276- A005 te Vinkeveen

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

Vraagprijs: € 125.000,- v.o.n.

WWW.DEPLEKBIJUITSTEK.NL

komt regelmatig voor
bij mensen die op de één
of andere manier tijdelijk
niet veel kunnen bewegen.
Vroeger zag je het bij
kraamvrouwen, tegenwoordig vaak na operaties
of bijvoorbeeld als je een
zweepslag hebt en niet kunt lopen.
Bij een kuitvenentrombose zijn er behalve de
immobilisatie en genetische factoren zoals
een afwijkend stollingssysteem (factor vijf
van Leiden is er zo één) meerdere oorzaken
aan te wijzen; roken in combinatie met anticonceptiegebruik is een bekende.
Therapeutisch kom je er met zalfjes niet
meer, we beginnen nu met heparine per
injectie en met antistolling (via de trombosedienst gecontroleerd).
Een interessante vraag die mij nu altijd heeft
bezig gehouden is; bestaat er een relatie tussen het krijgen van oppervlakkige tromboflebitis en het krijgen van een diepveneuze
trombose? En daar is recent een antwoord
op gekomen: Hoewel er technisch gezien
geen relatie bestaat (een oppervlakkige
wordt geen diepe), is het wel zo dat mensen
die ooit een oppervlakkige trombose hadden,
naderhand een tien keer zo grote kans hebben op het ontwikkelen van een diep veneuze
trombose. En dat is een aanzienlijk risico!
Voor ons als artsen betekent het dat we
eigenlijk zouden moeten adviseren om het
roken of het pilgebruik te staken als iemand
een tromboflebitis heeft doorgemaakt.

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

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

Niels 30 jaar
Gefeliciteerd! Van je matties

Iedereen mag weten
dat Herman
Op 3 oktober
Abraham gaat heten!
Je filmsterren.

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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Toneel

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers
die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week cabaretier Mike Boddé, die over zijn jarenlange depressie
het boek en de muzikale theatervoorstelling PIL heeft gemaakt.

Een boek en muzikale voorstelling over depressiviteit

‘Mike Boddé 4.0’
Zaterdag 8 oktober in
Theater Piet Mondriaan
Abcoude

Toneelgroep
Dorst speelt
Spiritus
Op zaterdag 8 oktober kan
men genieten van toneel van
de bovenste plank in Theater
Piet Mondriaan. Na het succes
van De Brontë Sisters spelen
rascomédiennes Trudy de Jong
en Elsje de Wijn, samen met
routinier Theo de Groot en jong
aanstormend talent Annelien van
Binsbergen de speciaal voor hen
geschreven tragikomedie Spiritus. Het is een familiegeschiedenis die zich afspeelt in wat eens
een bloeiende, ambachtelijke
jeneverstokerij was.
Wat te doen met de erfenis? In
zee gaan met gladde marketinggoeroes? De ziel van je producten te grabbel gooien? De kans
grijpen en een rigoureuze stap
zetten naar het avontuur van een
totaalconcept? Of gewoon elkaar
de tent uit knokken! Stress
en strijd, dromen en daden,
schoppen en slijmen. Spiritus is
overleven in veranderende tijden
en gaat over de mutatie die zich
sluipenderwijs afspeelt in de cellen van ons brein.
Acteurs: Trudy de Jong, Elsje de
Wijn, Theo de Groot en Annelien
van Binsbergen. Tekst: Tjeerd
Bischoff. Regie: Dirk Groeneveld
Aanvang: 20.15 uur. Entree: €
18 / CJP € 17. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of
via www.ab-art.nl.

Heb jij de herfst al
gezien?
Op zondagmiddag 9 oktober gaan we
op zoek naar de herfst. Paddenstoelen,
gevallen blaadjes, eikeltjes, kastanjes,
diertjes...
Ben je tussen de 4 en 8
jaar dan mag je mee
helpen zoeken van
13.30 tot 15.00 uur
bij het parkje naast
De Meijert. Neem een
klein spiegeltje mee.
Ik zou het leuk vinden als
jullie komen.
Inlichtingen bij Lia Rademaker
IVN-gids, tel. 0297-286918 of
lia.rademaker@gmail.com

Het boek opent met de opmerking van
een vriend die zegt: ‘Wat heb jij nou om
somber van te worden?’
“Heel veel mensen hebben dat tegen
mij gezegd. Men snapt wel dat je
depressief kan worden als je in scheiding ligt of je baan verliest, maar niet
als je succesvol bent. Mensen om me
heen en in mijn kennissenkring snappen het wel.”

Wanneer voelde het echt als een
depressie?
“Dat was toen ik met een antidepressivum was begonnen waarvan ik de
bijwerkingen helemaal niet trok. Ik
heb toen twee weken niet geslapen.
Hierna viel ik in een soort vrije val.”

Op pagina 20 schrijf je over dat moment: ‘Ik word gewoon een geranium’.
“Ik kon mijn werk niet meer doen,
had geen relatie meer, zag mijn vrienden niet meer, kon niet meer naar

muziek luisteren of boeken meer
lezen en woonde niet meer in mijn
eigen huis. Dan houdt het een beetje
op. Achteraf was het heel heilzaam
om weer bij mijn ouders te zijn.”

Waarom wilde je na het boek ook deze
theatervoorstelling maken?
“Een depressie is eigenlijk alleen
maar negativiteit, ellende en wanhoop. Als je er dan uiteindelijk nog
een paar jaar plezier van kan hebben,
is dat heel fijn. Met het maken van de
voorstelling ben ik er niet op uit om
een soort medelijden op te wekken.
Ik vind dat er openhartiger over depressiviteit gepraat moet worden. Er
is nu duidelijk een stigma en taboe.
Ik merk aan reacties uit de zaal dat
mensen gaan nadenken.”

View apart is een
coverband die
al bekend is van
het afgelopen
AJOC Festival. De
zangeres heeft het
Festival ervoor het
Rabo-talentenpodium heeft gewonnen
en in 2008 zat ze
bij de beste 20 van
Popstars. De band
speelt nummers
van onder andere:
Anouk, Coldplay,
Van Velzen en Guus
Meeuwis. Kijk voor
meer info op www.

Je bent inmiddels genezen. In het boek
beschrijf je jezelf als ‘Mike Boddé 4.0’

“Ik lees voor uit het boek, hiernaast
speel ik samen met een band liedjes

zijn een jonge, frisse band die pas
sinds 10-10-10 (toeval zeggen ze
zelf) bij elkaar is. Het genre dat de
4 bandleden spelen is vooral rock,
waaronder een aantal eigen nummers!
Immitsj Live begint om 21.30 uur
aan de Windmolen 75 in Mijdrecht.
Onder de 16 heb je geen entree.
ID verplicht. Kijk in de agenda op
www.immitsj-live.nl welke andere
data je alvast kunt noteren!

van Luyn een eindejaarsrevue maken.
Verder wil ik iets meer met muziek
gaan doen en schrijf ik aan een voorstelling waarin ik samen speel met
Onno Innemee, Jelka van Houten en
Georgina Verbaan.”

Wat zijn je verdere plannen?

www.mikebodde.nl
www.schouwburgamstelveen.nl.

“Volgend najaar ga ik met Thomas

Mike Boddé is op 8 oktober te zien
in Schouwburg Amstelveen.
Het boek PIL is verschenen bij
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar (isbn
9789038893693)

Concert Ensemble Lyrique
in RK Kerk Mijdrecht-Wilnis
Op woensdagavond 12 oktober
aanstaande organiseert de Vrienden
Monument Johannes De Doper in
de R.K. Kerk Mijdrecht-Wlinis een
uitvoering van het nieuwe concert
Amor & Fortuna van het befaamde
Ensemble Lyrique, onder leiding van
Simon Schouten.
De uitvoering is de generale repetitie voor het concert op 14 oktober
in de Pieterskerk in Utrecht. Volgend jaar april komt Ensemble Lyrique opnieuw naar De Ronde Venen;
dan met een ander programma.
Aanvang 20.00 uur; toegang gratis.

Verrassende inloop workshop
weekend in de Veenderij
Er is door Britt en Marijke Stegerhoek een origineel weekend
georganiseerd. Zij stellen de mooie
ruimte aan de Vinkeveense plassen
beschikbaar aan circa acht verschillende kunstenaars, die met hun
originele en mooie kunstwerken op
diverse manieren iedereen willen inspireren en de mogelijkheid
bieden om zelf direct aan de slag
te gaan.

view-apart.nl
Surfing Allowed
heeft ook op het
buitenpodium van
AJOC Festival
2011 gespeeld. Zij

foto hester dove

“Die 4.0 versie hou ik nu, daar ben
ik echt heel blij mee. Misschien is af
en toe een update nodig. De periode
speelde van 1992 tot 1998, ik heb
dat inmiddels wel kunnen verwerken.
Eerlijk gezegd waren de eerste paar
voorstellingen best zwaar, maar op
een gegeven moment neem je iets
afstand van het materiaal en van
jezelf. Dan wordt Mike Boddé een
personage. Ik spreek op dit moment
niet meer over pieken en dalen, het
gemiddelde is goed. Ik ben gewoon
een tevreden mens.”

Wat kunnen bezoekers verwachten?

Immitsj Live met View
Apart en Surfing Allowed
Morganavond, 1 oktober, start het
feestseizoen in Immitsj, dat geheel
in het teken staat van het thema
Immitsj Live. Iedere maand zullen
1 of 2 bands het podium betreden.
De bands zullen deels al bekend van
het buitenpodium van AJOC Festival
2011 en deels 'nieuw'. Het genre
bestaat voornamelijk uit pop- en
rockmuziek. Op de allereerste versie
van Immitsj Live op 1 oktober zetten de bands View Apart en Surfing
Allowed Immitsj op zijn kop. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd
door DJ Kingsize.

die met het onderwerp te maken hebben en voor mij veel betekenen, zoals
het heel opgewekte liedje ‘Puddit’
van Al Jarreau.”

Zo is het mogelijk om sieraden
te maken van antieke en gekke
spulletjes, Marian Moerman van de
Woelmuis in Baambrugge leert u de
fijne kneepjes. Verder kan men onder andere glas leren beschilderen

met glasverf en lood, saaie items
beplakken met oud cadeaupapier,
mozaïeken, leren filmen, of zelfs
boetseren met gras.
De workshops zijn kort, zodat iedereen ‘even’ binnen twee uur tijd en
vanaf 5 euro (hangt af van materiaal en tijd), iets leuks kan maken en
mee naar huis kan nemen.
Toegang is gratis. Iedereen is
welkom van 10 tot 17.00 uur op
zaterdag 8 en zondag 9 oktober.
Adres: Groenlandsekade 59 in
Vinkeveen.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

OPEN HUIS
Zaterdag 1 oktober
11.00 uur - 15.00 uur

Stellingmolen 50, Mijdrecht
Vandaag ga ik een kijkje nemen aan de Stellingmolen 50 in Mijdrecht. De
Stellingmolen is gelegen in de wijk Molenland, één van de jongere wijken
in Mijdrecht; ruim opgezet en zeer kindvriendelijk. De Stellingmolen is een
rustige straat aan de rand van de wijk. Mijn auto kan ik makkelijk kwijt op
een van de vele parkeerplaatsen in de straat. De woning ligt aan een leuk
pleintje waar speeltoestellen staan. Hier kunnen geen auto’s komen, dus
veilig voor kinderen om lekker te kunnen spelen.
De bewoonster ontvangt me erg
hartelijk en ze geeft graag een
rondleiding door deze ruime en zeer
zonnige hoekwoning. We beginnen
in de woonkamer die veel lichtinval
heeft door de vele ramen. Er is in de
zijgevel een erker geplaatst, zodat
je ’s ochtends hier heerlijk in het
zonnetje de krant kunt lezen aan de
eettafel. Een lekker plekje om te zitten. De schuifpui aan de achterzijde
geeft toegang tot de tuin die, net als
de voortuin, netjes is aangelegd en
waar twee terrassen zijn. Er is een
deel van de voormalige garage weggehaald waardoor er extra ruimte in
de tuin is gecreëerd. De garage kan
ook weer in de oude staat hersteld
worden, doordat er een deel is blijven
staan. De tuin ligt op het zuiden en
biedt veel privacy waardoor je in alle
rust van de zon kunt genieten. In de
zijtuin zijn twee schommels geplaatst.
We gaan weer naar binnen om de
rest van de woning te bekijken.
De gerenoveerde open keuken is aan
de voorzijde van de woning gesitueerd. Er is ook veel kastruimte, wat
natuurlijk erg fijn is in een keuken.

We komen in de hal waar je het
toilet, een garderobekast en een
trapkast vindt. Ook is hier de trap
naar de eerste verdieping. Er zijn
op de eerste verdieping twee grote
slaapkamers plus de badkamer. De
master bedroom is echt enorm ruim
doordat van twee slaapkamers één
kamer is gemaakt. De badkamer ziet
er netjes uit en is voorzien van een
bad met douche, een wastafel en een
tweede toilet.
Op de tweede verdieping is de derde
slaapkamer en een kantoorruimte.
Door de dakkapel en het dakraam
zijn ook dit lekkere lichte kamers. De
scheidingswand tussen de slaapkamers kan verwijderd worden, dus de
mogelijkheid is er om hier een grote
kamer van te maken. Op de voorzolder kun je de wasmachine en droger
kwijt en ook hangt hier de cv ketel
die in 2011 vernieuwd is. Er is hier
nog een vaste kast gemaakt waar je
veel spullen in kwijt kunt. Bergruimte
genoeg in deze woning.
Conclusie: wàt een gezellige woning!
Als je er doorheen loopt voelt het

gewoon goed. De ruimte is goed,
de ligging is leuk, kortom een echte
aanrader om hier eens een kijkje te
komen nemen. En dit kan morgen al,
zaterdag 1 oktober geheel vrijblijvend
tijdens de NVM Open Huizen Dag
tussen 11:00 en 15:00 uur.
Afstand tot:

Aantal km:

Centrum
Snelweg A2
Zwembad
Basisschool
Sportvoorzieningen

1,6
10,7
0,6
0,6
1,6

Facts & Figures
Stellingmolen 50, Mijdrecht
Vraagprijs € 317.500,- k.k.
Perceelsoppervlakte 129 m2
Inhoud 360 m3
5 kamers (3 slaapkamers)
Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl

www.korvermakelaars.nl




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

UITBOUWEN
& SERRES •

Showroom Amstelveen
Zondag 2 oktober geopend

van 12.00 tot 17.00 uur
Bij aankoop 5% korting op het gehele assortiment

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.

28

jaar in
u
regio w

Zetterij 1
• Amstelveen • 0297-284970 • di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur en za 10.00 - 16.00 uur
Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur en za 10.00 - 14.00 uur • www.voku.nl
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OPEN
Zaterdag
11.00 uur -

Vinkenkade 77-22, Vinkeveen
Vandaag ben ik op weg naar een recreatiewoning die gelegen is aan de Vinkenkade 77-22 te Vinkeveen. De woning ligt op een park, Buitenborgh, waar
totaal zo’n 220 woningen gebouwd zijn. De ligging is ideaal, tussen Amsterdam en Utrecht in, en direct aan vaarwater naar de Vinkeveense Plassen.
Een heerlijke plek om even te genieten na een drukke week of om lekker
vakantie te vieren.
De woning die ik ga bezichtigen ligt
op een hoek en is vrijstaand. Ik heb al
gezien dat de tuin er erg leuk uitziet,
maar we gaan eerst even binnen kijken. De hal is ruim en geeft toegang
tot het toilet, de woonkamer en de
trap naar de eerste verdieping.
Vanuit de hal gaan we naar de
woonkamer met open keuken, die
voorzien is van de benodigde apparatuur. De woonkamer is lekker licht
en heeft een ruime bergkast. Door
de schuifpui stap je zo de heerlijke
tuin in. De schuifpui is voorzien van
hordeuren zodat vliegen en muggen
geen schijn van kans hebben om binnen te komen.

We nemen de trap naar de eerste
verdieping die twee ruime slaapkamers en een badkamer heeft. In de
badkamer vind je een bad/douche,
een wastafel en een tweede toilet. De
woning is voorzien van een airconditioning en dus is het ook in de zomer
lekker koel in huis.
Ook is er voor elk raam een elektrisch
bedienbaar rolluik geplaatst en is er
een alarminstallatie aanwezig.
Dan op naar de tuin. Via de schuifpui
in de woonkamer lopen we de tuin
in, die aan het vaarwater gelegen
is. Uiteraard is er een aanlegsteiger
voor een boot. Doordat de woning op
een hoek ligt, is het een rustige plek
waar verder geen andere boten langs
varen en is de tuin extra breed. Het
onderheide terras is voorzien van
een glazen afdak dat je kunt afdekken met een zonnescherm als het
te warm is. Er hangt ook terrasverwarming, dus je kunt hier echt tot in
de late uurtjes lekker buiten zitten
zonder dat het koud wordt.

Facts & Figures
Vinkenkade 77-22, Vinkeveen
Vraagprijs: € 345.000 k.k.
Perceeloppervlakte 300 m2
Inhoud 250 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
De Venen Makelaars
Kerklaan 11
3645 ES Vinkeveen
0297-261865
info@devenenmakelaars.nl

In de tuin trekt het zwembad natuurlijk meteen de aandacht. Het ziet er
netjes uit en kan worden afgedekt
voor als je niet thuis bent en er niet in
gezwommen wordt.
Wat deze unieke tuin helemaal
afmaakt, is de jacuzzi die in de hoek
van de tuin geplaatst is.
Er is zelfs een muziekinstallatie bij
aanwezig. Lekker rustig bubbelen
met je favoriete muziek op de achtergrond, het lijkt me wel wat!

www.devenenmakelaars.nl

helemaal weg te zijn van alle drukte.
De woning is zaterdag 1 oktober
vrijblijvend te bezichtigen tijdens
de Open Huizen Dag. Tussen 11:00
en 15:00 uur kunt u langskomen
om deze luxe met eigen ogen te
aanschouwen.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Zwembad
Basisschool
Sportvoorzieningen

3,1
1
4,5
5,9
7,5

Aan de andere kant van de tuin staat
een tuinhuisje waar je de tuinmeubels in kunt opbergen. De tuin is ook
via een tuindeur te betreden. Aan
de voorzijde van de woning is nog
een ruime berging waar je behoorlijk veel spullen in kwijt kunt. Deze
recreatiewoning is echt een topper,
waar je meteen het gevoel hebt even

VOKU Kunststof kozijnen, deuren en serres

Moderne kunststof in traditionele houtlook
Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van kunststof ramen en deuren. De
lange levensduur, het gemak in onderhoud, alsmede de hoge isolatiewaarde, geluidsisolatie en inbraakwering doet veel huiseigenaren besluiten over te stappen van hout
op kunststof. In uiterlijk design en kleur is kunststof al nauwelijks meer van hout te
onderscheiden. Nu ook de schuine hoekverbindingen plaats maken voor stomp gelaste hoekverbindingen valt het onderscheid bijna volledig weg.
door piet van buul

“In de loop van de tijd is het beeld van
het witte gladde plastic bij kunststof
kozijnen uit de beginperiode wel voorgoed
verdwenen,” zegt Paulien van Aalst. “De
materialen worden al jaren geleverd in een

specifieke hoekuitvoering zoals die bij hout
altijd wordt toegepast. De horizontale bovenlat loopt helemaal door en de verticale
profielen sluiten daar nu recht op aan. Op
die manier krijgt kunststof de klassieke uitstraling van hout die nog steeds door veel
mensen op prijs wordt gesteld.”

foto patrick hesse

houtstructuur en in vele kleurstellingen.
Het verschil met hout was al nauwelijks te
zien. Herkenbaar waren de in 45 graden
gelaste schuine hoekverbindingen. Inmiddels is producent WERU overgestapt op de

Veiligheid
De kunststof ramen en deuren zijn standaard voorzien van veiligheidssluitingen
die het voor mensen met slechte bedoelingen wel erg moeilijk maken op binnen te
komen. Een nieuwe stap in het verhogen

van de veiligheid
is de mogelijkheid
om de draai- en
klapramen en
de schuifpuien
te voorzien van
een geïntegreerd
alarm. Ook kan
er een glasbreukmelder worden
aangebracht.
Paulien: “Wanneer men dan het
raam of de deur
wil forceren of het
glas wil inslaan,
gaat er een oorverdovend alarm
af. Dat kan tot

Rob Schouten, Pauline van Aalst en Hans Vo
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N HUIS
g 1 oktober
- 15.00 uur

oortjes

			 Kerklaan 69 te Vinkeveen
Op mijn fiets rijd ik over de Kerklaan in Vinkeveen. Een mooie laan met tweeonder-een-kapwoningen in het hart van Vinkeveen, met openbaar vervoer,
een school en een winkelcentrum op loopafstand. De woning die ik vandaag
bezoek is nummer 69, een karakteristieke woning gebouwd in 1948. De buitenkant heeft nog echt de uitstraling van de jaren ’40, maar de binnenkant
is helemaal gerenoveerd. Ik ben erg benieuwd, dus parkeer mijn fiets voor de
deur en word hartelijk welkom geheten door de bewoners.
Ik kom binnen in de hal waar zich de
trap naar de eerste verdieping, een
vernieuwd toilet en de deur naar de
woonkamer en keuken bevinden.
De gezellige woonkamer ligt over de
hele lengte van het huis, heeft openslaande deuren naar de tuin en aan de
voorzijde een aangebouwde erker. De
open haard maakt de sfeer compleet.
De open keuken is voorzien van alle
benodigde apparatuur en er hangt
zelfs een tv.
Naast de keuken zit een kleine kelder
waar je je boodschappenvoorraad en
schoonmaakapparatuur met gemak in
kwijt kunt. Ideaal zo’n kelder.
Vanuit de keuken stappen we de tuin
in waar een terras is aangelegd, zodat
je heerlijk van de zon kunt genieten. In
de achtertuin staat ook de schuur die
voorheen garage was. Deze schuur is
omgebouwd, heeft twee verdiepingen
(ca. 70m2) en is erg geschikt om
ingericht te worden als kantoor of
praktijk aan huis. Eventuele klanten
kunnen via de zijkant van het huis de
ingang van de schuur bereiken, zodat
ze niet door de woning hoeven te
lopen. De schuur is voorzien van koud
en warm stromend water, elektriciteit
en verwarming. Ook is hier ruimte om
de wasmachine en droger te plaatsen.

Op de eerste verdieping zijn drie
slaapkamers en de badkamer. Twee
slaapkamers zijn echt bijzonder groot
en een kamer is voorzien van een luxe
wastafelmeubel. De derde kamer is
wat kleiner, maar kan goed worden
ingericht als slaapkamer. De badkamer
is, net als de rest van de woning, helemaal vernieuwd en heeft een ligbad,
aparte douche, een wastafelmeubel en
een tweede toilet.
De trap naar de tweede verdieping
was oorspronkelijk een vlizotrap, maar
is nu vervangen door een vaste trap.
Op de voorzolder zijn handige bergkasten geplaatst. De zolderkamer is
afgelopen zomer voorzien van twee
nieuwe grote dakramen en is goed te
gebruiken als slaapkamer of kantoorruimte.
Wauw! Deze woning is echt helemaal
af van binnen. Je kunt hier zó intrekken, zonder er ook maar iets aan te
doen! Alles is vernieuwd en netjes
afgewerkt. En wat deze woning nog
net even wat extra’s geeft is de sloep
uit 2008 die bij deze woning verkocht
wordt. De woning ligt vlakbij een doorvaart naar de Vinkeveense Plassen,
en de boot kan enkele meters van het
huis worden aangelegd.
De sloep zit bij de vraagprijs inbegrepen. Verder zijn zowel de begane
grond en als de eerste verdieping
voorzien van airconditioning; beschikt
de woning over een alarmsysteem en
is de begane grond helemaal voorzien
van elektrisch bedienbare rolluiken.
Een mooie combinatie van een
prachtige woning, een eigen boot om
de hoek, en een ideale plek in het hart
van Vinkeveen. Deze woning mag je
gewoon niet overslaan tijdens de Open
Huizen Dag op zaterdag 1 oktober.
Van 11:00 tot 15:00 uur kun je hier
terecht om dit plaatje te bezichtigen.

wel tien minuten aanhouden. Reken
maar dat inbrekers dat allerminst
op prijs stellen en ongetwijfeld een
goed heenkomen zullen zoeken nog
voordat ze binnen zijn.”
Koopzondag in vestiging
Amstelveen
Sinds begin januari van dit jaar
heeft VOKU, van oudsher gevestigd
in Mijdrecht, ook een vestiging in
Amstelveen. Daar is het bedrijf van
Rijpkema overgenomen. “We zijn
erg blij met deze overname,” zegt
Paulien. “We hebben er ook een
stel leuke en goede collega’s bij
gekregen. De integratie van beide
bedrijven is heel soepel verlopen.
Zondag 2 oktober is het koopzon-

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Zwembad
Basisschool
Sportvoorzieningen

0,3
4,2
0,1
0,1
2,0

Facts & Figures
Kerklaan 69, Vinkeveen
Vraagprijs: € 399.000 k.k.
Perceeloppervlakte 155 m2
Inhoud 289 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
De Venen Makelaars
Kerklaan 11
3645 ES Vinkeveen
0297-261865
info@devenenmakelaars.nl

www.devenenmakelaars.nl

dag in Amstelveen. Wij zijn dan ook open
van 12.00 tot 17.00 uur. Mensen die op die
dag bij ons een order plaatsen krijgen dan
5% korting op het aankoopbedrag. Voor
elke bezoeker ligt er op die koopzondag
een leuke attentie klaar.”
WERU dealer
De aanduiding ‘VOKU kunststof ramen en
deuren’ dekt allang niet meer de lading.
Paulien: “Alles wat met de gevel te
maken heeft kunnen we maken. Alleen
het metselen van de stenen laten we aan
de aannemer over. Maar verder kan alles
tegenwoordig in kunststof geleverd worden. Uiteraard de ramen en deuren, maar
ook dakkapellen, carports, deurluifels,
garagedeuren, schuifpuien, gevelbekleding,
schuifbare en vaste overkappingen horen

tot het assortiment. We bieden een
uitgebreid assortiment aan serres
en uitbouwen.”
VOKU werkt met de kunststofproducten van het Duitse merk WERU.
“Dat is een gerenommeerd bedrijf
op het gebied van kunststofproducten. Zij zijn toonaangevend in de
ontwikkeling en de kwaliteit is van
hoog niveau.”
Alles wat VOKU levert wordt ook
door eigen monteurs geplaatst. “Wij
staan garant voor een deskundige
installatie en onderhoud. Uiteraard
is de nazorg en service bij ons in
goede handen en we zijn er trots
op dat we heel hoog scoren op het
vlak van klantvriendelijkheid (98%
klanttevredenheid). Kiezen voor

kunststof is een keuze voor het
leven. Wij zeggen altijd dat de kozijnen het huis moeten overleven.”

VOKU Mijdrecht is gevestigd aan de
Communicatieweg 4 in Mijdrecht. Tel.
0297 284970. Openingstijden van
maandag tot en met vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur.
VOKU Amstelveen zit op het adres
Zetterij 1 in Amstelveen (industrieterrein Bovenkerk), openingstijden van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur.
Meer informatie op de site
www.voku.nl.
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Tekst Carin van Kouwen

Kwikstaart 9 te Mijdrecht

OPEN HUIS
Zaterdag 1 oktober
11.00 uur - 15.00 uur

Vandaag ben ik uitgenodigd op de Kwikstaart 9 in Mijdrecht; centraal gelegen in de wijk Twistvlied waar je veel
voorzieningen op korte loop- of fietsafstand hebt en bovendien veel groen! Zo zijn er vlakbij een sportcomplex,
een bushalte en verschillende basisscholen.
De woning die ik ga bezichtigen
onderscheidt zich van andere
woningen in deze wijk doordat het
een hoekwoning is, die ook nog eens
is uitgebouwd en een royale tuin
heeft. Er zijn zelfs twee parkeerplaatsen op eigen terrein en heb je
behoefte aan meer parkeerplaatsen
dan is dat ook mogelijk.
De indeling van de begane grond
is ruim. Zo is de berging aan de

Facts & Figures
Kwikstaart 9, Mijdrecht
Vraagprijs € 287.500,- k.k.
Perceelsoppervlakte 249 m2
Inhoud 400 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

www.vidamakelaars.nl

voorzijde in gebruik als wasruimte en
toegankelijk vanuit de hal, het toilet
is vernieuwd en de woonkamer is vergroot doordat de voormalige garage
grotendeels bij de woonkamer is gevoegd. Het is daardoor een bijzonder
ruime en lichte kamer geworden. De
aangrenzende open keuken is in 2009
geplaatst en is van alle gemakken
voorzien. De aangrenzende berging is
in gebruik als bijkeuken.
We gaan naar de eerste verdieping,
waar je twee slaapkamers en de badkamer aantreft. Aan de achterzijde
is van twee kamers een mooie grote
slaapkamer gemaakt. De badkamer is
erg ruim, maar is aan modernisering
toe. In het kader van ‘Oktober woonmaand’ bieden de bewoners tijdelijk
een badkamercheque aan bij de
aankoop van deze woning van maar
liefst 7.500 euro (incl. btw).
De tweede verdieping heeft een grote
zolderkamer en op de voorzolder
zijn handige schuifwanden gemaakt,
waarachter erg veel bergruimte is.

Indien je op zoek bent naar een huis
met mogelijkheid voor praktijk aan
huis dan is deze woning ook zeker
een goede optie. De voormalige
garage heeft een eigen entree aan de
achterzijde en het bij de woonkamer
gevoegde deel kan weer tot aparte
ruimte afgescheiden worden. Boven
deze ruimte is nog een zolder.
De tuin ligt rondom de woning en
biedt veel privacy door de omliggende
heg. Er is op verschillende plaatsen
ruimte, in de zon of schaduw, om een
leuke loungehoek te creëren of misschien heb je liever een buitenkeuken.
De ruimte is er. Achter in de tuin
staat een blokhut waar je fietsen en
tuinmeubelen in kwijt kunt.
Dit is echt een woning die je gezien
moet hebben om de zee aan ruimte
zelf te kunnen ervaren.
De NVM Open Huizen Dag op
zaterdag 1 oktober is hier de ideale
gelegenheid voor. Tussen 11:00 en
15:00 uur kunt u geheel vrijblijvend
deze woning komen bezichtigen.

Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2

1,3 km
10,5 km

Zwembad
Basisschool
Sportvoorzieningen

0,5 km
0,2 km
0,9 km
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Vrijblijvend huizen kijken op 1 oktober

John Korver: “Deze tijd biedt ook kansen!”
Morgen, zaterdag 1 oktober, vindt bij veel mooie woningen in De Ronde Venen een Open Huis plaats. Belangstellende huizenkopers kunnen deze dag bij tientallen huizen vrijblijvend een kijkje nemen. Met makelaar
John Korver uit Mijdrecht praten we over de recessie in huizenland, over de voortdurende stroom negatieve
berichten die consumenten steeds terughoudender maken, maar vooral ook over de kansen die er nu liggen.
“De recessie duurt nu al zo’n
tweeënhalf jaar en veel bedrijven
en particulieren ondervinden hinder
van de economische situatie. Die
aanhoudende negatieve berichten
versterken de crisis, omdat de
consument zijn vertrouwen verliest.
Dit verklaart ook het feit dat er
zeer veel gespaard wordt in ons
land; puur uit angst zetten mensen
geld op de bank in plaats van het te
consumeren,” vertelt John. “Maar
wat in veel van die berichten vergeten wordt, is dat voor het overgrote
deel van de bevolking de gevolgen
bijna niet voelbaar zijn.”

ogen zwaar onderbelicht,” zo stelt
hij.
“Maar is het niet zo dat het veel
belangrijker is om fijn te wonen
met alle prettige voordelen in
plaats van de doorlopende afweging
of de aankoop over tien jaar wel
juist is gebleken? Door het uitstellen van een aankoop kan er zomaar
een grote, belangrijke periode uit
je leven voorbij gaan. Want, wat
zijn nou helemaal de gevolgen van
een aankoop van een droomhuis dat
20.000 euro te duur of te goedkoop
is, uitgesmeerd over een langere
periode van 10 à 20 jaar?”

John Korver heeft het idee dat
door alle financiële berichtgeving mensen wel eens uit het oog
verliezen waarvoor de aankoop van
een woonhuis nu in de eerste plaats
dient.
“Wie op dit moment een mooi
droomhuis kan kopen, waardoor zijn
naasten in een mooi huis kunnen
wonen en leven, dan is dat belangrijk. Een fijn huis en een mooie plek
geven tenslotte kwaliteit aan het
leven. Het zorgt voor geborgenheid
en geluk. Juist in deze tijd, waarin
iedereen spreekt over marktontwikkeling en over de waarde van de
woningen, blijft dit aspect in mijn

John benadrukt, dat hij niet de
gevolgen van de crisis wil bagatelliseren, maar vooral wil aangeven
dat er ook hele rationele redenen
kunnen zijn om toch gewoon een
mooie woning te kopen in deze
economische situatie.
John Korver: “Net als andere makelaars merken wij dat woningen
langer te koop staan dan enkele
jaren geleden. Ik snap ook best
dat mensen huiverig zijn om een
woning te kopen, want we worden
geconfronteerd met deze onstabiele
economische situatie. Maar toch
biedt deze situatie ook voordelen.
Ten eerste is er de tijdelijke verla-

ging van de overdrachtsbelasting
met 4%, dat scheelt tienduizenden
euro’s op de aankoop van een nieuw
huis. Ten tweede vergeten mensen
vaak dat een waardedaling niet
per se negatief hoeft te zijn. Dit is
vooral interessant als je een duurdere woning wilt kopen.”
Hij geeft een rekenvoorbeeld: “Stel
dat je bestaande woning in waarde
is gedaald met 10% van bijvoorbeeld 300.000 naar 270.000 euro.
Dat is dus 30.000 euro minder.
Maar duurdere woningen zijn méér
in waarde gedaald! Als je een huis
wilt kopen van 600.000 euro is de
daling 60.000 euro Het bij te betalen verschil tussen beide woningen
is dus afgenomen. De waardedaling
werkt dan juist in het voordeel van
de koper.”
Meer keuze
Een ander voordeel van het feit dat
woningen wat langer te koop staan,
is dat er nu bovendien meer keuze
is dan vroeger, ook uit woningen op
heel unieke locaties. Als de markt
weer aantrekt, zijn deze woningen
het eerst weg. “Dat in combinatie
met de grotere onderhandelingsruimte, de lage hypotheekrente
en de aftrekbaarheid van de rente

John Korver: “Een eigen huis betekent geborgenheid en geeft kwaliteit aan het leven. In de huidige discussies de huizenmarkt blijft dit aspect zwaar onderbelicht.”
						
foto patrick hesse
biedt dat juist veel kansen voor
potentiële kopers,” verklaart John
Korver.
Op de website van het Nibud
(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting; www.nibud.nl) staat de
brochure ‘Een betaalbare hypotheek: nu en straks’. Een prima en
objectief document waarin onder
andere letterlijk staat: “Niemand
kan voorspellen hoe de huizenmarkt
zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Toch hoeft dat geen reden te

zijn om nu geen woning te kopen.”
Leest u wel de hele pagina, zodat
deze zinnen niet uit hun context
worden gehaald. De crisis is begonnen in 2008 en sinds die tijd zijn
de woningprijzen niet ingestort. Als
dat in de lucht had gezeten, was dat
allang gebeurd.
John Korver wenst iedereen succes
met de aankoop en een prettige
verhuizing!

www.korvermakelaars.nl

Fysiotherapie en sportarts nu ook in gebouw van Veenweidebad

MTC en Optisport De Ronde Venen:
‘We vullen elkaar goed aan’
Onlangs opende het Medisch Trainings Centrum Mijdrecht een tweede
vestiging in het gebouw van het Veenweidebad. De samenwerking met
Optisport De Ronde Venen heeft veel voordelen voor zowel de patiënten van de fysiotherapiepraktijk als voor de leden van de Optisport
Healthclub.
door anja verbiest

“Vanaf het begin dat Optisport in
het Veenweidebad gevestigd is,
dat is inmiddels alweer anderhalf
jaar, zijn we op zoek geweest naar
fysiotherapeuten met wie we zouden kunnen samenwerken,” vertelt
Sandra Mur, locatiemanager van
Optisport Mijdrecht. “Met het Medisch Trainings Centrum Mijdrecht
hadden we na een aantal gesprekken de beste klik. Daarom zijn we
dan ook erg blij dat ze onlangs
hun dependance in ons gebouw
aan de Ontspanningsweg 1 hebben
geopend.”
De samenwerking met Optisport
kwam op een goed moment voor
het MTC. Al enige tijd was het
centrum op zoek naar een locatie
om de werkzaamheden van de
voorspoedig groeiende fysiotherapiepraktijk aan de Stadhouderlaan
in Mijdrecht uit te breiden. Peter
Egbers van het MTC zegt: “Zowel
op onze nieuwe locatie als op de
‘oude’ bieden we algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, psychosomatische

Willem Middelkoop te
gast bij VIB De Ronde
Venen

foto patrick hesse

fysiotherapie, manuele therapie en
revalidatie aan. De nieuwe locatie
heeft, naast de vele faciliteiten van
Optisport die we kunnen gebruiken,
als bijkomend voordeel dat we nu
ook goed bereikbaar zijn voor mensen uit Wilnis en Vinkeveen.”
De elf medewerkers van het MTC
hebben in het gebouw van het
Veenweidebad niet alleen drie behandelkamers op de begane grond,
met een eigen ingang, maar ze
kunnen voor hun patiënten tevens
beschikken over alle faciliteiten in
het zwembad en in de trainingszaal
van de Optisport Healthclub. Peter
Egbers: “Dat we nu ook met onze
patiënten kunnen trainen in het
zwembad is helemaal geweldig.
Dat kon tot voor kort nergens in
gemeente De Ronde Venen.”
Nieuw voor het MTC is tevens het
spreekuur dat sportarts Ria van
Rooyen van Sportgeneeskunde
Woerden vanaf half november een
keer per maand op woensdag gaat
houden in de praktijk van het MTC

V.l.n.r. Sandra Mur (Optisport), Peter Egbers (MTC), sportarts Ria van Rooyen en
Ruud Verbeek (MTC).
bij Optisport. Afspraken kunnen via
het MTC gemaakt worden. Peter
Egbers: “Wij werken al langere tijd
samen met deze sportarts en kunnen nu nog beter gebruikmaken van
haar expertise als wij klachten niet
kunnen oplossen of als er aanvullend onderzoek nodig is.”
Sandra Mur: “Door de samenwerking met het MTC en de sportarts
kunnen wij als Optisport onze ruim
2700 leden een nog vollediger
pakket aanbieden. We vullen elkaar
prachtig aan met onze dienstverlening. Ook waar het gaat om de
preventie van blessures. Het beste
medicijn om niet geblesseerd te raken is immers in beweging blijven.
En treedt er toch een blessure op,

dan kan het MTC, mede door het
gebruik van onze faciliteiten, snel
en vakkundig hulp bieden en waar
mogelijk erger voorkomen. Tegenwoordig heb je al geen verwijsbrief
van de huisarts voor fysiotherapie
meer nodig, dat verlaagt de drempel voor deze hulpverlening al. En
dat er voor onze leden elke donderdag nu een speciaal spreekuur is,
zorgt er mogelijk ook nog voor dat
mensen niet te lang met een klacht
rondlopen.”

Meer informatie over de samenwerking
van het MTC en de Optisport Healthclub
vind je op
www.mtcmijdrecht.nl en
www.optisporthealthclub.nl/mijdrecht.

Bedrijvenvereniging VIB De Ronde Venen heeft voor a.s. maandag
3 oktober de bekende publicist
Willem Middelkoop uitgenodigd
om tijdens de Management
Sociëteit te komen praten over
de Europese schuldencrisis, een
bijzonder actueel thema.
Middelkoop is publicist, ondernemer en voormalig beurscommentator bij RTL Z. Vanaf de jaren 90
volgden publicaties over de financiële markten. Zijn tegendraadse
visie maakt hem tot een bekende
verschijning in de media. Maandag
jl. was hij nog te gast bij Pauw &
Witteman.
De voordracht van Willem Middelkoop begint om 16.00 uur, aansluitend op de jaarlijkse ledenvergadering van de VIB. De middag duurt
tot ca. 17.30 uur.
Locatie: Partycentrum de Meijert,
Dr. J. v.d. Haarlaan 6 te Mijdrecht.
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De keuze van...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

Titel: Skippy tussen de sterren
Auteur: Paul Murray
“Vanaf het moment dat dit boek in
de winkel verscheen trok het mijn
aandacht. Ik zag wel enigszins op
tegen de omvang van het boek,
maar ik wilde het toch lezen, en
daar heb ik zeker geen spijt van.
Het verhaal begint met de dood
van hoofdpersoon Skippy, tijdens
een wedstrijd donuts eten. Het
verhaal dat volgt beschrijft een
catastrofale herfst op een katholieke kostschool, gezien vanuit
diverse vrienden en vijanden van
Skippy, zoals Ruprecht, Skippy’s
intellectuele, te dikke kamergenoot; Carl, Skippy’s rivaal in de
liefde die handelt in drugs en een
crimineel in wording is; Lori, het
meisje waar hij eindeloos verliefd
op wordt en maar niet uit zijn
hoofd kan krijgen; Mario, een bron
van hilarische slaapkamergesprekken tussen de vrienden vanwege
zijn ziekelijke obsessie voor seks;
Howard, de leraar geschiedenis
die door een noodlottig ongeval
door het leven gaat als ‘Howard
de lafaard’; en nog vele anderen.
Het verhaal is zowel komisch
als eindeloos tragisch, er wordt
veel van de huidige maatschappelijke problematiek omschreven,
allemaal zeer herkenbaar. Alle
gebeurtenissen zouden zomaar
echt plaats kunnen vinden op zo’n
ouderwetse kostschool, hoofdzakelijk geleid door paters, al speelt
het overduidelijk in het heden. Ik
heb me geen van 664 pagina’s een
moment verveelt en vindt het een
‘dikke’ aanrader!”
gelezen door hetty aafjes

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

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

Advertentie50x63.indd 1

De intrede van Christus in
Brussel 			
Dimitri Verhulst
Wanneer
wordt aangekondigd
dat Christus
op 21 juli, in
volle komkommertijd,
Brussel zal
bezoeken,
ondergaat
de Belgische hoofdstad een metamorfose. De gevels
worden opgeknapt, bloembakken
geplaatst en de criminaliteitscijfers
duiken plotsklaps naar het nulpunt.
Terwijl de beleidsmensen bakkeleien over wie een persoonlijk
onderhoud met de profeet verdient
en discussiëren over de route
waarlangs Jezus lopen moet, krijgt
de stad almaar een menselijker
gelaat met oog voor de dakloze,
de illegaal, de dronkaard en de
armoe-oogster. De metro ruikt niet
langer naar pis, de hoop is onder
het volk. En dan breekt de grote
dag zelf aan...

2

Het elixer 			
Philip Carter
“Ze hadden
hem niet
hoeven vermoorden…
Hij heeft
nooit van het
elixer gedronken…”
Deze cryptische, laatste
woorden van
een dakloze vrouw in San Francisco
ontsluiten een lang bewaard geheim
dat de geschiedenis veranderde. Een
stel meedogenloze moordenaars
wordt erop uitgestuurd om de laatste
beschermers van een geheimzinnig
elixer te vermoorden. Een jonge,

drinkt in het najaar), maar in de
koelkast lag een tijdje (lees een
hele zomerperiode) een lekkere fles
rosé, of ik moet eigenlijk zeggen,
een fles Blanc de Noir 2010 van het
Zuid- Afrikaanse wijnhuis Boschendal, het wijnhuis waarvan we
vandaag hoorden dat we er volgend
voorjaar 2012 naartoe mogen! Nog
een reden om deze fles open te
trekken!

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

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Boeken Tip 5...

Een witte rooie
Ik kom net binnen uit de tuin, waar
ik heerlijk heb gebarbecued met
vrienden. Met deze hele mooie
nazomeravonden moet je alle uurtjes zon en buitenplezier natuurlijk
pakken! Lekker stukje vlees, glas
rosé erbij, helemaal heerlijk! Ik
was eigenlijk al stiekem overgegaan
naar rode wijn (ja, ik ben ook zo’n
type dat geen rosé en weinig wit

22-7-09 19:21

Eigenlijk noemen we de Blanc de
Noir gewoon een goede rosé, maar
Blanc de Noir staat voor een witte
wijn die is gemaakt van blauwe
druiven. Doordat de schilletjes van
deze druiven een tijdje langer zijn
mee gegist, een kleine twee uur,
krijgt de wijn een licht roze kleur.
De Blanc de Noir is de eerste (rosé)
wijn die in Zuid-Afrika is geproduceerd. Qua smaak kan je de rosé
vergelijken met een jonge, frisse
Sauvignon Blanc met een roze
kleurtje. Als je naar de gebruikte

vindingrijke vrouw op de vlucht, Zoe,
ontmoet een vastberaden man met
een opmerkelijk verleden en een eigen -wraakzuchtige - agenda. Op hun
zoektocht naar antwoorden worden
hun levens bedreigd en zijn ze tot
elkaar veroordeeld. Gevaarlijke achtervolgingen drijven hen van Parijse
steegjes via de vergane paleizen in
Boedapest naar de bevroren meren
in Mongolië.

wakker geschud: plotseling heeft
ze geen geld en geen werkervaring,
maar wel een puberdochter die
ze moet onderhouden. Als Sally’s
dochter in de problemen komt,
heeft ze snel geld nodig, veel geld.
Ze ziet nog maar één manier om
te overleven en raakt verzeild in de
criminele wereld van pornografie
en drugs. En dan is er opeens geen
weg terug meer...
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Zoek het maar uit 		
Chantal van Gastel
Wat zou jij
doen als je
een tweede
kans kreeg
in je leven?
Met die
vraag wordt
Ella geconfronteerd
als haar
schijnbaar
perfecte leventje overhoopgehaald
wordt door een gewapende overval
die ze ternauwernood overleeft. Is
haar baan in een boekwinkel eigenlijk wel genoeg voor haar? Wanneer
gaat ze nu eindelijk zelf een boek
schrijven? Wordt het niet eens tijd
om te gaan samenwonen met haar
ideale vriendje Owen? En waarom
denkt ze opeens de hele tijd aan
Dex, de jongen met wie ze opgroeide, haar eerste grote liefde? Gelukkig kan Ella met alles wat haar
bezighoudt terecht bij haar oma.
Dan stuit ze op een geheim dat oma
altijd met zich heeft meegedragen
over haar eigen jeugdliefde.

Guinness World Records
2012

Ook de editie 2012 zit weer stampvol met duizenden nieuwe records.
• Wat is het grootste bekende
planeetstelsel? • Wat is het zoutste
meer op aarde? • Hoe groot zijn
de langste en de kleinste man op
aarde? • Deze editie bevat bovendien tips om zelf een recordhouder
te worden. Een betoverend cadeauboek vol verbluffende records voor
het hele gezin!
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Rot 			
Mo Hayder
Hoever wil
je gaan om
degene van
wie je houdt
te beschermen? Sally,
getrouwd
met een
succesvolle
zakenman,
is een beetje
een dromer. Als haar man haar verlaat voor een ander wordt zij ruw

druifsoorten kijkt, dan denk je dat
de wijn vrij stevig van smaak is.
Er zijn namelijk vijf druifsoorten
gebruikt, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Ruby Cabernet, Pinot Noir
en Shiraz.
Aan het begin van dit jaar hielden
wij een wijn/spijs diner met de
wijnen van Boschendal en deze rosé
was de winnaar van de avond! Hij
werd geserveerd met een sashimi
van tonijn en die combinatie was
perfect! Omdat de rosé heel vol van
smaak is, maar niet té uitgesproken
kan hij super gecombineerd worden
met verschillende vissoorten.
Rosé en zonnestralen staan altijd
met elkaar in verband, waarom
schrijf ik deze column nu en niet
aan het begin van de zomer? Deze
wijn is een wijn die zo goed past bij
veel dingen die we ook gewoon in
het najaar eten! Sushi bijvoorbeeld
of een lekkere tonijnsteak! Rosé

is geen wijn die we alleen in de
zomer moeten drinken, het is net
zoals heel veel andere wijnen een
variant die zo goed te combineren
is met eten! Maar omdat rosé en
zomer psychisch met elkaar in
verband blijven staan, noem ik deze
wijn tót medio april: Blanc de Noir
en géén rosé!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

G.Klinkhamer Watersportbedrijf

Feest op een partyschip is dubbel genieten
Een rondvaart over de uitgestrekte Vinkeveense Plassen is een mooie
manier om dit unieke natuurgebied te verkennen. Men kan er genieten
van de prachtige natuur met de honderden eilandjes, de rijke plantengroei en de vele watervogels. En een rondvaart tijdens een feest op een
partyboot is dan dubbel genieten, zegt Jim Klinkhamer.
De naam Klinkhamer heeft een
bekende klank aan de oevers van de
Vinkeveense Plassen. Oma Klinkhamer was de uitbaatster van het
bekende restaurant Visserslust aan
de Baambrugse Zuwe. Daarnaast
verhuurde ze roeibootjes aan de vissers, die op de plas hun hengel wilden
uitwerpen. “Ze had op een gegeven
moment wel twintig roeibootjes in de
verhuur,” vertelt kleinzoon Jim Klinkhamer. “Tegenover het restaurant
runde mijn tante de camping. Mijn
vader heeft in 1965 het stuk tussen
het restaurant en de brug gekocht en
hij is er in 1967 het watersportbedrijf
G.Klinkhamer begonnen. Aanvankelijk deed hij alleen bootverhuur. Daarna is hij ook boten gaan verkopen en
bouwde hij zelf boten. In 1995 begon
vader Klinkhamer met rondvaarten
met het partyschip ‘Waterland’. Dat
werd een succes en in 2002 kwam er
een grotere boot bij, de ‘Vinkeplas’.”
Jim is inmiddels directeur-eigenaar
van G. Klinkhamer Watersport. “We
verhuren nog steeds boten. Dat zijn
veelal de kleine stalen vissersbootjes,
maar ook kleine polyester bootjes
voor de dagrecreanten. Verder leggen we ons toe op reparatie aan de
motoren, onderhoud en schoonmaken
van boten. En dan zijn er natuurlijk
de partyschepen.”
Een feestje op het water
De twee partyschepen worden voor

tal van gelegenheden ingezet. Jim:
“Wanneer je iets te vieren hebt, kun
je ergens een zaaltje huren. Maar
hoeveel leuker is het niet om zo’n
feestje op een rondvaartboot te
organiseren, zodat je gelijktijdig van
de prachtige natuur kan genieten.
We verhuren de boten voor tal van
gelegenheden. Dat kan zijn voor een
rondvaart met koffietafel, maar ook
voor een familiefeest, een bedrijfsuitje of een bruiloft. De schepen zijn
ook officieel erkend als trouwlocatie.
In voorkomende gevallen kan de officiële trouwplechtigheid dus ook aan
boord voltrokken worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand vaart
dan mee. We verzorgen aan boord
een volledige catering, zodat het de
gasten niet aan eten en drinken hoeft
te ontbreken. We verhuren de schepen in principe aan besloten groepen.
We zijn geen rondvaartboot waar
individuele recreanten op gezette tijden de plas mee rond kunnen varen.
Zo’n rondvaartdienst kun je wel in
Amsterdam doen, want daar komen
voldoende toeristen en dagjesmensen
om zo’n bedrijf rendabel te maken.
Hier op de plas is daar geen markt
voor. Bovendien hebben de meeste
recreanten die de plassen bezoeken
een eigen boot ter beschikking.”
Dat neemt niet weg dat Jim inmiddels besloten heeft, om van tijd tot
tijd speciale tochten te organiseren

Jim Klinkhamer: “De Vinkeveense Plassen zijn in elk jaargetijde heel bijzonder. Dat maakt een feest op een partyschip dubbel
genieten.”									
foto patrick hesse
waar iedereen een kaartje voor kan
kopen. Zo is er op 30 september een
muzikale tocht over het water. Er zullen verschillende bekende zangers en
zangeressen mee varen, die tijdens de
tocht zullen optreden. Op 15 oktober
wordt er een karaoke avond georganiseerd op het partyschip. Daar zijn
nog wel kaarten voor verkrijgbaar.
Die zijn te bestellen via de site en via
facebook. Jim: “In november willen
we een ’hutspottour’ organiseren.
Wanneer er voldoende belangstelling is, gaan we in de toekomst elke
maand een paar keer zo’n party organiseren. De schepen zijn verwarmd,
dus we kunnen daar ook in december
nog mee doorgaan. We hopen op een
mooie nazomer. We hebben net een
periode met veel regen achter de rug.

Maar de plassen zijn in elk jaargetijde en onder alle weersomstandigheden heel bijzonder.”
De afsluiting van de Zuwe
Jim maakt zich zorgen over het feit
dat vanaf oktober van dit jaar de
Baambrugse Zuwe voor maar liefst
veertien maanden zal zijn afgesloten. Jim: “Ik snap wel dat er iets
aan de weg gedaan moet worden.
Daar wordt al jaren over gesproken.
Maar ik vind het nog al wat dat je
voor het opknappen van een stukje
van 800 meter de hele weg veertien
maanden moet afsluiten. Meer dan
vijftig ondernemers hebben bezwaar
aangetekend bij de gemeente. Maar
die bezwaren zijn afgewezen. Terwijl
de te verwachten schade groot zal

zijn. Bij eerdere afsluitingen zag een
nabijgelegen restaurant de omzet
met maar liefst zeventig procent
teruglopen. Wij zijn in die periode
in ieder geval met een omweg nog
te bereiken. Men kan via de N201
en via de Groenlandse Kade of de
Vinkenkade nog bij ons komen. Maar
het blijft lastig.”
G.Klinkhamer Watersport is
gevestigd naast de brug aan de
Baambrugse Zuwe 208 in Vinkeveen. Telefoon 0294 291545
Website: www.gklinkhamer.nl.
Via de facebook pagina kan men
op de hoogte blijven van de
evenementen die door
Klinkhamer georganiseerd
worden.

A-side media neemt webactiviteiten Presenter over
Websitespecialist A-side media B.V. uit Mijdrecht neemt per 1 oktober de technische activiteiten over van
het Utrechtse online communicatie bureau Presenter. Als onderdeel van de overeenkomst verhuizen vier
programmeurs van Presenter naar A-side media.
A-side media is gespecialiseerd in
het ontwerpen, bouwen en hosten
van weboplossingen voor kleine
tot grote organisaties. Het bedrijf
excelleert in de techniek die past
bij een specifiek project. Presenter
is een online communicatiebureau,
waar een team van 25 webspecialisten werkt aan het optimaliseren
van de online communicatie van
opdrachtgevers.
De 100 techniek klanten van Pre-

senter, plus alle techniek en hostingactiviteiten, worden overgenomen
door A-side media.
“Een mooie win-win situatie; wij
kunnen ons team uitbreiden met
twee php-programmeurs en twee
webmasters en Presenter kan
zich beter toeleggen op haar core
business: webredactie en webmanagement, wat wij weer kunnen
aanbieden aan onze klanten,” aldus

Youri Lieberton, directeur/eigenaar
van A-side media B.V. “Het wordt
een beetje inschikken op kantoor
met vier nieuwe medewerkers,
maar dat is slechts tijdelijk; er
wordt momenteel hard gebouwd
aan onze nieuwe kantoorlocatie aan
de Industrieweg 15 in Mijdrecht.”
Op deze locatie wordt een groot
mediacomplex gerealiseerd waar
ook andere communicatiediscipli-

nes worden gehuisvest, waaronder
Roadworks, SolidQ IT, PRWORKS
en De Groene Venen. Youri Lieberton: “Hier hebben straks alle bedrijven de ruimte om gestaag door te

groeien in hun expertise.” De bouw
moet eind dit jaar gereed zijn;
begin 2012 nemen de bedrijven er
hun intrek.
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Wijkgericht werken in de praktijk

'InVinkeveen' slaat brug tussen inwoners
De jonge gemeente De Ronde Venen bestaat uit maar liefst acht kernen. Het gemeentebestuur hecht er aan dat de eigenheid van deze
kernen wordt bewaard en dat de betrokkenheid van de inwoners wordt
vergroot. Daarom is Wijkgericht Werken een speerpunt in het gemeentelijke beleid. Een groep betrokken Vinkeveners, bestaande uit Wim
Smit, Corine van der Stap, Irma Klinkhamer, Pieter Stokhof en Tino
Hartsink, hebben het platform ‘InVinkeveen’ opgericht met als doel
om krachten en creativiteit binnen de Vinkeveense gemeenschap en
de gemeente te bundelen. Verantwoordelijk wethouder Kees Schouten
toont zich erg ingenomen met het initiatief.
door piet van buul foto's peter bakker

In Vinkeveen zijn drie wijkcommissies actief. Wim Smit is voorzitter
van de commissie Oud Vinkeveen.
Samen met de commissies Westerheul
en Zuiderwaard hebben de drie een
overleggroep opgericht waar ook de
natuurvereniging De Groene Venen
en ‘Vinkeveen Verdient Beter’ aan
deelnemen. Wim: “Bij de wijkcomités
en een aantal organisaties, die zich
inzetten voor de verbetering van het
leefklimaat in het dorp, ontstond de
behoefte aan een platform waar de
krachten kunnen worden gebundeld
en waar ook de individuele bewoners
terecht kunnen met hun wensen en
ideeën. We zijn geen klachtenbureau,
maar willen juist initiatieven ontwikkelen. Daarbij doen we nadrukkelijk
een beroep op de creativiteit die onder
de inwoners ruimschoots aanwezig is.”
“Vrijwel iedereen heeft wel een mening over wat er in zijn buurt gaande is
en wat er zou moeten gebeuren,” vult
Tino Hartsink aan. “Mensen voelen
zich vaak pas aangesproken wanneer
er door de gemeente plannen zijn
gemaakt, waar men dan op kan reageren. Wij streven er naar dat inwoners
in een veel vroeger stadium bij plannen betrokken worden. Maar het moet
ook een tweerichtingsverkeer worden.

Er leven bij de inwoners natuurlijk ook
tal van ideeën en voorstellen die vaak
niet op de goede plek terecht komen
waardoor er dus niets mee gedaan
wordt.”
Het kader
Het kader waarbinnen InVinkeveen
wil opereren zijn ruimtelijke ontwikkelingen en plannen die door grondeigenaren, projectontwikkelaars en de
gemeente worden ontwikkeld en die
dan leiden tot wijziging van bestemmingsplannen. Het is de bedoeling
dat de belangen van de bewoners
eerder en beter gaan aansluiten op
de ontwikkeling van die plannen. Dat
betekent ook dat bewoners in een
vroeg stadium mee moeten kunnen
praten. Daarvoor wil InVinkeveen een
podium bieden.
Voor wethouder Kees Schouten komt
InVinkeveen als geroepen. “Wijkgericht werken en participatie van
de bewoners zijn kernbegrippen en
speerpunten in ons beleid. We kunnen
wel roepen dat we de burgers meer
bij het beleid willen betrekken. Maar
dat moet van twee kanten komen. En
dan kan zo’n initiatief als InVinkeveen
een prima bijdrage leveren, omdat zij
weten wat er in de gemeenschap leeft

Gemeenteambtenaar Darryl Stuart

v.l.n.r. Corine van der Stap, Wim Smit, Wethouder Kees Schouten, Tino Hartsink,
Henk Rikveld en Pieter Stokhof.

en omdat zij ook een aanspreekpunt
voor ons kunnen zijn.” De gemeente
heeft voor elk van de kernen een
ambtenaar aangewezen die de directe
contacten onderhoudt. Voor Vinkeveen
is dat Darryl Stuart. Ook hij verwacht
veel van deze nieuwe ontwikkelingen.
“Ik denk dat er op deze manier ook
veel creativiteit onder de bevolking
kan worden aangeboord,” stelt hij
vast. Ook Henk Rietveld, die als
opbouwwerker bij De Baat actief is in
Vinkeveen ziet in dit initiatief een mogelijkheid om de vele activiteiten die
al plaats vinden nog beter op elkaar af
te stemmen.

Als communicatiemiddel gaat een
bijzondere website van start:
www.invinkeveen.nl. Tino Hartsink: “Op
deze site bieden wij aan iedereen
de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met ons, met de
wijkcommissies en met de gemeente,
maar vooral ook met elkaar te communiceren. Men kan er opmerkingen
kwijt, stellingen indienen, commentaar leveren en vooral ook ideeën en
suggesties naar voren brengen. Daar
kan door anderen weer op gereageerd worden. Wanneer dan blijkt
dat er een voorstel of idee naar voren
wordt gebracht dat veel steun krijgt,
dan gaan wij onderzoeken of daar wat
mee gedaan kan worden. Ik zeg er
wel bij dat we niet ieder individueel
idee gaan uitwerken, maar wanneer
er bijvoorbeeld honderd mensen zich
achter zo’n voorstel scharen dat gaan
we er zeker iets mee doen. Mensen
die mee willen praten kunnen zich
aanmelden via de website
www.invinkeveen.nl. Overigens is het
platform ook voorbereid voor de

Communicatie
In een actieve gemeenschap waar
van alles gebeurt, is communicatie
erg belangrijk. Het elkaar informeren, zaken op elkaar afstemmen,
een platform bieden, aanspreekpunt
en gesprekspartner zijn, dat is wat
de initiatiefnemers voor ogen staat.
Dat betekent dat men met elkaar in
gesprek moet komen en moet blijven.

Walraven wint ‘Prijs
Beste Leerbedrijf
Internationaal 2011'

Vertrouwen winnen
Uit het succesvolle burgerinitiatief
‘Vinkeveen Verdient Beter’ en ook
tijdens de rondgang langs de kernen
die het college begin dit jaar maakte
is gebleken dat inwoners zich zeker
willen inzetten voor verbetering van
de leefbaarheid in hun wijk. “Waar
we voor uit moeten kijken is, dat we
geen dingen beloven die we niet waar
kunnen maken,” waarschuwt wethouder Schouten. “Maar aan de andere
kant is het ook onze taak om er voor
te zorgen dat er iets met de inbreng
van de inwoners gedaan wordt. We
moeten het vertrouwen winnen en
ook laten zien dat we dat waard zijn.
Ik verwacht dat InVinkeveen in dat
proces een belangrijke rol kan gaan
spelen.”

Bruidsbeurs in Hotel Mijdrecht

Zondag: open dag trouwlocaties
Aanstaande zondag 2 oktober openen ruim 160 trouwlocaties in heel
Nederland hun deuren voor bruidsparen die op zoek zijn naar de perfecte
trouwlocatie. In de provincie Utrecht doen 22 bijzondere trouwlocaties
mee aan de Open Trouwlocatie Dag. Ook bij Hotel Mijdrecht kunnen belangstellende bruidsparen vrijblijvend en zonder afspraak terecht tussen
11.00 en 16.00 uur.

De Walraven Group uit Mijdrecht,
fabrikant van bevestigings-, brandbeschermings- en sanitairsystemen,
is uitgeroepen tot winnaar 'Beste
Leerbedrijf Internationaal 2011'.
De jury koos unaniem voor Walraven, omdat het bedrijf duidelijk nut
en noodzaak ziet van internationale
stages, zowel nationale als internationale stagiaires begeleidt, en omdat
Walraven internationale opleidingsactiviteiten uitbreidt, waaronder
uitbreiding van stageplaatsen bij
buitenlandse vestigingen.
De Prijs Beste Leerbedrijf Internationaal is een initiatief van het ministerie van EL&I en wordt uitgevoerd
door NL EVD Internationaal. .

andere kernen in de gemeente.”Tino
wijst er ook op dat de site volledig
geïntegreerd is met de social media.
“Tegenwoordig communiceren
mensen veel met elkaar via facebook,
twitter en dergelijke.”

Het trotse winnaarsteam van de Walraven Group met de award voor Beste
Leerbedrijf Internationaal: v.l.n.r.: Jan
Hendrik van Walraven; Ayad Asafiati;
Tinus Maas; Farid el Ajroudi en Leon
Raadschelders.

Woonmarkt bij Karwei
Aanstaande zaterdag 1 oktober vindt
bij Karwei de jaarlijkse woonmarkt
plaats met allerlei nieuwe sfeerartikelen en trendmeubelen. Er zijn
allerlei activiteiten en (uur)aanbiedingen, zoals inspirerende workshops:
Handige tips voor de basis van je
huis (09.30 – 10.30u); Eenvoudig
en snel van sfeer wisselen (11.00 –
12.00 u); Behangen nu makkelijker
dan ooit (14.30 – 15.30u) en Flexa
kleuradvies (10.00 – 16.00 u). Voor
de kinderen is er een kleurwedstrijd
met mooie prijzen, en voor iedereen
is er een lekkere pannenkoek. Ook
zijn er stands van Vida Makelaars en
boekhandel Mondria (interieurboeken). Genoeg redenen om oktoberwoonmaand te beginnen bij Karwei!

Op de open trouwlocatie dag bij Hotel Mijdrecht zijn diverse bedrijven
aanwezig: weddingplanner Bibiane
Roos; Bakkerij Out met een proeverij van diverse soorten bruidstaart;
Globe Reisburo Mijdrecht; Anouschka Fotografie met een gratis fotoshoot voor aanstaande bruidsparen;
DSH moving lights voor verlichting

en DJ; Giovanna bruidsmode en
Bloemenatelier Kristel. Tevens
maken alle bezoekers kans op een
gratis HighTea voor twee personen,
aangeboden door Globe Reisburo
Mijdrecht.
Kijk voor meer informatie op
www.opentrouwlocatiedag.nl of

www.hotelmijdrecht.nl/nl/trouwen/
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De Club van…

Door Piet van Buul

Coördinator Angela van Adrichem

Bij de soos mag alles maar hoeft niets
Volgend jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat een aantal vrijwilligers het initiatief nam om wekelijks een
‘avondje uit’ te organiseren voor verstandelijk gehandicapten van alle niveaus. Dat was de start van ‘Soos De Cirkel’. De organisatie van de soosactiviteiten werd ondergebracht bij de Stichting Recreatie en Educatie verstandelijk gehandicapten De Ronde Venen. Onder het motto ‘alles mag, niets hoeft’ wordt de deelnemers elke week een
ontspannende avond geboden, zegt coördinator Angela van Adrichem.
Angela is vanaf het begin bij de
stichting betrokken. “Het is eigenlijk
helemaal uit het niets ontstaan,” zegt
Angela. “Voor mensen met een verstandelijke beperking is het normale
uitgaanscircuit doorgaans niet zo
geschikt om zich een avond buitenshuis te ontspannen. Vandaar dat men
zocht naar een mogelijkheid om voor
deze mensen iets te organiseren. Nog
voordat er concrete plannen waren,
ging men op zoek naar vrijwilligers.
Er kwam een advertentie in de krant.
Dat was in november 1987. Daar heb
ik op gereageerd en zo ben ik er bij
gekomen. Toen ik me aanmeldde was
er dus nog helemaal niks. We zijn
toen plannen uit gaan werken en zijn
ook in andere gemeenten gaan kijken
wat men daar deed en hoe men het
daar georganiseerd had. Na een paar
maanden van voorbereiding zijn we
in april 1988 met de soos van start
gegaan. We zijn begonnen met een
twintigtal deelnemers. Inmiddels
hebben we rond de zestig mensen
die zich hier wekelijks melden. Het
seizoen loopt van september tot en
met mei.”
De Soosavonden
De doelgroep van de Stichting is heel
breed. Het gaat om mensen met een
verstandelijke beperking. Angela:
“De mate van beperking kan sterk
variëren. Dat betekent dan ook dat
we een gevarieerd aanbod hebben op

onze soosavonden, zodat er ook voor
iedereen een activiteit voorhanden is.
We proberen zowel pure ontspanning
te bieden als ook educatieve elementen in te bouwen. Wekelijks hebben
we een programma waar men zelf
uit kan kiezen. Het is dus niet zo dat
wij als vrijwilligers bepalen wat er
gedaan gaat worden. Wij bieden de
mogelijkheden en de deelnemers
bepalen zelf wat ze willen. Zelfs de
mensen die alleen maar komen voor
de gezelligheid zijn welkom. Maar
vrijwel iedereen komt toch om samen
wat te doen op zo’n avond. Het aanbod is breed. Er kunnen gezelschapsspelletjes gedaan worden of er kan
geschilderd of geknutseld worden. De
schilderlessen zijn altijd heel populair.
Ook muziek maken is heel gewild.”
Voor het onderdeel muziek heeft de
Stichting een beroepskracht beschikbaar die een aangepast programma
heeft ontwikkeld. Er wordt gezongen,
er worden instrumenten bespeeld en
er wordt een dansje gemaakt.
“Je kunt zo’n programma niet te
zwaar maken,” zegt Angela. ‘We
proberen een goede mix te vinden
van ontspanning en educatie. Zo heeft
Bas Bakker gedurende zes weken
een cursus zelfverdediging verzorgd.
We zijn ook nog een tijd bezig geweest met eenvoudige computerlessen. Maar dat werd te ingewikkeld en
dat hebben we weer laten schieten.

In januari gaan we weer van start
met EHBO lessen. Af en toe organiseren we ook kookcursussen. Om de
cursussen voor de deelnemers nog
een extra dimensie te geven krijgen
ze na afloop een certificaat. Daar
zijn ze dan altijd wel erg trots op. We
hebben hier ook de mogelijkheid om
tafelbiljart te spelen of koersbal. Toen
we met darten wilden starten zijn we
bij café Sens op bezoek gegaan. Daar
vonden we een darter die ons wel
wilde helpen om onze mensen darten
te leren. Hij is inmiddels toegetreden
tot onze groep vrijwilligers. Af en toe
doen we ook iets met de brandweer
of de ambulancedienst.”
Vrijwilligers
Angela maakt deel uit van het
bestuur van de stichting. Ze is de
coördinator van Soos De Cirkel en
is ook het aanspreekpunt voor de
vrijwilligers. Angela: “We hebben
momenteel een leuk team van acht
heel gemotiveerde vrijwilligers. Zij
zorgen voor een goed verloop van de
soosavonden en voor de begeleiding
van de deelnemers. We hebben jarenlang in Het Prinsenhuis in Mijdrecht
gezeten. Daar hadden we onze
vaste ruimte. Toen we daar twee jaar
geleden weg moesten zijn we naar
de Willisstee verhuisd. Daar huren
we de ruimte uiteraard alleen voor
de soosavonden op dinsdagavond. Dat
betekent ook dat we elke dinsdag al-

De Hypotheekshop opent deuren tijdens Open Huizen Dag
Op 1 oktober 2011 organiseert de NVM tussen 11.00 en 15.00 uur de Open Huizen Dag. Woningzoekenden
kunnen zo verschillende te koop staande huizen bezichtigen. Om hen tegemoet te komen opent De Hypotheekshop in Mijdrecht deze zaterdag haar deuren. Tijdens het gratis oriëntatiegesprek krijgen bezoekers
inzicht in de verschillende ondersteunende maatregelen zoals de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook
wordt berekend welk bedrag er maximaal geleend kan worden en welke uitgave verantwoord is bij het huidige bestedingspatroon.
Veel keus en lage rente
Frans Claessens, hypotheek adviseur van De Hypotheekshop in
Mijdrecht: “Het gaat morgen een
drukke dag worden. Er zijn op dit
moment namelijk veel woningen
beschikbaar en de rente is voor
woningzoekenden momenteel nog
steeds erg gunstig. Ook de verlaagde overdrachtsbelasting biedt
mooie kansen. Door vooraf met een
adviseur te praten, weten bezoekers
van de Open Huizen Dag precies
wat hun mogelijkheden zijn. Op
deze manier gaan woningzoekenden beter uitgerust op pad en komt
de aankoop van het droomhuis
een stuk dichterbij. Het is wellicht
verstandig om vóóraf een bezoek
te brengen aan De Hypotheekshop
om de financiële mogelijkheden te
checken.”

De Hypotheekshop
De Hypotheekshop is de grootste,
financiële adviesketen, waar iedereen terecht kan voor een duidelijk
verhaal over hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Voor nu én
voor de toekomst.

De Hypotheekshop geeft ongekleurd advies en is niet gebonden
aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële
instelling.

Frans Claessens verwacht veel belangstellenden morgen.

Een aantal vrijwilligers; v.l.n.r. Jopie, Map, Gerda, Angela en Joke.

les klaar moeten zetten en na afloop
alles weer opruimen en opbergen. We
zijn er dan ook meestal al een uur
voor de soos begint. De deelnemers
komen vanaf half acht binnen, maken
een babbeltje en drinken koffie of
thee. Van acht tot half negen is er dan
een eerste ronde activiteiten of cursus. Vervolgens is er een half uurtje
pauze, waar men weer gezellig met
elkaar kan kletsen en daarna doen
we nog een halfuurtje activiteiten of
cursus. Om half tien sluiten we af. Het
enthousiasme van onze deelnemers
is voor ons telkens weer een enorme
stimulans.”
De playbackshow
Een van de hoogtepunten bij Soos De
Cirkel is de playbackshow. Angela:
“We doen dat in De Meijert en dat
is dan met zo’n vijfhonderd toeschouwers elke keer weer volle bak. Het is
een hele klus om het te organiseren

foto patrick hesse

en ook vanwege de kosten doen we
het daarom maar één keer per twee
jaar.”
Al zes jaar is er ook een groot
kerstdiner, dat gesponsord wordt door
de Rotary. De Stichting ontvangt een
subsidie van de gemeente en is voortdurend op zoek naar sponsors om het
budget op peil te houden. De deelnemers betalen zelf ook een bijdrage
voor de soosavonden. Angela vertelt
dat mensen die het bestuur willen
komen versterken welkom zijn. “De
Stichting heeft nog geen website, dus
als er iemand is die ons daarmee kan
komen helpen dan houden we ons
aanbevolen,”zegt Angela.

Voor vragen of nadere informatie over
de stichting of de soos kan men altijd
terecht bij Angela van Adrichem, telefoon
0297 593 545 of 0623937815. Een mailtje
sturen kan ook: adrichem.74@tiscali.nl.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Ervaar jezelf met een steen

Corinne Bredemeijer is beeldhouwster
Emoties leggen in een steen. Het klinkt onwerkelijk, maar als je er voor openstaat werkt het. Zo ondervond
Corinne Bredemeijer. Al jaren maakt ze vol passie de prachtigste beelden. Toen haar man in 2007 voor zijn
oldtimer een garage kocht, besloot Corinne op de bovenverdieping een atelier te beginnen. Met dit atelier
Van Steen naar Beeld op het industrieterrein in Mijdrecht veranderde haar hobby in haar beroep. Toch kan
ze nog steeds in haar vrije tijd van het beeldhouwen genieten. Corinne: “Het atelier gebruik ik voor cursussen en workshops. Zelf beeldhouw ik buiten het atelier bij verschillende professionele beeldhouwers. Dan
kan ik me heerlijk ontspannen en is het weer echt een hobby.”
In 2005 kwam Corinne voor het
eerst in aanraking met het beeldhouwen. Corinne: “Ik zag een
advertentie in de krant voor een
workshop en was direct enthousiast.
Al bij de eerste les had de steen
me te pakken. De lessen waren zo
mooi, boeiend en leerzaam dat ik
gefascineerd raakte. Ik leerde dat
voelen erg belangrijk is bij deze
hobby. Elke steen pak ik op gevoel.
Als de steen mij niet aanspreekt,
dan wordt het ook niets. Zelf werk
ik het liefst met zachtere steensoorten zoals speksteen. Harde stenen
zijn bewerkelijker en spreken mij
minder aan.” Dat de steen belangrijk is, merkt Corinne ook in haar
lessen. Elke steen heeft zijn eigen
vorm, structuur en kleur. Corinne:
“Volwassenen zijn daar een stuk
kieskeuriger in dan kinderen. Ze
moeten echt een ‘feeling’ met een
steen hebben. Als dat gevoel er eenmaal is, dan gaat de rest vanzelf.
De één laat zich helemaal gaan en
begint enthousiast te beitelen, de
ander begint wat rustiger. Maar
bij iedereen wordt het een werk
dat bij hen past. Je legt er veel van
je eigen karakter in en dat is heel
bijzonder om te zien.”
Emotioneel proces
Hoewel beeldhouwen voor veel

mensen een vorm van ontspanning is, zit er volgens Corinne ook
een therapeutische basis achter.
Corinne: “Het is een verdiepend
proces en kan in sommige gevallen
veel met je doen. Een goed voorbeeld is het werk ‘Tears in Heaven’
dat ik onlangs gemaakt heb. Het begon met het thema ‘moederschap’.
Na verloop van tijd veranderde het
thema en speelde de zin ‘Tears in
Heaven’ (de song van Eric Clapton,
–Red.) vaak in mijn hoofd. Er kwam
een emotie boven die te maken
heeft met het gezin waar ik uitkom.
Een ander belangrijk beeld is ‘Twee
gezichten’. Dat is het eerste beeld
dat ik gemaakt heb. Hierin zie ik
mijn twee gezichten: een kinderlijk
gezicht en een volwassen gezicht.
Soms is een beeld ook een afsluiting van een periode. Mijn man en
ik hebben drie zonen die allen op
zichzelf wonen. Toen de oudste zoon
het huis uitging, heb ik een beeld
voor hem gemaakt. Dit beeld heeft
een wiegende vorm, hij is toch de
eerste bij wie ik het moederschap
beleefd heb. De tweede zoon heeft
zelf een ontwerp gemaakt geïnspireerd op het werk van een bekende
architect. Het heeft de vorm van
een oog waarbij de ene kant ruw is
(mijn favoriete kant) en de andere
kant strak en moderner (zijn favo-

riete kant). De jongste zoon is net
uit huis en heeft nog geen ruimte
voor een beeld. De emoties rondom
en na de tijd dat ik borstkanker heb
gehad, heb ik afgesloten met het
werken aan een steen. Dit beeld
heet vanzelfsprekend ook ‘borstkanker’. Vaak is het hakken en genieten, maar als je met emoties werkt,
is het ook dynamisch en zelfs een
beetje knokken. Ik ben een prater,
maar niet elke emotie kun je uiten
met woorden. Soms heb je daar
een creatiever proces voor nodig.
Beeldhouwen heeft mij daar enorm
bij geholpen.”
Exposities
Op haar website zijn foto’s van haar
beelden te bekijken. Soms zijn
haar beelden ook toegankelijk voor
publiek. Vorige jaar zomer hield
Corinne een expositie in het Zuwe
Hofpoort Ziekenhuis in Woerden.
Corinne vertelt: “Dit ziekenhuis
stelt een ruimte beschikbaar voor
tentoonstellingen van kunstenaars.
Ik ben geopereerd in dit ziekenhuis
en vond het daarom erg mooi om
juist daar te exposeren. Ik was
weer in hetzelfde gebouw, maar
met een totaal andere reden. Ik
was nu veel sterker. Ik had wat
beelden van cursisten meegenomen
en natuurlijk mijn eigen werk. Hier-

Corinne Bredemeijer “Niet elke emotie kun je uiten met woorden; soms is een
creatiever proces nodig. Beeldhouwen helpt mij daar enorm bij.			
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bij was goed te zien hoe divers mijn
werk is. Toch heb ik wel een eigen
stijl, maar ik vind het moeilijk deze
te definiëren. Ik werk erg op gevoel
en maak graag glooiende lijnen.
Het is abstract en bevat vaak een
contrast van ruw en glad. Ruimte is
voor mij ook belangrijk. Naast de
expositie in het Hofpoort heb ik ook
een keer meegedaan met een Open
Huis in Waverveen. De eigenaresse
wilde het Open Huis combineren
met een kunstzinnige activiteit. Op
de eerste verdieping kon iedereen
beeldhouwen en beneden werden
beelden van amateurs verkocht.”
Hoewel Corinne trots is op haar
werk kan ze er ook goed afstand
van doen. Corinne: “Soms verkoop
ik een beeld of ik geef het weg. Het
komt wel eens voor dat een beeld
doorgegeven wordt. De Reizende
Madonna bijvoorbeeld had een
plekje tijdens de rouwdienst van

een dierbare tante. De Madonna
ging vervolgens naar haar man en
nadat hij was overleden kwam zij
weer terug in mijn atelier. Binnenkort vertrekt ze weer naar
het gasthuis van het Antonie van
Leeuwenhoek ziekenhuis. Beelden roepen verschillende emoties
op, daarom kan ik het ene beeld
makkelijk weggeven of verkopen,
maar twee beelden kan ik niet laten
gaan. ‘De twee gezichten’ en ‘Borstkanker’ zullen altijd bij mij blijven.
Die zijn te persoonlijk, dat zijn mijn
emoties.”
Wilt u ook eens het beeldhouwen
beleven, kijk dan op de site
www.vansteentotbeeld.nl.
Corinne geeft workshops en
cursussen voor volwassenen, jeugd
en gemengde groepen.

De Klimboom bezoekt bruidsmodezaak
Elke drie jaar krijg ik een oproep
i.v.m. één van mijn registraties
voor de verzekering. Deze maand
ging het om ontharingstechnieken. Ik vind het toch altijd weer
een spannende dag. Ook al heb ik
mijn diploma al sinds 1992, een
toetsing van bekwaamheid afleggen waarbij iemand letterlijk over
je schouders hangt om mee te
kijken, geeft toch een raar gevoel.
Maar het moet en… ik vind het
ook goed. Tegenwoordig is mijn
beroep één van de zogeheten ‘vrije
beroepen’. Dit houdt in dat iedereen
een schoonheidssalon kan beginnen,
zonder daar ooit een opleiding voor
te hebben afgerond. Een slechte
zaak, zo vinden de echte specialistes. Want een huid is een levend
orgaan en zeker iets om zuinig op
te zijn! Gelukkig hebben wij een
brancheorganisatie (ANBOS), waar
alleen erkende gediplomeerde
schoonheidsspecialistes zich bij aan
kunnen sluiten.

BEAUTYSALON
SALON VOOR PROFESSIONELE HUIDVERBETERING

zijn tegenwoordig erg in trek. Je
kunt tegenwoordig geen tijdschrift/
krant meer openslaan, of er staat
wel een artikel of advertentie over
in. Het resultaat van een Laser/IPL
behandeling hangt (naast de kennis
van de specialist) ook af van de
kwaliteit van het apparaat. En hier is
echt heel veel verschil in. Afgelopen
weekend was er voor ons weer een
vakbeurs. Vele leveranciers prezen
hun apparatuur aan. Maar bij doorvragen, bleken er een aantal echte
verkopers te zijn en geen kenners
van de huid en al zeker niet van de
Laser/IPL techniek.
U weet inmiddels dat mijn beroep
een ‘vrij beroep’ is. Dus als een willekeurig iemand bij zo’n leverancier
een apparaat koopt, hoef je als consument niet blij te zijn. Want na een
inscholing van maximaal één dag,
wordt de consument vrolijk behandeld voor een vaak hele goedkope
prijs. Maar of de consument na af-

loop nog steeds vrolijk is? Want stelt
u zich eens voor dat er iets gebeurt,
wat dan? Degene die de behandeling
heeft uitgevoerd is niet bekwaam,
dus ook niet verzekerd! De gevolgen
kunt u wel raden.
Gelukkig zijn er voldoende echte
specialistes. Hier kunt u de komende
maanden weer terecht als u uw
donkere gezichts- en/of lichaamshaar
wilt verwijderen. De winterperiode is
namelijk de meest geschikte periode.
Hoe blanker de huid en hoe donkerder de haren, hoe beter de Laser/
IPL werkt. En wat betreft grijze en
witte haren? Die kunnen het beste
worden verwijderd d.m.v. elektrisch
epileren.

BEAUTY
‘Ontharingstechnieken’ houdt in
dat de specialist bekwaam is in
elektrisch epileren en Laser/IPL
ontharing. Vooral de laatste twee

Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverbetering
Hofland 4, 3641 GE Mijdrecht
www.perine.nl
Tel. 0297-273121

In het kader van het maandthema 'trouwen', heeft een groepje meiden van
de buitenschoolse opvang (BSO) ’t Vlot van De Klimboom in Mijdrecht
samen met een pedagogisch medewerkster een echte bruidsmodewinkel
bezocht.
Eind augustus trouwde een pedagogisch medewerkster van De
Klimboom en een andere collega is
halverwege september getrouwd.
Het thema trouwen leeft zeer
onder de kinderen. Zij hebben
de hele maand allerlei activiteiten aangeboden gekregen die
met trouwen te maken hadden.
Er staat een tafel vol boeken
uit de bibliotheek, een zelfgemaakte wensboom van hout, een
trouwmuseum met allerlei foto’s
van ouders en medewerkers die
getrouwd zijn en er hangen vijf
echte trouwjurken. Een bezoek
aan bruidsmodezaak Giovanna
in Mijdrecht maakte dit thema
compleet. De kinderen die de
winkel bezochten hadden van te
voren zelf vragen bedacht, zoals
Bestaan er alleen maar witte
trouwjurken? Welke jurk is het
duurste? Hebben alle jurken een
sleep of mouwen? De kinderen kregen een kroontje op en
eentje mocht zelfs een echte

bruidsmeisjesjurk aan! De kinderen,
vonden dit bezoek bijzonder en het
thema ontzettend leuk. Nu nog even
wachten tot ze zelf mogen trouwen!
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Door Michael Reuling

Honda S2000

Klassieker van de toekomst deel 2
Vorige week had ik het over de Jaguar XK8, een klassieker van de toekomst. Een grote sportieve bolide met veel luxe. Maar net als bij het
huidige aanbod van klassiekers, heb je luxe voertuigen (Jaguar E-Type,
Mercedes SL) en sportieve kleinere rasechte sportauto’s (MG B, Austin
Healey, Lotus Elan). De Honda S2000 valt in de laatste categorie en
kan ook betiteld worden als klassieker van de toekomst.
De S2000 is een absolute sportauto en een icoon voor het merk
Honda. Ingenieurs ontwikkelden de
sportwagen ter ere van het 50 jarig
bestaan van het merk. De S2000 is
dan ook bedoeld als showcase van
wat het merk te bieden heeft. Een
auto voor liefhebbers van het pure
autorijden. De afmetingen van de
S2000 zijn lekker compact, zodat
je echt kunt gooien en smijten met
deze cabrio. Instappen is lastig
voor iets minder lenige mensen.
Ook lange mensen moeten even
een handige manier vinden om in
te stappen. Met de kap omlaag
gaat dat iets makkelijker. Zoals het
hoort bij een roadster lig je onderuit gezakt, zo laag zelfs, dat je het
gevoel hebt met je achterwerk over
het asfalt te schuren. En dat maakt
de sensatie alleen maar beter! Je
voelt precies wat deze roadster
doet zodra je het stuur draait. De
feedback is zo precies dat je zelfs
op de rotonde de scheidingen tussen
de wegmarkeringen kunt tellen.
Na het omdraaien van de sleutel en
een druk op de knalrode startknop
komt onder de motorkap van deze

R E C T I F I C A T I E

Ooit een Jaguar gezien die zo zuinig
is? Wij niet. Het verbruik van de XK
Coupé, die vorige week op deze pagina stond, ligt in werkelijkheid dan
ook op 1 op 8,8 / 11,3 l/100km. Dat is
wel wat anders dan de 1 op 20,8..

Silverstone Metallic bolide de viercilinder 2.0i VTEC motor, die ruim
240 pk levert, tot leven. Zoals bij
alle sportieve modellen van Honda,
is de VTEC in de S2000 een hoogtoerige machine. Als je in de S2000
op het geluid van de motor rijdt, haal
je er niet het maximale uit. Bij 6000
toeren denk je dat je het maximale
eruit hebt gehaald, maar als je op
de toerenteller let, zie je dat je door
kunt blazen tot 9000 toeren. En
pas als je doorzet gaat de S2000 er
écht vandoor! Rond de 7000 toeren
krijg je een duw in je rug, die zo
verslavend is dat dit direct verklaart
waarom de S2000 zo populair is
onder fanatieke rijders. Uiteraard
wordt de roadster op de achterwielen aangedreven en is het model
voorzien van een sperdifferentieel.
Kort door de bocht betekent een nog
sportiever rijgedrag en een mogelijkheid om het maximale te halen
uit dit scheurijzer. Schakelen gaat
met een handgeschakelde zesbak.
De pook is lekker kort, waarmee je
houterig, maar zeer precies schakelt.
Het geluid van 7000 tot 9000 toeren, de duw in je rug, de wind door
je haar; je snapt dat de S2000 één

en al sensatie is.
Praktisch is de S2000 ook. Je
beschikt over een ruime kofferbak
en uiteraard zitten er een aantal
luxe snufjes op dit model, zoals een
goede stereo, airco, lichtmetalen
velgen, een aftermarket alarmsysteem en een recent vernieuwd
elektrisch bedienbare stoffen kap.
De lage instap zou een praktisch
bezwaar kunnen zijn, maar wie een
mooie auto wil rijden, moet pijn
lijden, om het spreekwoord maar
een beetje te verdraaien. Drempels
neemt de bolide ook met gemak.
Het verbruik licht echter wel iets
hoger dan een gemiddelde huis, tuin
en keuken wagen. Met 1 op 10 zul
je regelmatig bij de pomp staan,
maar realiseer je je dat elke druppel benzine je dikke pret oplevert.
En dan komt nu het mooie gedeelte.
Deze specifieke S2000 staat in
Mijdrecht voor € 19.900,- in de
showroom. Je hebt dan een sportwagen met ruim 105.000 kilometer op de teller, maar die, Honda
kennende, verder weinig problemen
zal opleveren. De VTEC motoren
van Honda zijn namelijk bijna niet
kapot te krijgen.

Automotive-Centre Van Nieuwkerk
Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
Telefoon: 0297-281708
Website: www.vannieuwkerk.nl
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Honda S2000

Gereden versie: Honda S2000
2.0i VTEC
Vermogen: 240 pk
0-100: 6,2 s
Top: 241 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 10,1 /
9,9 l/100km

Prijs gereden model:
€ 19.900,Alternatieven:
Audi TT, BMW Z3, Mazda MX5,
Mazda RX8, Toyota MR2

Fiat 500 Club bij Autobedrijf Kooyman
Zaterdag 1 oktober is het leuk om een bezoekje te brengen aan Autobedrijf
Kooyman Vinkeveen. Op deze dag heeft de Fiat 500 Club (je weet wel, die
oude leuke rugzakjes) een technische dag gepland staan, om al hun leden
gratis hun autootje te laten inspecteren.
Er zal een verscheidenheid aan varianten van dit model te zien zijn! Autobedrijf Kooyman is te vinden aan de Demmerik 26 in Vinkeveen.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Testrijders gezocht!

Triumph Demodagen bij Roké Motors
Op 7 en 8 oktober staat de Union Jack fier in top, want op deze twee dagen staat Roké Motors volledig in het
tekenvan de Britse trots op motorgebied: het merk Triumph.
Op deze pagina heb ik zo'n beetje elk
model van dit Engelse merk besproken aan de hand van diverse rijimpressies en heb ik afgelopen Pinksteren een Tigger XC voor een lang
weekend meegenomen om te sturen
in de Duitse Eifel. Vaak word ik aangesproken over deze wereldbaan en
soms wordt er dan gekscherend opgemerkt, dat wanneer ik een keer niet
kan de persoon in kwestie graag mijn
plaats wil innemen. Voor diegenen
heb ik goed nieuws: dit is op 7 en 8
oktober mo-

gelijk bij Roké! Op deze dagen heeft
Aad Kentrop namelijk zo’n beetje
alle modellen als demofiets staan, en
kan er dus naar hartenlust worden
getest. Maar misschien wel het allermooiste is, dat deze demofietsen
tegen zeer scherpe prijzen worden
verkocht; nieuwe fietsen gewoon met
2 jaar fabrieksgarantie en een zeer
lage kilometerstand. Het gaat hier
niet bepaald om de minste modellen
van het wereldmerk Triumph. Zeker
vijftien motorfietsen
staan klaar

om gereden te worden en voor zeer
scherpe prijzen van eigenaar te wisselen. Een kleine greep: een Tiger
800 voor 8.890 euro, een 800XC
voor 9.990 euro, een Daytona 675
R voor 11.990, een Rocket Roadster
voor 15.990, enz, enz.
Ook stunt Roké Motors op deze
demodagen met 19% korting op
hun kleding. Gewoon belastingvrij motorkleding shoppen aan de
Ondernemingsweg 9. Wilt u ook eens
proeven aan de geweldige motorfietsen van Triumph, dan adviseer ik u
op een van deze dagen naar Roké te
gaan om eens te ervaren hoe het is
om Triumph motoren te testen. Ik
weet nu al dat mijn baan dan nóg
begerenswaardiger wordt!
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297285218

www.roke.nl

7 EN 8 OKTOBER SPECTACULAIRE TRIUMPH
DEMODAGEN BIJ ROKÉ MOTORS IN MIJDRECHT
TAX FRSEAELE
K LE D I N G
19%

© Triumph Motorcycles. Alle rechten voorbehouden.

-

OP DEZE DAGEN KUNT U NIET ALLEEN RIJDEN OP ONZE TRIUMPH 2011 DEMO’S, OOK STAAN ZE IN DE VERKOOP TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
NOG NIET COMPLEET VOOR DE WINTER? KOM DAN TAX FREE SHOPPEN IN ONZE KLEDING CORNER.
DE VOLGENDE DEMO’S GAAN IN DE VERKOOP: TIGER 800 ABS, TIGER 1050SE, TRIUMPH STREET TRIPLE R (2X), THRUXTON, THUNDERBIRD STORM, BONNEVILLE, DAYTONA 675R, AMERICA EN SPRINT GT (2X)
ROKÉ MOTORS
Ondernemingsweg 9 | 3641 RZ Mijdrecht
T +32 (0)297 285 218
E mijdrecht@roke.nl www.roke.nl

Maandag : 13.30 - 18.00
Dinsdag t/m Vrijdag : 9.00 - 18.00
Zaterdag : 9.00 - 17.00
Vrijdag koopavond : 19.00 - 21.00
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 39

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

Zweeds raadsel week 39
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Oplossing puzzels week 38
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DANKZEGGEN
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