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Kanopoloërs KVDRV tweede op NK
Het kanopoloteam uit De Ronde Venen heeft tijdens het Nederlands Kampioenschap in Groningen voor het eerst in haar bestaan de tweede plaats in de derde klasse behaald. In de finalewedstrijd moest het team in Viking haar meerdere erkennen.
Het behalen van een prijs op het NK geeft aan dat het kanopoloteam van KVDRV gegroeid is en dit jaar enorme vooruitgang
heeft geboekt. De bedoeling is dat er volgend jaar in een hogere klasse gespeeld gaat worden. Meer informatie kunt u
vinden op www.kvdrv.nl.
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Zet die Zak
aan de weg

SOCIAL MEDIA

Lever je gebruikte kleding in

MAAR HOE?

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

Homan Beveiliging B.V.
Geef gebruikte kleding een kans.
Zet de zak met kleding voor 9.00
uur op de stoep. Kringkoop haalt
dit op en zorgt voor een verantwoord hergebruik.
10 oktober:
Amstelhoek, Waverveen, De Hoef,
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis
11 oktober:
Abcoude en Baambrugge

•beveiligingsystemen
•camera systemen

Ludieke klaar-overactie op Dukaton
Door een groot gebrek aan vrijwilligers op dinsdag en donderdag zijn er voor deze dagen aan de Dukaton in Mijdrecht geen klaar-overs meer beschikbaar om schoolgaande kinderen over te zetten naar de scholen Eendracht, Hofland en Hoeksteen. Dat leidt tot onveilige situaties op deze dagen. Om
de noodzaak voor vrijwilligers kracht bij te zetten, hebben gisterochtend de drie schoolhoofden v.l.n.r. Hanneke Vrensen (Hofland), Coen Vulperhorst
(De Hoeksteen) en Peter Ranzijn (De Eendracht) in een ludieke actie zelf als klaarover opgetreden, tot verrassing van vele kinderen en hun ouders.
Peter Ranzijn: “Wij zijn in gesprek met de gemeente en de wijkagent Abdil Abid om andere maatregelen te nemen, die het oversteken veiliger maken,
maar blijven ondertussen zeer dringend op zoek naar vrijwilligers, die ca. eens per vier weken op dinsdag- of donderdagochtend aan de Dukaton de
kinderen willen helpen oversteken. Neemt u a.u.b. contact op met Karin van der Sluijs, tel.0297-272142 voor informatie en aanmelding.

Gun uw team
een bedrijfsfeest
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl
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•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Commentaar
We kunnen weer opgelucht
ademhalen in De Ronde Venen:
na het debat woensdagavond over
het DHV rapport zijn de partijen
weer vriendjes met elkaar. De
spanning was tevoren opgevoerd
als ware het de introductie van
een nieuwe Apple-gadget en de
uitkomst had dan ook iets van een
leeggelopen ballon. Was dit nou
alles? Toegegeven: niemand zit te
wachten op een nog grotere
bestuurscrisis, maar het voortkabbelende debat aanhorend,
vroeg ik mij toch af of hiervoor
nou echt een burgemeester,
een wethouder en twee hoge
gemeenteambtenaren geslachtofferd moesten worden. Vooral
in het licht van een artikel in
nrc•next van woensdagochtend,
waaruit blijkt dat 35 Nederlandse
gemeenten acuut in de gevarenzone zitten, door jarenlange
overschatte grondopbrengsten.
Accountantsorganisatie Deloitte,
die volgens de krant het verlies
voor de gemeenten vorig jaar nog
becijferde op 2,4 miljard euro, is
nu aanmerkelijk somberder en
gaat uit van 2,9 miljard. Waaruit
maar blijkt dat de situatie in
De Ronde Venen niet op zichzelf
staat.
Wat het debat wèl opleverde, is
dat onomstotelijk vast is komen
te staan, dat er binnen de
gemeente al lang voordat DHV
werd ingeschakeld, kennis was
over problemen met de grondexploitatie. Die informatie blijkt
alleen nooit te zijn gedeeld met
de raad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.
Op aandringen van Ronde Venen
Belang, bleek een 'onvindbare'
notitie nu alsnog boven tafel te
zijn gekomen. Volgens wethouder
Palm een 'gespreksverslag' en
"dus" geen officieel document.
Maar wel zwart-op-wit.
En informatie die de raad dus was
onthouden. En in dàt licht moet je
dan ook het ontslag en het opstappen zien van degenen die politiek
en bestuurlijk verantwoordelijk
waren voor het klimaat waarin dit
kon gebeuren.
Rob Isaacs
hoofdredacteur

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
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Gemeenteraad bespreekt DHV rapport

Eensgezinde raad spreekt
vertrouwen uit
Na een bewogen week vol menselijk drama kon woensdagavond 5 oktober de gemeenteraad van De Ronde
Venen eindelijk het veelbesproken DHV rapport bespreken. Onder de energieke leiding van de zojuist aangestelde waarnemend burgemeester Albertine van Vliet lieten de fractievoorzitters hun licht schijnen over de
conclusies en aanbevelingen van het rapport.
door piet van buul

moest komen in de risico’s en kansen
van verschillende projecten. Toen
de gevraagde gegevens wat moeizaam uit de organisatie naar boven
kwamen is op 5 april een ‘task force
grondexploitaties en projecten’ ingesteld. Toen ook dat onvoldoende opleverde is in augustus opdracht gegeven
aan DHV. Het rapport is ook door de
eigen accountant Deloitte bekeken
en die stemde er mee in. “Voor ons
staat het rapport er dus,” aldus Palm,
“en we willen hiermee verder.” Hij
benadrukte dat een belangrijk deel
van de pijn zit in de waardering van
de grondexploitaties. Een probleem
waar veel gemeenten mee worstelen. “Er zal dus een herwaardering
moeten komen en vervolgens moeten
we bekijken hoe we door
projecten aan te passen, dan
wel helemaal te schrappen,
verliezen kunnen voorkomen
of ten minste beperken.” Een
second opinion vragen bij een
ander bureau, zoals een paar
fracties hadden gevraagd, vond
hij niet zinvol. “Wellicht zijn er
hier en daar nog wat vervolgonderzoeken nodig.” Hij deed
een beroep op alle partijen om
aan dit proces mee te werken.
Vanuit de oppositie was men
bereid die medewerking toe te
zeggen, mits ook ‘de coalitiepartijen niet langer als één
blok zouden opereren maar
bereid zouden zijn om de opAlbertine van Vliet-Kuiper (59 jaar, D66) die vorige week
positie op gelijkwaardige wijze
vrijdag is benoemd tot waarnemend burgemeester van de in het proces te betrekken’.

De raad had het er moeilijk mee.
Door het voortijdig vertrek van
burgemeester Marianne Burgman
en wethouder Ingrid Lambregts was
de angel al bij voorbaat uit het debat
gehaald. Voor verschillende raadsfracties was het lastig om te bepalen
waar ze hun pijlen nu op moesten
richten. De verschillende politieke
partijen hebben in de afgelopen jaren
in wisselende posities deelgenomen
aan de besluitvorming over tal van
projecten, waarover DHV zich in het
rapport zeer kritisch had uitgelaten.
Met uitzondering van nieuwkomer
Lijst Acht en SVAB uit Abcoude
Baambrugge, die aan de voorgeschiedenis part noch deel hadden, voelden
de overige fracties ook de last van
de eigen verantwoordelijkheid. Opeenvolgende coalities
droegen een rechtstreekse
politieke verantwoordelijkheid. Maar ook de raad, die
voorstellen en plannen heeft
goedgekeurd en vastgesteld,
moet bij zichzelf te rade
gaan of men de controlerende functie wel goed heeft
uitgeoefend. De vraag of men
daarbij wel goed en voldoende geïnformeerd was, speelde
daarbij uiteraard een rol.

Autocross Waverveen
Open Dag Scouting Abcoude
Open Dag PK Sport, Vinkeveen
Sprookjesbosbewoners Efteling bij
Karwei, Mijdrecht
• Eucharistieviering 1 Jaar Katholiek
Alternatief, Veenhartkerk, Mijdrecht
• Toneelvoorstelling Spiritus, PM Theater,
Abcoude

Zondag 9 oktober 2011
• A Sister's Hope 60K walk, stop Hollandse
Kade, Abcoude
• Overzichtsproeverij De Wakende Haan,
Abcoude
• Live Cooking buffet, Roekz, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

fen. Anco Goldhoorn (RVB) kwam
met een gespreksnotitie uit 2010
van enkele wethouders en ambtenaren, waaruit zou moeten blijken
dat men een jaar geleden al wist dat
het mis zou gaan. “De alarmbellen
hadden toen al moeten rinkelen en
die hebben ons nooit bereikt,” aldus
Goldhoorn. Wethouder Palm vond dat
niet zo gek want “het ging om een
gesprek zoals er dagelijks velen gevoerd worden. En dat heeft indertijd
niet geleid tot besluitvorming in het
college. Het stuk heeft dan ook geen
enkele status”, aldus Palm. Fractievoorzitter Piet Kooijman (CDA) was
van mening dat het niet terecht zou
zijn wanneer wethouder Lambregts
nu als zondebok zou worden bestem-

Behoedzaam manoeuvreren
Omdat alle fracties zich bewust waren van de noodzaak
om snel op zoek te gaan naar
een ferme aanpak van de
problemen, had men duidelijk
gemeente De Ronde Venen, leidde het debat op energieke
geen behoefte aan hevige
Vertrouwen
verwijten over en weer. Men wijze.
In een opmerkelijke sfeer van
realiseerde zich dat slechts
eensgezindheid werd het vertrouwen
peld. “Zij is degene die bij herhaling
in een voortvarende gezamenlijke
om de juiste gegevens heeft gevraagd uitgesproken in het college. Er komt
aanpak de enige mogelijkheid ligt
en zij heeft de aanzet gegeven tot het een plan van aanpak en een commuom erger te voorkomen. Wel werd
nicatieplan zodat ook iedereen, zowel
onderzoek. Voor ons had ze dan ook
uitgebreid stilgestaan bij de vraag
de raad als betrokken partijen in de
niet weg gehoeven”. Hij werd hierin
hoe het zover heeft kunnen komen.
samenleving op de hoogte zijn en
ook door andere fracties gesteund.
Een aantal fracties betreurde het dat
betrokken kunnen worden. Een motie
wethouder Lambregts het debat niet
van D66 om een ‘Raadsoverleg HerGezamenlijke aanpak
heeft afgewacht. Men had gehoopt
structurering’ in te richten, waarin
Namens het huidige college legde
dat zij als voormalig wethouder van
raad en college samen gaan werken,
wethouder Pieter Palm nog eens uit
financiën en eerstverantwoordelijke
werd unaniem gesteund.
dat al tijdens de coalitiebesprekingen
voor een aantal projecten, meer
duidelijk werd dat er meer inzicht
duidelijkheid had kunnen verschaf-

Zaterdag 8 oktober 2011
•
•
•
•
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Luistervink
Opzouten
Als chauffeur op de buurtbus
maak ik vaak bijzonder leuke
dingen mee. Het is een busje
dat plaats biedt aan acht passagiers die zich langs het traject
Uithoorn - Breukelen kunnen
verplaatsen. Samen met meer
dan dertig collega’s zorgen we
er voor dat de dorpen De Hoef
en Nieuwe ter Aa per openbaar
vervoer bereikbaar blijven. Dat
doen we als vrijwilliger, onbezoldigd, dus helemaal voor de
lol. We kennen onze klanten.
Sjorren fietsen en rollators in
de bus en soms komt het voor
dat we de weg kwijt raken en
per ongeluk bij de voordeur van
onze passagiers uitkomen. We
vinden dat allemaal normaal
en leuk om te doen. Wie stuurt
er immers een dame van ruim
zeventig in de regen de bus uit,
om de laatste paar honderd
meter naar huis te voet af te
leggen? Het is altijd gezellig in
de bus. De passagiers, scholieren, forenzen en de wat oudere
mens op weg naar de kaartclub,
praten met elkaar, soms hoor
je lief en leed van de reizigers.
Rechts van de chauffeur staat
een cassette waar het wisselgeld
en buskaartjes in wordt bewaard.
Als je gaat tanken komt het niet
in je op om deze cassette onder
de arm te nemen om diefstal
te vermijden. Ben je gek, je
klanten weten immers maar al
te goed de mantelzorg met een
grote capuchon te waarderen.
Onlangs baalde ik als een stekker. Een Oost-Europese meneer
stapte buiten de reguliere halte
op en bood een afgestempeld
kaartje aan. Mijn opmerking
dat hij echt een kaartje moest
kopen beantwoordde hij met de
opmerking dat hij geen geld bij
zich had. Omdat ik voelde dat
ik belazerd werd, wees ik hem
de deur, waarop zijn linker hand
open ging en het bedrag van
1,10 euro prompt op de proppen
kwam. Wat een bedrag voor een
enkele reis Mijdrecht - Breukelen. Liever had ik hem definitief
laten staan, mijn vrijwilligerstrots had immers een forse deuk
op gelopen. Erger is het dat
vrij kort geleden opnieuw een
collega werd gerold. Zijn knip
met pas en geld en zijn mobiele
telefoon waren na het uitstappen
van een naar mens verdwenen.
Je zou zeggen, moet hij zelf
maar niet zo stom zijn z’n jas
over de bestuursstoel te hangen.
Of neem afdoende maatregelen.
Plaats de chauffeur in een kooi
zodat niemand aan zijn of haar
spullen kan komen. Maar voor
mij ligt dat anders. Houd de
gezelligheid in stand, daar doe je
het immers voor. Zeker in deze
zich verhardende tijd. Maar mik
die ellendelingen, het zijn er echt
niet zo veel, op gepaste wijze
buiten onze samenleving. Laat ze
het mooie wat onze maatschappij biedt niet verzieken.
Luistervink
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Kort Nieuws

Wijnclub als proefpanel voor huiswijnselectie

De Ronde Venen

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

Stichting Haarwensen te gast op Beatrixschool

Na lange tijd terug: Autocross Waverveen

Collectes
In de maand oktober vinden de
volgende collectes plaats:

Mijdrecht

Open Huis
Bedrijfspanden
Vanavond, vrijdag 7 oktober, stelt
Vida Bedrijfsmakelaars
tussen 17.00 uur en 19.00 uur de
deuren van een aantal bedrijfs- en
kantoorunits in De Ronde Venen
open voor publiek. De panden die
meedoen hebben een verschillend
opleveringsniveau en variëren
in prijs. Voor ieder wat wils
dus! Men hoeft geen afspraak
te maken. De volgende panden
doen mee: Constructieweg 88,
Constructieweg 88d en Constructieweg 88f te Mijdrecht, alsmede
Vermogenweg 201 en 201a te
Mijdrecht. Bel voor meer informatie tel. 0297-242 383 of kijk op
www.vidabedrijfsmakelaars.nl.

geschiedde blind. Na het optellen van
de scores bleken twee witte wijnen
ex-aequo als winnaars geëïndigd
te zijn: de Culemborg Cape White
2011 uit Zuid-Afrika en de Altozano
Verdejo Sauvignon Blanc 2010 uit
Spanje. Voor rood zal een vervolgsessie moeten komen, want geen van
de kandidaatwijnen overtuigde.
Na afloop kregen de deelnemers een
drietal perfecte vleeshapjes aangeboden (De Eendracht heeft onlangs een
hoogwaardig vleesconcept geïntroduceerd) met uiteraard een glas rode
wijn - nu niet om te proeven maar om
te drinken. Het contactadres voor de
club is wijnclubabcoude@hetnet.nl.

Oud-leerling Patricia heeft afgelopen donderdag op de Prinses
Beatrixschool in Wilnis iets verteld over de Stichting Haarwensen.
De kinderen van de drie hoogste groepen luisterden geboeid naar haar
verhaal en keken naar een video. De Stichting Haarwensen zet zich in om
kinderen die door een chemokuur kaal zijn geworden van een passende
pruik te voorzien. Daarvoor is uiteraard haar en geld nodig. Beide zaken
werden door de kinderen van de Prinses Beatrixschool gedoneerd. Inge uit
groep 8 had onlangs haar ‘staart’ afgeknipt en bewaard voor deze gelegenheid. Het haar werd plechtig overhandigd aan Patricia, die er erg blij mee
was. De komende vijf weken zullen de kinderen van de hele school gaan
sparen om ook geld te kunnen overmaken naar deze stichting.

De Ronde Venen

• 2 oktober t/m 8 oktober 2011:
Dierenbescherming
• 9 oktober t/m 15 oktober 2011:
Nederlandse Brandwonden
Stichting
• 30 oktober t/m 5 november
2011: Stichting Diabetes Fonds

‘Hoe je een goede huiswijn herkent?
Als je na het eerste glas gráág een
tweede bestelt’. Met die woorden
opende vinpressionist Hubrecht
Duijker uit Abcoude een bijzondere,
misschien zelfs unieke panelproeverij
in het plaatselijke café-restaurant
De Eendracht. Want de door hem
opgerichte Wijnclub Abcoude was
uitgenodigd door Aernoud van der
Meulen (directeur/mede-eigenaar,
rechts op de foto) en Jan Semeins
(directeur van de HME Groep, links
op de foto) om de nieuwe witte en
rode huiswijnen voor het Abcouder
establissement te selecteren. Maar
liefst 58 proevers namen deel.
De keuring – vier wijnen per soort –

Zonovergoten moederverwendag
Moeders van kinderen met een
verstandelijke of lichamelijke
beperking zijn onlangs getrakteerd
op een verwendag. De dames werden
vroeg opgehaald (en er was taart
van de HEMA voor de thuisblijvers)
en naar Rendez-Vous gebracht, waar
de koffie klaar stond. Per bus ging
het vervolgens naar Amsterdam:
eerst wandelen door Oud-Zuid, met
als hoogtepunt de Albert Cuypmarkt
en daarna werd de groep hartelijk
ontvangen bij Koninklijke Asscher,
diamantair. Edward Asscher vertelde
over de geschiedenis van zijn
familiebedrijf en liet een paar
prachtige diamanten rondgaan.
De oohs en aahs waren niet van de
lucht.De lunch werd genuttigd in het

Vondelpark, heerlijk zittend op het
gras. Na een lachmeditatie, waarbij
de dames liggend in het gras niet
meer bijkwamen van de lach, stond
de Hollandsche Manege op het
programma voor een rondleiding,
een verrukkelijke high tea én een
demonstratie Carrousselrijden. Voor
het diner vertrokken we naar Wilnis,
waar Raymond Richard een
prachtig buffet had gemaakt. Tijdens
de borrel was er een workshop Sjaals
knopen en bij het dessert zongen de
Leliestraatsisters originele
Amsterdamse liedjes.
Rotary Mijdrecht organiseert jaarlijks
deze verwendag. Die wordt betaald
uit de opbrengst van het jaarlijkse
Bedrijvenvoetbaltoernooi.

Zaterdag 8 oktober a.s. vindt de
Autocross Waverveen plaats.
De AutoCrossVereniging Rang Pang
organiseert de cross op de
Botsholsedwarsweg. Via borden
langs de N201 staat dit aangegeven. Er nemen verschillende
spectaculaire autocrossklasses
deel, waaronder de snelle jongens,
kevers en sprinters. Ook de grote
Nederlandse-NK rijders verschijnen aan de start. Er wordt gestart
in de Junior Klasse, Standaard
1400cc Klasse; Standaard 2000cc
KNAF Klasse; Standaard 2000cc
Rang-Pang Klasse; Vrije Standaard
Klasse; Kever Klasse en de Sprint
2000cc Klasse.

De cross is mede tot stand gekomen
door de gemeenteraad De Ronde
Venen en Rein Kroon van de CDA.
Het afsleepmateriaal wordt
beschikbaar gesteld door twee
lokale bedrijven; loonbedrijf Straathof aan de Tienboerenweg en Paul
Zaal machineverhuur Waverveen.
Als echt lokale rijder zal Dennis
Zaal met zijn sprinter aan de start
staan. De organisatie hoopt op een
mooie dag met veel publiek.
Iedereen is welkom.
Toegang: kinderen tot 6 jaar gratis.
6-12 jaar vier euro, 12 jaar en
ouder: 12 jaar en ouder acht euro.
Parkeren gratis!

Vissticks voor kleuters obs Piet Mondriaan
De kleuters van obs Piet Mondriaan hebben vorige week woensdag
heerlijk genoten van een visstick. Om het thema 'onderwater' op een
feestelijke manier af te sluiten, verkleedden de juffen zich als koks en
bakten voor alle kinderen uit groep 1 en 2 een lekkere visstick.
De afgelopen vier weken was de kleuterbouw van obs Piet Mondriaan
helemaal in de 'onderwater sfeer'. De kinderen leerden onder andere wat
een school vissen is, de letter Z van zee en een paar kinderen brachten zelfs
levende vissen mee. Deze mochten op school logeren, daardoor leerden de
kinderen ook om voor een vis te zorgen.
Het verhaal waarmee dit leuke en leerzame thema vier weken geleden werd
geopend gaat over een jongetje dat in zee belandt. Hij komt meeuwen tegen
en een haring. Het jongetje ontdekt een prachtige zeemeermin, maar ook een
angstaanjagend monster! Gelukkig redt de zeemeermin de jongen. En wat gebeurde er met het angstaanjagende monster? Daar maakten ze vissticks van!

DE GROENE VENEN 		
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Vrijwilligerdag Tympaan geslaagd
Vorige week donderdag vond de
jaarlijkse vrijwilligersdag van de
Stichting Tympaan plaats. Omdat
het dit jaar het Europees jaar van
de vrijwilligers is, vond Tympaan
dat er ook wel wat extra’s mocht
gebeuren. De vrijwilligers werden
dan ook letterlijk in het zonnetje
gezet, want het was prachtig weer,
maar zeker ook in figuurlijke zin.
’s Middags werd het alom bekende
spel ‘Ik hou van Holland’ gespeeld,
waarbij Liesbeth Boswijk de rol
van Linda de Mol vervulde. Dit ging
haar uitstekend af en de vrijwilligers hadden zichtbaar plezier in het
spel. Na de borrel, in de prachtig

Levensverhalen op ‘Dag van de Ouderen 2011’

opgeknapte tuin van de Angstelborgh, stond er een goed verzorgd
buffet klaar, met dank aan opnieuw
enkele vrijwilligers.
De dag werd afgesloten in de
Vijf Bogen in Baambrugge, waar
cabaret Pommodoro een optreden
verzorgde met als titel ‘het heeft
Hare Majesteit behaagd’. Het
cabaret sloot uitstekend aan bij het
vrijwilligerswerk en er werd dan
ook vrolijk meegezongen en veel
gelachen.
Dankzij een gulle bijdrage van de
DCR van Abcoude/Baambrugge was
het mogelijk de vrijwilligers deze
dag aan te bieden.

Ingehaalde recordjachten 2011 groot succes

Lekkere gebakjes, diverse workshops, een optreden van het ensemble
‘Passe Partout’. Zomaar een greep uit het programma van ‘De dag van
de Ouderen’. Senioren uit De Ronde Venen konden afgelopen vrijdag
30 september rekenen op een gezellige dag in De Meijert, die dit jaar
in het teken stond van ‘levensverhalen’. Alle activiteiten waren ingericht rondom dit thema.
Naast alle activiteiten was er
genoeg ruimte voor de bezoekers,
dit jaar ook uit Abcoude en
Baambrugge, om kennis te maken
of nieuwe kennissen op te doen.
Ook dit jaar werd de organisatie
ondersteund door maatschappelijke
stagiaires van het Veenlanden College en de jongeren deden dit met
veel enthousiasme en goede inzet.
Eigen levensboek maken
In navolging op de dag van de oude-

ren start De Baat op vrijdag 14
oktober een nieuwe cursus levensboek maken. Dit is een boek vol
met eigen persoonlijke verhalen,
foto`s, schoolrapporten en geboortekaartjes. Stichting De Baat biedt
mensen de bijzondere mogelijkheid om hun levensverhaal in
groepsverband vast te leggen. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Nel Verhoek. E-mail:
n.verhoek@stichtingdebaat.nl of
telefoon: (0297) 230 280.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar konden de recordjachten
tijdens de feestweek van Abcoude
geen doorgang konden vinden,
vanwege het slechte weer.
De organisatoren, maar zeker ook
de kinderen van de basisscholen,
waren toen erg teleurgesteld.
Gelukkig hebben de vele
vrijwilligers van de Stichting
Feestelijkheden, ouders en
leerkrachten ervoor gezorgd, dat
deze sportieve dag kon worden

ingehaald. Woensdag 28 oktober
was het zover. De ochtend begon
gehuld in enige mist, maar dat was
de voorbode voor een
schitterende zonnige en sportieve
dag. Iedereen genoot met volle
teugen en de sportieve prestaties
waren van hoog niveau.
Zonder de vele vrijwilligers die
hiervoor soms voor een tweede
keer een vrije dag hebben opgenomen, was dit niet mogelijk geweest.
Hartelijk dank hiervoor.

Een beestenboel bij de Duikelaar

G-Hockey bij HVM
Zaterdag was het warm, en de G-hockeyers speelden vol vuur.
De eerste ronde van de competitie werd gespeeld op het veld van HVM.
Het Mijdrechtse team won beide wedstrijden en staat nu bovenaan.
Het was gezellig en er was veel publiek. Een geslaagd toernooi.
En als je scoort... dan ben je blij en dat vier je!

In speelzaal de Duikelaar in Vinkeveen is het een beestenboel. Veel peuters
zijn in de vakantie naar de dierentuin geweest, net als Nijntje. Dit boekje
wordt dan ook veelvuldig voorgelezen. Er is een olifant geknutseld en een
leeuw met mooie manen. Ook de trein waarmee Nijntje naar de dierentuin
gaat werd beplakt.
Omdat het 4 oktober
dierendag was, mocht
die dag voor een keer
de hond van stagiaire
Dominique eventjes
mee spelen op de
buitenspeelplaats. Daar
kreeg hij een aai en een
knuffel en een heerlijk
bot van de peuters.
foto werner boersma

Kort nieuws
Vinkeveen

Najaarsavond en
lezing
De Groene Venen
Op donderdag 13 oktober a.s. vindt
de najaarsavond van natuurvereniging De Groene Venen plaats.
Tijdens deze avond zal bioloog dr.
F.W.M. Vera een bijzonder lezing
geven over de laatste inzichten in de
ontwikkeling van natuurgebieden en
bomen in het landschap.
Frans Vera is de ‘uitvinder’ van
de Oostvaardersplassen (‘onze
Serengeti’) en grondlegger van
het huidige natuurbeleid. “In de
Oostvaardersplassen zie je nu juist
open landschap ontstaan. Het is een
gebied geworden dat als internationaal voorbeeld aangehaald kan
worden,” zegt Frans. Dat deze
avond een hele bijzondere zal
worden is zeker. Een ieder die
geïnteresseerd is en deze bijzonder
lezing wil meemaken, is van harte
welkom. Locatie: Dorpshuis De Boei
in Vinkeveen; aanvang 20.00 uur.

De Ronde Venen

Starterskracht op
10 oktober
Van 't Hul accountants uit Wilnis
en Rabobank Rijn en Veenstromen
slaan de handen ineen.
Op 10 oktober organiseren zij
Starterskracht, een evenement
waar iedere nog te starten of
gestarte ondernemer kan leren
van 'ervaren rotten' en van elkaar.
De ervaren ondernemer Jan van
Walraven geeft tips uit eigen
praktijk en laat starters kennis
maken met zijn bedrijf.
Er zal volop gelegenheid zijn tot
het stellen van vragen.
Ook netwerken met zowel ervaren
als startende ondernemers vormt
een belangrijk deel van de avond.
Met een goed netwerk vergroot je
als starter je kans van slagen.
Tijd: 19:00-22:00; Adres:
Walraven B.V. Industrieweg 5 te
Mijdrecht.

Abcoude

Leerkrachten in het zonnetje gezet

Open dag Scouting

De leerkrachten van de Hoflandschool in Mijdrecht zijn op 5 oktober, de
dag van de leraar, in het zonnetje gezet. De ouders en kinderen wilden deze
dag niet zomaar voorbij laten gaan en lieten blijken dat zij de leerkrachten
op school waarderen. De leerkrachten kregen een mooie bos rozen.
De kinderen hadden allemaal kaartjes versierd of er een leuke tekst op
geschreven. Wat een leuke verrassing voor deze dag.

Op zaterdag 8 oktober houden de
bevers van Scouting Abcoude een
open dag. Kinderen van 4,5 tot
6,5 jaar zijn van 10.30 tot 12 uur
harte welkom om een opkomst
mee te draaien op de tijdelijke
locatie aan de Meerweg 19 in
Abcoude. Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op via
e-mail bevers@scoutingabcoude.nl
of bel met Rik van Beek 284957.
Overweeg je een rol als leidinggevende? Ook dan ben je zaterdag
welkom.
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Ouder en kind zwemmen
Elke woensdag en vrijdag
Tarief € 5,50

zwemmenleerjezo!
ABC Turbozwemmen: De 7-maanden cursus start binnenkort!

Ook in het Veenweidebad:
• Discozwemmen
• Kinderfeestjes
• Horeca- en vergaderarrangementen

Zwembad • Fitness

Veenweidebad
334006.indd 1

Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297 256589
E zwembadderondevenen@optisport.nl
I www.optisport.nl/veenweidebad

29-6-2

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Woensdagmorgen rond 00.50 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een
buitenbrand bij het nieuwbouwproject Grutto langs de Hoofdweg in Mijdrecht. Een
buurtbewoner rook al geruime tijd een brandlucht en vertrouwde het niet. Toen hij
poolshoogte ging nemen zag de man rook uit een container komen. De brandweer
brak de container open en had het vuur snel onder controle. De brand is vermoedelijk
ontstaan in een apparaat in de opslagcontainer.		
foto peter bakker

Wethouder Schouten van De Ronde Venen brengt maandag 3 oktober
2011 een bezoek aan het diamanten echtpaar Redegeld-Börger in
Vinkeveen. Het echtpaar viert die dag het 60-jarig huwelijksfeest.
De pers is van harte uitgenodigd het bezoek van de wethouder bij te
wonen en het echtpaar te feliciteren. Het bezoek vindt plaats om 14
uur, het echtpaar woont aan de Baambrugse Zuwe 14 in Vinkeveen.
					
foto peter bakker

Zaterdag jl. wisten de padvindsters van scouting Jan van Speyk vijf medailles én de
wisselbeker binnen te slepen bij de zwemwedstrijden van Scoutingregio AmsterdamAmstelland in het Amstelveense zwembad De Meerkamp. De activiteit is al jarenlang een
traditie bij vele scoutinggroepen en een leuk moment voor alle scouts uit de buurt om
elkaar weer eens te zien. Omdat de padvindsters over alle onderdelen de snelste tijd
hebben neergezet, mochten zij de wisselbeker in ontvangst nemen. In 1998 gebeurde
dat voor het laatst, dus een geweldige prestatie! De esta’s verdienen ook een eervolle
vermelding; zij zwommen ’s middags zo goed, dat ze de aanmoedigingsprijs kregen! Meer
informatie over Scouting Jan van Speyk: www.janvanspeykgroep.nl.

CA
NV
AS

Afgelopen zondag werd VDH autosport op het circuit van Assen overvallen door het
leger. VDH autosport was in Assen aanwezig voor een testdag ter voorbereiding op
de aankomende wedstrijden in België op het circuit van Spa-Francorchamps.
Het leger was tussen 26 september en 7 oktober in Assen aanwezig voor een grote
militaire oefening. Tijdens de rustdag maakten de militairen hiervan dankbaar
gebruik om met de BMW van VDH autosport op de foto te gaan.

Woensdagmiddag rond 12.30
uur werd de brandweer
opgeroepen voor een brand
in een tuinhuis op de
Baambrugse Zuwe.
Bij aankomst bleek dat het
om een buitensauna ging.
De brandweer heeft de deur
open gebroken en begon
direct met blussen. De brandweer kon niet voorkomen dat de sauna veel schade op
liep. De oorzaak is nog niet bekend, de brandweer sluit brandstichting uit.
						
foto peter bakker
De Mijdrechtse Tafelronde 169 De Ronde Venen was afgelopen week aanwezig bij de
officiële ingebruikname van een springkussen voor verstandelijk gehandicapten
kinderen. DARE2SHARE is een stichting die kleinschalige, en bij voorkeur regionale
projecten financieel ondersteunt. DARE2SHARE kwam in contact met Bart, een
jongen met een verstandelijke handicap uit Amsterdam, die heel graag op een
springkussen wil kunnen spelen met zijn vrienden. Geld voor dit soort extra’s heeft
de instelling waar Bart woont niet. De vurige wens voor een springkussen leidde
er toe dat DARE2SHARE en Tafelronde 169 de handen ineen hebben geslagen om te
zorgen dat het springkussen er ook daadwerkelijk kwam. Het springkussen is zo
ontworpen dat vrienden van Bart, die in een rolstoel zitten (vaak door een meervoudige handicap), met behulp van een tillift op het luchtkussen getild kunnen worden.

Afgelopen zaterdag was
de Fiat 500 club te gast
bij Autobedrijf Kooyman in
Vinkeveen. Leden van de club
konden hun oude Fiat 500
laten nakijken en andere
leden van de club ontmoeten.
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
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

Nooit meer je schaterende lach. Nooit meer stralende majorette.
Nooit meer op de saxofoon. Nooit meer Rianne in ons midden.
Ons leven is niet meer hetzelfde, nu je er niet meer bent.

Verbijsterd en vol ongeloof kregen wij het bericht dat op maandag 2 oktober onverwachts is overleden ons lid

Marja van Asselen
Marja was als vrijwilligster vele jaren actief binnen Argon en vervulde diverse functies zoal wedstrijdsecretaresse bij jeugd, medewerkster in het clubhuis en gastvrouw bij de thuiswedstrijden van zondag 1.
Wij zullen Marja herinneren als een vrolijke en enthousiaste medewerkster.
We wensen Ton, Iris en Jeffrey, Nick en verdere familie alle mogelijke sterkte toe
in de komende zware periode en hopen dat zij de kracht kunnen vinden om deze
totaal onverwachte wending in hun leven te verwerken.
					
					

Namens Sportvereniging Argon en
Stichting Topsport Argon

					
					

Peter Berger
Voorzitter

Met grote verslagenheid hebben we vernomen dat Rianne Verweij aan de gevolgen van
een tragisch ongeval is overleden. Rianne was vanaf 1 april 2003 majorette bij onze
muziekvereniging en sinds enige tijd in opleiding op saxofoon. Ze was spontaan, altijd
vrolijk en een stralende majorette.
Rianne, je blijft voor altijd in onze harten.
Ons medeleven gaat uit naar de familie en een ieder die Rianne een
warm hart toedraagt.
Bestuur, leden en vrijwilligers van muziekvereniging V.I.O.S.

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

Met grote verslagenheid en ontsteltenis hebben wij zaterdag jl. moeten vernemen dat
onze lieve collega Rianne Verweij
is overleden na een tragisch verkeersongeval.
Wij wensen de familieleden van Rianne enorm veel sterkte in deze moeilijke tijd.
medewerkers en directie
C1000 De Ronde Venen Wilnis

Weekend
weerbericht

Het weekend ziet er slechter uit dan afgelopen
weekend; een lagedrukgebied zorgt voor veel
wolken, koeler weer en het blijft niet droog.
Zaterdag is zwaar bewolkt met regelmatig
wat buien die tegen de avond actiever worden.
Maxima tussen de 12 en 14 graden en de minimum temperatuur ligt rond de 8 graden. De wind
komt uit noordwestelijke richting en is matig tot
vrij krachtig.

www.weerstationteraar.nl
Zondag opnieuw zwaar bewolkt met in de ochtend de meeste buien, maar ook 's middags zullen er nog een paar vallen. Het wordt niet
warmer dan ca. 14-16 graden zijn, en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind.
De dagen daarna blijven wisselvallig met elke dag kans op een bui. Doordat de wind
iets gaat draaien, wordt de temperatuur wel iets hoger. Na woensdag lijkt er weer een
hogedrukgebied onze kant op te komen en wordt de lucht iets stabieler.

Rianne Verweij
7 - 10 - 1995 / 30 - 09 - 2011

Afgelopen vrijdag bereikte ons het ongelooflijke bericht dat Rianne, de dochter van
onze medewerkster Karin Verweij, door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. We hebben er geen woorden voor. Rianne heeft regelmatig bij ons gewerkt om
een extra zakcentje te verdienen. Het is niet voor te stellen dat we haar hier nooit meer
zullen zien.
We wensen Karin, Machiel, Jelle en Vera heel veel sterkte met dit ondraaglijke verlies.
Het Team van Handling Company Mijdrecht

DE GROENE VENEN 		
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Suriname bij Morgenster
Op donderdag 13 oktober spreekt Marianne
Bogaard over ‘Het ontstaan van een multicultureel land: Suriname’, in het ontmoetingscentrum achter PKN De Morgenster.
Suriname is een land met een rijkdom aan
culturen en religies. Welke ontwikkelingen
heeft het land doorgemaakt?
Hoe is Suriname eigenlijk geworden tot wat
het vandaag is? Marianne Bogaard is van
1995-2000 predikant geweest in de Hervormde Kerk van Suriname. Vanaf 2005 is

zij predikant in de Protestantse Gemeente
Amstelveen. Zij komt op bovengenoemde
datum naar Vinkeveen en zal komen vertellen
over dit boeiende land met speciaal aandacht
voor de wijze waarop het christelijk geloof in
Suriname terecht is gekomen.

Adres: Herenweg 253, Vinkeveen van 20 – 22 uur
(koffie & thee staan klaar vanaf 19.45 uur).
Zie ook: www.morgenstervinkeveen.nl.

Oktober dansmaand bij Spel en Sport DRV
Spel en Sport De Ronde Venen haakt in
op de landelijke actie ‘Mag ik deze dans
van u?’. Dansen is een plezierige beweegvorm, daar zijn de geleerden het wel over
eens. Zet maar eens een leuk muziekje op
en je lichaam reageert meteen. Je tenen
gaan wiebelen en je hoofd gaat op de maat
meeknikken. Je wordt er vrolijk van en het
hele lichaam doet mee. Wat is dan leuker om
iedere week een uurtje bij Spel en Sport te
komen dansen. Het is goed voor je gezondheid en je humeur!
Om eens kennis te maken met verschillende
groepen en dansstijlen, nodigt Spel en Sport

u uit op maandag 10 oktober mee te doen op
onze dansinstuif. Er worden demonstraties
gegeven, maar u kunt zelf ook even met de
voetjes van de vloer. Zo kunt u eens proeven
aan de sfeer en ervaren wat dansen met je
lichaam doet. Na afloop biedt Spel en Sport
u een kopje koffie aan. U bent welkom in de
sporthal Willisstee in Wilnis om 10.00uur.
Deelname en koffie is gratis!
U bent ook altijd van harte welkom om een
keer een proefles te doen bij een van onze
dansgroepen. Kijk voor meer informatie op
www.spelensportdrv.nl of bel 06-21918353.

Studenten krijgen korting op de Bibliotheek
Het studiejaar is weer begonnen, en daarmee
de tijd van veel boeken lezen.
Daarvoor kan je natuurlijk terecht op de
bibliotheek van je eigen opleiding. Maar ook
in de openbare bibliotheek kan je veel van je
gading vinden. En als student van MBO, HBO
of universiteit krijgt je flinke korting op de
Bibliotheek!
Op vertoon van een collegekaart of geldig
inschrijvingsbewijs krijg je 50 procent

korting op een bibliotheekabonnement. Voor
maar 20 euro per jaar kan je zoveel boeken,
tijdschrift-en, cd’s en dvd’s lenen als je maar
wilt. Dat is nog geen 2 euro per maand. En
tegen een geringe vergoeding kan je ook
heel veel studieboeken aanvragen uit grote
bibliotheken.
Op de website vind je alle informatie over
tarieven en lid worden: www.bibliotheekavv.nl.

Voordelig schenken met uw hart
Nederlanders zijn gulle gevers. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek Geven in
Nederland 2011 van de Vrije Universiteit. Volgens het tweejaarlijkse onderzoek is in 2009
in totaal 4,7 miljard euro aan goede doelen uitgegeven. In veel gevallen levert een gift
aan het goede doel fiscaal voordeel op.
Geld schenken
Wilt u ook een goed doel steunen? Dat is niet
alleen fijn voor de portemonnee van het goede
doel, maar ook voor uw portemonnee!
Giften die u aan een goede doel geeft zijn voor
de inkomstenbelasting aftrekbaar.
Voor gewone giften geldt een drempel en een
maximumbedrag. De drempel is 1% van uw
drempelinkomen, maar minimaal € 60,00.
Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag
mag u aftrekken maar u mag niet meer
aftrekken dan het maximum, zijnde 10% van
uw drempelinkomen. Voor een lijfrenteschenking gelden deze drempel en dit maximum
niet. Bij een lijfrenteschenking verplicht
u uzelf om aan een goed doel gedurende
minimaal 5 jaar een (door uzelf) vast gesteld
bedrag te schenken. Deze schenking dient in
een notariële akte te zijn vastgelegd. Voor het
goede doel geldt dat deze door de Belastingdienst moet zijn erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). U kunt ook een
lijfrenteschenking doen aan een vereniging of
aan een kerkelijke
instelling die aan de ANBI-voorwaarden van
de Belastingdienst voldoet.
Als u al een automatische incasso heeft lopen
aan een ANBI is een lijfrenteschenking het
overwegen waard. Goede doelen nemen vaak
de kosten voor de notariële akte van lijfrente
voor hun rekening. Voor het goede doel is
het namelijk voordeliger hun giften via een
lijfrenteschenking te krijgen: zij zijn dan
voor langere tijd verzekerd van een zekere

Dit is Anne.
Het is haar gelukt.
Ondanks de strengere
hypotheekregels kocht
zij voordelig een
leuke woning.
Wil je weten hoe?

geldstroom.
Goed doel in testament
Laat uw hart ook na uw overlijden spreken
door een goed doel op te nemen in uw testament. Goede doelen betalen geen belasting
over uw erfenis als zij als ANBI door de
Belastingdienst zijn erkend. U kunt zelf
bepalen hoeveel u aan het goede doel wilt
nalaten.
Erkenning Belastingdienst
Wilt u weten of het goede doel dat u wilt
steunen door de Belastingdienst is erkend?
U kunt op de website van de Belastingdienst
controleren of een goed doel is erkend met
het programma 'anbi opzoeken'.
Wij staan graag voor u klaar met informatie
en advies over schenken en erven.
Wij ondersteunen u bij het maken van keuzes
en zorgen voor het juridisch juist vastleggen
van uw zaken.

Kijk op www.fanoyforsthovel.nl/dit is anne
Of bel 0297 - 28 80 86

10		

DE GROENE VENEN

Zigeunerklanken in Zuwe Maria Oord, Vinkeveen
Op zaterdag 15
oktober vanaf
10.30 uur zullen
zigeunerklanken
van zigeunerorkest Pipacs de
grote ontmoetingsruimte vullen van
zorgcentrum Zuwe
Maria Oord aan de
Herenweg 69 in Vinkeveen.
In samenwerking met Zuwe Maria
Oord organiseert Troupe A’dour, een
gezelschap voor muziek, theater en
culturele projecten uit Wilnis een
viertal bijzondere concerten, in ieder
jaargetijde één. Deze serie is niet
alleen bedoeld voor bewoners van
Zuwe Maria Oord, hun familie en
kennissen, maar voor iedereen die
van muziek houdt. Samen genieten
van muziek. De toegang voor dit
concert is voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Zuwe Maria
Oord gratis. Voor andere bezoekers
bedraagt de toegang 5 euro.
Het zigeunerorkest Pipacs,
Hongaars voor klaproos, bestaat uit
zeven bevriende, enthousiaste jonge
musici, studenten van de Technische
Hogeschool Delft. In de bezetting:
bas, gitaar, piano, klarinet, cello,

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week actrice Isa Hoes, die naast Daniël Boissevain te
zien is in de toneelvoorstelling When Harry met Sally, gebaseerd op de romantische filmklassieker uit 1989.

altviool en cimbaal. Het orkestrepertoire bestaat voornamelijk uit
ouderwetse zigeunermuziek, zoals
die een halve eeuw geleden veel
gespeeld werd. Hongaarse,
Russische, Roemeense en Jiddische
muziek, variërend van een rustige
lassan tot een swingende csardas.
“Pipacs geeft gemiddeld veertig
optredens per jaar,” vertelt Imre
Geelen, eerste violist van Pipacs.
“We spelen op verschillende gelegenheden, in concertzalen, maar ook
op feesten. Vaak voor wat oudere
mensen. Elk jaar worden er wel één
of twee eerstejaars studenten een
tijdje ingewerkt. Juist vanwege die
doorwisseling bestaat het orkest
nog steeds en houden we die muziek
in stand. De kwaliteit wordt hoog
gehouden door contacten met
professionele zigeunermuzikanten
als Gregor Serban en Tata Mirando.”

Isa Hoes maakt rentree

‘Niet een typische rol die ik altijd speel’
Ik las dat jullie de film niet hebben
gezien.
“Voor mij was dat een bewuste
keuze. Ik wilde niet afgeleid worden
van het originele verhaal. Voor je het
weet sta je Meg Ryan te imiteren.
Daar heb ik helemaal geen zin in.
Ik lijk niet op haar, ik ben een andere
actrice. Ook de andere acteurs en de
regisseur (Mette Bouhuijs, red.)
hebben de film niet teruggekeken.
Je bent bang dat je onverplicht gaat
kopiëren, terwijl dat niet de bedoeling is. We hadden als uitgangspunt
het verhaal waarin twee mensen op
zoek naar liefde. Dat kun je heel goed
naar het nu trekken, hoe mensen
omgaan met vriendschap en liefde.”

Wat is er veranderd aan het verhaal?

Fotoexpositie brengt verval in beeld
In het seizoen dat de bomen zich ontmantelen, de schimmels hun hoed boven
de grond steken en het daglicht zich beperkt, toont fotoworkshop De Ronde
Venen de gehele maand oktober een foto-expositie in gezondheidscentrum
Croonstadt, met als thema: verval. Verval roept een sfeer op van vergankelijkheid in sobere kleuren. Deze sfeer is bij een deel van de expositiefoto’s
bijna te voelen en zeker te zien. Maar dat verval ook kleurrijk en pittoreske
kan zijn, toont het andere deel van de expositiefoto’s. Zo ontstaat een mooie
combinatie van treur en kleur, wat een bijzonder prikkelend schouwspel
op-levert.Voor meer foto’s en informatie: www.fotoworkshop.nl. foto wim sohl

“Harry is een Amerikaan die naar
Nederland komt en Sally is half
Amerikaans. De voorstelling speelt
zich in 2011 af in Amsterdam.
Alle zes acteurs staan constant op
het podium en spelen verschillende
rollen, zoals het bevriende echtpaar
van Harry en Sally, maar ook mensen
die elkaar proberen te ontmoeten,
waarbij het vaak mist gaat. Op het
toneel staat iedereen bijna constant
met een mobiele telefoon in de hand,
waarbij twee verliefde mensen naast
elkaar zitten en ieder apart belt met
andere mensen. De regisseur wilde
dit absurde beeld van deze tijd in
deze voorstelling laten zien.”

foto govert de roos

De voorstelling gaat over vrouwen,
mannen en vriendschap. En met name
over twee mensen die niet zien dat ze
voor elkaar gemaakt zijn.
“Harry en Sally staan centraal voor
deze drie kernwoorden Iedereen is
heel erg op zoek denk ik, misschien
nog wel meer dan vroeger.
Het probleem is dat de twee
karakters vast zitten in een eigen
ideeën. Sally heeft ideeën hoe de
wereld in elkaar zit en hoe je met
elkaar omgaat, terwijl Harry een
grote vrijheidsstrijder is die geen
enkele binding wil. Ze moeten allebei
toegeven aan onzekerheden.”

Veel mensen onderhouden tegenwoordig hun relatie via Twitter en Facebook.
“Dit tijdsbeeld zit duidelijk in de

15 oktober in de Mijdrechtse Rank

Backpacker - The making of

Bruisende jazz in Vinkeveen met Jenn Jade
Zangeres Jenn Jade, veel gevraagd
artieste in de jazzclubs van New York
en Parijs, bracht vrijdagavond een
waar spektakel in Vinkeveen. Haar
naam, in de Nederlandse jazzwereld
nog een onbekende, was jazzmeester
René van Beeck ter ore gekomen op
een van zijn sessies in Amsterdam.
Het klikte. Samen met drummer
Chris Strik en pianist Erik van der
Luijt zette het kwartet de kleine
zaal van de sporthal in Vinkeveen op
stelten. Met een welgemeend ‘Come
on, it’s Friday night, so let’s party!’
zette de zangeres vanaf haar eerste
stappen op het podium de toon voor
de avond. De zaal was even overdonderd, maar liet zich spoedig in het
feest meeslepen. Vanaf de eerste noot
bewees ze haar tomeloze kwaliteiten
als jazz zangeres met een enorm
volume, een groot bereik en immense
muzikale creativiteit.

ERELOGE

De volgende avond van Stichting
Cultura vindt plaats op 28 oktober
in De Meijert te Mijdrecht. Dan
verzorgt de band ‘Alderliefste’ een
Frans-Nederlandse mix van hits en
eigen werk. Kaarten kosten € 16.50
in de voorverkoop bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht, drogisterij
De Bree in Vinkeveen en via

www.cultura-drv.nl.

Onder de bezielende leiding van
Dirk Jan Warnaar, o.a. vaste begeleider van de Jostiband, wordt er al
ruim een jaar gewerkt aan de musical Backpacker. Het is een verhaal
waarin twee soorten mensen elkaar
ontmoeten. De een geniet van het
leven, de ander stelt zich in dienst
van de mensheid door alledaagse
zaken zoals brood en drinken te
delen met anderen. Gaandeweg het
verhaal blijkt dat –zoals vaker– de
waarheid in het midden ligt. Midden 2012 gaat 'ie op de planken:
'Backpacker - de musical'. Wie
benieuwd is wat dat gaat worden,
alsnog mee wilt zingen of musiceren of mee wil denken over decor,
geluid en licht, is zaterdag 15 oktober van harte welkom in 'de Rank',
Prins Bernhardlaan, Mijdrecht.
Van 10 tot 16 uur is er een openbare repetitie waarbij iedereen
gewoon mag komen kijken of, zo
gewenst, meedoen.
Het programma ziet er als volgt
uit: het koor repeteert van 10 uur
tot 12 uur, waarna tussen 12 en 13
uur het totale stuk wordt doorgenomen. Van 13.30 - 15 uur gaan de
musici meespelen waarna om 15

uur nogmaals het hele stuk wordt
doorgenomen.
Zin om mee te zingen, mee te
spelen, mee te werken, mee te
denken of gewoon te komen kijken?
Welkom!
Meer info? Mail naar Dirk Jan
Warnaar, info@warnaarstudio.nl.

Altovi speelt Vitalo

voorstelling. We leven in tijd die veel
vluchtiger en oppervlakkiger is.”

Wanneer dacht je dat deze rol goed bij
je zou passen?
“Ik werk intuïtief en op mijn gevoel.
De rol is niet een typische rol die ik
altijd speel. Ik vind het veel makkelijker om hele uitgelaten vrouwen te
spelen. Sally is wat gereserveerder,
gesloten en bedachtzamer. Het is leuk
om een andere rol te spelen.”

When Harry met Sally is morgen,
zaterdag 8 oktober, te zien in
Schouwburg Amstelveen. Er zijn nog
(beperkt) kaarten beschikbaar.
www.when-harry-met-sally.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

Wilnisse exposeert in
Hofpoort Ziekenhuis
Bezoekers van het Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis in Woerden kunnen er tot
en met 4 november schilderijen
bewonderen van Akke FeddemaFokker uit Wilnis. Akke komt
oorspronkelijk uit Waverveen en
schildert al vanaf haar dertiende jaar.
Ze heeft zich bekwaamd in allerlei
schildertechnieken. Kort gelden heeft
zij de tweede publieksprijs gewonnen
met haar drieluik ‘Afscheid en thuiskomst, het thema: oorlog verbeeld’,
dat te zien was in de Domkerk te
Utrecht. www.akke-art.nl.

De Vinkeveense toneelvereniging Altovi bestaat dit jaar 65 jaar en viert dit zaterdagavond 5 en 12 november en zondagmiddag13 november in De Boei in Vinkeveen. Martin Verrips schreef speciaal voor deze gelegenheid een hilarisch stuk,
rijkelijk gevuld met liedjes en live muziek. Noteer de data alvast in uw agenda!
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Kort nieuws

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Richard van Schaick, Nederlands Autocross Kampioen in 2003:

“Op hoog niveau autocrossen,
dat kun je niet alleen”

Dit weekend vindt de 60K Walk
plaats van A Sister's Hope, de organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar borstkanker. Zaterdag
loopt men van Bussum naar Weesp
en zondag van Weesp naar de
grootse finish in het Olympisch Stadion te Amsterdam, waar de lopers
een huldiging en een slotceremonie
wacht. Vanuit De Ronde Venen nemen maar liefst 9 wandelaars deel
aan het evenement: uit Abcoude, uit
Wilnis, drie uit Vinkeveen en vier uit
Mijdrecht! Zondag heeft de groep
onderweg naar Amsterdam rond
9.30 uur aan de Hollandse Kade
in Abcoude een tussenstop; een
mooi moment om hen daar aan te
moedigen! Volgende week leest u
het resultaat van deze dag.

Hij behoort tot de bekendste autocrossers uit Abcoude, heeft kasten
vol trofeeën en heeft fans tot over de grens. In 2002 won hij de Titel
van Abcoude en in 2003 werd hij zelfs Nederlands Kampioen in de
Keverklasse. De 36-jarige Richard van Schaick is autocrosser in hart en
nieren en met succes. Richard: “Autocross is hét virus van Abcoude en
ik heb het zwaar te pakken.”
De hobby begon in 1998. Eén keer
per jaar wordt er in zijn woonplaats
Abcoude een autocross wedstrijd
gehouden en Richard besloot daar
eens te gaan kijken. Richard: “Ik
vond het meteen leuk en ging
steeds vaker bij wedstrijden kijken.
In 2000 besloot ik zelf ook te gaan
crossen. Ik kocht een kever en daar
heb ik veel wedstrijden mee gereden. Afgelopen winter heb ik voor
het eerst zelf een kever gebouwd.
Het frame, de motor, werkelijk alles
is nieuw. Honderden uren hebben
we in de schuur bij mijn woning geklust en van de zomer kon ik er dan
eindelijk mee rijden. Uiteraard heb
ik hierbij veel hulp gehad. Verschillende vrienden en bekenden helpen
mij, want op hoog niveau autocrossen, dat kun je niet alleen. Sommige avonden klus ik zelf wat, maar
meestal krijg ik van alle kanten
hulp. Daarnaast helpen Peter van
Beek, een goede vriend van mij en
groot autocross liefhebber, en mijn
broer Marco met de zoektocht naar
sponsoren en mijn familie komt me
bij de wedstrijden regelmatig aanmoedigen. Vooral mijn 5-jarige zoon
vindt het prachtig om naar papa te
kijken en mijn vrouw komt uit een
autocrossfamilie en gaat ook vaak
mee. Autocross is een dure en tijdrovende sport, zonder de steun van
mijn familie, vrienden, monteurs en
sponsoren ben ik nergens.”
Binnen- en buitenland
Voor zijn sport reist Richard het

hele land door. Richard: “Je kunt
bijna zeggen dat overal in Nederland wel een autocrosswedstrijd
gehouden wordt. Ik probeer zo’n
15 tot 20 wedstrijden per jaar te
rijden, al lukt dat niet altijd. Deze
races zijn vaak een goede oefening voor de grotere wedstrijden.
Waar sta ik? En hoe staat het met
de auto, zijn er mankementen?
Voor dat soort vragen zijn dit soort
wedstrijden ideaal, want buiten
het wedstrijdveld zijn er weinig
mogelijkheden om te oefenen.”
Lachend: “Ik heb veel ruimte, maar
een crossbaan in de achtertuin, dat
lukt niet.” Soms heeft Richard ook
een wedstrijd in het buitenland. De
Euro-Pokal bijvoorbeeld, waarbij
Nederlanders, Duitsers en Belgen
een weekend lang tegen elkaar
strijden. Toch is het Nederlands
Kampioenschap het spannendst.
Richard: “Dat is de belangrijkste
titel voor de Nederlandse autocrossers. Anders dan bij de Euro-Pokal
ligt hier het niveau van de deelnemers erg dicht bij elkaar. Er zijn
altijd zo’n vijftien kanshebbers en
dan is het echt een strijd om die
eerste plaats.” Het Nederlands
Kampioenschap in 2003 zal Richard
dan ook nooit vergeten. Toen was
die felbegeerde eerste plaats van
hem. Richard: “De huldiging was
ongelooflijk indrukwekkend. Eerder
dat jaar lag ik nog met de auto
in de sloot en toen stond ik daar
ineens als nummer één. De schaal
werd door de winnaar van 2002

foto peter verbeek autocross.nl

overhandigd en het Wilhelmus klonk
speciaal voor mij. Dat was wel heel
speciaal. De schaal heb ik uiteraard
nog steeds en staat te pronken in
onze woonkamer. Daar kan ik nog
wel jaren naar kijken.”
Teleurstellend jaar
Deze zomer deed Richard voor de
zesde keer mee aan het Nederlands
Kampioenschap. Hij was vastberaden om de titel weer op zijn naam
te schrijven, maar helaas viel het dit
jaar niet mee. Richard legt uit: “De
verlaagde kever die we afgelopen
winter hebben gebouwd, bleek flink
wat kinderziektes mee te brengen.
Ik wist wel dat het niet helemaal
vlekkeloos kon verlopen, maar
zoveel pech had ik niet verwacht.
Twee keer een kapotte motor, drijfstanglagers die niet meer werkten,
een gebroken klep, een geëxplodeerde inlaat en twee keer koppelingsproblemen. Afgelopen seizoen
hebben we al die tegenslagen
gehad. Bij een wedstrijd zijn altijd
drie dingen belangrijk: een goede
auto, een bekwaam coureur en
een beetje geluk. Zo’n 80 procent
van de wedstrijd wordt bepaald
door wat er in de schuur gebeurt.

Zelf ben ik sterk op het gebied van
doorzettingsvermogen en controle
houden. Wat er ook gebeurt, ik blijf
altijd nadenken en neem geen onnodige risico’s. Deze eigenschappen
hebben mij en mijn team vaak ver
gebracht. Helaas vielen de prestaties van de nieuwe kever met al die
kinderziektes dit jaar erg tegen.
Hierdoor heb ik minder getraind en
zo waren zowel de auto als ik afgelopen kampioenschap minder sterk.
Voor het eerst heb ik de finale van
het NK niet gehaald en dat is zuur.
Maar dat betekent niet dat ik opgeef. Deze winter ga ik veel karten.
Dat is alleen al door het gebrek aan
opstuivend zand heel anders dan
autocrossen, maar het is wel goed
voor mijn rijritme. Verder gaan we
flink aan de auto sleutelen zodat we
het komende seizoen niet zo vaak
voor verrassingen komen te staan.
En als het financieel haalbaar is
dan zijn we volgend jaar gewoon
weer bij het Nederlands Kampioenschap.” Met een knipoog: “En dan
uiteraard een stuk beter dan dit
jaar, want die huldiging van 2003 is
alweer veel te lang geleden.”

Het Johannes Hospitium in Wilnis
is een begrip in De Ronde Venen.
Samen met professionele vrijwilligers zorgt het vaste team voor
haar bewoners. Elke dag zijn 11
vrijwilligers actief in het Huis, 7
dagen per week! Dat zegt wat over
de vrijwilligers, die iedere keer
weer aandacht en intense zorg aan
onze bewoners geven. De vrijwilligers van het Hospitium hebben
allen hun eigen talenten en door
middel van trainingen op spiritueel,
palliatief en verpleegkundig gebied
vormen zij een sterk en zeker team.
Maar dit vrijwilligersteam heeft
uitbreiding nodig en daarom doen
wij een beroep op de inwoners van
De Ronde Venen.
Op dinsdag 11 oktober om 14.00
uur of maandag 17 oktober om
19.30 uur houden wij een presentatie over ons huis en kunnen wij met
elkaar van gedachten wisselen over
het boeiende werk in de palliatieve
terminale zorg. De bijeenkomsten
vinden plaats in het Buurhuis van
het Hospitium aan de Vossestaart 2
te Wilnis. Van harte welkom! U kunt
zich aanmelden op 0297-230290 of

Reeks auto-inbraken
in Abcoude

Het wordt al weer vroeg donker; tijd om binnen wat kaarsjes aan te
steken. Deze maand is het wereldproduct een yin/yang blokkaars van
Sarana, een importeur van cadeauartikelen uit diverse landen uit Afrika
en Azië. Dit lichtje is afkomstig uit Indonesië en ruikt heerlijk naar
vanille. De prijs hiervan is € 2,40.
in de Supermarktwijngids 2011 van
Nicolaas Klei of een aanbeveling van
Hubrecht Duijker. De wereldwinkels
geven dan ook korting op de Sauvignon Blanc (Wereldwinkel Mijdrecht
ook op Cabernet Sauvignon). Wereldwinkel Abcoude is met haar collectie
Fair Trade wijnen aanwezig op de
wijnproeverij van wijnhandel De
Wakende Haan aanstaande zondag in
de Dorpskerk. Bovendien is er volop
informatie over ‘Fair’ Kerstpakketten. Beide wereldwinkels kunnen
kerstpakketten op maat maken. Bij
Wereldwinkel Abcoude en Mijdrecht
bestaat ook dit jaar de mogelijkheid
om kerstartikelen, kaarten, agenda’s
en kalenders van Oxfam NOVIB te

Johannes Hospitium
zoekt vrijwilligers

info@johanneshospitium.nl.

Wereldproduct bij de Wereldwinkels

Oktober is ook wijnmaand. Cabernet
Sauvignon, Merlot, Chardonnay,
Shiraz, Pinotage en Vonkelwijn, bij
vlees of vis en salades, rood, wit, rosé,
fairtrade en steeds vaker bio. Druiven
gerijpt in de wind van de Stille Oceaan of in valleien met namen die tot
de verbeelding spreken: Lontué Vallei, Goue Vallei… Uit Zuid-Afrika of
Chili. En altijd met oog voor de ontwikkeling en de leefomstandigheden
van de wijnboeren. De wereldwinkels
verkopen inmiddels een uitgebreid
assortiment wijn. En van goede
kwaliteit, zoals blijkt uit diverse
bekroningen die de fairtrade wijnen:
een Sterwijn in de Wijnalmanak van
Cuno van ’t Hoff, een Omfietswijn

A Sisters Hope: 60
kilometer wandelen
voor het goede doel

bestellen. In de wereldwinkel kunt
u uw keuze maken uit de brochures
en uw bestelling opgeven. Er is een
levertijd van twee weken.

Wereldwinkel Mijdrecht 'De Ronde
Venen' De Passage 14, 3641 AK
Mijdrecht.
Tel: 0297-293799

www.derondevenen.wereldwinkels.nl
Wereldwinkel Abcoude Brugstraat 9,
1391 GH Abcoude.
Tel: 0294 28439

www.wereldwinkel-abcoude.nl

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 oktober vonden acht inbraken
plaats in auto's.
Het ging om auto's die stonden
geparkeerd op De Weert, Garsten,
Starnheim (3x), Molenwetering
(2x) en Stigterhof. Bij de meeste
auto's kwam men binnen door het
forceren van het portierslot. De buit
bestond uit airbags en navigatiesystemen. Van de dader(s) ontbreekt
ieder spoor. Aan getuigen die in de
nacht van zondag op maandag iets
verdachts hebben gezien, wordt
verzocht contact op te nemen met
de politie van district Rijn & Venen
op telefoonnummer 0900-8844.
De politie vraagt u alert te zijn en
verdachte situaties direct te melden
via het alarmnummer 1-1-2.
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De nieuwe Verso-S.
Heel veel Toyota voor een heel Hollandse prijs.

Vanaf € 15.990,-

20% bijtelling

Een comfortabele, hoge zitpositie, een 1.3 liter VVT-i
motor met Stop & Start-systeem en een zeer laag
verbruik, 1388 liter bagageruimte, een in delen neerklapbare achterbank met Easy Flat-systeem, 14 opbergvakken, 7 airbags, centrale vergrendeling met
afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen

vóór en een radio/CD-speler met MP3-aansluiting.
De nieuwe Verso-S biedt standaard wel heel veel
auto voor een vanafprijs van € 15.990,-. En voor
slechts € 1.000,- extra krijgt u er ook nog een CVTautomaat met A-label bij. Kom kennis maken met de
Verso-S. U bent van harte welkom.

Brandstofverbruik (EC/692/2008F) varieert van 5,0L/100km (20,0 km/L) t/m 5,4L/100km (18,5km/L), CO 2 117 – 125gr/km.
Ve r s o -S v a n a f € 1 5 . 9 9 0 , - . P r i j s i n c l u s i e f BT W, e x c l u s i e f k o s te n r i j k l a a r m a k e n e n e n v e r w i j d e r i n g s b i j d r a g e . L e a s e v a n a f € 3 1 5 , - p . m . ( To y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s ) o p b a s i s v a n f u l l
o p e r a t i o n a l l e a s e , 6 0 m a a n d e n e n 2 0 . 0 0 0 k m p e r j a a r, e xc l u s i e f BT W, b r a n d s to f e n 7 5 % b o n u s /m a l u s . A fg e b e e l d : Ve r s o -S D y n a m i c v a n a f € 2 0 . 4 0 5 , - . W i j z i g i n g e n v o o r b e h o u d e n .

Van Ekris

Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350

Ontmoet
en Begroet!

Ontmoet aanstaande zaterdag
je twee favoriete Sprookjesbos
bewoners uit de Efteling bij KARWEI
Mijdrecht!
Kom alles te weten over hun leven en spannende
avonturen in het Sprookjesbos. Misschien vertelt
Draak wel het geheim van de schatkist? Natuurlijk
kun je ook met je favoriet op de foto of zelfs een
handtekening vragen!
1893 Advertentie Sprookjesboom_264x195 Mijdrecht.indd 1

Zaterdag 8 oktober van 11.00 tot 15.00 uur
KARWEI Mijdrecht
Industrieweg 38, 3641 RM Mijdrecht
Kijk ook op www.karwei.nl
20-09-11 12:26
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Boeiend betoog Willem Middelkoop
Het was flink slikken voor de ca. 120 toehoorders van gastspreker Willem
Middelkoop. Op uitnodiging van bedrijvenbelangenvereniging VIB sprak hij
in De Meijert locale ondernemers toe over de Europese financiële crisis.
En lijkt Griekenland voor velen misschien ver weg, de volgende crisis is dat
volgens Middelkoop allerminst. “Vergeleken bij de komende bankencrisis
was de vorige kinderspel. In plaats van het probleem structureel aan te
pakken, zijn regeringen, bankiers én
Europese Centrale Bank ‘met één grote cover-up bezig’,” was
één van de spreuken (in dit geval van Daniel Gros, directeur
van het Centrum van Europese Beleidsstudies (CEPS), waarmee Middelkoop in een boeiend betoog de verbanden van de
internationale financiële wereld in economisch en historisch
perspectief schetste. Een geanimeerde discussie met de zaal
maakte een interessant einde aan een boeiende middag, maar
eentje met een ernstige ondertoon.
foto's patrick hesse

Bezuinigingen komen hard aan bij de Bibliotheek
De Bibliotheek verkeert in zwaar weer. In gemeente De Ronde Venen
moet de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen vanaf 2012 naar alle
waarschijnlijkheid 5 procent bezuinigen. En daar bovenop krijgt de Bibliotheek ook nog te maken met provinciale bezuinigingen. Deze bezuinigingen zetten het bibliotheekwerk onder druk. Als de gemeenteraad
akkoord gaat met een bezuiniging van 5 procent dan is sluiting van een
van onze vestigingen onvermijdelijk.
De Bibliotheek heeft in het verleden al de nodige bezuinigingen
opgevangen. Door openingstijden te
verminderen, door nog meer werk
aan vrijwilligers over te dragen of
door te korten op het boekenbudget konden eerdere bezuinigingen
opgevangen worden. Helaas is dat
nu niet meer mogelijk. De Biblio-

theek werkte de afgelopen tijd al
met minimale middelen, waardoor
deze bezuinigingen niet meer op
te vangen zijn en sluiting noodzaak
wordt.
Sluiting van vestigingen zou grote
gevolgen hebben. De Bibliotheek
AVV heeft ruim 20.000 leden en

iedere maand komen er meer dan
30.000 bezoekers in de Bibliotheek. Een deel van hen zal straks
verder moeten reizen om boeken te
lenen of een krantje te lezen.
Bijna driekwart van alle basisschoolkinderen is lid van de Bibliotheek; zij kunnen straks niet meer
zo gemakkelijk in de Bibliotheek
hun materialen lenen voor schoolwerk. Ook voor onze ruim 200
vrijwilligers heeft de bezuinigingen
gevolgen.
Uiteraard probeert de Bibliotheek
de schade tot een minimum te beperkten, maar als de politiek besluit
tot deze bezuinigingen, is sluiting
onvermijdelijk.

Archeologische vondsten
in Dorpsstraat Mijdrecht
Archeologen zijn vorige
week aan de Dorpsstraat
39 in Mijdrecht onder
de voormalige apotheek,
gestuit op vondsten uit
de Late Middeleeuwen
en Nieuwe Tijd. Het gaat
om ophogingslagen uit de
Late Middeleeuwen en
om funderingsresten van
gebouwen uit de periode
17e-19e eeuw. Er werden
muren en tegelvloeren
aangetroffen. Opmerkelijk
was de vondst van een waterput die werd afgedekt
door een gemetselde boog.
Deze stelde de toenmalige bewoners in staat om Overzicht opgraving (foto: Gemeente De Ronde
vanuit twee ruimten water Venen / Milieudienst Zuidoost-Utrecht)
te kunnen putten.
heden niet op de vindplaats zelf
Het is de eerste keer dat er een
bewaard blijven. Daarom heeft de
professioneel archeologisch graafinitiatiefnemer besloten om deze
onderzoek in de oude kern van
door archeologisch adviesbureau
Mijdrecht plaatsvindt. Aanleiding
De Steekproef uit Utrecht te laten
van het archeologisch onderzoek
opgraven en documenteren.
zijn de nieuwbouwplannen voor dit
De opgraving waren voor toeschouperceel.
wers vanaf de winkelstraat goed te
De archeologische resten konden
volgen.
in verband met de bouwwerkzaam-

Grote overzichtsproeverij
Wijnhandel de Wakende Haan

Pensioenadvies (eindelijk) gereguleerd!
Terugkijkend herkent u het vast wel. Die gezellige mijnheer of mevrouw die u onder het genot van niet
één maar twee kopjes koffie uitlegde, dat een doorlopende lijfrentepolis en een kapitaalverzekering zo’n
rijk bezit waren. Een ‘must have’. Juist voor u!
recht, fiscaliteit en actuariaat
klinkt het begrijpelijk als van een
adviseur wordt geëist dat hij in
alle drie onderdelen bekwaam is.
Het aldus zeer terechte verscherpen van de eisen zal er volgens
diverse schattingen toe leiden, dat
90% van de huidige ‘pensioenadviseurs’ de sector snel zal gaan
verlaten. De tijd zal leren of het
voor de Nederlanders mogelijk is
om alle schandalen en slechte persoonlijke ervaringen achter zich
te laten en een pensioenadviseur
in het begin het voordeel van de
twijfel te geven.
In 1996 publiceerde Prof. Boot
zijn memorandum waaruit bleek
dat bepaalde aanbieders en
verkopers van bepaalde financiële producten zichzelf niet echt
stelselmatig vergaten. De overheid
was sindsdien geïnformeerd en
nam geen echte maatregelen. Zo
ging het nieuws jaar in jaar uit
telkens over de nieuwste crisis.
Wij werden met z’n allen bedolven
onder nauwgezette informatie
waarom het ook alweer ……behoorlijk fout was gegaan.
Momenteel is de AFM druk
doende ervoor te zorgen dat pensioenadvies alleen nog maar mag
worden verstrekt door professionals die kennis van zaken en integriteit hebben. Aangezien het bij
pensioen simpelweg gaat om civiel

Voor de goede adviseurs zal
voorgaande waarschijnlijk betekenen dat de huidige bomvolle
adviespraktijk nog drukker zal
worden. De goede adviseur zal
naast aandacht voor de vaktechniek trouwens ook verder willen
kijken naar andere zaken die
van belang kunnen zijn voor een
onderneming. Dit speelt juist in
de huidige economisch niet altijd
makkelijke tijd. Temeer gelet op
alle EU perikelen die als een niet
meetbare grootheid (!) wel op ons
afkomen.
In dat kader vinden wij het van
belang om af en toe even afstand
te nemen van de waan van de dag
en ons te laten inspireren door een
autoriteit op zijn eigen vakgebied.
Vanwege de wat sombere econo-

mische verwachtingen, hebben wij
Peter Wakkie uitgenodigd om voor
ons kantoor een lunch workshop te
verzorgen over het thema ‘Crisismanagement’.
Peter Wakkie heeft als voormalig
Managing Director van gerenommeerd advocatenkantoor De
Brauw Blackstone Westbroek
en Chief Corporate Governance
Counsel en lid van de Raad van
bestuur van Ahold N.V. geen
nadere toelichting nodig. Peter zal
uitgebreid ingaan op zijn mondiale ervaringen op het gebied van
crisismanagement, waarbij de
redding van bijvoorbeeld DAF en
Ahold toch wel interessant mogen
worden genoemd. Wat zijn de
leermomenten daarvan?
Uiteindelijk gaat het erom wat
Peter op het gebied van inspirerend leiderschap heeft overdragen
op de deelnemers. Leiderschap.
Dat is als overheid begin jaren ’80
je werk doen en voorkomen dat
Nederlanders het risico gaan lopen
dat ze niet juist worden geadviseerd over financiële producten.
Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist
p.donders@edo.nl

www.edo.nl

Aanstaande zondag 9 oktober vindt
in wijnhandel en wijnkelder De
Wakende Haan en Abcouder Dorpskerk de jaarlijkse grote overzichtsproeverij plaats. Een prachtige
gelegenheid om geheel vrijblijvend
kennis te maken met de collectie
wijnen van De Wakende Haan.
Op de proeftafels onder andere de
sherry’s van de kleine bodega El
Maestro Sierra, die niet alleen als
aperitief verrukkelijk zijn, maar ook
mooi in combinatie met bijvoorbeeld
visgerechten. De Sloveense wijnen
Gomilla van de familie Puklavec zijn
een aanrader. Dat goede wijn niet
duur hoeft te zijn bewijst men door
de vele prettige en betaalbare rode,
witte en roséwijnen voor elke dag.
Oostenrijk was het thema van een
avondvullende proeverij die Hubrecht
Duijker gaf voor Wijnclub Abcoude.
Voor de niet leden een gelegenheid
om kennis te maken met Hubrechts
keuze en een aanvulling daarvan.
Wijnhuis Longridge gelegen aan de
voet van Helderberg in Stellenbosch
(Zuid Afrika) is hét voorbeeld van

een winery die in alle opzichten het
allerhoogste nastreeft. Kwaliteit en
een maatschappelijke betrokkenheid
kenmerken dit wijnhuis waarvan de
wijnen die een typisch Zuid-Afrikaans
karakter hebben. Ron Sanders is
dé Bourgogne leverancier van vele
sterrenrestaurants maar hij is ook de
specialist van kleinere wijnboeren in
Bourgogne. Hubrecht Duijker heeft
hem verkozen tot wijnhandelaar van
het jaar 2010. Wereldwinkel Abcoude
is aanwezig met hun collectie ‘Fair
Trade wijnen’ die zeker zullen verrassen. Bovendien is er volop informatie
over ‘Fair’ Kerstpakketten. Hans
Melissen is er met de presentatie van
zijn nieuwe boek ‘de Wijngek’ een
boek vol gepassioneerde wijnverhalen. Natuurlijk is er informatie over
relatiegeschenken, het laatste wijnnieuws, gezellige franse muziek en
nog veel meer.
De proeverij vindt plaats op zondag
9 oktober, van 14.30 tot 17.30 uur.
Wijnhandel De Wakende Haan, Kerkplein 9, Abcoude. tel. 0294-281783
De uitgebreide proeflijst vindt u op

www.dewakendehaan.nl.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

d'Hersigny bedrijfskleding

Werkkleding voor alle branches
Vanaf 10 oktober 2011 beschikt d’Hersigny Textiles in Mijdrecht over
een compleet ingerichte bedrijfskledingwinkel. Met deze winkel wil men
zzp-ers en andere ondernemers, die op zoek zijn naar bedrijfskleding, nog
beter van dienst zijn. Het bedrijf is gespecialiseerd in de fabricage en veredeling van bedrijfskleding.“In feite leveren we bijna alles, wat met textiel
te maken heeft,” zegt directeur-eigenaar Rob d’Hersigny.
Rob is inmiddels de vierde generatie,
die leiding geeft aan het familiebedrijf. De overgrootvader van Rob
begon in 1898 in Amsterdam een
borduuratelier. “Borduren doen we
nog steeds,” zegt Rob. “Maar het is
al lang niet meer onze belangrijkste
activiteit. In de loop der jaren hebben
we ons ontwikkeld tot een bedrijf dat
zich bezig houdt met ontwikkeling,
fabricage en veredeling van textiel.
Sinds 1990 is het bedrijf in Mijdrecht
gevestigd en geleidelijk aan zijn we
ons steeds meer op de levering van
bedrijfskleding gaan toeleggen. We
leveren kleding die we voorzien van
de bedrijfsnaam of het bedrijfslogo.
Voor een deel doen we dat nog steeds
door middel van borduren. Maar het
veredelen kan ook door middel van
bedrukken. Dat doen we vrijwel allemaal zelf omdat we daar nu eenmaal
goed in zijn.”
Breed aanbod
Een belangrijk deel van de collectie
bestaat uit werkkleding. Rob: “Wanneer we het over werkkleding hebben
dan is dat in de ruimste zin van het
woord. In vrijwel alle sectoren van
het bedrijfsleven kom je bedrijfskleding tegen. Dan gaat het om beschermende kleding die in fabrieken,
werkplaatsen of in de bouw gedragen
wordt of reflecterende kleding voor
wegwerkers. Maar denk ook aan
representatieve kleding zoals kostuums voor winkelmedewerkers en
bewakingspersoneel. Tevens leveren
wij veelvuldig aan restaurants en aan
de horeca. Hierbij gaat het onder
andere om sloven, schorten, blouses

en koksbuizen. Al die verschillende
kledingstukken worden voorzien van
de bedrijfsnaam of het bedrijfslogo.
Er zijn zelfs bedrijven die sokken
en ondergoed willen hebben met de
bedrijfsnaam er op. We leveren ook
accessoires zoals veiligheidsschoenen,
handschoenen en mutsen.”
Maar er is nog veel meer. “Een ander
deel van onze collectie bestaat uit
promotie, sport en teamkleding,” vertelt Rob. “Dan kun je denken aan speciale kleding die men op beurzen of
bij promotionele activiteiten draagt.
Ook sportkleding hoort daarbij. In
het verlengde hiervan zijn er tal van
producten zoals handdoeken, shawls,
poloshirts, caps en dergelijke. Deze
artikelen worden veelal als relatiegeschenken en voor promotionele
doeleinden gebruikt.”
De veredeling
Wanneer Rob het heeft over de
‘veredeling’ dan bedoelt hij daarmee
dat op al die spullen in zijn bedrijf
een bedrijfsnaam, een productnaam,
een logo of een speciale tekst wordt
aangebracht. Dat gebeurt dus nog
voor een deel door middel van
borduren. “We zijn ooit als borduuratelier begonnen, dus dat verloochenen
wij niet,” zegt Rob. “Wanneer je
echter T-shirts wilt hebben voor een
bepaalde actie, dan is het niet zinvol
om die te borduren. In zo’n geval is
bedrukken beter. Dat kan door middel
van het aanbrengen van zogenoemde
‘transfers’, of door middel van verschillende zeefdruktechnieken.”

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

Rob d'Hersigny: “Met onze nieuwe winkel kunnen we ons ook meer richten op ZZP-ers en het MKB. Op 15 oktober is er weer een
monsterverkoop van vrijetijds-, casual, sport- en bedrijfskleding aan de Hofland 182 in Mijdrecht.”
foto patrick hesse
De bedrijfskledingwinkel
d’Hersigny levert sinds jaar en dag
aan grote bedrijven. Rob: “Door middel van deze winkel gaan we ons ook
meer richten op ZZP-ers en kleinere
afnemers uit het midden- en kleinbedrijf. We zijn er van overtuigd dat
onze winkel voor hen een uitkomst
is. Men kan hier komen kijken, de
kleding passen, afrekenen en meteen
meenemen. Vaak kunnen we uit
voorraad leveren. Dat persoonlijke
contact in de winkel vinden wij belangrijk. We kunnen in een persoonlijk gesprek nagaan wat men wil
en wij kunnen dan ook heel gericht
adviseren. Daarnaast is het doorpassen prettig, de klant weet of het goed

zit en kan het kledingstuk eventueel
meteen dragen. Dat gaat allemaal
minder makkelijk wanneer je kleding
via een webwinkel bestelt.”
Verkoop van monsterexemplaren
Het productieproces begint vaak met
de toelevering van monsters. “Wanneer we bijvoorbeeld jacks mogen
leveren, dan krijgt de klant eerst een
aantal jacks te zien, zodat hij ze goed
kan beoordelen en een juiste keuze
kan maken. Deze monsters komen
uiteindelijk weer terug in onze
showroom. Zo ontstaat hier in de loop
van de tijd een aardige voorraad van
monsterexemplaren. Die ruimen we
af en toe op in een monsterverkoop.

Nieuw bestuursmodel
Rabobank Rijn en Veenstromen
In Zegveld is tijdens de algemene
ledenvergadering van Rabobank
Rijn en Veenstromen ingestemd
met een nieuw bestuursmodel. In
het nieuwe bestuursmodel krijgt de
bank een dagelijks professioneel
bestuur: dit wordt de bestaande
directie. Deze deskundigen zijn
fulltime met het bankvak bezig.
De invloed van de leden op de
coöperatieve bank wordt structureel versterkt en verankerd in een
ledenraad.
Jan van Walraven, voorzitter van de
raad van commissarissen: “De leden

vormen de kern van onze bank. In
het nieuwe bestuursmodel is de
samenwerking tussen de directie, de
raad van commissarissen en de ledenraad beter op elkaar afgesteld.
De ledeninvloed wordt versterkt.
Dat is belangrijk, want de coöperatieve structuur heeft zich in deze
crisistijd wederom bewezen.”
Ca. 650 aanwezigen luisterden
geboeid naar gastspreker Ruud
Lubbers, die een interessante
uiteenzetting gaf over duurzame
economieën op basis van het ‘Handvest van de Aarde’.

We hebben dan vrijetijds-, casual-,
sport en bedrijfskleding in tal van
maten en uitvoeringen. Maar ook
T-shirts, poloshirts, overhemden,
jassen, pantalons en handdoeken.
Die zijn dan voor de particuliere
markt tegen een klein prijsje te koop.
Volgende week zaterdag 15 oktober
a.s. is er weer zo’n monsterverkoop;
van 10.00 tot 17.00 uur in het pand
Hofland 182 in Mijdrecht.”

d‘Hersygny is gevestigd aan de
Communicatieweg 17 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 23 72 10.
Meer informatie over het bedrijf is ook
te vinden op de site:
www.dhersignybedrijfskleding.nl.

Rabobank Coöperatief
Fonds geeft weer
steuntje in de rug
Rabobank Amstel en Vecht stort elk
jaar een deel van de winst in het
Rabobank Coöperatief Fonds, om
verenigingen, stichtingen en instellingen in de omgeving te ondersteunen.
Een commissie van leden van de bank
bepaalt wie een bijdrage uit het fonds
ontvangt. Binnen onze gemeente
profiteren de volgende projecten:
Zee-manskoor Ahoy, Abcoude, (aanschaf geluidsinstallatie); Stichting
Molen Delphine, Abcoude (bijdrage
aan project 'Verhalen bij de kachel'
in de molen) en de Abcouder
Harmonie (bijdrage voor een
schoolproject voor blaasmuziek).
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Mijdrechter Frank Verkerk
schrijft spannend jeugdboek
Frank Verkerk uit Mijdrecht is niet alleen een man met veel interesses,
maar ook een man met diverse talenten. Hij werkt naast zijn reguliere
ambtenarenbaan onder meer als freelance acteur en voltooide onlangs
zijn eerste jeugdboek: ‘Jonas en Florian: De verzen van Bambalo’.

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.
Kinderboekenweek!

door anja verbiest

Van woensdag 5 tot en met zaterdag 15 oktober vieren we weer
Kinderboekenweek! Het thema
is: Superhelden en dapper durven
zijn. Bij besteding van ten minste
€ 10,- aan kinderboeken krijg je
bij Mondria gratis het Kinderboekenweekgeschenk 'Bert en Bart
redden de wereld'.
Een aantal tips:

Een opdracht om teksten van tekenfilms uit het Engels te vertalen,
bracht Frank Verkerk op het idee
om dit spannende jeugdboek te
gaan schrijven. “Een jaar of vijf
geleden heb ik al eens een dun
voorleesboekje over de zoon van
Sinterklaas geschreven. Omdat ik
de bekende verhalen een beetje beu
was. Maar toen ik zo aan het puzzelen was geweest met de Nederlandse taal om wat je hoort ook te
laten kloppen met wat je ziet in die
tekenfilms, realiseerde ik me hoe
leuk ik het vond om een écht boek
te schrijven.”
Dat was makkelijker gezegd dan
gedaan. “De titel wist ik meteen,
die schoot me zomaar te binnen, en
daarna heb ik het boek als het ware
eerst in mijn hoofd geschreven. Toen
ik echt begon te schrijven, heb ik
eerst de grote lijnen op papier gezet en daarna alle details ingevuld.
Alles bij elkaar ben ik er zo’n twee
jaar mee bezig geweest. Met schrijven, herlezen, herschrijven, het voor
de eerste keer aan mijn vrouw laten
lezen, haar kritische opmerkingen
in de tekst verwerken, het nog eens
lezen, nog eens herschrijven… Het
was een wonderlijk, maar ook erg
leuk en leerzaam proces.”
Toen hij zelf tevreden was over het
verhaal van de 13-jarige jongens
Jonas en Florian bleek het vinden

Onderwerpen
2ThePoint
deze week,
Kinderboekenweek, Verkeersplein voor
basisscholen, Politieke ontwikkelingen.
Deze
week in
2theSport,
Dennis Fillipo Argon
1, Sergio de Windt en Jordi
Wens CSW1 met de beelden
van beide wedstrijden en Paul
Zaal over de autocross in
Waverveen.

van een uitgever niet gemakkelijk.
Frank Verkerk: “Ik heb mijn verhaal
naar heel wat uitgeverijen gestuurd,
maar zonder veel succes. Een
bekende uitgeverij van jeugdboeken
reageerde aanvankelijk wel serieus
en noemde mijn verhaal ‘een vlot
geschreven en spannend blijvend
sprookje voor de oudere jeugd’,
maar zag er helaas later alsnog
geen brood in om het uit te geven.
Maar het is een té leuk boek, dus
heb ik uiteindelijk besloten om mijn
eigen uitgever te worden. En nu
ligt mijn spannende boek voor de
jeugd van circa 8 tot 12 jaar dus bij
Boekhandel Mondria in Mijdrecht,
waar iedereen het voor € 13,95 kan
kopen!”
Waar het verhaal over gaat? Frank
Verkerk licht een klein tipje van
de sluier op: “Jonas is de nieuwe
buurjongen van Florian. Als Florian
hem de omgeving laat zien, komen
ze ook in het Zwenkbos. Florian
kent dat op zijn duimpje. Tenminste,
dat denkt hij. Maar er is iets in het
bos veranderd… En dat is de start
van een mysterieus avontuur vol
raadsels en geheimen...”

1

Agent en Boef en de 		
Boefagent			
Tjibbe Veldkamp & 		
Kees de Boer
Boef verkleedt zich
als Agent en
ontsnapt uit
de gevangenis. Als hij
nou maar
geen boevenstreken uithaalt...

2

Cruijffie 			
Jan Eilander
Veel jongens dromen ervan de beste
voetballer van de wereld te worden. Bij Johan Cruijff is die droom
uitgekomen. Zijn succesverhaal is
daarmee het ultieme jongensboek.
Als in een film brengt schrijver Jan
Eilander de Amsterdamse wijk
Betondorp tot leven. Net als zijn
vriendjes die er wonen is de kleine
‘Cruijffie’ een gewone jongen, en
o ja, hij kan heel goed voetballen.
Maar om de beste te worden en te
blijven, is niet alleen talent nodig,
maar vooral doorzettingsvermogen.

z’n tweeën een potje Wordfeud
spelen, maar doordat je veel minder
buiten bent, zorgt dit voor een lager
energiepeil.

Dipje? Neem een...
Vroeg donker, laat licht, wind, veel
regen (niet alleen in het najaar helaas) en weinig zon (ook niet alleen
in het najaar helaas) zijn allemaal
belangrijke ingrediënten om ons zo
lamlendig mogelijk te laten voelen
in het najaar. Natuurlijk maken we
het binnen gezellig, op het moment
betekent dat bij ons thuis met

Toen ik laatst op het internet op
een koffieforum aan het surfen was,
kwam ik toevallig een artikel tegen
dat ging over een onderzoek dat een
verband legde tussen koffie drinken
en verminderde depressies.
Onderzoekers van Harvard volgden
tien jaar lang de gezondheid van
50.000 Amerikaanse verpleegsters.
De vrouwen gaven in enquêtes aan
hoeveel koffie en andere dranken
ze dronken.Tussen 1996 en 2006
ontwikkelden ruim 2.600 van deze
verpleegsters een depressie. De
meerderheid van de depressieve
vrouwen dronk weinig of geen koffie. Bij vrouwen die 2 à 3 koppen
koffie per dag dronken kwam 15
procent minder vaak een depressie
voor dan bij vrouwen die nauwelijks
koffie dronken. Vrouwen die dage-

3

Superhelden.nl 		
Marcel van Driel
Overal in
de wereld
spelen
kinderen
Superhelden.nl.
Alleen de
allerbeste
spelers
mogen
door naar
de geheime levels op het virtuele
eiland Pala. Maar niemand weet
dat het eiland echt bestaat... Een
zinderende thriller die je online
kunt naspelen.

4

Meisje nummer achttien
Anna Woltz
Hanna van elf moet helemaal alleen naar het weeshuis. Haar vader
en moeder zijn er niet meer en
haar enige zusje is gestolen door
een man met een bietenneus. In het
weeshuis staan lange rijen bedden. De kinderen dragen allemaal
hetzelfde zwart-witte kostuum. Wie
alleen de poort uitgaat, krijgt straf.
Hanna is haar hele leven gehoorzaam geweest, maar nu verzint ze
een plan. Ze gaat liegen en stelen
- dat kan niet anders. Ze moet haar
zusje redden.

5

Dissus 			
Simon van der Geest
Na een gevecht in het zwembad
raken Dissus en zijn vrienden onderweg naar huis hopeloos verdwaald.
Ze beginnen aan een barre tocht
langs een eenogige boer, grijpgrage
kraanmachines en bloeddorstige
hengelaars. Maar eenmaal thuis
komt Dissus oog in oog te staan met
zijn allergrootste nachtmerrie. Hij
zint op wraak!

6

Dagboek van een muts
Rachel Renée Russell
Wanneer haar vader een contract
sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een beurs.
Maar… hoe word je populair
zonder coole smartphone of hippe
outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie

lijks vier of meer koppen dronken,
liepen 20 procent minder kans op
een depressie. Het is niet duidelijk
waarom koffie dit effect heeft. De
onderzoekers denken dat cafeïne
het brein beïnvloedt: het geeft energie en een goed gevoel wat op zijn
beurt weer zorgt voor een opgewekt
humeur. Caffeïnevrije koffie had
namelijk niet hetzelfde effect.
Koffie houdt je scherp en wakker, een kopje koffie wordt vaak
gedronken wanneer een beetje
meer pit nodig is. Ben je net uit je
bed gerold en wil je weer fris aan
je dag beginnen, dan kan een kopje
leut de truc doen. Denk eens aan
een lange autorit, hoe fijn is het niet
om even langs de kant van de weg
te stoppen en even een kop koffie
te halen, na een paar slokken ben
je weer scherp en fit om de weg te
vervolgen, mits het natuurlijk geen
vieze automatentroep is. Er is niet
voor niets bewezen dat personeel

Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME
blunder begaat en zelfs haar echte
vrienden zien haar niet meer staan
als Mackenzie ze uitnodigt voor een
feest. Ellendiger kan het niet. Toch?
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Jouw leven als loser 		
Jeff Kinney
Ken je Bram Botermans niet? onder
welke steen heb jij gelegen? Hoog
tijd dat je hem ontmoet! In dit
kleurrijke boek vind je niet alleen
Bram terug, maar ook jezelf. schrijf
je eigen Bramverhaal en teken je
eigen loserstrip. Hou je avonturen
bij zoals Bram dat doet, en maak
lijstjes met je grootste blunders en
je allerbeste grappen. ontwerp je
eigen kasteel voor als je later rijk
en beroemd bent. Zolang je het
maar NIET over ‘je gevoel’ gaat
hebben. Want één ding is zeker: dit
is GEEN DAGBOEK! En dan nog
iets: zorg ervoor dat je jouw boek
zodra het af is ergens superveilig
bewaart (bijvoorbeeld in een zware
kluis), want als je rijk en beroemd
bent, is dit ding een fortuin waard.
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Hoe overleef ik mijn vader?
(en hij mij!) 		
Francine Oomen
Rosa gaat
(eindelijk)
met haar
vader op
vakantie. Naar
Marokko!
Jonas, Noa en
Sascha mogen
ook mee.
Een oude
landrover, woestijn, dromedarissen,
waterpijpen, kamelen en couscous;
genoeg ingrediënten voor een leuke
vakantie, zou je denken. Maar Rosa
heeft haar vader weinig gezien
sinds de scheiding. Kennen ze
elkaar eigenlijk nog wel? Kunnen
ze met elkaar praten? En hoe komt
het dat hij alsmaar zo’n slecht
humeur heeft?

gemotiveerder is op het werk als
ze de dag zijn begonnen met een
goeie bak koffie. Ook is bewezen
dat (weer) vrouwen, nadat ze koffie
hebben genuttigd, op de werkvloer
beduidend beter zijn in het oplossen
van stresssituaties dan mannen.
Dus wanneer komen jullie weer een
bakkie doen?

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

Door Patrick hesse

JanZen te Woerden

Alle zintuigen geprikkeld
Mijn Tommetje brengt me naar het uiterste puntje van Woerden via een toeristische route langs Zegveld.
Volgens Eva, mijn mobiele manager (de stem van mijn TomTom) is dit de snelste route. Mij maakt het niets uit: het
zonnetje schijnt nog en ik vermaak me opperbest. In mijn kielzog rijdt mijn collegaatje Rachel Gerards, mijn tafeldame deze avond. Zelf hobbymatig gék op koken en kan lekker eten bijzonder waarderen. Rachel is van onschatbare
waarde voor De Groene Venen, zij verzorgt namelijk wekelijks de opmaak en dus de uitstraling van onze krant.
Rachel is afgestudeerd grafisch vormgeefster en een uitermate gezellige collega. Kortom, een uitermate geschikte
tafeldame. Rachel woont sinds drie maanden in het schitterende Woerden en locale kennis kan van pas komen.
Aan het einde van Rietveld (langs de
oude Rijn) staat het indrukwekkende
Art Deco gebouw uit 1932, oorspronkelijk bedoeld als lunchroom. Sinds
2007 is het een restaurant. Eigenaren Paul en Brenda Meijers hebben
kosten nog moeite gespaard om het
gebouw in oude glorie te herstellen,
met veel liefde en gevoel voor smaak
en originaliteit. Het is een werkelijk
verbluffend mooie locatie geworden.
De uitnodiging van deze op-en-top
gastvrouw en -heer om eens te
komen eten, heb ik met beide handen
aangenomen. Op de website zag ik al
waar de opmerkelijke naam JanZen
vandaan komt: het is een samenvoeging van Jan en Zen. Jan staat voor
de vader van Brenda, die helaas niet
meer onder ons is. Zen verwijst naar
de opleiding die Brenda volgde als
docente Power yoga. De essentie
van Zen is aandacht en dat is iets
wat gasten in het restaurant graag
ervaren. JanZen biedt aandacht voor
verse producten, de gasten, het interieur, de aankleding en natuurlijk voor
uw wensen.
Wanneer Rachel en ik via de zijkant

de hal van het restaurant betreden
zien we alle oude elementen in
de vorm van de tegelvloer en het
prachtige glas in lood en de volledige uitstraling. Wanneer we het
restaurantgedeelte binnenlopen,
worden we buitengewoon hartelijk
ontvangen door eigenaresse en
gastvrouw Brenda. Nadat we een
kleine rondleiding van de bevlogen
en aanstekelijk-enthousiaste Brenda
hebben gekregen, nemen Rachel en
ik plaats midden in het restaurant.
Even voel ik onder de mooie robuuste grofhouten tafel. Huh? Tapijt?
Brenda ziet mijn vragende gezicht:
“We wilden per se deze tafels, maar
natuurlijk voorkómen dat dames hun
panty’s ophalen aan de tafel of de
heren hun pantalons beschadigen, dus
is de onderkant bekleed met tapijt.
Is bovendien meteen goed voor de
akoestiek.” Samen met dit gegeven
en wat ik aan finesse zie in dit restaurant, kan ik concluderen zelden zo'n
gevoel voor smaak en detail mee te
maken of zoals Brenda het stelt: alle
zintuigen prikkelen! Mijn avond kan
nu al niet meer stuk.

Rachel en ik hebben een keuze
gemaakt uit de gevarieerde kaart:
ik ga voor een trio van tonijn met
salade, een gamba en Hollandse
garnaaltjes met avocado en Rachel
kiest de kreeft op drie wijzen: mousse
van kreeft met gelei van tomaat en
steranijs, kroketje kreeft
met saffraanmayonaise en rouleau
van biokip en kreeft. Voor ons beiden
een heerlijk verrassende smaaksensatie en mijn enthousiasme voor JanZen
neemt met de minuut toe.
Als hoofdgerecht gaan we beiden
voor vlees: Rachel heeft haar keuze
laten vallen op het dagmenu met
ossenhaas en ik koos de tournedos
rosé gebraden met een stamppotje
van rode zomer bietjes en sterappel
en een rode wijn-jeneverbessensaus.
Beiden zijn we weer stil en genieten
(wat op zich opmerkelijk is, omdat
zowel Rachel als ik bekend staan als
kwebbels).
Na dit heerlijke diner en de leuke
conversaties geconfronteert Brenda
ons met de dessertkaart en wederom
hebben Rachel en ik elkaar gevonden; laten we daar nou ook allebei
liefhebber van zijn! Mijn keuze is
snel gemaakt: Hollandse aardbeien
met Romanoff room, half opgeslagen met aardbeienlikeur en suiker
met vanille ijs en spekkoek. Alleen
Rachel komt er niet uit. Na zeer
veel te hebben overwogen (u ziet, zij
neemt haar taakt als tafeldame in

dit artikel bijzonder serieus) besluit
ze voor het onbekende te gaan: het
dessert van de dag, gemaakt van een
seizoenproduct met ijs quenelles en
een verse vruchtensaus, bestaande uit
een warme vijg gevuld met calvados,
aardbeien, frambozensorbetijs en een
tiran van ananas. Ook het dessert was
werkelijk geweldig. Een superlocatie,
waar je je echt helemaal thuis kan
voelen met puur voedsel, optimale
bediening en een top gastvrouw;
chapeau!
Op de achtergrond hoor ik de zoet
gevooisde Gladys Knight en haar
eeuwige Pips zingen dat ik nu toch
echt op de Midnight Train to Georgia
moet stappen. Weet je Gladys, ik blijf
nog even en neem de volgende trein
wel...

Gastvrouw Brenda Meijers, Chef Paul Hermes en sous chef Yvette Jaspers

YOUR PERSONAL COOK
Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten.
• Verfijnde en stijlvolle catering
met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics
in een prachtige biologische kas.

Restaurant JanZen
Rietveld 130
3443 XE Woerden
telefoon: 0348-688001
Mob. 0622920980
Mob. 0651563925
www.restaurantjanzen.nl
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Mieke Telder, directeur van De Baat

Hanno Zaal, medewerker De Baat

Hanno hoort er hier helemaal bij Als een spin in het
web
Stichting De Baat is een brede welzijnsorganisatie, die op tal van terreinen binnen de Rondeveense samenleving actief is. De Baat is ontstaan door een fusie van de Stichting Leefbaarheid en de Stichting Welzijn
Ouderen. Er werken bij De Baat tweeëntwintig betaalde krachten in een ondersteunende en coördinerende
rol. Het uitvoerende werk wordt verzorgd door een corps van maar liefst driehonderd vrijwilligers.
“Om eerlijk te zijn, zijn we ons
meestal nauwelijks bewust van
het feit dat Hanno hier formeel
gedetacheerd is vanuit PAUW
Bedrijven,”stelt Mieke vast. “We
hebben twee keer per jaar een
overleg met de trajectbegeleider van
PAUW. Die gesprekken leiden dan altijd tot de conclusie dat het goed gaat.
Maar verder functioneert Hanno hier
binnen het team niet anders dan de
andere medewerkers.”
De Baat vervult een belangrijke rol
in het maatschappelijke leven in de
gemeente. Te denken valt aan de
adviserende rol op het gebied van wonen, welzijn, zorg en vervoer. Vrijwilligers zetten zich in bij ondersteuning
van bewoners in hun eigen woon- en
leefklimaat. Speciale aandacht is er
voor het ouderenwerk en voor het
jongerenwerk. Steun aan mantelzorgers is eveneens een belangrijk taakgebied van De Baat. Ook probeert De
Baat de vraag naar vrijwilligers bij
organisaties aan te laten sluiten bij
het vrijwilligersaanbod.
Kleine organisatorische eenheden
Mieke: “De werkzaamheden worden
uitgevoerd in kleine organisatorische
eenheden. Daarin is het bedrijfsbureau, waar Hanno Zaal werkt het
zenuwcentrum van de organisatie.
Omdat Hanno ook het aanspreekpunt
voor de vrijwilligers is, kent iedereen
hem. Hanno heeft een lichamelijke
beperking. Ik mag wel zeggen dat
hij als persoon wel wat toevoegt aan
onze organisatie. De manier waarop
hij met zijn beperking omgaat is

bewonderenswaardig. Het gaat allemaal zo vanzelfsprekend en gewoon,
dat je in de dagelijkse omgang vaak
niet eens merkt dat hij in een rolstoel
zit.” Het kantoor van De Baat bestaat
uit twee verdiepingen en heeft geen
lift. Dat is in het geval van Hanno
geen probleem omdat het bedrijfsbureau en de receptie beneden zijn.
Er zijn voor Hanno dus nauwelijks
aanpassingen nodig geweest. “Na
de fusie leek het hier aanvankelijk
wel wat krap te worden. We zijn er
indertijd van uitgegaan dat we extra
plaats zouden krijgen in een nieuw
cultuurhuis. Maar dat is helaas niet
doorgegaan. Inmiddels hebben we
hier aan de Kerkvaart onze draai wel
gevonden. Ook dankzij ‘het nieuwe
werken’ is er op kantoor ruimte ontstaan. Veel medewerkers zijn overdag
op pad en soms werken zij vanuit huis
dus je hoeft tegenwoordig niet voor
iedereen een volledige werkplek vrij
te houden.”

Iedereen doet mee
De missie van De Baat is kort maar
krachtig: Samen leven, iedereen doet
mee. Mieke: “Deze organisatie is er
op gericht om de zelfredzaamheid en
sociale samenhang te bevorderen.
De mens staat hier centraal en onze
activiteiten zijn er op gericht om
zoveel mogelijk mensen in staat te
stellen hun rol in de samenleving te
spelen. In dat licht gezien is het voor
ons dan ook vanzelfsprekend dat
Hanno hier werkt.”

door piet van buul

foto's patrick hesse en
peter bakker

Marly Barendrecht van PAUW Bedrijven

Wij nemen werkgever zorg uit
handen

Na een studie commerciële economie
begon Hanno Zaal in 1988 zijn
carrière bij de Rabobank in
Vinkeveen. In 1995 werden de
banken van Vinkeveen en Mijdrecht
samengevoegd en kwam Hanno in
Mijdrecht terecht. “Die fusie had tot
gevolg dat mijn functie aanzienlijk
verzwaard werd,”zegt Hanno. “Dat
werd mij allemaal een beetje teveel.
In eerste instantie is er toen nog een
oplossing gezocht in een aanpassing
van de functie, maar dat lukte niet.
Toen is PAUW Bedrijven gevraagd
om behulpzaam te zijn bij het zoeken
naar een andere, meer passende
functie. Dat lukte en in 1999 ben ik
bij de Stichting Leefbaarheid in Mijdrecht terecht gekomen. Vervolgens is
de Stichting in 2008 gefuseerd met
de Stichting Welzijn Ouderen. De
nieuwe organisatie kreeg de naam
De Baat. Formeel sta ik nog op de
loonlijst bij PAUW Bedrijven. Maar
ik zit hier inmiddels ongeveer twaalf
en een halfjaar en is het contact
met PAUW beperkt. Ze hoeven
mij natuurlijk nauwelijks meer te
begeleiden. Ik heb hier een tamelijk
zelfstandige functie en draai hier
lekker mee.”
Het bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau verzorgt de
administratieve kant van de vele
activiteiten van De Baat. “Met z’n
drieën doen we hier onder andere
de financiële administratie en de
maaltijdvoorziening,”zegt Hanno.
“Wanneer je hier binnen komt loop
je bijna vanzelfsprekend naar onze

PAUW Bedrijven begeleidt mensen, die hulp nodig hebben om
een plekje op de arbeidsmarkt
kunnen vinden. Dat kunnen mensen met een arbeidsbelemmering
zijn, maar ook mensen die om
een af andere reden lang uit het
arbeidsproces zijn weggeweest.
Marly Barendrecht is Manager
Begeleiding en Plaatsing bij
PAUW Bedrijven. Onze afdeling
is als het ware de ‘voordeur’ van
PAUW Bedrijven, zegt ze.
Alle mensen die bij PAUW Bedrijven
komen werken, worden in eerste
instantie aangemeld bij de afdeling
Begeleiding en Plaatsing. “Het gaat
om mensen met een WSW indicatie
en om personen, die via de gemeente
een re-integratie traject krijgen
aangeboden,” zegt Marly. “Het is dan
onze taak om te proberen deze mensen weer in het normale arbeidsproces terug te brengen. Daartoe hebben
we een begeleidingstraject ontwikkeld. We beginnen met een intake
gesprek waarin we vaststellen hoe

Hanno Zaal werkt op het bedrijfsbureau van Stichting de Baat. Dat
bedrijfsbureau is het feitelijke zenuwcentrum van de organisatie.
Hanno heeft vanachter zijn bureau een goed overzicht over de vele
werkzaamheden die bij De Baat worden uitgevoerd. Veel contacten met
de vrijwilligers lopen via hem.

betrokkene er voor staat. Wat zijn de
mogelijkheden en wat zijn de belemmeringen. Vanaf het begin krijgt zo
iemand ook een trajectbegeleider
toegewezen, die hem of haar in de
verdere ontwikkeling volgt. In het algemeen komen de mensen de eerste
drie maanden op de afdeling hier in
Breukelen of in de afdeling groenvoorziening. We kijken in die periode
wat iemand kan en op welk niveau
men zich bevindt. We hanteren daarbij een aantal criteria zoals motivatie,
resultaatgerichtheid en flexibiliteit.
We kijken hoe de werknemer omgaat

met de regels, hoe er gecommuniceerd wordt en of er respectvol met
collega’s wordt omgegaan en of men
zorgvuldig en netjes werkt. Dat levert
een rapport op aan de hand waarvan
we dan bekijken waar men het beste
geplaatst kan worden. Dat kan zowel
intern zijn als ook extern. Uiteraard
is de grootste wens om deze mensen
zo snel mogelijk op een geschikte
plek in het reguliere arbeidsproces
onder te brengen.”
Plaatsen gezocht
Er lopen op dit moment ongeveer

vierhonderd trajecten met mensen
die door PAUW zijn geplaatst en
worden begeleid. Marly: “Maar we
zoeken op korte termijn nog zeker
zo’n honderd plaatsen voor mensen
die via de gemeente of via WSW aan
een baan of stageplek geholpen moeten worden. We zijn dus naarstig op
zoek naar bedrijven die stageplekken
beschikbaar hebben. Daarbij zijn we
er op uit om de werkgever te ‘ontzorgen’. Wij plaatsen een kandidaat en
de begeleiding wordt helemaal door
ons verzorgd. Daarvoor is onze trajectbegeleider beschikbaar. Ook kan
een bedrijf een speciale coachtraining
volgen, zodat zij zelf mentor worden

afdeling. Dat betekent ook dat we
de rol van receptionist vervullen. Er
zijn mij ook enkele specifieke taken
toegewezen, zoals het webbeheer
(homepage van De Baat, intranet,
extranet) en de coördinatie van de
PlusBus. De PlusBus is een begeleidingsdienst voor ouderen vanaf 55
jaar en mindervaliden en de bus rijdt
minimaal drie keer per week. Mensen kunnen zich opgeven voor uitjes
en/of boodschappenritten en eens per
maand voor de Cinema Plus. Tevens
ben ik contactpersoon voor servicediensten en leveranciers en regel ik
de inkoop van kantoorartikelen. Het
is altijd leuk en afwisselend werk en
ik voel me hier erg thuis.”
Aanpassingen
Vanwege zijn lichamelijke beperking moet Hanno zich verplaatsen
in een rolstoel. Om zijn werk bij De
Baat goed te kunnen doen zijn er
maar weinig aanpassingen nodig
geweest. Hanno: “Mijn werkplek
is op de begane grond en dus voor
mij makkelijk bereikbaar. De enige
voorziening die nodig was, is een
aangepaste bureaustoel. Ook heb
ik een rollator zodat ik me hier op
kantoor goed kan verplaatsen. Verder
waren er geen aanpassingen nodig.
Doordat ik hier nu al een hele tijd zit
is men ook aan mij gewend en wordt
er helemaal geen acht geslagen op
mijn beperking. Sterker nog: toen
iemand tijdens mijn afwezigheid een
keer naar mij vroeg als ‘de man in de
rolstoel’ wist even niemand wie er
eigenlijk bedoeld werd.”

van de medewerker van PAUW. Het
is een uitdaging om met een PAUW
medewerker aan de slag te gaan.
Wanneer het goed gaat geeft dat ook
veel voldoening voor het bedrijf.”
Mary benadrukt dat er door PAUW
Bedrijven aan veel vragen voldaan
kan worden. Het kan gaan om
magazijnwerk, catering of koffiekamerwerk, schoonmaak, groenvoorziening of licht administratief werk.
Maar we hebben ook wel mensen die
een gedegen opleiding hebben, maar
even wat hulp nodig hebben om het
normale arbeidsritme weer terug te
krijgen.”
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De Club van…

Door Piet van Buul

Gerhard Coster

Marickenland is onderdeel van groter geheel
Bij de IVN afdeling De Ronde Venen en Uithoorn maakt men zich zorgen over de recente politieke ontwikkelingen in de gemeente. Met name de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Maricken-land
dreigt de noodzakelijke ontwikkeling van het natuurlandschap in de regio ernstig te verstoren. Het gaat niet
alleen om Marickenland, zegt Gerhard Coster, lid van de werkgroep die zich bij de IVN afdeling bezig houdt
met Ruimtelijke Ordening en Milieu onderwerpen.
De IVN werkgroep Ruimtelijke
Ordening en Milieu is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van
de plannen rond Marickenland. Het
IVN is een groene vereniging, die zich
inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in de leefomgeving.
Daartoe worden onder meer natuur
en milieueducatieve activiteiten
georganiseerd om zoveel mogelijk
mensen bewust te maken en ze te
betrekken bij de zorg voor de natuur
en het milieu. De vereniging is ook
gesprekspartner wanneer het gaat
om het ontwikkelen van beleid en het
maken van bestemmin+gsplannen
door plaatselijke en provinciale
overheden. Gerhard: “Het bestemmingsplan Marickenland was een
mooi voorbeeld van een evenwichtige
balans tussen ‘rood beleid’ in casu
woningbouw en ‘groen beleid’ voor
natuur en recreatie. De uitspraak van
de Raad van State heeft tot gevolg
dat de uitvoering van dit plan op losse
schroeven is gezet. Het plan ging over
de ontwikkeling van woningbouw in
Marickenzijde, over een aangrenzend
recreatief gebied en over de verdere
ontwikkeling van het natuurgebied
aan de westkant van Vinkeveen. De
bezwaren van de Raad van State
richtten zich vooral op de gang van
zaken rond het gebied dat voor
recreatie bestemd was, en hielden
verband met de manier waarop de gemeente met de grondbezitters in dat
gebied om was gegaan. De uitspraak
lijkt geen gevolgen te hebben voor

de woningbouwplannen in Marickenzijde. Wat ons betreft is dat prima,
zeker wanneer men zo’n nieuwe wijk
dicht bij een van de bestaande kernen
gaat bouwen. Maar wij verbinden
er dan wel de voorwaarde aan dat
er tegelijkertijd een begin wordt gemaakt met de natuurontwikkeling in
Marickenland. De basis hiervoor is al
gelegd in het Plan De Venen dat enige
jaren geleden is vastgesteld en dat al
deels in uitvoering is.”
Marickenland is schakel in groter
geheel
Het gebied De Venen heeft een
sleutelfunctie op het terrein van
natuurbehoud en natuurontwikkeling
in combinatie met recreatiemogelijkheden en landbouw. Als onderdeel
van het Plan de Venen dat dateert uit
1998 en dat in 2007 nog eens is
herijkt, is ontwikkeling van moerasnatuur gepland in het oostelijk deel
van de polder Groot Mijdrecht Noord
en in de zuidelijker gelegen polder
Groot Wilnis-Vinkeveen. Gerhard:
“Het tussenliggende gebied Marickenland heeft een schakelfunctie
tussen deze twee gebieden. En die
maken, samen met het gebied De
Bovenlanden op hun beurt weer deel
uit van een grotere ecologische zone,
de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur, die zich in Nederland uitstrekt
van de Lauwersmeergebied in het
noorden tot de Biesbosch in het zuidwesten van ons land. In onze regio
moet er een natuurverbinding worden

gemaakt van de Nieuwkoopse plassen naar het Loosdrechtse plassengebied. Marickenland is dus onderdeel
van een veel groter geheel. Daar kun
je niet zo maar een streep door halen,
want dan gaat er een belangrijke
schakel in de keten ontbreken.”
Moeilijke tijden
Gerhard realiseert zich dat zijn pleidooi om te investeren in een verdere
ontwikkeling van de natuurgebieden
op enige tegenwind kan rekenen.
Gerhard: “Dicht bij huis hebben we te
maken met zware politieke problemen. De uitspraak van de Raad van
State en het onderzoeksrapport naar
de grote projecten in de gemeente
hebben voor veel politieke deining
gezorgd. Zowel de burgemeester als
een van de wethouders is opgestapt.
En uitgerekend wethouder Lambregts was een belangrijke speler in
de ontwikkeling van de Marickenland
plannen. Daarnaast kampt vrijwel
elke gemeente en ook de provincie
met forse bezuinigingsdoelstellingen.
En wanneer dan ook nog staatssecretaris Bleker de geldkraan dicht draait
en met het rode potlood door tal van
natuurontwikkelingsplannen gaat,
dan is wel duidelijk dat het er niet
makkelijker op wordt. De gemeente
De Ronde Venen legt de verantwoordelijkheid voor natuurontwikkeling
bij de provincie. Daar staat tegenover
dat er ook lichtpuntjes zijn. Van de
zijde van de provincie is al gesteld dat
men vast besloten is om een aantal

Twintig jaar PK Sport: Open Dag op zaterdag 8 oktober

evenveel aandacht van de rijksgediplomeerde sportdocenten. Door middel van door computers aangestuurde
Het is alweer 20 jaar geleden dat PK Sport in Vinkeveen verhuisde van apparatuur kan iedereen zijn of haar
vorderingen in de gaten houden.
de Wilgenlaan naar de huidige accommodatie aan de Voorbancken 26
PK Sport is steeds een voorloper als
te Vinkeveen. In die twee decennia jaar is PK Sport gegroeid van een
sportschool naar een multifunctioneel sportcentrum met een regionale het nieuwe trends op sportgebied betreft. Zo geeft men bv TRX Suspensibekendheid. Morgen, zaterdag 8 oktober, kan men van 9 tot 15 uur
on training, waarbij je gebruik maakt
kennismaken met alle ins en outs van het bedrijf tijdens de open dag.
van je eigen lichaamsgewicht en de
zwaartekracht, om kracht, balans en
vind je de modernste apparatuur om
PK Sport is in De Ronde Venen een
de conditie in een mum van tijd op te flexibiliteit te trainen. Maar ook wie
begrip geworden. Per dag weten
gek wordt van al die moeilijke pasjes
vijzelen. Of het nu gaat om een tophonderden sporters, in leeftijd varisporter, die komt voor krachttraining, en gewoon lekker wil trainen op muërend van 3 tot 70 jaar, de weg naar
of een recreatiesporter, die zijn buikje ziek, kan ook bij PK Sport terecht. Of
Vinkeveen te vinden om iets aan hun
het nu gaat om conditieverbetering,
weg wil werken, iedereen krijgt
conditie te doen. Op ruim 2200 m2

Martin Keers & Ledûb shirts verrassen met complete kledingmetamorfose
Herenmodezaak Martin Keers in
Mijdrecht mocht één van de vaste
klanten verrassen met een complete
kledingmetamorfose. Dat gebeurde
in samenwerking met het Nederlandse herenshirt merk Ledûb, dat
elke consument na aankoop van een
Ledûb shirt een kans bood op een
kledingmetamorfose bij zijn trouwe
Ledûb winkelier. Theo Andriessen
uit Wilnis, al meer dan 20 jaar vaste
klant bij Martin Keers en ook trouwe

Ledûb fan, kwam als winnaar uit de
bus. Hij werd na vakkundig advies
van styliste Geryanne Katerberg
compleet in het nieuw gestoken.
Uiteraard vormde een mooi Ledûb
shirt de basis voor zijn nieuwe outfit.
Omdat de heer Andriessen altijd
mouwlengte 7 shirts draagt, kon hij
bij Ledûb dan ook zijn gading vinden.
Na afloop mocht hij de door hem
gekozen nieuwe kledingset mee naar
huis nemen. Gefeliciteerd!

Gerhard Coster: “Je kunt niet zo maar een streep halen door Marickenland; het is
eenj onderdeel van een veel groter geheel, dat loopt van de Nieuwkoopse naar de
Loosdrechtse Plassen.”			
foto patrick hesse
plannen door te zetten, al dan niet
met geld van de rijksoverheid. Eerder
in 2011 is er een overeenkomst
gesloten tussen een groot aantal
belanghebbende partijen om de
plannen rond de ontwikkeling van
de natuurgebieden in de provincie
Utrecht toch zo veel mogelijk uit te
voeren. In de oorspronkelijke plannen van de provincie ging het om
30.000 hectare. Daar is inmiddels al
zo’n 24.000 ha van gerealiseerd en
resteren dus nog 6.000 ha die nog
ontwikkeld moeten worden. In het
‘Akkoord van Utrecht’ is nu 1500 ha
aangemerkt die men met prioriteit
wil realiseren. Daartoe behoort ook
het natuurdeel van Marickenland.
Er is dus nog hoop. Maar we zullen
er als IVN-werkgroep wel hard
aan moeten blijven trekken,” stelt
Gerhard vast.
Het Paviljoen
Een van de onderdelen van het plan
Marickenland was de bouw van Het

Paviljoen De Venen. Dat zou midden
in Marickenland een informatie- en
voorlichtingscentrum worden voor
dit gebied en de wijde omgeving
ervan. Het was de bedoeling dat het
Museum, het IVN, het NME en de
Historische Vereniging daar gehuisvest zouden worden en gezamenlijk
zouden optrekken. Gerhard betreurt
het dat er door de plannen voor dit
Paviljoen vooralsnog een streep is
gehaald. “Het was een uniek project
dat ook voor ons een geweldige versterking zou betekenen. Het zou ons
veel meer mogelijkheden bieden om
onze voorlichtende en educatieve rol
op het gebied van natuur en milieu,
samen met de andere partners uit
te oefenen. Nu de gezamenlijke
huisvesting niet door lijkt te gaan,
hoop ik dat de inmiddels ontstane samenwerking desondanks toch verder
uitgebouwd kan worden.”
Meer informatie over het IVN in de
gemeente kan men vinden op

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

vetverbranding of spierversteviging,
men kan kiezen uit meer dan 12
lesuren per dag.
Ook kan men bij PK Sport terecht
voor gekwalificeerde en geprotocolleerde (sport)fysiotherapie; de perfecte combinatie voor revalidatie na
operatie, sporten, preventie en blessurebehandeling. Of wat dacht u van
een relaxend bezoek aan de sauna/
stoombad of een kleurtje krijgen
op de snelbruiner. In het sportcafé
kunnen de sporters nog even onder
het genot van een kop koffie of sapje
napraten.

Voor meer informatie bezoek onze Open
Dag van 9.00 tot 15.00 uur, of bel 0297264666 of kijk op www.pksport.nl.
Zie ook de advertentie op pagina 9.

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

Martin Keers (links) met de gelukkige
winnaar Theo Andriessen uit Wilnis.

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Test BMW F800S Best Buy Bikes

“Deutsche Gründlichkeit”
De tijd dat het motormerk BMW
alleen maar bedoeld was voor belegen toerfreaks ligt heel ver achter
ons. De sportieve inslag werd ingezet
met de legendarische K1, die de motorwereld als donderslag bij heldere
hemel verraste. Dit exclusieve en
sportieve model zette de Bayerische
Motoren Werke in één klap op de
sportmotorkaart. Zelf ben ik in de
gelukkige omstandigheid geweest er
een te bezitten; hij was ruim 15 jaar
oud, maar werkelijk in topconditie en
typisch BMW: ondanks ruim 100.000
kilometer nog rijden alsof hij gisteren
uit de showroom kwam. Ik had er
twee jaar veel rij- en kijkplezier aan
(de K1 is een exclusieve verschijning;
er zijn er wereldwijd tussen 1989
en 1994 slechts een kleine 6.500
stuks verkocht). Helaas moest de K1
wijken voor een nieuwe liefde, maar
ik denk met weemoed terug aan deze
kanjer. Ook de ongelooflijke kwaliteit
in afwerking en rijeigenschappen
van de dikke Duitser zijn me altijd
bijgebleven. Zodra ik de kans krijg
weer eens aan een BMW motor te
mogen proeven, grijp ik deze kans
met beide handen aan. En zo loop ik

–op waarschijnlijk een van de laatste
zomerse dagen in oktober– bij Best
Buy Bikes binnen en begroet de altijd
enthousiaste Ed Heijning, eigenaar
van deze mooie en ruim opgezette
motorzaak aan de Handelsweg 2 B
te Mijdrecht.
Hij is niet te missen en met die
okergele kleur spat hij werkelijk de
showroom uit. Een gave fiets die
zeker één ding uitstraalt: sportiviteit!
Scott, de chef monteur van Best
Buy Bikes, rolt gedecideerd de fiets
naar buiten en ziet mijn verlekkerde
blik. Normaliter ben ik meer van de
Japanse races, maar dit is echt een
vet ding. Scott: “Dit is echt een hele
smeuïge parallel twin (twee naast
elkaar staande cilinders); veel minder
bonkig dan bijvoorbeeld een Yamaha
TDM. Ja, bedankt Scott! Nu baal ik
helemaal dat ik in tijdnood zit en dit
‘wunderschönes Motorrad’ niet even
voor een uurtje kan testen (ik zit
tegen de deadline aan en heb mezelf
een beetje in tijdnood gedrukt). Dus
wordt het een minirondje. Gelukkig
heb ik dit model eerder gereden en
gezien de staat van deze uit 2008

komende F 800 S en de geringe kilometerstand van iets meer dan 11.000
kilometer, kunnen we hier weer
praten van een zo goed als showroomnieuwe ‘Beemer’. Tijdens het
fotograferen volgen Scott en ik het
lijnenspel van deze bijzondere sportfiets; de tankopening die mooi in het
kontje is weggewerkt en de geweldige manier waarop de riemaandrijving
(yes!) is vormgegeven. Ik weet het,
de Italianen hebben de naam, maar
de mannen van BMW snappen het
helemaal. Wat een schoonheid. Het
rijden op deze twin is geweldig; door
het compacte blok en het superframe
is het mogelijk zo scherp te sturen als
een scheermes. Tel daarbij op het volledig zelfinstelbaar veersysteem plus
de sportieve zit en je hebt een lichte
racer voor op de weg. Met de kwaliteit van BMW zit het helemaal goed.
In mijn ogen is BMW kwalitatief de
beste motorfietsbouwer die er is, en
als u de fiets net zo behandelt als
de vorige eigenaar, dan kunt hier in
lengte van dagen plezier aan beleven.
Ga eens praten met Ed. Jullie komen
er vast uit.......

Bouwjaar: 2008
Teller: 11.200 km
Kleur: Geel
Prijs:€ 7.895
Garantie: ja/6 maanden

Best Buy Bikes
Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
0297 255076
www.bestbuybikes.nl

Wordt Beuving Sport Fitnessclub van het Jaar?
Beuving Sport uit Mijdrecht is genomineerd in de Fitnessclub van het
Jaar Verkiezing. Deze brede nominatieronde, waarbij meerdere fitnessclubs in de regio zijn genomineerd, leidt tot een winnaar per provincie. De
provinciewinnaars met de hoogste gemiddelde scores dingen mee naar de
landelijke Gouden Fitness Award.
Via www.fitnessclubvanhetjaar.nl kan
iedereen tot en met 30 november
stemmen op zijn of haar favoriete
fitnessclub. Voor iedere stem draagt
de organisatie en haar partners 5
cent over aan de stichting Spieren
voor Spieren. De verkiezing gaat niet
alleen om het aantal stemmen, maar
ook om de waardering van de bezoekers van de fitnessclubs. Zij kunnen

cijfers geven voor klantvriendelijkheid, de prijs/kwaliteit verhouding,
hygiëne en sfeer/ambiance. Iedere
fitnessclub heeft minimaal 200 stemmen nodig om een Fitness Award te
kunnen winnen. Bij het uitbrengen
van een stem maakt men direct kans
op een reis naar een zonnige bestemming. Uiteraard inclusief hotel met
uitstekende fitnessfaciliteiten.

Groep 3 van de Driehuisschool op bezoek bij
verzorgingshuis Gerardus Majella
Donderdag 29 september is groep 3 van de Driehuisschool op bezoek
geweest bij de bewoners van Gerardus Majella. De kinderen gingen er
samen met de bewoners knutselen in het thema van de kinderboekenweek:
‘Stoute schoenen dappere daden’. Er zijn schoenen geknipt en versierd. Er
werd een versje, ‘Stoute schoenen’, voorgedragen en ter afsluiting werd
het lied: ‘Trek je stoute schoenen aan’ gezongen. Het was erg gezellig voor
de bewoners en de kinderen. De schoenen hangen in de klas, alvast voor
de tentoonstelling ter afsluiting van het thema. Nadat alle kinderen een
snoepje hadden gekregen gingen ze weer naar school.

Laat maar lekker liggen; ruim vooral niet op!
Het is herfst geworden, herfst
zonder dat we überhaupt het gevoel hebben gehad dat het zomer
is geweest. Gelukkig wordt de
natte zomer behoorlijk gecompenseerd door eerst al een vroeg en
mooi voorjaar en nu trakteert de
herfst ons op een prachtige nazomer. Bladverliezende bomen en
heesters verkleuren door het afsterven van bladgroenkorrels. We
kunnen door het mooie weer extra
genieten van de prachtige kleuren
die de natuur ons laat zien. Zeer
opvallend is bijvoorbeeld de wilde
wingerd (Parthenocissus henryana), een klimplant die nu diep
rood verkleurt, het blad van het
krentenboompje (Amelanchier)
en de meeste Japanse Esdoorns
(Acer palmatum) zijn juist door
hun fraaie herfstkleuren een
aanwinst in de tuin. Bomen zoals
de Amberboom (Liquedambar)
en de Fluweelboom (Rhus) kun

je bijna in iedere (ook kleinere)
tuin plaatsen en leveren het jaar
rond maar zeker in de herfst een
prachtig plaatje op. Geniet er nu
van want na de eerste flinke najaarsstorm ligt het meeste blad op
de grond. En is het niet heerlijk, de
beste bemesting valt zomaar naar
beneden. Het dode bladmateriaal
wordt door de natuur zelf vermaakt
tot nieuwe voedingstoffen voor de
planten. Dus mocht u de tuin in de
maand oktober ‘netjes’ willen maken, verwijder het afgevallen blad
juist wel van het gazon maar verder
niet. Het blad biedt niet alleen
nieuwe voedingstoffen maar ook
is het een natuurlijke bescherming
voor plant en dier. Om diezelfde
reden hoeft u ook de vaste planten
niet te snoeien, dit kan beter in het
voorjaar gebeuren. Het oude blad
en stengels beschermen de planten
tegen de vorst en bieden met name
voor insecten een prima schuil-

plaats. Is er dan helemaal niks te
doen in de tuin? Zeker wel, dit
een prima tijd om bollen te poten.
Om straks in het vroege voorjaar
te kunnen genieten vanonder andere narcissen, krokussen, blauwe
druifjes en sierui (Alium), moet
je nu de bollen poten. De meeste
soorten zo’n 10 cm. diep, (grotere
bollen iets dieper) in groepjes bij
elkaar. Ze zijn nu volop te koop
in supermarkt en tuincentra.
En als we het lekker makkelijk
willen hebben denk dan eens aan
verwilderingsbollen. Poot ze in
oktober éénmalig in de grond en
je hoeft er verder niet meer naar
om te kijken. Ze komen ieder jaar
in grotere getale terug. Wilt u het
nog makkelijker hebben?
Veel groen en tuinplezier!
Met vriendelijke groeten,
Hilda Visser

www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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Door Michael Reuling

Toyota Yaris

Nieuwe kleintje van Toyota
Afgelopen zaterdag introduceerde Toyota Van Ekris de gloednieuwe
Yaris, al jaren een succesmodel voor Toyota. Een kleine, betrouwbare
Japanner (of is dat dubbelop). De nieuwe generatie heeft lang op zich
laten wachten. Maar ja, de Japanners zullen niets opleveren voordat
ze weten dat het goed is. En dus hebben de ingenieurs doorgehaald en
elkaar opgejut; dit moet de beste Yaris ooit worden. Vlak voor de introductie namen we de Yaris even mee voor een proefrit.
Als je de kleine uit Japan ziet,
weet je direct dat dit 'de nieuwe' is.
Althans, je ziet dat er wat veranderd is aan de vormgeving. Door
bepaalde lijnen (bijvoorbeeld de
schuin oplopende lijn over de deuren naar de flank) zie je meteen dat
dit een Yaris is. De koplampen zijn
overduidelijk een teken van Toyota's
nieuwe, hoekige, ontwerplijn. Tel
daarbij de achterkant op, die wat
meer Europees aan doet. Iets voller
en met een klein snufje Peugeot
207 in de achterlichten. Niets op
aan te merken, want het oogt goed
op de Yaris. Maar dan het interieur.
De ruimte waar je het merendeel
van je tijd doorbrengt. En daar is
flink wat veranderd. Het dashboard
is voorzien van goede materialen die ook nog eens zeer prettig
aanvoelen. De bovenkant van het
dashboard is voorzien van een soort
reliëf dat we kennen uit de iQ. Het
stuur is wat dikker dan we gewend
zijn van Toyota, het voelt aan als
dat van een sportieve Audi. Dik
pluspunt dus. In de luxere versies is
het stuur zelfs voorzien van leder.
Op het stuur zijn vanzelfsprekend
knoppen te vinden om onder meer
de audio te bedienen. Wat ik nog
wel jammer vind is dat Toyota de
cruise control bediening aan de
rechterzijde van het stuur bevestigt.
In mijn geval resulteerde dat erin
dat ik met mijn knie zo nu en dan
per ongeluk de cruise control hendel aantikte (overigens gebeurt er
dan niets gevaarlijks). Wellicht dat
de ingenieurs daar nog een betere
plek voor weten te vinden. Een
moderne auto kan tegenwoordig
niet meer zonder iPod of USBaansluiting en die vinden we dus
ook in de Yaris terug. Je kunt via
het grote display van het navigatie-

systeem ook complete slideshows
of video's afspelen. Overigens is dit
een 6,1 inch kleuren touchscreen,
iets wat in mijn ogen altijd nog de
beste vorm van navigatiebediening
is. Het werkt zeer nauwkeurig. Met
de afwerking van het interieur is
het dik in orde, zelfs aan de zijkant
van de stoelen zijn de rails netjes
weggewerkt achter een lap stof.
Dit voorkomt dat irritante kruimels
in de rails terecht komen. Kleinigheidje, maar o zo handig.
Op deze pagina roep ik wel vaker
dat we steeds vaker snufjes tegenkomen op betaalbare auto's die
vroeger alleen op luxe limousines te
vinden waren. Denk aan de cruise
control, airbags, keyless entry,
koelkastjes en navigatiesystemen;
het is allemaal een kwestie van
tijd voordat we de systemen ook op
massaproductieauto's tegenkomen.
De Yaris is leverbaar in vier uitrustingsniveaus, te weten instapniveau
Comfort, Aspiration, Dynamic en
Executive. Vanaf de Aspiration is de
Yaris standaard voorzien van een
achteruitrijdcamera. Het systeem
geeft in kleur weer wat er achter
de auto afspeelt en geeft ook nog
eens aan met behulp van lijnen
waar je naartoe rijdt. Superhandig, omkijken hoeft eigenlijk niet
meer. De camera en spiegels zijn
voldoende. Vanaf de Aspiration heb
je ook climate control, inclusief een
gekoeld vak voor drinken. Op de
Comfort-uitvoering heb je een handbediende airco. Keyless entry vinden we op de Dynamic en Executive
uitvoeringen, waarbij je met een
startknop de motor start, terwijl de
sleutel in je zak kan blijven.
Voor de foto heb ik de luxe antra-

foto's peter bakker

cietgrijze Dynamic meegenomen,
met 1.3 VVT-i motor (99 pk) en
handgeschakelde zesbak. Dit is de
sportieve uitvoering, wat je onder
andere merkt als je gaat rijden.
Dankzij het sportonderstel en de
brede bandjes merk je dat dit de
sportiefste van het stel is. En dat
is ook te zien aan de dikke velgen,
subtiele spoiler en rode optitron
wijzers. En stil is de 1.3 ook nog
eens, zowel tijdens het rijden als
voor het stoplicht. Al is dat laatste
met name omdat dan het start-stopsysteem zijn werk uitvoert. Ook
hebben we het model aan de tand
gevoeld waarvan Toyota in Nederland het meeste verwacht. De 1.0
VVT-i Aspiration, voorzien van een
69 pk sterke motor. Uiteraard hebben de ingenieurs doorgesleuteld
en is er een ander veranderd, maar
in basis is het dezelfde driecilinder
uit de Aygo. En eerlijk gezegd vond
ik die super rijden. Een driecilinder klinkt wat sportiever, is wat
'rauwer', maar is daardoor nog
leuker om te rijden. Standaard
wordt de Aspiration geleverd met
wieldoppen, maar lichtmetaal staat

de Aspiration iets beter. Daardoor
had het gereden model ook iets
meer rubber en reed dus lekker
stevig door de bochten. Vergeet niet
dat ook deze uitvoering voorzien is
van kleuren navigatiescherm met
achteruitrijdcamera! Naast de 1.0
(wegenbelasting en BPM vrij, of
14% bijtelling) en 1.3 benzinemotoren, is er ook een 1.4 diesel
leverbaar. De 1.3 is verkrijgbaar
met CVT-automaat.
Met een instapprijs van € 10.990,is de Yaris al te krijgen in driedeurs
uitvoering. Prijzen lopen op tot
ongeveer € 19.000,- voor de luxe
versies met dikke motorisering.
Toyota weet de Yaris weer goed op
de kaart te zetten voor de komende
jaren. Het is nog even wachten op
de hybride Yaris.

Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl

Toyota Yaris
Gereden versie: Toyota Yaris 1.0
VVT-i Aspiration
Vermogen: 69 pk
0-100: 15,3 s
Top: 155 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 20,8
/ 4,8 l/100km
Prijs gereden model:
€ 13.353,-

Gereden versie: Toyota Yaris 1.3
VVT-i Dynamic
Vermogen: 99 pk
0-100: 11,7 s
Top: 175 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 18,5
/ 5,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 18.800,Alternatieven: Ford Fiësta,
Honda Jazz, Kia Rio, Opel Corsa,
Suzuki Swift
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Groot aantal deelnemers verwacht
Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Leedvermaak
Enkele weken geleden zou Circus Belly Wien zijn tenten opslaan
in onze groene gemeente. In thuisland Oostenrijk is Belly Wien inmiddels verboden omdat zij allerlei regels aan hun laars lappen. Er
wordt geweld gebruikt tegen vreedzame demonstranten die demonstreren tegen het gebruik van dieren in een circus, politieagenten
die de orde proberen te handhaven en zelfs kinderen die vragen
stellen over hun dieren. Onlangs liet Belly Wien een zwaargewonde
berberaap aan zijn lot over onder het mom dat men de dierenarts
niet kon bereiken. Het dier was er echt heel slecht aan toe.
Belly Wien gebruikt veel wilde dieren in haar voorstellingen: olifanten,
Siberische tijgers, kamelen, giraffes,
apen etc. passeren de revue. Diersoorten waarvan je je onmiddellijk
afvraagt hoe die in hemelsnaam in
een circus terecht zijn gekomen.
Op de aankondiging dat dit circus
bij ons zijn kunsten zou komen
vertonen, kwamen bij de Gemeente
De Ronde Venen heel veel bezwaren binnen op de vergunningsaanvraag. De gemeente reageerde
onverwacht positief en gaf aan van
tevoren niet bekend te zijn geweest
met de reputatie van Belly Wien.
De bezwaren werden gegrond
verklaar en de vergunning werd niet
verleend. Een verzoek van dit circus
voor optredens in 2012 is gelukkig
ook inmiddels al afgewezen. Onze
gemeente staat positief tegenover
het niet meer toelaten van circussen
met wilde dieren en dat is natuurlijk
een fantastisch standpunt waarvoor
hulde voor onze gemeente!
Gelukkig worden er in Nederland
steeds meer vraagtekens gezet bij
vermaak met dieren. Er werd altijd
heel gemakkelijk voorbij gegaan
aan het leed dat met dierenvermaak gepaard gaat. Want wat
moeten we nu vinden van het nog
niet eerder vertoonde forelvissen in
een dorpsvijver in Dwingeloo enige
tijd geleden. De uitgezette vissen
werden nadat ze waren gevangen
gedood door een klap op de kop. We
hopen dat dit vreselijk festijn geen
terugkerend volksfeest wordt.
Of het Ganstrekken? Bij het
ganstrekken in Limburg werd een
levende gans met olie ingesmeerd
en aan de poten opgehangen op
een hoogte van een meter of twee.
Deelnemers te paard moesten in
galop trachten het dier de kop af
te rukken. Dát is gelukkig inmiddels verboden maar het spel wordt
nog steeds gespeeld maar nu met
een vooraf gedode gans. Ook geen

smaakvolle gebeurtenis.
Nog zo'n hit op boerenzomerfeesten: zwientie tikken. Een geblinddoekte deelnemer wordt samen
met een flinke big opgesloten in een
afgeschermd modderbassin. Doel
van het spel is het varkentje op de
tast te vangen. Wie dat het snelst
doet, is de winnaar. Dat het enorme
stress oplevert voor de big, met
grote kans op verwondingen, lijkt
men niet te snappen.
Nee, dan het grensgeval: ‘Schijt
je rijk’. Bij deze loterij wordt een
koe losgelaten op een grasveld met
genummerde vlakken. Deelnemers
kopen geen lot maar een van de
genummerde velden. Op het vlak
waar de koe het eerst poept, valt
de hoofdprijs. Er is publiek, de koe
wordt bij haar kudde weggehaald
en dan is er nog het transport van
het dier. Allemaal onnodige stressfactoren voor het dier en dat alleen
ter vermaak van het publiek.
We zijn het er in Nederland gelukkig over eens dat mensen niet meer
zomaar alles met dieren mogen
doen. Maar het zou ook niet goed
zijn om te stellen dat mensen
helemaal niets meer met dieren
zouden mogen doen. Dieren kunnen
ons namelijk ook heel veel plezier
geven, warmte en liefde. Belangrijk
criterium daarbij moet dan wel altijd zijn dat het dier zijn soorteigen
gedrag kan vertonen, geen pijn of
stress ondervindt en op een natuurlijke manier gehuisvest wordt.
Daarbij dient ook onderscheid
gemaakt te worden tussen dieren
die gedomesticeerd zijn en dieren
die niet gewend zijn om bij mensen
te leven zoals veel uitheemse
diersoorten. Van die laatste groep
moet je je afvragen of deze dan wel
in gevangenschap gehouden mogen
worden. Maar het allerbelangrijkste
criterium is toch wel dat vermaak
met dieren nooit mag leiden tot
leedvermaak.

Zilveren Turfloop in Zorg en
Zekerheid Circuit
Op zondag 6 november a.s. gaat in
Mijdrecht voor de eenentwintigste keer de Zilveren Turfloop van
start. De organiserende vereniging
De Veenlopers is er in geslaagd
om de loop op de kalender van
het Zorg en Zekerheid Circuit te
krijgen. De Zilveren Turfloop is
de eerste loop in een reeks van
acht waarvan aan het einde een
totaalklassement zal worden opgemaakt. Naar verwachting zal dit
een flinke toename van het aantal
deelnemers opleveren.
door piet van buul

Het hardlopen is zeer populair in
ons land. De georganiseerde hardloopevenementen kunnen dan ook
rekenen op een grote belangstelling
van de lopers. “Wij organiseren dit
evenement nu voor de eenentwintigste keer,” vertellen Karin van
Zijtveld en Frans Dessing, van de
Zilveren Turfloop commissie van de
Veenlopers. “Maar om deelnemers
te werven moet je toch iets speciaals
te bieden hebben. Dat betekent dat
we ook steeds bezig zijn om onszelf
verder te professionaliseren. In dat
kader zijn we blij dat we nu opgenomen zijn in het Zorg en Zekerheid
Circuit. De bekende verzekeraar
sponsort een achttal prestatielopen
die in de periode van november tot
april in de regio plaats vinden. Bij
elke loop kunnen de deelnemers met
hun prestatie punten verzamelen.
Dat levert een algemeen klassement
op waarvoor de prijzen aan het eind
van het seizoen worden uitgereikt.
Met onze loop in Mijdrecht wordt
het startsein gegeven voor het
circuitseizoen.”
Extra voorzieningen
Karin en Frans verwachten dat het
deelnemersveld zo ongeveer zal
verdubbelen ten opzichte van voor-

gaande jaren. Frans: “We zaten op
zo’n zeven- à achthonderd deelnemers, maar dat zouden er dit jaar
wel dertienhonderd kunnen worden.”
“Dat betekent ook dat je extra
maatregelen moet nemen,” vult
Karin aan. “De voornaamste zorg
is de veiligheid van de deelnemers.
We hebben een schitterend circuit
uitgezet dat voor een deel langs de
Kromme Mijdrecht voert. De lastige
oversteek bij de brug in De Hoef is
er nu uit, zodat we een mooie en
veilige route in het poldergebied van
Mijdrecht en De Hoef hebben. De
omvang van de groep vereist ook
een andere voorziening voor de start
en finish. We starten nu vanaf het
gedeelte van de Hoofdweg tussen de
Roerdomp en de rotonde Hoofdweg/Oosterlandweg. De finish is op
de Hoofdweg ter hoogte van het
Cruijffcourt. We prijzen ons gelukkig
met de inzet van meer dan honderd
vrijwilligers die er alles aan zullen
doen om er een veilige en plezierige
gebeurtenis van te maken.”
De afstanden
De deelnemers aan de Zilveren
Turfloop kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Karin: “De
deelnemers bestaan uit verschillende

categorieën lopers. We onderscheiden de individuele lopers van de
zogenoemde ‘businesslopers.’ De
laatsten vormen teams van bedrijven
en instellingen uit de regio. Vorig
jaar deden zesenvijftig bedrijven
mee. We beginnen om half elf met
de Rabo Kinderloop. De kinderen
in de leeftijd van zes tot en met
twaalf jaar lopen ongeveer 1200
meter. Daarna wordt er gelopen over
afstanden van vijf en tien kilometer
en over 10 engelse mijlen. Dat is iets
meer dan zestien kilometer.”
“We zijn natuurlijk blij met zo’n
forse uitbreiding van het aantal deelnemers,” zegt Frans. “Maar dat betekent ook dat je meer kosten moet
maken. De Rabobank heeft haar
naam verbonden aan de kinderloop.
We hopen dat in de toekomst andere
bedrijven dit voorbeeld gaan volgen.
We zoeken nog een hoofdsponsor
voor de tien mijl loop en sponsors
voor de tien en de vijf kilometer.”
De inschrijving voor de Zilveren
Turfloop staat nog open. Alles over
de loop, de organisatie en de route
kan men vinden op

www.zilverenturfloop.nl.
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Handjehelpen regio Utrecht organiseert vrijwillige hulp voor kinderen
en volwassenen met een handicap
of chronische ziekte. Handjehelpen
streeft naar een zorgvuldige match
van vrijwilliger en hulpvrager voor
een langere periode. Daarom is het belangrijk dat het tussen
hen klikt.

WWW.DEGROENEVENEN.
Blijf niet
rondlopen
met uw vragen
over kanker

Bel voor meer informatie met tel. 0346-251421
(Yvonne Sieben) of kijk op www.hhru.nl,
Twitter: twitter.com/handjehelpenUTR
of Facebook: www.facebook.com/handjehelpen.

WILNIS

Een opvang voor Jeroen

www.degroenevenen.eu

Voor Jeroen zoeken we 1 of 2 mensen die hem na school willen opvangen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 - 17.00
uur. Daarna neemt z’n vader het over. Jeroen houdt van gezelligheid, is 18 jaar en heeft het Syndroom van Down. Een vergoeding is
mogelijk.

Bel de
KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)
Als u met kanker te maken krijgt,
heeft u al genoeg zorgen.
Blijf daarom niet rondlopen met
vragen of onduidelijkheden
over uw ziekte, maar bel ons.
Wij helpen u graag verder.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 40
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Vierkante zuil; 5. hondenras; 10. boom; 11.
haaruitval; 12. omlaag gaan; 14. houtsoort;
16. godin van de tweedracht; 18. schoeisel;
20. gigant; 22. opstootje; 23. nagerecht;
24. los (van zand); 25. gekheid; 27. godin
van de huiselijke haard; 29. gemalin van
Zeus; 30. propvol; 32. concertgebouw; 34.
vervoermiddel; 35. gezet; 37. vol scheuren;
39. oud vrouwtje; 42. insecteneter; 44.
luister; 46. lusthof; 48. vreemde munt; 49.
familielid; 50. Europeaan; 51. reuzenroofmeeuw; 53. peulvrucht; 55. vlaktemaat; 56.
hertachtig dier; 58. voegwoord; 60.
Spaanse uitroep; 61. trotse houding; 62.
vogel; 63. weg over een verdieping in het
terrein.
VERTICAAL:
1. Aan de onderkant; 2. brievensnoer; 3.
mager; 4. tijdverdrijf; 6. bloem; 7. gril; 8.
citeren; 9. zwemslag; 12. kruiderij; 13. litteken op de buik; 14. muze van het minnedicht; 15. accepteren; 17. hertachtig dier;
19. indien; 21. deel van een etmaal; 26.
boomvrucht; 27. voorafgaande; 28. gifslang; 29. vakje; 31. ton; 33. vordering; 36.
eenheid van temperatuur; 37. show; 38.
glans; 39. gezellig praten; 40. bevelschrift;
41. onbillijkheid; 43. dwaas; 45. eveneens;
47. lof; 52. agavesoort; 53. zangvogeltje;
54. grassoort; 55. karakter; 57. Engels bier;
59. projectieplaatje.

Sudoku week 40
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 39
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Bespaar Tijdelijk Waanzinnig veel
geld op de Chevrolet Aveo en Spark
Chevrolet Spark
al vanaf € 6.441,27

%
-19
BTW

Actie
geldig tot
1 januari
2012*

Chevrolet Aveo
al vanaf € 9.976,86
Profiteer nu van 0% BTW tijdens
de BELASTINGVRIJE WEKEN
Van Kouwen B.V.

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

MAKE IT HAPPEN

* Geldig tot 1 januari 2012. Eén auto per klant en zolang de voorraad strekt. De klant krijgt een korting van 19% op de door Chevrolet Nederland geadviseerde wederverkoopprijs (netto catalogus prijs) en
metallic lak. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl.

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 3,6 tot 6,8 l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 95 tot 159 g/km.

www.chevrolet.nl

