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Wilnisser Robbe nu hoogvlieger
Afgelopen woensdag mocht Robbe van der Hoek uit Wilnis voor één dag piloot zijn vanaf vliegveld Lelystad. Dit werd mogelijk
gemaakt door de Stichting Hoogvliegers. Deze stichting laat zieke en gehandicapte kinderen van 6 tot en met 16 jaar zelf vliegen.
Woensdag was Robbe voor één dag piloot. Robbe is 7 jaar en heeft sinds een half jaar diabetes type 1. Robbe's lichaam maakt zelf
geen insuline meer aan en daarom krijgt hij 24 uur per dag insuline toegediend door middel van een insulinepomp. Daarnaast moet
Robbe zo'n zes keer per dag zijn bloedsuiker meten door middel van prikjes in zijn vingertoppen. Het was een onvergetelijke belevenis toen Robbe zelf mocht vliegen over het Dolfinarium, Walibi en een groot deel van Flevoland. Eenmaal geland kreeg Robbe het
Hoogvlieger piloot vliegbrevetbewijs van bevoegdheid uitgereikt. Kijk voor meer informatie op www.stichtinghoogvliegers.nl.

RTV Ronde Venen van start op 1 september a.s.
Midpoint FM & TV en Rosa FM/TV hebben de fusiebespreking afgerond. Per 1 september aanstaande gaan
de omroepen samen verder als RTV Ronde Venen. Dinsdagavond was de laatste bijeenkomst van beide
organisaties met alle medewerkers om de fusiebesprekingen af te ronden. Tijdens de bijeenkomst werden
ook de nieuwe bestuursleden voorgesteld. Manja van Buul wordt de nieuwe voorzitter van RTV Ronde
Venen en Joss Siebers wordt secretaris. Het was nog niet mogelijk om de nieuwe penningmeester voor
te stellen, maar ook hier verwacht men er spoedig uit te zijn.
Behalve RTV Ronde Venen is er
ook een facilitaire stichting opgezet. Richard Mossink is voorzitter
van deze stichting en Theo Paul
Meijer is secretaris van deze
stichting. De beide besturen maar
ook de medewerkers zijn blij dat
de fusiebesprekingen achter de rug
zijn. Het was niet altijd
eenvoudig maar inmiddels is iedereen er van
overtuigd dat men samen
sterker voor de dag kan
komen.

nieuws uit De Ronde Venen en de
beste muziek, is te horen via 105.6
en 107.6 FM en te zien bij Ziggo
op kanaal 41 en UPC S14+.
Op de hoogte blijven kan ook via de
website www.rtvrondevenen.nl
of Twitter: @rtvrondevenen

RTV Ronde Venen brengt
actueel onafhankelijk

Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN
LUTZ.nl

Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!

ALLES -70% !!!
T/M DONDERDAG 30 AUGUSTUS

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

www.strooppot.nl

Strooppot_Ad GV 50x63mm (Zaal 1).indd 1

LAATSTE WEEK SALE

19-08-09 13:59

ZIE LUTZ.NL VOOR MEER INFO

Op 1 september is de officiële
lancering van de omroep. Om 12.00
uur zal burgemeester Maarten
Divendal het station lanceren.
Aansluitend wordt er drie uur lang
live radio en TV vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht gemaakt .
Om 15.00 uur wordt er overgeschakeld naar Abcoude om live
de laatste middag van de
Abcouder Feestweek mee te
maken.
Iedereen is uiteraard van
harte welkom om kennis
te komen maken met de
nieuwe omroep!

Staat je rente
nu vast?
Voorkom hoge lasten
in de toekomst!
KOM LANGS VOOR GRATIS
HYPOTHEEKCHECK!

Hofland 19
Mijdrecht, (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL
Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Toe aan iets creatiefs? Kom snel naar
www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl

Bij Jachthaven De Wilgenhoek worden 18 recreatieappartementen gerealiseerd. De 3-kamer appartementen
op de eerste tot en met de derde verdieping, variëren
tussen de ca. 73m2 en ca. 80 m2 en zijn voorzien van
royale buitenruimten. Tevens beschikken alle appartementen over een parkeerplaats en ligplaats.

vanaf €285.000,- VON

Met een fantastisch uitzicht over
de Vinkeveense plassen!
WWW.DEWILGENHOEK.COM

T 0297 - 263 263
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Nieuwe kadernota impuls voor sport- en beweegsector
Het college van burgemeester en wethouders heeft 21 augustus 2012
met de kadernota ‘Samen sport en bewegen verbinden en versterken’
de kaders voor een nieuw sport- en beweegbeleid vastgesteld. Deze
kadernota legt het college ter besluitvorming voor aan de raad. Naar
verwachting behandelt de raad deze nota tijdens de raadsvergadering
van 20 september 2012.

in zijn, te weten het verzorgen van
trainingen en wedstrijden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat
De Ronde Venen verdeeld over de
verschillende kernen goed onderhouden sport- en beweegaccommodaties heeft die geschikt zijn voor
sportbeoefening via sportverenigingen. Er worden daarvoor nieuwe
afspraken gemaakt tussen verenigingen/stichtingen en de gemeente
over realiseren, vervangen, onderhouden en exploiteren van binnenen buitensportaccommodaties. In
De Ronde Venen wordt gewerkt
met een meerjaren onderhoud- en
investeringsplanning voor het in
stand houden van de binnen- en
buitensportaccommodaties, waarbij
de financiële consequenties zijn geborgd in de meerjarenbegrotingen
van de verantwoordelijken.

In de kadernota ‘Samen sport en
bewegen verbinden en versterken’
staan de gemeentelijke ambities op
het gebied van sport en bewegen
voor de periode 2013 – 2016. Deze
kadernota is tot stand gekomen
na intensief overleg met een groot
aantal betrokken partijen. “Alleen
als we zaken wezenlijk anders aanpakken, kunnen we onze ambities
waarmaken in deze tijd waarin er
vanuit de gemeente minder geld
beschikbaar is. Een andere werkwijze dus, maar, er zijn ook kansen
om nieuwe geldstromen aan te
trekken en doelmatiger te gaan
werken door de sportsector anders
te organiseren. Dit betekent dat we
meer vragen van onze inwoners en
dat daar een kleinere rol van de
gemeente tegenover staat”, aldus
David Moolenburgh, wethouder
Sport.

overleg met betrokkenen uit de
sport- en beweegsector omgezet in
een concreet uitvoeringsplan.

Moolenburgh vervolgt: “Insteek is
om met de sport- en beweegsector
ons mooie sportklimaat zo veel
mogelijk behouden voor nu en voor
de toekomst. Hiervoor gaat de
gemeente de aankomende jaren
werken aan het verbinden van
organisaties en initiatieven op het
gebied van sport, bewegen en gezondheid. En als ieder zijn eigen rol
en verantwoordelijkheid neemt, heb
ik er vertrouwen in dat De Ronde
Venen de actieve sportgemeente
blijft, die ze nu al is.”

Gemeente sluit henneppanden

Ambities
In de kadernota staan zestien
ambities verdeeld over vijf onderwerpen, te weten: sportaccommodaties (1), sportverenigingen en
sportstimulering (2), bewegen en
gezondheid (3), maatschappelijke
verbondenheid (4) en organisatorische randvoorwaarden (5). In deze
ambities zit de inbreng verwerkt uit
de sport- en beweegsector. Zonder
het enthousiasme, de kennis en de
kunde van deze sportliefhebbers
was de kadernota niet tot stand
gekomen. De ambities worden na
besluitvorming in de raad in nauw

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 25 augustus
• Autocross Abcoude
• Film aan de Plas, Eiland 1 		
Vinkeveen
• 70's & 80's Party Open Air,
Mijdrecht
• Abcouder feestweek
Zondag 26 augustus
• Fietstocht door Het Groene Hart,
HSV De Hoef
• Concert Harmonie en friends, 		
Abcoudermeer, Abcoude
• Herdenkings fietstocht Kippie, Wilnis
• Abcouder feestweek
• Quadtocht in regio, Herenweg 282,
Wilnis
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Toekomstperspectief
Sport en bewegen is goed voor
mensen. De gemeente wil met de
sector bereiken dat inwoners van
De Ronde Venen op laagdrempelige wijze gestimuleerd worden te
sport en/of te bewegen. Maar sport
is ook goed voor de samenleving.
In een tijd waarin andere maatschappelijke instellingen te maken
hebben met minder belangstelling,
stijgt jaarlijks het aantal leden
van sportverenigingen. Dit biedt
kansen om sportverenigingen een
prominente plaats te laten innemen
als maatschappelijk bindmiddel.
Sportverenigingen worden daarom
gestimuleerd te doen waar ze goed

Op dinsdag 21 augustus heeft de
poltie in opdracht van burgemeester Maarten Divendal de panden
op de Constructieweg 96 N en 96
P in Mijdrecht gesloten. Reden is
de aanwezigheid van de (grote)
hoeveelheden gedroogde henneptoppen en hasjiesj (in 96 N) en
hennepstekken en hennepplanten
(in 96 P). In het belang van de
openbare orde heeft de burgemeester besloten gebruik te maken van
zijn bevoegdheid ex artikel 13b van
de Opiumwet en over te gaan tot
het opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van sluiting
van deze panden voor de duur van
zes maanden, met ingang van 21
augustus 2012.
Maarten Divendal: "Bij het aantreffen van dergelijke grote hoeveelheden softdrugs is de openbare orde
ernstig in het geding. Bovendien
wil ik hiermee een signaal afgeven
naar de directe omgeving (het
bedrijventerrein) dat dit soort activiteiten niet getolereerd worden."
Naar aanleiding van een melding
heeft de politie op woensdag 22 februari 2012 een inval gedaan in de
panden gelegen aan de Construc-

Vervolgproces
Nadat de gemeenteraad een besluit
heeft genomen over de kadernota
‘Samen sport en bewegen verbinden
en versterken’ (september 2012),
gaat de gemeente aan de slag

Als het kalf….

met de uitvoeringsnota sport- en
beweegbeleid 2013 - 2016. De
ambities die met de kadernota
worden vastgesteld, worden in
samenwerking met maatschappelijke organisaties uit het werkveld
van sport en bewegen vertaald in
uitvoeringsmaatregelen. De uitvoering is afgestemd op de wensen en
behoeften van de maatschappelijke
organisaties en de gemeentelijke
financiële kaders. De gemeente
gaat hiervoor in het najaar weer om
tafel met een vertegenwoordiging
uit het veld.

Foto van de ontruiming op 22 februari j.l.
tieweg 96 N en 96 P in Mijdrecht.
De politie stelde vast dat het pand
aan de Constructieweg 96 N was
ingericht als een hennepdrogerij. In
het pand trof de politie 98,92 kilo
hennep en 726 gram hasjiesj aan.
Deze verdovende middelen zijn in
beslag genomen. De politie constateerde verder dat het pand aan de
Constructieweg 96 P ingericht was
als een hennepkwekerij. In deze
kwekerij bevonden zich hennepplanten en aan een hennepkwekerij
gerelateerde producten die al
langere tijd in gebruik waren. De
politie baseert dit op hoeveelheid

aangetroffen gebruikte bloempotten, watervaten met kalkaanslag
en sterk verkleurde koolstoffilters.
Medewerkers van Stedin Netbeheer hebben geconstateerd dat de
stroom in het pand Constructieweg
96 P illegaal werd afgenomen.
Op grond van deze bevindingen en
het verdere strafrechtelijke onderzoek heeft de politie in juni een
bestuurlijke rapportage uitgebracht
aan de burgemeester. Op basis van
deze rapportage heeft hij besloten
tot sluiting over te gaan.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Industrieweg 15
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www.degroenevenen.nl
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Een aantal jaren heb ik met veel
plezier, gehuld in een oranje
hesje, de pannenkoek omhoog
geheven en kinderen geholpen
met oversteken. Klaaroveren
heet dat. De kinderen kennen je
na verloop van tijd. “He, ben je
jarig, ik zie het, wat een mooie
muts heb je op en wat ga je
trakteren?” Vaak kreeg je een
snoepje of een worteltje met
een stukje komkommer. Ik kon
dat jarenlang doen omdat ik in
de gelukkige omstandigheden
verkeerde mijn eigen tijd in te
kunnen delen. Eigenlijk vind ik
het klaaroveren een ouderlijke
verantwoordelijkheid. Net zoals
behulpzaam zijn bij de leesles,
het doen van klussen op school
en nog veel meer. Ik stond iedere
maand een weekend lang te
stencilen om de schoolkrant in
elkaar te kunnen sleutelen. Ik
ging mee op schoolreis en lag
’s avonds uitgeput op de bank te
slapen. Maar ik was wel heel
voldaan. Natuurlijk zat ik ook
in de ouderraad. We praatten
vanaf september of er tijdens de
Sinterklaasviering marsepein
of wortels in de vorm van een
stoomboot gesneden moesten
worden opgediend. Het schooljaar werd altijd afgesloten met
een barbeque en bijbehorend
cabaret. Ik bewaar daar goede
herinneringen aan. Ik vertel u
dit, niet omdat ik mijzelf op de
borst wil slaan dit alles gedaan
te hebben, nee het was meer dan
leuk. Dat wil ik u meegeven.
Ouders van nu komen daar niet
meer aan toe. Vaak werken
beiden en niet zelden is dat een
bittere noodzaak. Zeker als je
als gescheiden vrouw kinderen
te eten moet geven en opvoeden.
Niks geen koppie thee bij thuiskomst en je verhaal van de dag
kwijt kunnen.
Zelf zie ik het wel of niet betrokken kunnen of willen zijn bij een
stuk ontwikkeling van je kind als
een gemiste kans. Ik weet, het is
modern, je kind afzetten bij de
creche en haas-je-repje naar je
werk, is meer regel dan uitzondering. Maar het is zo jammer.
Je mist zoveel.
Tijdens mijn klaarover beurten
heb ik mij wel eens opgewonden.
Meer dan eens. De haas-je-repje
figuren reden met flinke snelheid
vanaf de brug richting oversteekplaats om daar op het laatste
moment met gierende remmen
stil te gaan staan. Of gewoon je
staande op het zebrapad met opgeheven pannenkoek te passeren.
Ze reden als het ware de vouwen
uit je pas gestreken broek.
Nu er geen klaarovers meer zijn
is het een kwestie van afwachten voordat er een kind op het
zebrapad wordt aangereden. Dan
vinden we vast wel de tijd een
stille tocht te organiseren en ach
en wee te roepen. Kent u het
spreekwoord, ‘als het kalf verdronken is dempt men de put’?
		
Luistervink
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Kort nieuws
De Ronde Venen

Horizon op
Midpoint FM
Zondag 26 augustus kunt u luisteren
naar het vierde deel van de serie van
acht uitzendingen met als titel ‘De
stem van de Roepende’.
Deel vier heeft als titel: ‘De christelijke gemeenschap als kruispunt’– ‘De
geloofsgemeenschap in een (post)
moderne tijd’. In deze moderne tijd
is het moeilijk de geloofwaardigheid
van de christelijke traditie duidelijk
te maken. Het gaat uiteindelijk om
geloofsbezinning. Aan de discussie
nemen deel;
Ds Gerbram Heek ( Veenhartkerk te
Mijdrecht) Anton van Hilten ( pastoraal medewerker PKN Uithoorn)
Henk Lamboo ( RK Mijdrecht/
Wilnis) Pastor Wim Vernooij ( RK
Vinkeveen) Gespreksleider is Henk
Oudshoorn. Zoals gebruikelijk vinden
de uitzendingen plaats op zondag van
9.00 tot 10.00 uur. Herhaling volgt
van 17.00 tot 18.00 uur. Horizon
valt te beluisteren bij radio Midpoint
kabel 101,9 FM of ether 105,6 FM.

Abcoude

Collectanten
gezocht
Geniet u met dit heerlijke weer ook
zo van een lekkere fietstocht of
uitgebreide wandeling, lekker zwemmen en sporten? Voor veel mensen
met een spierziekte is dat minder
vanzelfsprekend. Van 9 t/m 15 september vindt weer de jaarlijkse collecte plaats van het Prinses Beatrix
Fonds voor Spierziekten. We zijn op
zoek naar nieuwe collectanten voor
verschillende buurten en straten in
Abcoude. Loopt u graag een klein
rondje door uw eigen straat of liever
een wat grotere op onbekender terrein? Alleen of gezellig samen met
uw kind? U bent van harte welkom!
Voor meer informatie en aanmelden
kunt u mailen: nicoline.smoor@lichtruimte.nl of anjoheijman@hetnet.nl.

DE GROENE VENEN

Social media presentatie bij
Dock 15 op 17 september

Maandagavond 17 september vindt
er weer een presentatie plaats
over social media bij Dock 15 in
Mijdrecht. Social media is een
veelgehoorde term, maar wat houdt
social media in, wat kan ik ermee
als persoon of bedrijf, moet ik er
iets mee doen, welke kanalen zijn
er en welke zet ik dan in?

A-side media een uitgebreide
presentatie over social media. Gedurende de presentatie vliegen er
veel do's & don'ts, tips en antwoorden door de zaal, aangevuld met
interessante voorbeelden en cases.
Uiteraard komen de belangrijkste
platforms, Facebook, Linkedin en
Twitter, uitgebreid aan bod.

Linkedin, Twitter, Facebook,
Google+, Yelp, Pinterest – het
rijtje social media wordt steeds
langer. Welke platforms moet je
nou gebruiken, en misschien nog
wel belangrijker: hoé moet je social
media gebruiken (en hoe vooral
niet). Tijdens de avond geven Youri
Lieberton en Michael Reuling van

De presentatie is bedoeld voor
beginners en gevorderden die nog
niet weten wat ze met social media
moeten doen. Deelname kost
€ 150,- (excl. BTW) per persoon,
inclusief borrel en hapjes. Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar receptie@dock15.nl.

Zomerfeest bij kinderdagverblijf
De Speelboerderij
Afgelopen zaterdag was het jaarlijkse zomerfeest bij kinderdagverblijf De
Speelboerderij voor de ouders en kinderen.
Er was van alles te doen, de kinderen konden geschminkt worden, er was
een clown, een springkussen, limonade, ijsjes en popcorn. De nieuwe buitenspeelplaats werd door de kinderen in gebruik genomen.

Open Dag Stichting Paraplu
Zaterdag 18 augustus was het een
warme zomerse dag en de Stichting 'Paraplu' organiseerde haar
jaarlijkse Open Dag in haar eigen
gebouw aan de Pieter Joostenlaan
in Wilnis. Het warme zonnige weer
was ook te merken in de twee zalen
met een vrolijke, gezellige stemming. Toch nog maakte een groot
aantal bezoekers van de gelegenheid gebruik om zich te laten informeren door de vele docenten en
spelleiders die tijdens het komende
activiteitenseizoen een cursus,
workshop, activiteit of dagtocht
verzorgen.
Na een voorzichtige start van de
Open Dag liepen de eerste bezoekers het gebouw binnen en zochten
de docent of spelleider van de
activiteit of cursus waarvoor be-

langstelling bestaat. Alle aanwezige
docenten en spelleiders waren
uitvoerig voorbereid en gedocumenteerd om op alle vragen en opmerkingen in te kunnen gaan. Daarvan
werd volop gebruik gemaakt, men
vermaakte zich overigens uitstekend en onder het genot van een
kopje koffie of thee werd vaak over
verschillende cursussen informatie
gevraagd. Velen besloten meteen
om zich in te schrijven, hetgeen resulteerde in vele tientallen nieuwe
deelnemers, zodanig zelfs dat een
aantal cursussen en activiteiten al
tijdens de Open Dag vol geboekt
werden. Er zijn nog plekken voor
een aantal cursussen. Voor informatie en inschrijving van deze cursussen kan men terecht op de website

www.stichtingparaplu.nl.

Frontale scooteraanrijding N201
Donderdagmorgen rond 6.15 uur
zijn er twee gewonden gevallen bij
een scooterongeluk langs de N201.
De scooterrijders reden ter hoogte
van de Shell in Mijdrecht toen een
van de scooters mogelijk een fietser
inhaalde. Hierbij kwam hij in aanraking met een tegemoetkomende
scooterrijder. Beide kwamen ten val
waarbij de scooterrijder die richting
Mijdrecht reed in de sloot terecht
kwam. De fietser is doorgereden.

Een wielrenner en twee automobilisten schoten de gewonden te hulp
en belde 112. De scooterrijders zijn
met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht.
Getuigen gezocht
De politie is op zoek naar getuigen
en/of de fietser die mogelijk ingehaald werd. U kunt bellen met de
politie via 0900 88 44

Abcoude/Baambrugge

Aanvragen
indienen bij
Rabobank

Verenigingen, stichtingen en instellingen uit Abcoude en Baambrugge
kunnen tot 7 september aanvragen
indienen bij het Rabobank Coöperatief Fonds voor een steuntje in de
rug. Het fonds kent meerdere malen
per jaar bijdragen toe aan projecten
die de samenleving ten goede komen.
In het verleden ontvingen diverse organisaties in Abcoude en Baambrugge al een donatie. Er is ruim 15.000
euro te verdelen en er is nog ruimte
voor aanvragen. Informatie over het
Rabobank Coöperatief Fonds is te
vinden op de website van de bank
www.rabobank.nl/amstelenvecht onder het kopje ‘Coöperatief Fonds’. De
eerstvolgende sluitingsdatum voor
het aanvragen van een bijdrage na 7
september is 1 januari 2013.

Nieuwe brandweerauto in
Vinkeveen
De brandweer van Vinkeveen heeft sinds vorige week een nieuwe brandweerauto. Dit speciale voertuig is de vervanging voor de oude vrachtwagen. De geavanceerde bestelbus is van alle gemakken voorzien en wordt
ook gebruikt om de boot mee te vervoeren. Op dit moment wordt al het
materieel overgezet en zijn de vrijwilligers aan het trainen met het voertuig. Wanneer dit afgerond is zal hij in gebruik genomen worden.		
						
foto peter bakker

foto peter bakker

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

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Vorige week donderdag is er brand uitgebroken bij recyclingsbedrijf Pothuizen aan
de N201 in Amstelhoek. Er was een grote zwarte rookwolk zichtbaar in de omgeving.
Er bleek afval in brand te staan achterop het terrein langs de busbaan. De brandweer
had het vuur binnen een half uur onder controle.		
foto peter bakker

Op de Gouwenstraat
in MIjdrecht zijn in de
nacht van zondag op
maandag twee auto's
uitgebrand. Een derde
auto liep brandschade
op. Toen agenten arriveerden stonden de
auto's in lichterlaaie.
Omwonenden hadden
een klap gehoord en
zagen direct daarop
vuur. Vlakbij de auto's
zagen zij drie jongens staan met mountainbikes. Een van hen
had een witte fiets en droeg een grijze of lichtblauwe polo.
Een van de jongens sprak een vreemde taal, mogelijk Pools.
Getuigen die meer weten, wordt verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900 - 88 44. Anoniem melden kan
ook via 0800 - 7000. 		
foto thijs van uden

Bij Beek & Geyn kinderopvang in Baambrugge genieten ze van het mooie weer. Ze
'werken' met de kinderen aan het thema zomer en daar hoort picknicken natuurlijk ook bij.

Op de N212 heeft zaterdamiddag rond 13.00 uur een ongeval plaatsgevonden waarbij
twee vrouwen lichtgewond raakten. Eén van hen is voor controle naar het ziekenhuis
vervoerd. Het ongeval vond plaats op de kruising met de Lange Meentweg, op exact
dezelfde plek als het dodelijk ongeluk van 15 augustus. Het ongeluk gebeurde toen
een 22-jarige bestuurster in volle vaart op haar voorligger botste, die stilstond om af
te slaan. De jonge vrouw is als voorzorg meegenomen naar het AMC in Amsterdam.
In de voorste auto zat een 49 jarige vrouw uit Oosterhout. Zij is met nekklachten
naar het UMC in Utrecht gebracht.			
foto thijs van uden

Maandagmiddag heeft de politie op de
Handelsweg in Mijdrecht twee hennepkwekerijen aangetroffen. De politie viel
beide panden binnen en bij een pand
bleek de meterkast ooit vlam gevat te
hebben. In beide panden, naast elkaar,
bleken 400 planten te staan. De kwekerijen zijn maandag door een speciaal
bedrijf geruimd. Het energiebedrijf heeft
de gasleiding afgesloten onder de grond
vanwege de brand die geweest was.
		
foto peter bakker

Woensdagmorgen heeft de brandweer een kat gered die al een
aantal dagen op het dak van een rijtjes woning aan de Rietvoorn
in Wilnis zat. De bewoners hadden al meerdere pogingen gedaan
om de kat van het dak te halen maar dit was niet gelukt. Het
baasje van de kat ging woensdagmorgen met de hoogwerker mee
omhoog en kon zo de kat vangen waarna hij weer veilig naar huis
kon. 				
foto's: peter bakker

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, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Kennismaken met aangepast sporten in De Ronde Venen

Maand van het Aangepast Sporten
in september
In september is het in de provincie Utrecht de Maand van het Aangepast Sporten
(MAS). Deze maand wordt door onder meer Sportservice Midden Nederland extra aandacht gegeven aan het aangepast sporten. De maand valt aan het begin van het sportseizoen, het perfecte moment om kennis te maken met diverse activiteiten en eventueel
lid te worden van een sportaanbieder. Ook staan er specialisten klaar om sport- en
beweegadvies te geven aan mensen met een beperking, autismespectrumstoornis en/of
chronische aandoening.
Paralympische Spelen
Van 29 augustus tot en met 9 september
vinden in Londen de Paralympische Spelen
plaats. Dit zijn de Olympische Spelen voor
mensen met een beperking. Dit inspireert
velen, maar helaas is sporten op zo’n hoog
niveau niet voor iedereen weggelegd. Sterker nog, een groot aantal mensen komt niet
aan de beweegnorm van 30 minuten per dag
matig intensief bewegen. Daar moet tijdens
de MAS verandering in komen.
Zelfvertrouwen
Veel mensen met een beperking, autismespectrumstoornis en/of chronische aandoening willen wel sporten, maar weten niet wat
hun mogelijkheden zijn en welke activiteiten
er in de buurt worden georganiseerd. Deze
doelgroep leert niet alleen grenzen kennen
en verleggen, ook werkt het met sport aan
de gezondheid, mentale weerbaarheid en
sociale vaardigheden. Daarmee wordt automatisch het zelfvertrouwen vergroot.
Activiteiten
Tijdens de MAS zijn er veel laagdrempelige

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

IJsclub Hou Streek organiseert fietstocht
door Het Groene Hart
IJsclub Hou Streek organiseert op zondag 26
augustus a.s. een fietstocht door het prachtige
Groene Hart. De jaarlijkse fietstocht is een
nieuw jasje gestoken, zo is er voor gekozen
om niet meer te puzzelen tijdens het fietsen.
De fietsroute is circa 35 kilometer lang door
het Groene Hart. Alle deelnemers krijgen
bij inschrijving een consumptiebon waarmee

Kippie Memorial
Zondag 26 augustus
wordt voor de eerste
keer een herdenkings
rit op de fiets gereden
voor de veel te vroeg
overleden sporter Kees
Jan Kroon uit Wilnis. Het
evenement heeft de naam Kippie Memorial
gekregen en heeft als startplaats de parkeer-

onderweg bij het gerenoveerde eetcafé
‘De Vergulde Zon’ in Nes a/d Amstel een consumptie kan worden gebruikt.
Mensen die mee willen fietsen kunnen tussen
11:00 - 13:00 uur inschrijven bij startplaats
voetbalvereniging HSV in De Hoef. Inschrijfgeld bedraagt €2,50 per persoon.

plaats van de begraafplaats Ringdijk 4 in
Wilnis. Aanvang is om 8.30 uur, de start is om
9.30 uur. In dit uur is er de mogelijkheid het
graf van Kees Jan te bezoeken en de familie
te spreken. Er zijn twee afstanden 100 km en
55 km met ervaren voor rijders en verschillende snelheden. Deelnemen is gratis maar
wel meerijden is voor eigen risico.
Je kunt je opgeven via www.skatinglink.nl/kippiememorial2012.html maar op de dag zelf kun
je je ook gewoon aanmelden.

Veerpont Nessersluis steeds minder gebruikt
Het gaat niet goed met de veerpont Nessersluis bij Waverveen. Door de verbreding van de
A2 is het sluipverkeer verdwenen en mist de schipper zo'n 500 auto's per week op z'n pont.
Wethouder Pieter Palm erkent in een schriftelijke verklaring de neerwaardse trend in het
aantal gebruikers. Dat betekent minder inkomsten en een grotere kostenpost voor de gemeente.
“We gaan bestuderen in welke mate dit een probleem is”, aldus de wethouder in zijn schriftelijke verklaring.
John en Cock zijn de schippers van de pont. Zij maken zich zorgen omdat er binnenkort geïnvesteerd moet worden in de pont. Het vervoersmiddel is 37 jaar oud en heeft te maken met
achterstallig onderhoud.

activiteiten. In De Ronde Venen kan bijvoorbeeld kennis worden gemaakt met voetbal,
badminton, hockey, bowlen, dans, gymnastiek, zwemmen, judo en showdown. Mensen
die advies willen over welke activiteit bij
hen past of voor het complete overzicht van
de activiteiten kunnen contact opnemen met
Judith Meeuwissen.
Het aanbod van de hele provincie staat in de
kalender op www.usportanders.nl.
Op de beginpagina staan links naar deze
kalender en meer informatie.
Meer informatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met consulent aangepast
sporten Judith Meeuwissen van Sportservice
Midden Nederland via telefoon: 0307513850 of e-mail: judith.meeuwissen@
sportservicemiddennederland.nl. Ook is het
mogelijk via deze weg de digitale nieuwsbrief aan te vragen, sportadvies te krijgen
of gratis de Sport- en Beweegwijzer te
bestellen. Verenigingen die een sportgroep
willen starten, kunnen hiervoor ondersteuning vragen.

Skateathlon
Op zondag 2 september organiseert Skateathlon Nederland de eerste officiële wedstrijd in de Gemeente De Ronde Venen.
De start en finish is midden in Wilnis op het
plein aan de Molmlaan.De top van het Nederlandse skeelerpeloton, zowel dames als
heren, zal aanwezig staan aan de start van
dit unieke evenement. Tevens verschijnen er
buitenlandse topatleten aan de start.
De inschrijving voor deze ‘open’ wedstrijd
is voor alle categorieën. Jeugd van 8 tot 12
jaar, die strijden op een verkort parcours binnen Wilnis en de junioren, dames, masters en
heren gaan diep De Ronde Venen in voor het
wielrennen en skeeleren.
Inschrijven kan via www.skateathlon.nl.

Het jeudgpeloton start als eerste om 10.00
uur op het parcours door Wilnis.
Programma: 1 km. hardlopen, 1km. wielrennen en 1 km. skeeleren.
Om 11.00 is de gezamenlijke start van alle
wedstrijdrijders in de overige categorien.
Programma: 5 km. Hardlopen, 18 km.
wielrennen en 20 km. skeeleren. Voor de
junioren tot en met 15 jaar geldt een aangepast parcours.
Er zijn mooie geldprijzen te winnen voor de
nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën.
Kijk voor meer informatie op

www.skateathlon.nl.

KWF collecteweek
Op maandag 3 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. In deze
week staan 120.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een
enorme operatie die van levensbelang is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen,
hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing.
Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders
krijgt gedurende zijn leven kanker, per jaar
ruim 91 duizend mensen. Er sterven jaarlijks bijna 42 duizend mensen als gevolg
van kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in Nederland.
Miljoenen mensen delen een droom: een
wereld waarin kanker niet langer een
dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn
als deze droom uitkomt. We doen er alles
aan dit waar te maken. Wereldwijd werken
wetenschappers naar die dag toe. Zo snel
als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat
stellen. We kunnen kanker onder controle
brengen. Wij willen niet accepteren dat er

zoveel mensen aan kanker lijden en er al
te vaak aan overlijden. Ons doel: Minder
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Sta
daarom vandaag nog op en help mee in de
strijd tegen kanker .
De collectant van KWF Kankerbestrijding
komt in de week van maandag 3 t/m 8
september weer bij u aan de deur. Elke
collectant kan zich legitimeren. KWF
Kankerbestrijding is te herkennen aan het
rood-wit-blauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Wie de collectant mist,
kan een gift overmaken op giro 26000.

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

TBE
Ik ben net weer terug van vakantie en de trouwe lezers weten dat ik in Oostenrijk was.
Normaal ontvang ik per dag zo’n 15 e-mails van patiënten over medische problemen en natuurlijk word ik ook regelmatig gemaild naar aanleiding
van krantenstukjes. Heel grappig waren de reacties op het stuk over Fuego en zijn wonderbaarlijke ziekte, dan merk je toch dat het veel gelezen
wordt en dat mijn lezers net als ik blijkbaar behept zijn met weinig geduld. Omdat het vervolg stukje over de wonderbaarlijke genezing van
Fuego twee weken later verscheen werd ik regelmatig gemaild en gebeld over hoe het nu met hem was afgelopen. Als teaser kan ik dat dus
nog wel eens doen zo’n vervolgverhaal.
Tijdens mijn afwezigheid bleek ik een
mail te hebben ontvangen van een
lezer uit Abcoude en dat is eigenlijk
ook wel erg leuk want ik realiseerde
me niet dat mijn stukjes inmiddels
tot de randen van de ‘nieuwe’ Ronde
Venen waren doorgedrongen.
In ieder geval; deze lezer maakte me
attent op een ziekte beeld waar ik
een aantal jaren geleden wel al wat
over had geschreven maar dat is alweer verstoft en bovendien behoorde
Abcoude toen natuurlijk nog niet tot
het verspreidingsgebied van deze
krant.
Het verzoek was om eens iets over
Tbe te schrijven, de man van de
schrijfster had dit opgelopen op
een rastplatz naast de Oostenrijkse
Autobahn.
Toeval bestaat niet, dat weten we
inmiddels, maar ik zal eerst vertellen wat mij tijdens de vakantie was
overkomen.
Mijn zus heeft drie kinderen en
woont in het hart van Amsterdam bij
de Stopera. Ze komt altijd met man
en kids naar Oostenrijk en deze keer
was dat toen wij ook net waren aangekomen. De honden waren in een
plaatselijke vijver aan het zwemmen

(Fuego ook, die is weer als nieuw) en
de kinderen van mijn zus zwommen
daar ook.
Mijn zus vraagt opeens of ik even
naar een plekje wil kijken op het
been van de middelste, dat heb je,
als huisarts ben je nooit vrij. En wat
schetst mijn verbazing?
Bine (zo heet ze) heeft een erythema
migrans op het bovenbeen!
Dat zegt u nu waarschijnlijk niets,
maar een erythema migrans wordt
veroorzaakt door een tekenbeet en
de grap is dat ze die in het Vondelpark heeft opgelopen! Daarvoor hoef
je dus niet naar Oostenrijk. Ik heb
gelijk wat antibiotica gegeven en na
drie dagen was de plek weg.
Tijdens mijn gehele vakantie ben ik
zelf op drie honden vachten welgeteld één teek tegengekomen dus het
lijkt erop dat je voor de teken beter
in Nederland kunt zijn.
Het toeval bestaat er nu uit dat in de
zelfde week er een vraag komt van
een lezer over een ziekte die wordt
voortgebracht door een tekenbeet en
mijn nichtje wordt gebeten door een
teek.
Over Tbe
Tickborn Encephalitis is weer een
prachtig anglicisme voor een ziekte

die eigenlijk vaker Frühsommer
encephalitis wordt genoemd, hetgeen
dan weer een germanisme is.
Ik zou zeggen een tekenbeet hersenontsteking en stem derhalve voor Tho
maar dat wordt door de overwegend
Engelstalige literatuur waarschijnlijk
niet op prijs gesteld.
De Duitse benaming duidt heel mooi
op het piek voorkomen van dit beeld,
in het voorjaar. Dat verklaart dat
de mail van mijn lezeres binnenkwam toen ik op vakantie ging, het
ziektebeeld had zich geopenbaard in
het voorjaar en meneer en mevrouw
waren toen blijkbaar op weg terug
naar Nederland terwijl ik vanwege de
school vakanties alleen in de zomer
weg mag en dus op de heenweg was.
Waar gaat het om?
Tbe wordt door middel van een
tekenbeet overgedragen. Het beeld
wordt veroorzaakt door een virus en
wordt via het speeksel in de beet in
de bloedbaan gebracht. Er zijn van
het virus zo’n zes subtypen maar die
zijn weer min of meer specifiek voor
verschillende soorten van teken. Het
type teek dat in Nederland voorkomt
is in principe gevoelig voor besmetting met het Flavo virus maar in
Nederland is die besmetting nog niet

Verhoging van de BTW heeft gevolgen
voor de nieuwbouwwoning
Op 27 april 2012 is het Lenteakkoord (of vijfpartijenakkoord) gesloten. In het akoord is een verhoging van
het omzetbelasting(BTW)-tarief van 19 naar 21 procent opgenomen. Deze regeling gaat op 1 oktober 2012
in. Voormelde regeling kan invloed hebben op de koopprijs van een nieuwbouwwoning aangezien hierover
ook BTW moet worden betaald.
Overgangsregeling
Indien iemand een nieuwbouwwoning koopt wordt er over het
algemeen een koop /aannemingsovereenkomst getekend.
Tussen het ondertekenen van de
koop-/aannemingsovereenkomst en
de sleuteloverdracht gaan vaak enkele maanden voorbij. Op 28 april
2012 is het Lenteakkoord bekend
geworden. Kopers die voor die
datum de overeenkomst hebben getekend en waarbij de levering na 30
september 2012 zal plaatsvinden
hebben zich niet op deze verhoging
kunnen voorbereiden. Daarom geldt
er een overgangsregeling.
Voor overeenkomsten die vóór 28
april 2012 zijn gesloten, blijft ook
ná 30 september 2012 het BTWtarief van 19 procent gelden. Deze
overgangsregeling geldt ook voor
de termijnen die op grond van de
overeenkomst tot 1 oktober 2013
verschuldigd zijn en geldt alleen
voor woningen.
Voor koop-/aannemingsovereenkomsten die ná 28 april 2012 zijn
gesloten geldt het volgende: over de
termijnen die voor 1 oktober 2012

aangetoond. Verder komt dit type
vooral voor in centraal Europa en
met name in Duitsland en Oostenrijk.
Maar ook in Rusland komt het veel
voor (ander subtype)

Wordt je gebeten door een besmette
teek dan zijn de eerste verschijnselen
die van een serieuze griep; Koorts,
misselijkheid en hoofdpijn.
In tweede instantie kan er een encephalitis of meningitis optreden (hersen
of hersenvliesontsteking) en dat kan
gepaard gaan met meer algemeen
ziek zijn maar ook met neurologische
uitval zoals verlammingen en verschijnselen die op een hersenbloeding
lijken.
Een Oostenrijkse vriend van mij heeft
jaren geleden in het ziekenhuis gelegen met ademhalingsstoornissen, hij
moest ook beademd worden, achteraf
door Tbe.
Ongeveer 50% van de mensen die
dit tweede stadium doormaken
houden restverschijnselen zoals na
bijvoorbeeld een Cva en 2% komt te
overlijden.
De man van mijn lezeres heeft er
gelukkig niets aan overgehouden
maar werd hier in Nederland wel
behandeld met antibiotica en dat
mag achteraf gezien wel als onzinnig worden beschouwd omdat een
virus infectie, zoals bekend, niet op
antibiotica reageert.
In Oostenrijk wordt iedereen standaard gevaccineerd tegen het Flavo
virus en ook wij adviseren reizigers

naar de ‘besmette’ gebieden wel eens
zo’n vaccinatie (die geven we zelf).
Maar veel mensen staan er natuurlijk
niet bij stil dat ze zoiets langs de
autobahn op kunnen lopen.
Overigens bestaat de vaccinatie
(Fsme) uit drie prikken en is die
waarschijnlijk tot drie jaar geldig,
daarna moet opnieuw worden gevaccineerd.
Nu nog even over Bine. Het erythema
migrans duidt op een besmette
tekenbeet met de bacterie Borrelia
Burgdorferi. Deze kleine boef is
bezig aan een opmars, hoorde je tot
een jaar of 10 geleden bijna niet over
infecties, nu zien huisartsen meer dan
100.000 keer per jaar een mogelijke
infectie.
Het belangrijkste verschijnsel is de
cirkelvormige plek na de tekenbeet,
voor de lezers heb ik een foto bijgevoegd.

Behandel je deze infectie niet dan
kunnen er neurologische klachten
ontstaan maar ook komen gewricht
en spierklachten voor. Reumatologen
en neurologen testen tegenwoordig
standaard op de aanwezigheid van
antistoffen tegen de bacterie, die test
kan bij ons ook worden gedaan.
En in tegenstelling tot het Flavo
virus moet deze verwekker wel met
antibiotica worden behandeld.
Waarschijnlijk was de behandelaar
van onze lezer daar mee in de war.

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

Fiets in brand gestoken
verschuldigd zijn moet 19 procent
BTW betaald worden; voor de
termijnen die daarna verschuldigd
zijn geldt het tarief van 21 procent.
Deze overgangsregeling geldt voor
alle onroerende zaken.
Verbouwingen
De staatsecretaris heeft toegezegd
dat de regeling ook geldt voor verbouwingen waarvan de vergoeding
in termijnen vervalt. Voorwaarde
is wel dat de inrichting, de aard of
de omvang van de onroerende zaak
verandert. Als voorbeelden heeft
hij het plaatsen van een keuken of
badkamer, het aanbouwen van een

serre en het aanbrengen van een
dakkapel genoemd. Voor de toepassing van de overgangsregeling
maakt het niet uit op welk moment
de termijnen daadwerkelijk betaald
moeten worden. Bepalend is de datum waarop de termijnen verschuldigd worden.
Meer informatie of vragen? Wij zijn
u graag van dienst.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

Hoera, vandaag mag ik naar groep
drie, dat dacht Nikkie Verlaan uit
Vinkeveen afgelopen maandag. Ontzettend spannend! Vol goede moed
pakte ze haar fiets uit de schuur, zet
haar helm op en ging op weg naar
school. Ze heeft een mooie fiets met
echte fietstassen achterop
voor d'r schooltas. Uit
school ging ze door naar
sport waardoor de fiets
op school bleef staan. De
volgende morgen kwam
Nikkie weer op school
en toen bleek dat het
schooljaar toch anders was
begonnen dan ze gedacht
had. De juffrouw vertelde

dat haar fiets in brand was gestoken
en dat er bijna niets meer van over
was. Ook de helm was helemaal gesmolten. Eventuele getuigen worden
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900 88 44.
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DE TUSSEN

Kort Nieuws
Wilnis

Najaarsmarkt
Op zaterdag 8 september wordt
in Wilnis voor de vierde keer de
najaarsmarkt gehouden. Met zo’n 80
kramen is ook dit jaar de gezellige
markt de moeite van een bezoek
waard. Op de Herenweg vanaf de
Pieter Joostenlaan tot en met de
kruising Dorpsstraat/Raadhuisstraat
zal er voor elk wat wils te vinden
zijn. Er is voor gekozen om vooral
lokale ondernemers en organisaties
ruimte te bieden om zich te laten
zien. Natuurlijk rijdt de tractor met
huifkar weer rond en zijn er diverse
kinderspelen. Omdat het Open Monumentendag is, zal de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat geopend
zijn. Vanwege het 100-jarig bestaan
van is er een speciale tentoonstelling
van 100 jaar doopjurken. Daarnaast
is de maquette van Wilnis in de jaren
1950 van Jan Bluemink te zien en
een tentoonstelling over 30 jaar
contact met de partnergemeente in
Oost-Duitsland. Verder worden er
loten verkocht waarvan de opbrengst
is voor het onderhoud van het
monument.

Wilnis

Open
herfsttoernooi
Traditiegetrouw zal Tennisvereniging
Wilnis vanaf 14 september gedurende een aantal weekenden het Herfsttoernooi organiseren. Naast leden
van Tennisvereniging Wilnis zijn ook
leden van andere verenigingen van
harte welkom om aan dit oergezellige toernooi deel te nemen.
Er wordt in poules van 5 of 6 dubbels gespeeld, in de onderdelen:
damesdubbel, herendubbel en
gemengddubbel. Speelt u nog niet zo
lang, schroom niet, want de poules
worden op sterkte ingedeeld.
Voor nadere informatie kijk op
www.tvwilnis.nl. Sluitingsdatum voor
inschrijving is 2 september 2012.

Landelijk

Help de
Nierstichting,
als collectant of
als vrijwilliger
De Nierstichting kan alle hulp
gebruiken om haar missie te helpen
realiseren: een toekomst met zo min
mogelijk nierziekten en een betere
toekomst voor nierpatiënten. Ook úw
hulp is welkom. Jaarlijks collecteren
ruim 80.000 mensen voor de Nierstichting. Toch kunnen wij altijd erg
goed nieuwe collectanten gebruiken.
Collecteren is een van de meest
persoonlijke en directe manieren van
het geven van hulp aan de Nierstichting. En het geeft u beslist een goed
gevoel. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt bellen met Marella
Verhagen, tel: 0297-241489. Kijkt u
ook eens op www.nierstichting.nl.

Met nog zo'n anderhalf jaar voor de boeg is de huidige gemeenteraad van De Ronde Venen halverwege de ‘rit’.
Een mooi moment om de tussenbalans op te maken. Wat is er bereikt? En wat niet? Wat staat ons nog te
wachten? De afgelopen weken praatten we steeds met twee fractievoorzitters. Deze week de laatste serie met
Rudolf van Olden (VVD) en Dick Kok (SVAB).
tekst: piet van buul

- foto's patrick hesse

Rudolf van Olden, VVD

Politiek met zorg en aandacht
Nog geen tweehonderd stemmen kwamen ze tekort om de grootste partij te worden. Als tweede partij met
zes zetels in de raad speelt de VVD een belangrijke rol in de gemeentepolitiek. “We willen het onterechte
beeld van de VVD als een stel koele boekhouders logenstraffen. Wij bedrijven politiek met zorgzaamheid en
aandacht voor de inwoners,” zegt fractievoorzitter Rudolf van Olden.
Rudolf was al acht jaar bestuurlijk actief voor de VVD in Abcoude toen hij
in 2006 in de gemeenteraad kwam.
“Ik ben er altijd voorstander van
geweest dat Abcoude samengevoegd
zou worden met andere gemeenten. Als kleine gemeente red je het
tegenwoordig niet meer. Ik heb deel
uitgemaakt van de raadscommissie
herindeling en heb in die periode
alle mogelijke herindelingvarianten
voorbij zien komen. Ik was aanvankelijk voorstander van de ‘grote variant’
met De Ronde Venen, Breukelen en
Loenen. Maar ik ben nu wel zeer
tevreden met het uiteindelijke besluit,
waardoor Abcoude in een meer
stabiel format terecht is gekomen.
Vóór de fusie was er in Abcoude
veel geweeklaag, vaak gebaseerd
op emoties. Ik stel vast dat daar
inmiddels nog nauwelijks sprake van
is. Wij hebben in onze verkiezingscampagne ook steeds gewezen op het
feit dat het dorp waar je woont de
basis is. Dat dorp geeft uiteindelijk de
identiteit aan de gemeente. En ik stel
vast dat de erkenning van de dorpse
identiteit en de zorg daarvoor door
het college heel goed is opgepakt.”
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Voor Rudolf ligt de bestuurlijke
verantwoordelijkheid in de gemeente
niet alleen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook de
gemeenteraad heeft hier een eigen
rol, vindt hij. “We zijn van harte toegetreden tot de coalitie. We hebben
uit onze gelederen een wethouder
geleverd in de persoon van Pieter
Palm over wiens functioneren we
erg tevreden zijn. Ik ben er trots op
dat de bestuurswisselingen waar we
al snel mee te maken kregen snel
en constructief zijn opgelost. Mijn
complimenten ook voor het CDA, dat

“We zijn collega’s en geen tegenlijke vragen tot
zorgde voor
een uiterste
een prima
standers. Ieders inbreng is van
nieuwe wetbelang en we zouden niet verstandig minimum zullen beperken.”
houder. Al met
bezig zijn wanneer we als coalitieal kunnen we
partijen op basis van onze meerder- Politiek
nu stellen dat
heid in de raad alles vooraf dicht
bedrijven
we een stabiel
zouden timmeren. Ik wil dat we met zonder geld
bestuur heb“We zitten in
ben. Dat is ook
z’n allen als raad een constructief
wel nodig want
beleid ontwikkelen waarmee we in een positie dat
we politiek
we zijn in korte
deze moeilijke tijden de problemen
moeten betijd in roerig
de baas kunnen worden.”
drijven zonder
vaarwater tegeld,”stelt Rudolf vast. “Dat is voor
recht gekomen. De politieke agenda
een politicus heel lastig. Dat betekent
waar we mee van start gingen is
sterk gewijzigd en we zijn geconfron- dat we alle zeilen bij zullen moeten
zetten en samen de schouders er
teerd met een financiële aardverschuiving. Dat vereist de nodige flexi- onder. Polariseren heeft geen zin en
werkt erg contraproductief. Profilebiliteit om goed met dit proces om te
gaan. Dat vraagt ook van ons als raad ringsdrift is een valkuil.” Rudolf realiseert zich dat hij makkelijk praten
een constructieve opstelling. Wij hebheeft. Zijn partij maakt deel uit van
ben ons als coalitiepartij uiteraard
de coalitie en zit dus in een andere
verbonden met het coalitieakkoord.
rol dan de oppositie. “Dat klopt en
Dat betekent niet dat we blindelings
ik heb ook zeker begrip voor de
het college volgen, maar dat we als
oppositie. Maar voor mij zijn we colraadsfractie onze eigen rol spelen.
Die bestuurlijke verantwoordelijkheid lega’s en geen tegenstanders. Ieders
inbreng is van belang en we zouden
berust ook bij de oppositiepartijen.
niet verstandig bezig zijn wanneer we
Ook van hen mag een constructieve
als coalitiepartijen op basis van onze
opstelling verwacht worden. We
dienen immers allemaal hetzelfde be- meerderheid in de raad alles vooraf
dicht zouden timmeren. Ik wil dat we
lang, de zorg voor de samenleving. Ik
met z’n allen als raad een construcheb dan ook wel moeite met het feit
tief beleid ontwikkelen waarmee we
dat sommige collega’s in de raad de
in deze moeilijke tijden de problemen
onderlinge verschillen blijven cultivede baas kunnen worden.”
ren en hun politieke signatuur willen
oppoetsen door op de man te spelen.
De samenleving
De lange termijn wordt hierbij vaak
Rudolf legt uit dat de huidige maatuit het oog verloren en we verzanden
schappelijke en financiële ontwikdan in geneuzel over onderdelen. Zo
kelingen vragen om een herbezinning
kan ik mij ergeren aan de enorme
op de overheidstaken. “Wij zijn als
hoeveelheid schriftelijke vragen die
VVD voorstander van een kleine
gesteld worden aan het college. Dat
overheid. We mogen er niet voor
leidt vreselijk af, dient nauwelijks
terugschrikken om maatregelen te
enig doel en werkt sterk vertragend.
nemen die diep ingrijpen. Ik ben daar
Wij hebben in onze fractie afgesproook niet bang voor. Maar ik maak
ken dat we het stellen van schrifte-

we wel zorgen of we
de besluiten, die we
binnenkort moeten
nemen ook goed
kunnen uitleggen. We
zullen er een draagvlak
voor moeten verwerven.
Als politicus moet je
ook kunnen uitleggen waar je met de
locale samenleving
naar toe wilt. Die
uitleggende rol
vullen we nog niet
goed in. Hoe leg
je uit dat de OZB
verhoogd wordt
ten behoeve van
een zwembad dat
’s zomers dicht is?
We moeten leren
van de fouten uit
het verleden. Het
is ook van het
grootste belang dat
we een politiek van
zorgzaamheid realiseren. Ik denk dat er in
de verschillende kernen
van onze gemeente veel
potentieel aanwezig is
van mensen die bij willen
dragen aan de verbetering
van het leefklimaat. Een
beroep op inwoners is geen
natuurlijk mechanisme. Maar
wanneer we ons beleid met
zorg en aandacht formuleren
en presenteren, dan zal dat de
betrokkenheid ook
zeker vergroten.”

Rudolf van Olden,
VVD
Rudolf van Olden (52) is getrouwd
en heeft drie kinderen van resp. 24,
23 en 18 jaar. Hij is opgeleid als arts
en was een aantal jaren als internist
werkzaam in het AMC. Momenteel
is hij medisch directeur van een farmaceutisch bedrijf. In zijn vrije tijd
ontdekt hij met zijn bootje op de
Vinkeveense Plassen de uitzonderlijke schoonheid van de natuur in de
omgeving.

Samen met Marian Kruijt van Stichting de Baat

Hoefse meneer Sietsma (83) maakte zijn eigen levensboek
Als je 83 jaar bent trekt je leven wel eens aan je voorbij. Hoe breng je
dat over een je (klein) kinderen? Hoe weten die nou wat je hebt meegemaakt en hoe houden ze die herinnering vast? Nou simpel je maakt
een levensboek, wel samen met vrijwilligster Marian Kruijt en onder
begeleiding van Nel Verhoek van De Baat.
Maar liefst acht
keer zijn ze
bijeen geweest
om delen van
het leven van
meneer Sietsma
in kaart te
brengen. Marian
vond dat ik nogal
snel spreek en

had moeite de tekst in te tikken.
Maar het is gelukt. Zij maakte
de tekst, in de tussenliggende tijd
zocht ik de foto’s op en naderhand
controleerden we of alles er goed
in stond. Het was best vreemd en
inspannend. Zwaaide ik haar uit zat
ik nog in de tijd die we net hadden
doorgesproken. Dan moest ik mij
gewoon weer concentreren op de
tijd van nu.
“Ik heb het gedaan omdat ik graag
wil dat mijn nazaten straks een
tastbaar bewijs hebben wie en wat
ik ben geweest. Dat zijn zo van die

dingen die in je opkomen als je zo
gezegd in je nadagen bent. Mijn
kleinkinderen en dochter vinden
het een prachtig geschenk. Ruim
veertig bladzijden die vertellen
van je vader en opa. Ze zijn dol
enthousiast. Zelf heb ik het er ook
wel moeilijk mee gehad. Je leven
trekt als het ware aan je voorbij,
ook de oorlogstijd waar in we veel
hebben beleefd. Maar ik heb er
geen moment spijt van gehad. Ik
heb Marian een bos bloemen en een
dikke zoen gegeven. Die heeft ze
wel verdiend.”

DE GROENE VENEN 		
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Dick Kok, Samen voor Abcoude en Baambrugge (SVAB)

“We moeten oogsten, maar er is niks gezaaid”
In de politiek wordt steeds gerekend met een regeerperiode van vier jaar. Door de herindeling per 1 januari 2011 is de thans
lopende zittingsperiode maar drie jaar. Er is nog maar anderhalf jaar te gaan voordat er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het laatste jaar vóór de verkiezingen wordt meestal gezien als een oogstjaar. Dan willen de partijen de vruchten van
hun inspanningen omgezet zien in zetels. “Maar om te oogsten moet er eerst gezaaid worden,” stelt fractievoorzitter Dick
Kok vast. “Helaas zijn we niet aan zaaien toegekomen.”
“Er leefde
in
Abcoude en
Baambrugge
wel
het
nodige
wantrouwen tegen
deze herindeling,”
zegt Dick.
“Veel mensen waren
bang dat we
in het grote
geheel zouden
ondersneeuwen. Het gevolg
was dat we als
locale partij veel
stemmen kregen.
We kwamen met
twee zetels in
de nieuwe
raad. Samen met
Ronde
Venen

Dick Kok
(SVAB)
Dick Kok (61) is hoofd burgerzaken bij de gemeente Muiden. Hij is
gehuwd, vader van twee kinderen
en opa van een kleinkind. Dick is
sportliefhebber en samen met John
Melkman regelmatig bezoeker van
de thuiswedstrijden van Ajax.

Belang waren
“Wij zijn de enige partij maar met z’n
tweeën in de
we de verkiezingen ingein onze gemeente die een raad kwamen.
Dat herstelde
gaan met een
lijstverbinding.
maandelijks spreekuur zich in 2006.
Ik werd toen
Ik heb niet het
gevoel dat ons
houdt, waar ook af en toe ook weer
wethouder.
dat nu zoveel
heeft opgelemensen uit Vinkeveen of We vormden
samen met de
verd. Het plan
was om na de
Mijdrecht verschijnen.” VVD een coalitie. Maar de
verkiezingen
VVD haakte af
met RVB één
na interne problemen en toen zijn we
fractie te gaan vormen. Maar tijdens
met CDA en PvdA verder gegaan tot
de campagne kwamen we er steeds
aan de herindeling. Zo zie je dat we
meer achter dat RVB een partij was,
in Abcoude ook wel enige ervaring
waar wij ons niet in thuis voelden.
hebben opgedaan met bestuurscrises
Daarom hebben we besloten om als
en partijpolitieke conflicten.”
zelfstandige fractie SVAB door te
gaan. Ook het grote aantal stemmers
Verantwoordelijkheid nemen
in Abcoude en Baambrugge hielp
Na de verkiezingen liet SVAB weten
daarbij. John Melkman en ik worden
bereid te zijn om de verantwoordeprima gesteund door fractieassislijkheid voor het bestuur te dragen en
tenten Margaret Guggenheim, Ton
tot een mogelijke coalitie te willen
Pepping en Mijndert Goes.”
toetreden. “Daar is men niet op ingegaan,” stelt Dick vast. “De kaarten
Bestuurlijke ervaring
Fractievoorzitter Dick Kok is al vanaf waren kennelijk al geschud. Dat was
wel een teleurstelling. Ik had gehoopt
1990 actief in de gemeentepolitiek.
dat men gebruik zou willen maken
Hij kwam toen in de gemeenteraad
van onze ervaring voor wat betreft de
voor de PvdA. Vier jaar later werd
oude gemeente Abcoude. Ik ben tenhij wethouder. In 1997 kwam hij in
slotte vele jaren wethouder geweest
aanvaring met iemand uit zijn eigen
en ik weet dus hoe de hazen daar
fractie.“Ik overleefde een motie van
lopen. Je weet welke besluiten er in
wantrouwen van mijn eigen fractie.
het verleden genomen zijn en wat
Voor mij was dat toch aanleiding
daar de achtergronden van waren.
om af te treden en uit de partij te
Maar er kwam een college waarin
stappen. Opmerkelijk was wel dat de
niemand uit Abcoude zat en de kenandere partijen mij weer herkozen
nis daarover ook ontbreekt. Dat de
als wethouder. Dit alles bracht mij
ertoe, samen met enige anderen, eind burgemeester besloten heeft zich in
1997 een nieuwe partij op te richten. Abcoude te vestigen is dan wel weer
De nieuwe partij SVAB werd meteen een mooi gebaar. Je moet er rekening
al een groot succes want we kwamen mee houden dat nieuwe wethouders
met vier zetels in de raad van dertien minstens een half jaar nodig hebben
om ingewerkt te raken. Ik denk dat
leden. Ik werd opnieuw wethouder.
ik in zo’n college een goede rol had
Maar dat plotselinge succes kwam
kunnen spelen. Ik stel wel vast dat de
eigenlijk te snel. We hadden onze
verhoudingen in de raad redelijk goed
partijorganisatie nog niet goed op
zijn. Wij worden, ook als oppositieorde. In 2001 kwam er een breuk
partij, regelmatig geraadpleegd en
in de coalitie met als gevolg dat
betrokken. In de raad zelf zitten we
John Melkman en ik in 2002 nog

Verkiezingen Tweede Kamer op 12 september 2012
Op woensdag 12 september 2012 vinden de verkiezingen voor de leden
van de Tweede Kamer plaats. Stemgerechtigden kunnen dan meebepalen wie de komende vier jaar zitting heeft in de Tweede Kamer.
Stempas
U krijgt uw stempas uiterlijk 29
augustus 2012 thuisbezorgd. Met uw
stempas kunt u binnen de gemeente
De Ronde Venen in een stembureau
naar keuze stemmen. Om te kunnen
stemmen heeft u een stempas en een
legitimatiebewijs (maximaal 5 jaar
verlopen) nodig. Uw stempas krijgt
u thuisbezorgd op het adres waar u
op 31 juli 2012 stond ingeschreven.
Zonder stempas kunt u niet stemmen.
Heeft u geen stempas ontvangen of
bent u de stempas kwijtgeraakt? Dan

kunt u tot uiterlijk maandag 10 september 2012 16.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de balie
Burgerzaken in het gemeentehuis.
Volmacht
Bent u op 12 september zelf niet in
de gelegenheid om te stemmen, dan
kunt u een andere kiezer machtigen
om uw stem uit te brengen. Dit kan
op twee manieren:
1.U kunt het volmachtgedeelte op de
achterkant van uw stempas invullen en samen met een kopie van uw

geldige identiteitsbewijs meegeven
aan een andere inwoner/kiezer van
de gemeente De Ronde Venen die
wel gaat stemmen. Deze persoon kan
dan voor u uw stem uitbrengen.
2.U kunt een machtigingsformulier invullen. U kunt het ingevulde
formulier vervolgens afgeven bij de
balie burgerzaken in het gemeentehuis of per post naar Burgerzaken
sturen. Het formulier moet uiterlijk
29 augustus 2012 in bezit zijn van de
gemeente. Uw gemachtigde ontvangt
dan een volmachtbewijs waarmee
hij uw stem kan uitbrengen. Met het
formulier kunt u ook een kiezer uit
een andere gemeente machtigen.

Bibliotheek
Mijdrecht langer
open

vaak op één lijn met Lijst8.”
Gemeentepolitiek met een lokaal
accent
De partijnaam Samen Voor Abcoude
Baambrugge (SVAB) suggereert dat
het vooral gaat om de belangen van
de inwoners van deze twee kernen.
“We hebben in de achterliggende
periode van anderhalf jaar wel bewezen dat we een volwaardige politieke
partij zijn die zich inzet voor alle
burgers van de gemeente en zich ook
bezig houdt met de problematiek van
de andere kernen. Natuurlijk woont
een groot deel van onze achterban
in Abcoude en Baambrugge. Het is
een kleine gemeenschap. Mensen
kennen elkaar en de lijntjes zijn kort.
Wanneer ik in het dorp kom, is er
altijd wel iemand die je ergens op
aanspreekt. Wij zijn de enige partij in
onze gemeente die een maandelijks
spreekuur houdt, waar ook af en toe
mensen uit Vinkeveen of Mijdrecht
verschijnen.”
Veel tijd verloren
Dick vindt dat er na de start van de
nieuwe gemeente veel tijd verloren
is gegaan. “Er zijn tal van beleidsnota’s aangekondigd, waarvan er na
anderhalf jaar nog nauwelijks een
verschenen is. De raad stelt ook hoge
eisen. Dat is wel terecht maar dat
kost ook veel tijd. En uiteindelijk is
de aandacht vrijwel volledig uitgegaan naar de financiële perikelen en
de bezuinigingen. We hoopten dat
het in de nieuwe gemeente allemaal
beter zou gaan, maar op een lijk in de
kast van 15 miljoen hadden we toch
niet gerekend. Er rest ons nog maar
anderhalf jaar om nog stappen te zetten. Maar ik vrees dat deze periode
geen daadkrachtige ontwikkeling
voor de toekomst meer zal opleveren.
Met de hand op de knip op de winkel
passen, vrees ik.”

Kiezerspas
Binnen de gemeente De Ronde
Venen kunt u met uw stempas in elk
stembureau naar keuze stemmen.
Wilt u in een andere Nederlandse
gemeente stemmen, dan kunt u een
kiezerspas aanvragen. Dat kan op
twee manieren:
1. U kunt tot en met 7 september
12.30 uur bij de balie Burgerzaken
in het gemeentehuis uw stempas om
laten zetten in een kiezerspas
2.U kunt een formulier invullen om
een kiezerspas aan te vragen. U kunt
het ingevulde formulier vervolgens
afgeven bij de balie burgerzaken in
het gemeentehuis of per post naar
Burgerzaken sturen. Dit formulier
moet uiterlijk 29 augustus 2012 in
bezit zijn van de gemeente. U krijgt
uw kiezerspas dan thuisgestuurd.

Vanaf 3 september heeft de
Bibliotheek Mijdrecht ruimere
openingstijden.
De Bibliotheek is alle middagen
geopend vanaf 12.00 uur tot
18.00 uur. En op vrijdag is de
Bibliotheek doorlopend geopend
tot 20.00 uur.
De nieuwe openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12.00 – 18.00 uur
12.00 – 18.00 uur
12.00 – 18.00 uur
12.00 – 18.00 uur
12.00 – 20.00 uur
11.00 – 15.00 uur

Buiten openingstijden kunt u
natuurlijk altijd uw materialen
inleveren in de inleverbus. En via
de website www.bibliotheekavv.nl
kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week verlengen en reserveren.

Vinkeveen

Politiekcafé met
Tweede Kamerleden in De Boei
De lokale besturen van het CDA,
de PvdA en de VVD organiseren
in het kader van de komende 2e
Kamer Verkiezingen op woensdag
5 september a.s. in Dorpshuis De
Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen
een Politiek Café. De afdelingsbesturen zijn blij dat drie
ervaren Kamerleden bereid zijn
met elkaar en met het publiek in
debat te gaan. Namens het CDA is
Marieke van der Werf aanwezig,
woordvoerder Duurzaamheid en
Energie. De PvdA wordt vertegenwoordigd door Roos Vermeij,
woordvoerder Sociale Zaken
en de VVD heeft Anouchka van
Miltenburg, vicefractievoorzitter
en woordvoerder Mediabeleid en
Medische Ethiek afgevaardigd.
De Kamerleden gaan met elkaar
in debat over een drietal thema’s.
‘Welke keuzes moeten er de
komende tijd in het kader van
de bezuinigingen binnen de Zorg
gemaakt worden’ en ‘Welk beleid
is nodig om ondernemerschap te
stimuleren en werkeloosheid te
bestrijden’ en een lokaal onderwerp ‘Welke overheidsmaatregelen zijn er nodig om het Groene
Hart in tact te houden’. Het
debat staat onder leiding van een
journalist. De toegang is vrij en
voor iedereen. De zaal is open om
19.45 uur en het Politieke Café
begint om 20.15 uur.
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Stichting Jongeren Actief zet
kinderen in beweging

Veenland weer begonnen met
volleybaltrainingen

Nu de scholen weer begonnen zijn, start ook weer het seizoen van de sportverenigingen
en clubs. Kinderen kiezen een club, teams worden ingedeeld, en de coaches, trainers en
begeleiders zijn er weer helemaal klaar voor! Het is belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen om regelmatig deel te nemen aan een sport of activiteit.

Op donderdag 23 augustus om 20.30 uur
vond in de Willisstee
in Wilnis de eerste
training plaats van de
Heren 1+2 en Dames
1 teams.
Voor het nieuwe seizoen zijn alle teams
in nieuwe shirts
gehesen door nieuwe
sponsoren: Heren 1 is
door Flynth Accounts
– Adviseurs en Accountants in het nieuw gestoken, Greenfielt
Studios – Design&Systeembeheer sponsort
Heren 2 en Autobedrijf Peek heeft de dames
voorzien van nieuwe shirts.
De selectie van de drie teams is enigszins ingekrompen. Daarom is er plaats voor nieuwe
spelers! Ben je 17 jaar of ouder, heb je enige
volleybal ervaring en heb je zin om in Wilnis

Maar voor een aantal gezinnen in De Ronde
Venen is het financieel gezien niet mogelijk
om hun kinderen te kunnen laten sporten. De
Stichting Jongeren Actief (SJA) kan gezinnen met een laag inkomen hierin bijstaan.
De Stichting betaalt dan de contributie van
een club of vereniging (zoals een sportvereniging, de scouting (met kamp), een culturele
activiteit, een jeugdclub of muziekles) en de
benodigdheden hiervoor, zoals kleding voor
een sportclub.

Hebt u kinderen in de leeftijd vier tot zestien
jaar, wilt u meer weten over de Stichting Jongeren Actief, of wilt u een aanvraag invullen?
Komt u dan gerust eens langs op één van de
Servicepunten bij u in de buurt!
Of misschien kent u kinderen die buiten de
boot dreigen te vallen? Dan kunt u de ouders
voorstellen eens informatie in te winnen
bij het Servicepunt wonen, welzijn en zorg.
Telefoonnummer: 0297 587600, óók voor
Abcoude.

Inloopochtend speelzalen van Speel Wijs
Stichting Speelwijs biedt op verschillende
plaatsen in de gemeente de mogelijkheid
aan peuters om spelenderwijs te leren in een
gezellige en veilige omgeving. Lekker spelen
met kinderen van je eigen leeftijd in een uitdagende omgeving is voor ieder kind belangrijk. Ons motto zegt genoeg: ‘wij maken ons
sterk voor het jonge kind!’.
Onder professionele begeleiding zijn de
kinderen actief met uitdagend spelmateriaal
samen met hun leeftijdgenootjes. De stap
naar de basisschool wordt hierdoor vanzelfsprekender. Er wordt gewerkt met thema's
die variëren van de boerderij tot verkeer,
er wordt gespeeld, gelezen, gezongen en
geknutseld.

Nu ook
APK

In de maand augustus staat het weer wennen
na de zomervakantie centraal. De kinderen
ontdekken de speelzaal opnieuw en kunnen
spelen met bekende en nieuwe vriendjes en
bekend en nieuw speelmateriaal. Met mooi
weer wordt er lekker buitengespeeld.
Geïnteresseerd? Iedere laatste woensdag van
de maand (uitgezonderd schoolvakanties)
bent u van harte welkom.
Op 29 augustus kunt u gaan kijken bij De
Duikelaar in Vinkeveen, Duimelot in Wilnis of
Klein Duimpje, Dribbel en Pino in Mijdrecht.
Tussen 9 en 10 uur bent u van harte welkom.
Kijk voor adressen op

www.stichting-speel-wijs.nl.

te komen trainen en spelen in een leuk team?
Meld je dan bij ons aan als nieuw lid. Uiteraard mag je het ook eerst komen proberen
op onze trainingsavonden in de Willisstee.
Neem gerust een vriend of vriendin mee! De
trainingen zijn iedere donderdagavond van
20.30 tot 22.00 uur.

Plannen Boeiplein gepresenteerd

Vinkeveens initiatief
verdient alle aandacht
Als er iets wordt gemist in Vinkeveen is dat wel een echt plein waar leuke dingen kunnen
worden georganiseerd. Die mogelijkheid doet zich nu naar hartenlust voor. Na de sluiting
van het Veenbad is er initiatief genomen het bad te slopen en de vrijgekomen grond te
verkopen aan een projectontwikkelaar. Inmiddels ligt er een bieding van 600.000 euro,
opbrengst die verminderd moet worden met circa 70.000 euro sloopkosten. Weegt het
bouwen van een drie- tot viertal woningen op tegen het belang van de Vinkeveense gemeenschap dit terrein in te richten als multifunctioneel plein?

AUTOSERVICE

door paul bosman

APK

APK

benzine

diesel

Knip deze bon uit
en pak uw voordeel

Knip deze bon uit
en pak uw voordeel

€25,- €35,APK actie is geldig in de maanden augustus en september van 2012

Het autobedrijf waar u service ervaart
Vermogenweg 93 | 3641SR Mijdrecht | 0297 - 78 52 47
info@richardbaart.nl | www.richardbaart.nl

Als gevolg van de zwembadbesluiten is Vinkeveen een prima voorziening afgenomen. Een
jarenlang goed renderend bad dat met een
minimale subsidie draaiende werd gehouden.
Het bestuur van het Veenbad had nog een
paar centen over. Het maakte als afronding
van het geheel 80.000 euro over aan de gemeente De Ronde Venen. De gemeente ruikt
echter meer. Middels een aantal biedingen
zou de verkoop van Blijdrecht 1,4 miljoen en
het Veenbad 0,6 miljoen op gaan leveren. In
tijden van economische teruggang een goed
resultaat, maar dat kan veel beter. Plaatselijk politicus en Vinkevener Anco Goldhoorn
becijferde dat de sloop plus aanleg van een
fraai plein 130.000 euro gaat kosten. Ruim
70.000 hiervan is nodig voor de sloop zodat
er feitelijk 60.000 euro gestoken moet
worden in de realisatie van een Vinkeveens
initiatief om te komen tot een multifunctioneel Boeiplein. Mocht dit initiatief stranden
zijn er over een paar jaar, als de economie
zich heeft hersteld, volop mogelijkheden dit
terrein alsnog te verkopen. Wellicht voor veel
meer.

Het genomen initiatief verdient een eerlijke
kans. De veelgehoorde Vinkeveense klacht
“alles wordt hier weggehaald en we krijgen
er niks voor terug” kan in een klap worden
ontzenuwd. Voor het aanvullen van ontstane
tekorten zijn genoeg Vinkeveense alternatieven voor handen. Denk hierbij aan het Klinkhamer terrein en het terrein van de Adelaar
dat destijds is aangekocht om de ondertunneling van de N201 mogelijk te maken. De
miljoenen die moeten worden gestoken in het
realiseren van een nieuw Veenmuseum lijkt
op water naar de zee dragen. Het museum
trekt jaarlijks 3.000 bezoekers die voor een
inkomstenpost van 3350 euro zorgen. Het
jaarlijks subsidiëren van een tweetal directeuren ruim 100.000 euro en de bouw van
het nieuwe museum staan in schril contrast
met de bezoekers aantallen.
Toegegeven, het rapport van de initiatiefgroep vereist een duidelijk en goed onderbouwd activiteitenplan. Het lijkt een goede
zaak de initiatiefnemers hiervoor tijd te gunnen. In de tussen liggende tijd kan Vinkeveen
en omstreken haar mening over een en ander
geven op www.invinkeveen.nl. Op basis van een
goed onderbouwd plan en de mening van veel
Rondeveners is de politiek daarna aan zet.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Blokfluitstudio Anne Kewitsch

De blokfluit is een uitdagend instrument
De blokfluit is een oud instrument, dat vermoedelijk al in de prehistorie voorkwam. In de veertiende eeuw werd het een populair instrument, waarvoor speciale muziek werd geschreven. Bekend is de rol van de blokfluit in de Renaissance en Barokmuziek en in de Romantiek. Na de periode van Bach daalde de populariteit en kwam de dwarsfluit meer in de belangstelling. Vanaf
het eind van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw kwam de blokfluit weer helemaal terug. “De blokfluit is
een echt concertinstrument dat je uitdaagt tot samenspelen,” zegt blokfluitpedagoge Anne Kewitsch uit Abcoude.
De blokfluit lijkt een simpel instrument, maar dat valt in de praktijk
behoorlijk tegen waarschuwt Anne.
Voor veel kinderen was de blokfluit
de eerste kennismaking met het
zelf musiceren. Anne: “De sopraanblokfluit zoals we die vrijwel allemaal uit onze kinderjaren kennen,
is het ideale instrument voor kinderen. Ik geef les aan kinderen vanaf
zes jaar. Die beginnen allemaal met
deze blokfluit. Zodra ze wat ouder
worden komt daar de altblokfluit
bij. Die is wat groter en heeft een
wat ruimere vingerzetting. De
blokfluit behoort tot de familie
van de houten blaasinstrumenten.
Blokfluiten zijn er in verschillende
maten en toonzettingen. Naast de
sopraan- en de altblokfluit treffen
we in de blokfluitfamilie ook tenoren basblokfluiten aan. De blokfluit
is een echt concertinstrument. Er
is in het verleden veel klassieke muziek voor blokfluit gecomponeerd.
En ook in deze tijd komen er steeds
nieuwe composities bij voor zowel
het klassieke als het populaire
genre. In Nederland is er in de periode van 1960 tot ongeveer 2005
een enorme opleving ontstaan. Met
name Frans Brüggen heeft met zijn
‘Orkest van de achttiende eeuw’
de barok muziek en de romanti-

sche muziek weer opnieuw in de
belangstelling gebracht. Dat had
ook tot gevolg dat veel volwassenen
de blokfluit weer gingen herontdekken.”
Veel plezier in lesgeven
Als kind raakte Anne al gefascineerd door de bijzondere klank van
de blokfluit. Anne is geboren en
getogen in Duitsland. Ze volgde een
opleiding aan het conservatorium
in Rotterdam, omdat daar de studie
blokfluit in hoog aanzien stond. Tijdens haar studie ontmoette ze een
man uit Abcoude, die haar levenspartner werd. Reden genoeg om
in Nederland te blijven. “Na mijn
studie ben ik op zoek gegaan naar
werk,” zegt Anne. “Mijn voorkeur
ging uit naar het lesgeven. Ik heb
gewerkt bij diverse muziekscholen
in Duitsland, onder meer op de
Westfälische Schule für Musik in
Münster. Ik combineerde dat met
lesgeven in Nederland, ondermeer
aan het Rotterdams Conservatorium en met optredens en workshops. Het is nu precies twintig jaar
geleden dat ik de blokfluitstudio
in Abcoude heb overgenomen. Ik
hoorde dat die studio ging sluiten
en het leek mij een mooie uitdaging
om die over te nemen en voort te

zetten. Aanvankelijk combineerde
ik de studio in Abcoude met mijn
werk als docent in Duitsland. De
geboorte van mijn eerste kind deed
mij besluiten om niet langer op en
neer te blijven reizen en me full
time met het lesgeven in Abcoude
bezig te gaan houden.”
Anne is een gedreven en enthousiaste docente. Ze heeft een eigen
studio aan huis en geniet nog elke
dag van het lesgeven. “Het bespelen
van een instrument verrijkt je leven.
En vooral het samenspel is daarbij
van grote waarde. Ik geef les aan
kinderen vanaf zes jaar. Daarbij
werk ik in principe steeds met
twee of drie kinderen tegelijk. Ik
vind het belangrijk dat kinderen al
meteen leren om samen te spelen,
waardoor ze ook van elkaar leren.
Ik houd in mijn lessen rekening
met de individuele leerstijlen van
de kinderen. Voor kinderen die een
aparte aanpak nodig hebben, zijn er
privé lessen mogelijk. Ik biedt ook
aan kinderen die dyslectisch zijn of
visueel gehandicapt, de mogelijkheid om blokfluitlessen te volgen.
Ik vindt dat in principe iedereen de
kans moet krijgen om een muziekinstrument te bespelen.”

Hypotheek? Zekerheid inbouwen doe je zo
Wat is 'veilig' lenen? Volgens Frans Claessens van De Hypotheekshop denken veel mensen dan al snel aan
een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Of aan sparen als aflossing. En vergeet de verzekering bij overlijden niet. Dit zijn inderdaad allemaal bekende manieren om in je hypotheek zekerheid in te
bouwen. Maar volgens Claessens kan er meer en dat betekent niet automatisch hoge maandlasten.
Mensen die al wat geld hebben gespaard voordat ze tot de aanschaf van een woning overgaan, hoeven niet
alles te lenen wat maximaal haalbaar is op basis van hun inkomen. Het gevolg is dat er wat ruimte blijft in
de maandelijkse uitgaven. Bijvoorbeeld voor die kinderwens met minder werken, het opvangen van een (tijdelijke) terugval in inkomsten of gewoon sparen.
Hypotheek, zekerheid door extra
aflossen
Mocht er juist wel volledig geleend
zijn om de koop rond te kunnen
maken, dan kan extra aflossen in de
eerste jaren ook een manier zijn.
Hiermee verdwijnt het risicovolle
deel van de lening (de ‘top’) zodat
men bij verkoop minder snel met
een restschuld achterblijft. Maar
extra kapitaal opbouwen via een
spaar- of beleggingsrekening kan
natuurlijk ook. Zorg in ieder geval
sowieso altijd voor een spaarbuffer achter de hand zodat kleine
onvoorziene gebeurtenissen (zoals
een kapotte wasmachine) niet meteen een groot probleem vormen.
De norm hiervoor loopt uiteen van
minimaal twee of drie maandsalarissen tot het benutten van de hele
vermogensvrijstelling in box 3, ruim
21.000 euro per persoon.
Over wat spaargeld beschikken kan

ook een uitkomst
zijn in geval van
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Alleen is dat meestal
niet voldoende als
deze situaties lang
gaan duren. Dan
kan een verzekering
(woonlastenbeschermer) wellicht een
(aanvullende) oplossing zijn om de woonlasten toch
gewoon te kunnen blijven betalen.
Hoewel vaak ook (deels) verzekerd via de werkgever blijkt in de
praktijk nog wel dat consumenten
hier een te rooskleurig beeld van
hebben. Dan kan het raadzaam zijn
een extra maandbedrag te verzekeren, zeker omdat de premies
meestal lager blijken dan men van
te voren denkt. Veilig lenen gaat
dus niet alleen over sparen in plaats
van beleggen maar over veel meer.

Optreden
Anne vindt het
belangrijk dat
haar leerlingen
een gedegen
opleiding krijgen. In kleine
groepen of in
privélessen leren
de kinderen spelenderwijs met
het instrument
omgaan, noten
lezen, maat- en
ritmebeheersing,
improviseren,
samen spelen en
optreden. “Je
bespeelt een instrument omdat
je het spelen
leuk vindt. Maar Anne Kewitsch: “Het bespelen van een instrument verrijkt
het is ook leuk
je leven.” 			
foto patrick hesse
om anderen
van je spel te
Een nieuw seizoen
laten genieten. We organiseren dan
Nu de vakanties weer ten einde
ook jaarlijks een voorspeelmiddag
zijn, start Anne met een nieuw
waar de hele familie mag komen
cursusseizoen. Kinderen vanaf zes
luisteren. De leerlingen kunnen
jaar, maar ook volwassenen zijn van
dan laten horen welke vorderingen
harte welkom om zich aan te melze gemaakt hebben. Daarnaast
den. “Ik merk dat met name oudeorganiseer ik ook concerten en
ren, die gepensioneerd zijn en wat
voorstellingen samen met andere
meer tijd hebben, de kans grijpen
muziekdocenten in Abcoude. Zo
om eindelijk eens zelf muzieklessen
is er eens per twee jaar het grote
te gaan volgen. Iets wat ze altijd
huisconcert in de Dorpskerk, waar
we graag aan meedoen. Ter voorbe- al hadden willen doen, maar dat er
nooit van gekomen is.”
reiding van zo’n concert wordt er
ook veel samengespeeld. Spelen in
een grotere groep is heel leerzaam, Blokfluitstudio Anne Kewitsch
is gevestigd aan de Willem van
omdat je dan ook te maken krijgt
Abcoudelaan 10 in Abcoude. Begin
met meerstemmige muziek. Je
september gaan de cursussen van
moet dan ook naar elkaar luisteren
start. Voor meer informatie of
en op de dirigent letten. Bovendien
aanmelden kan men Anne bellen op
is samenspelen heel erg gezellig.”
06-19915739 of mailen: blokfluitstudio@kpnmail.nl.

DE GROENE VENEN 24 uur per dag
online te lezen op:

www.degroenevenen.nl

Wees je bewust van de mogelijkheden en laat jouw situatie zorgvuldig
in kaart brengen.
Bel voor een afspraak met De Hypotheekshop 0297-241770 of mail
met mijdrecht940@hypotheekshop.
nl
P.s. Ook bij een hypotheek afsluiten
is het verstandig regelmatig met je
adviseur contact te houden. In een
mensenleven verandert nu eenmaal
veel.
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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
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 in de Nacht
Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
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 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
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 & Joris
Midpoint on the Rocks met
Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

1
Titel: De goden van Gotham
Auteur: Lindsay Faye
'Ik moest even wennen aan de
schrijfstijl omdat ik niet gewend
ben om historische thrillers te
lezen, maar als je eenmaal in het
boek zit, kun je het niet meer
wegleggen.
Ik vond het erg leuk om te lezen
hoe het er in het New York van
1845 aan toe ging. De Ierse
bevolking had een lager aanzien
dan de zwarte bevolking en werd
eigenlijk als een soort ongedierte plaag gezien. Maar wat
het leukste is aan dit boek is toch
eigenlijk wel het laatste gedeelte
als Timothy erachter komt hoe
het zit met de vermoorde kinderen. Totaal anders dan verwacht.
Dit boek is een aanrader voor
iedereen. Hij is goed afgewisseld met de bloederige spannende stukken en het historische
aspect.'
gelezen door evelyn viester

2

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
OnMusic met Elmar & Andrew
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 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Andy in de Lucht

veranderd iedere zomer namelijk
weer in een soort spookdorp waar
je een bom kunt afsteken zonder
dat iemand het hoort. Er is namelijk niemand.

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Welcome home
Creatief productiebureau op het
gebied van:
• Corporate films • Productfilms
• Commercials
• Motion graphic
animaties
Industrieweg 15
3641 RK Mijdrecht
T : 0297 385254
www.roadworks.tv

Wat overblijft 		
Lieneke Dijkzeul
Inspecteur
Vegter
duikt in
een nieuwe
zaak waarin macht
en wantrouwen de
boventoon
voeren.
Met tegenzin werkt
hij aan het oplossen van deze
schokkende zaak en hij dreigt het
overzicht dreigt te verliezen.
In een idyllisch winterlandschap
wordt zakenman Richard Verkallen gevonden, met sneeuw bedekt,
dood. Spoedig blijkt dat Verkallen
niet bepaald geliefd was: niet bij
zijn familie, niet op de zaak en
zelfs niet bij zijn gezin. Verkallen
zette kwaad bloed bij zijn familie door een donkere vrouw te
trouwen. Die vrouw, uit Somalië
afkomstig, is inmiddels wanhopig.
Na vele jaren is ze het vechten tegen onbegrip en discriminatie moe
en wil ze naar huis. Maar hoe zou
ze er moeten overleven met haar
gehandicapte zoon?
Praagse winter 		
Madeleine Albright
Madeleine
Albright is
in 1997 net
benoemd
tot minister
van Buitenlandse
Zaken van
de VS als
ze tot de
ontdekking
komt dat haar grootouders van
vaderszijde Joods waren en zijn
omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Het is een grote schok;
haar ouders hebben dat deel van

Woensdag
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

Boeken tip 5...

Welkom thuis iedereen. Ik hoop
dat jullie allemaal een heerlijke
en leuke vakantie achter de rug
hebben. En wat ben ik weer blij
dat ik dat zeggen kan. De lieve
kindertjes gaan weer naar school,
het is weer dringen op de parkeerplaats en ik mag weer achteraan
sluiten bij de rij voor de kassa.
En ook ik merk zelf in de winkel
dat ik niet meer voor spek en
bonen hoef te staan. Mijdrecht

Voor een ondernemer zijn dit ook
de zwaarste weken van het jaar.
Ik en een goede vriend van mij
met ook een wijnwinkel waren
samen aan de telefoon even lekker
ouderwets aan het zeiken over
de rust maar kwamen ook tot de
conclusie dat het ieder jaar het
zelfde liedje is en het er gewoon
bij hoort, het vervelende is alleen
dat het nooit went! De eerste
weken ben je lekker bezig, grote
schoonmaak, administratie op
orde brengen en al dat soort huis,
tuin en keuken klusjes maar na 3
weken is het allemaal aan kant,
bijgevuld, schoon, opgeruimd en
daar sta je dan met al je ideeën en
verkoopdrang.

hun familiegeschiedenis altijd voor
haar verzwegen. De ontdekking is
het begin van een zoektocht naar
de wortels van haar familie, maar
ook naar de gecompliceerde geschiedenis van Tsjecho-Slowakije,
het land waarin Albright de eerste
jaren van haar leven opgroeide en
dat haar familie bij het utibreken
van de oorlog is ontvlucht. Haar
jeugd bracht ze door in ballingschap, eerst in Londen en later in
de Verenigde Staten.

3

De saboteur 		
Clive Cusler
De
directie
van de
spoorwegmaatschappij
is ten
einde
raad en
huurt de
vermaarde
detective Isaac Bell in. Hij ontdekt
al snel dat een saboteur, die zichzelf de Verwoester noemt, de Southern Pacific overvalt met behulp
van zwervers die daarna vermoord
worden. Als de Verwoester niet op
tijd een halt wordt toegeroepen,
staat de toekomst van een heel
land op het spel...

4

De dromer 			
Use Lahoz
Als hij
achttien
wordt,
komt
Santiago
Cádiar,
een
dromerige en
eenvoudige jongeman,
erachter
dat zijn ouders niet zijn échte ouders
zijn. Uit schaamte en teleurstelling
hierover besluit hij Valdecádiar te
verruilen voor de anonimiteit van de

Nu zijn er ondernemers die in
deze periode gebruik maken van
hun creatieve brein en hele goeie
ideeën op tafel gooien.
Zo is volgende week zaterdag
1 september een dag om in de
agenda te zetten. Net als ik zijn
er een hoop winkeleigenaren die
tijdens deze rustperiode gewoon
aan het werk zijn gegaan om alle
oude spulletjes te verzamelen.
Deze spulletjes, denk bijvoorbeeld
aan kleding en accessoires worden
die dag verkocht tijdens een grote
outletmarkt op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Dus mocht er nog
een lekkere nazomer losbarsten
dan koop je voor een prikkie
nog dat ene leuke rokje of korte
broek! Goed idee toch? Met die
grote opruiming sluiten we toch
ook wel een beetje het zomerseizoen af hoe depressief dat ook
klinkt.

grote stad Madrid.
In dit voor hem volstrekt nieuwe
universum komt hij aardige en
oprechte personen tegen, maar loopt
hij vooral oplichters en aan lager wal
geraakte figuren tegen het lijf die
hem uitgebuit hebben voor hij er zelf
erg in heeft.
Echter, na een mislukt huwelijk,
waar hij twee dochters, een gevangenisstraf en alimentatieplicht aan
overhoudt, lijkt het tij voor hem te
keren als hij Candela Paz tegen het
lijf loopt.
Santiago wordt hopeloos verliefd
op haar maar zijn poging om haar
voor zich te winnen, en te houden,
brengt hem, want veranderd is hij
niet, meer schulden en problemen en
voert hem via Barcelona en Montevideo bij haar vandaan.

5

De rode kamer 		
Pauline A. Chen
Daiyu
heeft haar
hele leven
in de
provincie
gewoond,
maar
wordt na
de dood
van haar
moeder
naar haar
familie in de Chinese hoofdstad
Beijing gestuurd. De familie Jia
blijkt tot haar verbazing nauwe
banden te onderhouden met het
keizerlijk paleis en een weelderig leven te leiden in de talrijke
vertrekken van Rongguo Mansion.
Ze zijn verwikkeld in geheimzinnige intriges en een bittere strijd
om macht en invloed. Daiyu trekt
bij haar komst meteen de aandacht
van haar neef Baoyu, maar hij is
door grootmoeder Jia al uitgehuwelijkt aan een andere nicht. De
noodlottige liefde tussen Daiyu en
Baoyu markeert het begin van de
teloorgang van de familie Jia.

Voor ons ondernemers breekt
echter de leukste tijd van het jaar
aan en daar hebben we allemaal
erg veel zin in. Met frisse moed,
nieuwe spullen en een uitgerust
lijf gaan we het najaar in. Voor
je het weet breekt de volgende
zomerperiode aan waarin ik weer
lekker ouderwets aan het zeiken
ben over de rust. Ik denk dat ik
me er nu maar alvast op ga instellen… zal het ooit wennen?

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

DE GROENE VENEN 		

13

Film aan de Plas 2012: U komt toch ook?
Zaterdag is het zover!
Vorig jaar maakte het openlucht
filmfestival Film aan de Plas, met
als decor de Vinkeveense Plassen, haar eerste opwachting. Veel
bezoekers wisten dan ook niet wat
te verwachten. Reacties waren zeer
positief en veel mensen beschreven
de avond als een bijzonder, origineel, magisch, relaxed en gezellig
tegelijk!
Zaterdag 25 augustus, is het zover
en gaat De Ronde Venen met de
start van de tweede editie van Film
aan de Plas wederom een mooie
avond tegemoet. Het festival terrein, Recreatie Eiland 1, zal worden omgetoverd tot een sfeervolle
buitenbioscoop waar op een immens groot scherm de film vertoond
zal worden. De vraag die op ieders
lippen brandt is welke film er gedraaid zal worden. Dit blijft tot het
allerlaatste moment een verassing.
Een kleine tip: de film heeft alles te
maken met het thema van dit jaar
‘wegdromen’.
Meer dan film kijken alleen…
Wat maakt Film aan de Plas zo
speciaal? Simpel! Film aan de Plas
is meer is dan een avondje film
kijken. Het festival biedt bezoekers een frisse en vooral gezellige
combinatie van film, muziek, decor,
theater en entertainment.

en hebben een goede pop/folkyvibe. Van dit akoestische optreden
gaan we naar Huig Ouwehand
en Sander Toernier. Dit uiterst
muzikale duo op basgitaar en piano
spelen heerlijke groovy jazz. Ook
gerenommeerd contrabassist Frans
van der Hoeven is van de partij!
Frans draait al wat jaren mee in de
muziek, zo speelde hij mee met o.a.
Dee Dee Bridgewater en Woody
Shaw. Morgenavond speelt hij dus
bij Film aan de Plas!
Maar het blijft niet bij muziek alleen. De eigen spreekstal meester
van Film an de Plas zal de bezoekers de hele avond op de hoogte
houden van het programma en ons
vermaken met zijn altijd goede
humeur en scherpe commentaar.
Daarnaast zullen twee dames van
de toneelschool in Tilburg ons gaan
verassen met een theater act, dus
ook hier zal het niet aan ontbreken.
Smullen Geblazen
Ook dit jaar staan de lokale horeca
ondernemers klaar om bezoekers te
voorzien van allerlei lekkers. “Deze
bieden prima kwaliteit voor een
leuke prijs en het bespaart je nogal
wat gesleep en moeite,” aldus de
organisatie van Film aan de Plas.
De verschillende eettentjes bieden

festival hapjes aan voor €5,- per
gerecht. Daarnaast is er ook een
bar opgesteld waar bier, fris en wijn
te halen is.
Nieuw dit jaar!
Nieuw dit jaar onder de lokale
horeca ondernemers zijn Prinselijk
Proeven en Smith&Dorlas. Prinselijk Proeven zal tussen de boten
in op het ponton een sfeervolle bar
gaan runnen met heerlijke prosecco. Iets sterkers kun je verwachten
van Smith &Dorlas, echte barristas
gaan heerlijke koffie serveren, van
espresso tot cappuccino!
De Mooiste Zitplaatsen
De mooiste zitplaatsen tijdens Film
aan de Plas zijn al weggegeven.
Supermarkt Plus Koot te Abcoude
gaf vorig weekend 2 VIP arrangementen weg. De winnaars van deze
VIP pakketten, de familie Trouw
en de familie Pijlman, zullen vanuit
een luxe sloep van Winkeloord met
goed gevulde picknickmand van de
Picnic Company heerlijk van de film
gaan genieten.
Daarnaast word er op de website
van Film aan de plas al weken flink
geboden op de VIP bank. Deze
comfortabele 3-zitter komt op een
mooi plekje te staan op het eiland.
De hoogste bieder is de nieuwe

Kom vanaf 17.00 uur de sfeer
proeven!
Vanaf 17.00 uur zijn bezoekers
welkom om de avond rustig te
beginnen en alvast van de sfeer
te komen proeven. Er zijn dit jaar
allerlei kleine muziek optredens en
theater acts die al vroeg beginnen,
dus het is zeker de moeite waard al
eerder naar het festival terrein te
komen!
Al bij binnenkomst lopend over
de brug kun je een warm welkom
verwachten van een accordeon duo.
De avond word vervolgens geopend
door zangtalent Fabiana Dammers,
winnares van De Grote Prijs van
Nederland. Haar eigen geschreven
liedjes zijn hartveroverend mooi

Film aan de Plas per boot
Evenals vorig jaar kun je ook met
je eigen boot komen, of een bootje
huren bij één van de jachthavens
aan de Vinkeveense Plassen. Bij
Jachthaven Winkeloord hebben
ze een speciaal Film aan de Plas
arrangement. De entree over
het water is onder de brug door
van Eiland 1, kom dus tussen de
eilanden 1 en 2 door. Grote boten
kunnen ook naar binnen, maar via
de andere kant (kom tussen eiland
1 en 12 naar het festival terrein
varen; hier is geen officiële ingang,
maar de havenmeesters van het festival zullen je helpen een plekje te
vinden). Voor
de grote boten
geldt: kom
vroeg, want
vol=vol! De
entree is €5,per opvarende,
de boot mag
gratis mee.
Via de entree
op het water,
kun je ook
nog kaartjes
kopen, zolang
er nog kaarten
zijn!
Praktische
Info
De ingang tot
het festivalterrein over het

Abcouderfeestweek.nl weer online
De Abcouder Feestweek staat weer
voor de deur, vanaf zaterdag 25 augustus t/m 1 september. De website
www.abcouderfeestweek.nl is weer
online en volledig vernieuwd. In
2006 is deze website in het leven
geroepen door een aantal dorpsbewoners met medewerking van Rosa
FM en de Stichting Feestelijkheden
Abcoude. Het succes van de website

eigenaar van deze vintage Chesterfield en verzekerd van de beste
plek!

was in de afgelopen jaren zeer
groot. Op dagen voor, tijdens en na
de feestweek waren de bezoekers
aantallen zeer hoog, mede omdat
er tijdens en direct na afloop van de
evenementen er al foto`s, filmbeelden en uitslagen op te zien waren.
Dit jaar wordt nog groter uitgepakt.
Voor de smartphone is dit jaar een
app ontwikkeld voor de Iphone en

Speel mee op de Djembé
Op het straattheater heeft u ze al
meerdere malen zien optreden; de
Djembikkels. Met hun Djembées en
andere trommels zorgden zij ervoor
dat maar weinig mensen stil konden
blijven staan. Je gaat vanzel fmeebewegen en je wordt gegrepen door
de Afrikaanse ritmes. Het maakt je
vrolijk en je krijgt zin om mee te

Android. Deze zijn gratis te vinden
op de website www.abcouderfeestweek.nl. Tijdens afgelastingen van
evenementen en/of wijzigingen
in het feestprogramma, wordt u
direct op de hoogte gesteld door
uw smartphone. In de week voor
de Abcouder feestweek zullen wij
u laten zien, wat de Stichting Feestelijkheden Abcoude allemaal doet
in voorbereiding op de Abcouder
feestweek 2012 die dit jaar 100
jaar bestaat.

doen. Zonder nu direct te hoeven
optreden bestaat de mogelijkheid
om te leren spelen op de Djembé.
In Aalsmeer wordt er wekelijks geoefend en geleerd. Er is in september nog plaats voor beginners op
dinsdagavond. Iedereen is welkom
voor een proefles. Je hoeft zelf niet
voor een trommel te zorgen, die zijn
beschikbaar. Bel 06-16784714 of
kijk op www.djembikkels.nl.

land is net na de tweede brug. Let
op! Er is géén mogelijkheid om te
pinnen op het festivalterrein of bij
de ingang. Op het terrein kun je een
klapstoel gratis afhalen. Er staan
ook diverse banken, die alleen
maar te claimen zij door er vroeg
bij te zijn en er de hele avond op te
blijven zitten, want opgestaan is…
Voor de koukleumen onder ons zijn
er tegen een kleine vergoeding ook
fleece dekentjes beschikbaar!
Rond 21.00 uur, als het donker
genoeg is, start de film. Tijdens
de film blijven alle eetkraampjes
en barren open, je kan dus gerust
tussendoor een biertje halen of
snoepjes, popcorn en andersoortig
lekkers kopen. Halverwege de film
is er een pauze van 20 minuten
waarbij we wederom gaan genieten
van een klein muzikaal optreden.
Ook na het einde van de film, omstreeks 23.30 uur, blijven de barren
open en speelt de muziek nog even
door. Zo kan er nog rustig na geborreld worden.
Kaarten
Heb je nog geen kaarten of een
extra kaartje nodig? Op het moment van dit schrijven is het festival
nog niet uitverkocht en zijn er nog
kaartjes te koop via de website en
voorverkoopadressen. Mits er nog
kaarten beschikbaar zijn kun je
ook op het festival terrein kaarten
kopen, check de website voor meer
informatie!

Abcouder
Harmonie en friends concert
Op zondag 26 augustus geeft de
Abcouder Harmonie en friends een
uniek concert op het Abcoudermeer
aan de Amsterdamsestraatweg nabij het zwembad. Op het water zullen het orkest en de drumband van
de Abcouder Harmonie samen met
muzikanten van Viribus Unitis uit
Wilnis en individuele muzikanten en
slagwerkers uit de wijde omgeving
een concert geven.
Er zullen nummers van onder
andere Queen, Ilse de Lange,
Abba, Beatles, Marco Borsato en
Cool and the Gang over het water

klinken, gespeeld door een groot
orkest van 70 muzikanten. Het
orkest en de slagwerkgroep zullen
bij toerbeurt, maar ook gezamenlijk
hun klanken en ritmes ten gehore
brengen. Neem uw goed gevulde
picknickmand en bijbehorend kleed
of een (klap)stoeltje mee en geniet
van dit open luchtconcert en elkaars
gezelschap. We hopen op zonneschijn, maar bij slecht weer zal het
concert plaatsvinden in de Dorpskerk. Het concert begint om 18.30
uur en de entree is gratis.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test van een unieke zelfgebouwde Trike

Helter Skelter...
gewoon omdat het kan!
Toen ik na het testen een foto van deze ‘Agent Orange’ op Facebook plaatste en er bij schreef dat dit echt
wel het gekste voertuig is dat ik ooit heb getest, barstte er binnen een mum van tijd een discussie los van
voor en tegenstanders. ‘Hoezo gek?’ was de eerste opmerking. Ik probeerde dit te nuanceren door het ‘te
gek’ te noemen. Echter, de voors en tegens bleven over het internet vliegen. Een auto op drie wielen riep de
een, een gave trike riep de ander. En dit is nu precies wat Yehudi’s Helter Skelter Trike is.
Eindelijk is het zo ver en mag ik
de Ford driewieler meenemen voor
een proefrit. Een druk op de knop
en de V6 komt met een vette ronk
tot leven. Nadat ik mezelf in de
zespuntsgordel heb gesjord, ben ik
er klaar voor. Hij rijdt net als een
auto: heeft een rem, koppelings- en
gaspedaal en een gewoon autostuur.
Echter het uitzicht is erg ongewoon.
Het doet mij meteen denken aan de
cult film Mad Max. Nadat ik gang
heb gemaakt, gaat het inderdaad
erg makkelijk. De kleur is erg mooi,
maar vind ik niet zo goed bij het
frame passen. Ik zou de voorkeur
geven aan mat zwart om hem er
nog wat bruter uit te laten zien.
Onderweg heb ik enorm veel bekijks en omdat ik rustig rij hoor ik
het commentaar goed. Moet je dat
zien wat gaaf! Even voel ik me het
mannetje en baal ik dat het gewoon
overdag is en al mijn vrienden (alle
twee) werken. Ik had dan mooi de

Helter Skelter is het bekende nummer van The Beatles, geschreven
door Paul McCartney. Het nummer
is een product van McCartney's
inspanning om een zo luid en vuil
mogelijk klinkend geluid te creëren
wat door muziek historici wordt
gezien als een belangrijke invloed
in de ontwikkeling van heavy metal.
De motor is een buizenframe met
twee kuipstoelen, drie vette wielen
en een Ford 2 liter V6 autoblok met
ruim 100 pk. Al een paar jaar zie
ik hem bij een bezoek aan het Trike
centrum in de hoek staan. Stiekem
vroeg ik me vaak af hoe die zou
rijden. Zelf vindt Yehudi (eigenaar
van het Trike Centrum en van deze
trike) hem mooi van lelijkheid. Om
er meteen achteraan te melden dat
het wel een hele gezellige motor is:
je zit naast elkaar en kunt daardoor
lekker kletsen.

blits kunnen maken en ze even mee
kunnen nemen in deze ‘streetlegal’
kermisattractie.
Ik maak een veel groter rondje
dan normaal voor ik terug rij naar
Mijdrecht en bij Yehudi de sleutel
en trike weer inlever. Hij heeft
geen woord teveel gezegd: wat een
gave machine en wat een beleving.
Yehudi belooft me dat ik hem binnenkort een weekend privé mag
meenemen en zo toch nog even bij
mijn vrienden kan blitsen. Als ik aan
Yehudi vraag of hij eigenlijk wel te
koop is, antwoordt hij een beetje
schoorvoetend… uhh ja dat wel. Ik
zie de twijfel op zijn gezicht en vul
zijn zin aan met … mits iemand een
heel goed bod doet. Inderdaad knikt
Yehudi, dan zou ik verder kunnen
gaan aan mijn nieuwe bouwproject:
een Trike met een dikke V8 erin...

TCV
Constructieweg 23a
3641 SB Mijdrecht
The Netherlands
Telefoon 0297-255546/06-17284949

Email: info@trike-centrum.nl
Kijk voor een visuele beleving ook op:
Youtube, Helter Skelter Trike

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

Woordzoeker week 34

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.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 34

Aanstaan
Bruidspaar
Causeur
Danig
Decembermiddag
Drugs
Duikapparaten
Gemet
Glanzen
Granaat
Haydn
Heden
Kreukel
Malen
Matsen
Naderbij
Pafferig
Penny
Principieel

Pijptabak
Radiostudios
Rondo
Rijgen
Sanseveria
Sojameel
Zender
Zwammen
IJshockeybanen

7

6 8
6 4
9

4 1
3
6 5
9

1
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5 6
7 3
3
4 9

8
9 8
2
3

6
1 7

Oplossing puzzels week 33
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Ford Mustang Sportcoupé

Presenting the unexpected... New Ford Mustang!
De Ford Mustang, een icoon van eind jaren ’60. Geliefd bij vele Amerikanen en Europeanen. Een ‘beschaafde’ muscle car. Toen al een droomauto voor velen, ook ik heb de verhalen van mijn vader meegekregen,
nu eindelijk bereikbaar voor vele jongens van toen. Fotograaf Patrick
en ik mochten een blokje om met deze Amerikaan. En, meneer Van
Leeuwen uit Vinkeveen, na veel aandringen, hier is ie dan eindelijk: de
’65 Ford Mustang Sportcoupé.
This is the car you never expected
from Detroit. It is so distinctively
beautiful it has received the Tiffany
Award for Excellence in American
Design, the first automobile ever
to be so honored by Tiffany & Co.
Mustang has the look, the fire, the
flavor of one of the great European
road cars. Yes... It's American as its
name... And as practical as its price.
Hiermee adverteerde Ford om
de Mustang aan te prijzen bij een
doelgroep die de grote Amerikaanse
sleeën zat was en nu eens iets jongs,
dynamisch en moderns zocht.
Ford startte in 1964 met de productie van de Mustang. Ford produceerde de Mustangs die bedoeld waren
voor de export in Metuchen, New
Jersey, vlakbij New York. Echter kon
men niet voldoen aan de Europese
vraag en werd besloten de productie ook in Europa op te zetten. De
Mustang werd een aantal jaren in
Nederland geproduceerd bij Amsterdam Assembly, de autoassemblagefabriek van de Ford Motor Company
in Nederland. Van 1965 tot midden
1967 rolden hier in de Amsterdamse
havens de Mustangs van de band, be-

stemd voor de Europese markt. Het
serienummer van ‘onze’ auto wijst uit
dat dit exemplaar is geproduceerd in
San Jose, California.
Van meet af aan werden de Mustangs
uit 1964 al ’65 Mustangs genoemd,
maar 64 ½ komt ook wel eens voor.
Voor de duidelijkheid; dit is een echte
'65 Mustang uit 1965. De richtprijs
van een Mustang Sportcoupé in
goede conditie ligt al snel tussen
de € 18.000,- tot € 23.000,-. Dit
exemplaar is in 2008 door de vorige
eigenaar in de Verenigde Staten
gekocht. De auto is geëxporteerd uit
het zonnige Santa Clara, California
(gelegen naast San Jose, te zien
op de nummerplaat, en Cuppertino,
thuisbasis van het hippe Apple), wat
inhoudt dat deze auto bijna nooit
een druppel regen gezien heeft. Dat
betekent dat roest nauwelijks een
kans heeft gehad op het plaatwerk
van deze Amerikaan. Eenmaal in Nederland heeft de vorige eigenaar de
auto desondanks goed onder handen
genomen en hier en daar opgeknapt.
Volgens het laatste taxatierapport
uit 2011 verkeert deze klassieker in
‘uitmuntende staat’ en is deze vrijwel
origineel. Dit taxatierapport ligt ter

inzage bij Van Kouwen. Mocht je serieus geïnteresseerd zijn in deze auto,
lees het rapport dan aandachtig door.
Je zult geen schrikbarende zaken
tegenkomen en als je het taxatiebedrag van de taxateur ziet, zul je snel
overtuigd zijn dat dit een mooie kans
is om een lang begeerde jongensdroom uit te laten komen.
Deze ’65 Mustang Sportcoupé is
uitgevoerd in een prachtige gele lak.
In de ruim 50 jaar dat de Mustang
geproduceerd wordt zijn er 77 kleuren geel uitgebracht. Ik twijfel of dit
exemplaar is voorzien van Phoenician
Yellow of Springtime Yellow (de laatste was alleen leverbaar in de lente
van ’65), maar dat is een detail waarvoor ik de kenner naar de showroom
verwijs. De zwarte leren bekleding is
als nieuw en onder de motorkap ligt
een heerlijke zescilinder. De Mustang
was ook leverbaar met een dikke
achtcilinder waardoor dit raspaard in
een wild dier veranderde. Zoveel pk
op de achterwielen zorgde ervoor dat
deze muscle car regelmatig dwars de
bocht doorging. Nee, deze zescilinder
heeft ook redelijk wat power (zo’n
120 pk), en dat rijdt als een koning
op de weg, zonder enig risico. Patrick, die volgens mij liever in Amerika dan Nederland was geboren, voelt
zich meteen thuis in deze Amerikaan.
Armpje uit het raam, zonnebril op,
laid back rijden. Dat lijkt mij ook wel

VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: CNC-draaier
Organisatie: Antenna
Plaats: Nieuw-Vennep

Functie: Productiemedewerkers Data Mail
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Marketingassistent (m/v)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Barman / Barvrouw
Organisatie: De Loogman Groep / Brasserie 10
Plaats: Amstelveen

Functie: Medewerker Bediening
Organisatie: De Loogman Groep / Brasserie 10
Plaats: Amstelveen

wat, dus ik neem snel plaats achter
het gigantische stuur en ik zet de
automaat, pardon, cruise-o-matic, in
de stand drive. Dynamisch rijden met
zo’n stuur? Dacht het niet. Voor mijn
gevoel is dit een enorm slagschip, een
onoverzichtelijk vliegdekschip met
gigantische neus, te kleine spiegels en
een enorme draaicirkel. En remmen?
Flink pompen met het rempedaal.
Maar wat is dit onwijs gaaf. Menig
verkeersdeelnemer steekt even zijn
duim op. Ik heb al menig klassieker
mogen rijden, maar dit is wel echt het
Amerikaanse rijden in mijn ogen. Al
prikt Patrick die droom meteen door,
door te refereren aan zijn oude klassieke Cadillac (niet meer in zijn bezit,
helaas) die nog groter is dan de Mustang, maar waarvan ik menig foto
heb gezien. En dat verklaart meteen
waarom Ford de Mustang dynamisch
durfde te noemen. Voor die tijd was
dit sportief. Maar ook vandaag de
dag beleef je met een Mustang dikke
lol. Lol die indertijd bij de oude generatie Amerikanen ver te zoeken was
en waardoor de Mustang generatie
na generatie succesvol bleef.
Zoals sommigen weten staan op de
bovenverdieping bij Van Kouwen in
Mijdrecht diverse exclusieve bolides.
Naast een Ferrari, Bentley en Aston
Martin staat daar nu deze prachtige,
in concoursstaat verkerende Mustang
te wachten op een nieuwe eigenaar.

En, jongetjes van toen, wegdromen in
de showroom mag natuurlijk ook!

Van Kouwen Automotive
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-272272
www.vankouwen.nl

Ford Mustang
Gereden versie:
Ford Mustang Sportcoupé
Bouwjaar: 1965
Aantal miles: 34.000
Vermogen: 120 pk
Motor: 200 cid 6 cilinder in lijn
Koppel: 190 Nm
Prijs: € 22.450,-
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