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30 jaar Topsurf

30%
KORTING

=

op de gehele collectie

30 jaar

Vinkenkade 31 • T. 0294 - 29 18 12
www.topsurf.nl
Openingstijden: di, wo & do. 12-18 u, vrij. 10-21 u, za. 10-17 u.

Nacht van Neptunus:
afscheid van zomervaarseizoen
Morgenavond 3 september 2011 vindt de Nacht Van Neptunus plaats in Vinkeveen. De Nacht is een aantal jaren
geleden ontstaan. Vinkeveense watersporters hadden het idee om booteigenaren op een passende manier afscheid
te laten nemen van de zomer. Neptunus, de schrik van de Evenaar, komt sindsdien ieder jaar op de eerste zaterdag
van september naar Vinkeveen om alle boten uit te wuiven en ze een goede winter toe te wensen. Neptunus en
zijn meegereisde zeemeerminnen staan (zitten) boven op een verlichte boot en varen een route over de Vinkeveense plassen. De boten die meevaren volgen ‘Neptunus’ en tijdens de route komt de stoet elkaar tegen zodat
een ieder een groet kan brengen aan Neptunus. De bedoeling van de meevarende boten is dat zij hun jacht, schip,
praam of iets dergelijks versieren en op een zo ludiek mogelijke manier verlichten. Vele bootbezitters zijn al gedurende lange tijd bezig om te bedenken op wat voor manier zij dit jaar hun boot kunnen versieren.

										

Lees verder op pag 12

kijk voor jubileumacties op

www.debabysuite.nl

Wethouder Palm aan de tand gevoeld over bezuinigingen

“De realiteitszin is terug
in De Ronde Venen”
Genieweg 62 • Mijdrecht
0297-250196 • info@debabysuite.nl

Relatief kort na de installatie van het college werd op 24 mei jl. de
eerste voorjaarsnota van de nieuwe gemeente De Ronde Venen gepresenteerd. Direct bleek dat het college de ambitie had om, door
ingrijpende maatregelen, het gemeentelijke huishoud boekje weer op
orde te krijgen. Een fors bezuinigingspakket dat volgens Pieter Palm,
wethouder Financiën, ‘fors, voelbaar, maar doenbaar’ was.

foto patrick hesse

De Groene Venen sprak exclusief met wethouder Palm over de impact
van de aangekondigde bezuinigingen, de zorgen na het faillissement van
Midreth, het maken van scherpe en lastige keuzes en de ambities voor de
toekomst. “Voor 80% zitten we op koers. Wij willen tot het eind van dit
jaar de tijd nemen om de resterende lastige onderwerpen te onderzoeken
en in te vullen,” zo reageert Pieter Palm op het feit dat de provincie zich
onlangs positief uitsprak over de ‘financiële daadkracht’ van de gemeente.
“De provincie denkt dat wij de resterende 20% van de aangekondigde
bezuinigingen kunnen halen.”
Het volledige interview leest u op pag. 9

gratis snor bij aanschaf
van nieuwe bril

website inclusief
ontwerp + cms voor
slechts € 975,–

hans winter brillen

zie de voorbeelden op:
www.pprzzlight.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Goed en
betaalbaar!

ascol.nl

1

2		

DE GROENE VENEN

Z

R
E
OM

INSIGHT HYBRID EN CR-Z HYBRID
50/50 DEAL! Rij nu al een Insight of CR-Z vanaf
d 9.995,- en betaal de andere helft, rentevrij, over
een jaar. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

VOOR ALLE HONDA
HYBRIDE MODELLEN

JAZZ HYBRID
SPORT MODE

G 9.995,
-

Totale
kredietbedrag

Maandtermijn

Variabele effectieve
debetrente op jaarbasis

Jaarlijkse
kostenpercentage*

Totale door de consument
te betalen bedrag

Duur kredietovereenkomst
in maanden**

g 5.000,g 10.000,g 15.000,-

g 100,g 200,g 300,-

5,9%
5,9%
5,9%

5,9%
5,9%
5,9%

g 5.800,g 11.600,g 17.400,-

58
58
58

* Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet.
Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
** Bij het berekenen van de duur van de kredietovereenkomst wordt ervan
uitgegaan dat:
• de kredietlimiet meteen geheel wordt opgenomen.
• geen verdere opnamen worden verricht.
• de kredietlimiet ongewijzigd blijft.
• de maandtermijnen vervroegd noch vertraagd worden voldaan.
• de rente ongewijzigd blijft.

A

* De rente kan gedurende de looptijd van de financiering wijzigen. De effectieve

rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten
tot uitdrukking. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Kredietgever Ribank N.V.
te
Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 30095283 en is geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten onder
vergunningnummer 12010739. Een prospectus en Algemene Voorwaarden
zijn
verkrijgbaar op www.ribank.nl. Ribank kent een interne klachtenprocedure en
is
aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
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De INSIGHT HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 22,7 km - max. 1 liter op 21,7 km, CO2-uitstoot min. 101 g/km - max. 105 g/km. De CR-Z HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 20 km, CO2-uitstoot 117 g/km.
De CIVIC HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 21,7 km, CO2-uitstoot 109 g/km. De JAZZ HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 22,2 km, CO2-uitstoot: 104 g/km.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Nog steeds geen
zomer...
Het weekend wordt in twee delen
gedeeld. De eerste dag hebben we
mooi weer; de tweede dag is het
een stuk minder, doordat uitlopers
van de orkaan Irene langs ons heen
gaan. Gelukkig niet met zo veel
wind als in Amerika, maar wel met
warme lucht die bij ons regen en
onweer gaat geven.
Zaterdag begint wel aardig met
wat zon, later in de ochtend komen
er vanuit het westen wolkenvelden over ons heen. De maximum
temperatuur zal rond de 23 graden
zijn en het minimum ligt rond de 11
graden. De wind is matig en komt
eerst uit zuidelijke richting en draait
later naar westelijke richting.
Zondag wordt een bewolkte dag
met toenemende kans op buien met
onweer. De meeste buien worden
pas in de middag echt actief. Maximum temperaturen liggen rond de
23 graden, de minimum temperatuur rond de 14 graden. De wind
komt uit zuidelijke richting en zal
matig tot vrij krachtig zijn.
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Politiek en omwonenden praten al 5 jaar over locatiekeuze nieuwe kinderopvang Borus

‘Behoefte kinderopvang zijn
onderbouwd en aangetoond’
Abcoude is de gemeente met het hoogste percentage tweeverdieners in Nederland en heeft daarbij een
chronisch tekort aan kinderopvang. Aanstaande dinsdag 6 september zal in de commissie Ruimtelijk Zaken
worden gesproken over het voorstel om Kinderopvang Borus groen licht te geven om een kinderopvang
locatie te realiseren aan de locatie Fluitekruid. Het plan om nieuwe kinderopvang in Abcoude te realiseren
kent inmiddels een lange politieke en maatschappelijke geschiedenis.
door peter schavemaker

Robert-Jan van der Pouw, projectcoördinator van Kinderopvang
Borus reageert: “Na een zorgvuldig
selectieproces, werd in 2007 door het
Projectteam Kinderopvang Abcoude
(schooldirecties, wethouders, ambtenaren en de directie van Kinderopvang Borus, red.) gekozen voor het
realiseren van een kinderdagverblijf
aan de Broekzijdselaan.”
Volgens Van der Pouw had de
raad van de voormalige gemeente
Abcoude in juli 2007 een principemedewerking verleend voor deze
locatie. “In tegenstelling tot hetgeen
omwonenden herhaaldelijk beweren,
dat zij niet betrokken worden in
het proces, dan wel geïnformeerd
worden. Daarom heeft Borus op 9
december 2009 (ondertussen werd
als tijdelijk huisvestiging Koppeldijk
32 geopend, die overigens in 2013
haar deuren moet sluiten, red.) een
informatieavond georganiseerd,
met medewerking van de gemeente
Abcoude en betrokken partijen, om
de bewoners van de 54 omliggende
woningen te informeren. De opkomst
bedroeg slechts 13%.”

Maandag is het een wisselend
bewolkte dag. De zon heeft moeite
om er tussendoor te komen. De
maximum temperatuur ligt rond
de 20 graden zijn en het minimum
ligt rond de 12 graden. De wind zal
matig van kracht zijn en komt uit
zuidwestelijke richting.
De dagen daarna zien er ook wisselend bewolkt uit, met elke dag
wat buien. De zon komt er wel eens
tussendoor maar zal niet echt heel
veel zijn. De maximum temperaturen liggen komende week rond de
20 graden.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 3 september 2011
• Jeugd Open Dag,
terrein Hockey Vereniging
Mijdrecht
• Skateclinic, IJsclub Nooitgedacht,
Baambrugge
• Kooipop, JC Allround, Mijdrecht
• Nacht van Neptunus,
Vinkeveense Plassen
Zondag 4 september 2011
• Startzondag Afrikaprojecten,
PKN kerken Mijdrecht, Wilnis,
Abcoude
• Fietstocht door Groene Hart,
starten bij HSV, De Hoef
• Openluchtconcert, 		
Molen Delphine, Abcoude
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Bezwaren
gingen over
behoud van
bomen en
aanzien van
de wijk
Na verschillende
raadsvergaderingen
werd, bijna
een jaar later, op 25 november 2010
een bewonersavond gehouden. De
projectcoördinator van Borus zegt
dat er destijds überhaupt geen discussie met omwonenden mogelijk was.
“Er werden louter bezwaren geuit
die met name gingen over de zogenoemde ‘groene entree’; het behoud
van de bomen, het standbeeld en het
aanzien van de wijk. Wij hebben deze
bezwaren behandeld en weerlegd
door na deskundig onderzoek de situering van het kinderdagverblijf op het
perceel te veranderen.” Robert-Jan
van der Pouw geeft aan dat omwonenden geen kinderdagverblijf dulden
in de omgeving en dat in de afgelopen
vijf jaar veelvuldig gesproken is over
alternatieve locaties. “Uit deze onderzoeken, door telkens weer nieuwe
werkgroepen en commissies, wordt

duidelijk dat de locatie Fluitekruid
als de meeste geschikte locatie wordt
geacht.” Hoewel er ook voor de
huidige locatie Fluitekruid minimale
bezwaren zijn, met name gericht op
toenemende verkeersdrukte, blijkt
uit een verkeerskundig onderzoek
dat deze problemen oplosbaar zijn.
Namens Kinderopvang Borus zegt
Van der Pouw ‘verbijsterd te zijn’
dat er tot op heden geen gevolg is
gegeven aan de uitkomsten van deze
werkgroepen en commissies. Hij zegt
dat Borus inmiddels, op basis van de
eerder genoemde medewerking van
de gemeente, voor deze specifieke
locatie investeringen heeft gedaan.
“Borus blijft erbij dat dit dossier,
waarin de alternatieve locaties reeds
zijn onderzocht, de geuite bezwaren
zijn behandeld en weerlegd, waarin
de behoefte onderbouwd en aangetoond is, zonder vooringenomen
mening bestudeert dient te worden
en dat het tijd wordt om een besluit
te nemen waarna Abcoude opnieuw
aantrekkelijk wordt voor de generatie hardwerkende ouders in een
vergrijzende samenleving.”Van der
Pouw zegt vertrouwen te hebben dat
de politiek een besluit neemt over het
goed onderbouwde dossier.

Raadslid Hans van Kessel (PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal), die het
onderwerp weer terug op de politieke agenda heeft gezet, zegt in een
reactie:“De beslissing over de locatie begint urgent te worden, vooral
als we het nog willen realiseren voor het schooljaar 2013-2014. Volgens
ons is Fluitekruid, met de huidige gegevens, de beste locatie.” Van Kessel
zegt dat er door directies van de vier basisscholen CNS, Piet Mondriaan,
de Paulusschool en Priusschool een brief aan de raad is gestuurd waarin
wordt opgeroepen dat we moeten opschieten.“Ik vind dat de gemeente,
na een genomen besluit, wel moet proberen om nog meer aan de bezwaren van de bewoners tegemoet te komen.” Van Kessel hoopt dat in de
raadsvergadering van 22 september een besluit genomen kan worden.

Veiligheid De Ronde
Venen onderzocht
Bureau Dimensus is in opdracht van de
gemeente een onderzoek gestart naar
de veiligheid in De Ronde Venen. In
totaal ontvangen 3.250 inwoners een
brief met het verzoek om mee te werken aan deze zogeheten Veiligheidsmonitor, een onderzoek naar onder

andere criminaliteit, onveiligheid en
buurtproblemen in De Ronde Venen.
Ook wordt onderzocht wat inwoners
vinden van het optreden van gemeente
en politie. Het gemeentebestuur vindt
het heel belangrijk dat de degenen
die benaderd worden daadwerkelijk
meedoen aan het onderzoek. Alleen
wanneer veel inwoners de enquête invullen, ontstaat een goed beeld van de

veiligheid in onze gemeente en regio.
De resultaten van het onderzoek worden in maart 2012 verwacht. Meer
informatie over de veiligheidsmonitor
staat op www.veiligheidsmonitor.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Marlise van Aerde, afdeling
Omgevingszaken / Integrale Veiligheid,
telefoonnummer 0297 29 17 09.
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De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
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Telefoon: 0297-38 52 57
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Luistervink
Elandenrace
Wat bezielt een vijftien jarig
joch, zou je zeggen. “Ik wil een
jaar naar Zweden”. Aanvankelijk
denk je maar aan een tweetal
dingen. Het avontuur, de slanke
ranke meisjes, blond en uitgerust
met een flinke cup C. Nu, drie
jaar later, blijkt dat wat hij in z'n
kop heeft niet in zijn kont zit.
Na twee kennismakingsavonden
volgde het eerste gesprek met de
man die zaken in gang kon zetten. Vanaf dat moment veranderde een aantal zaken ingrijpend.
Het bier blijkt in Zweden prijzig
te zijn. Roken, en dat is maar
goed ook, is onbetaalbaar. Even
naar het buurtcafé Cens om met
de maten een biertje te drinken,
is er even niet meer bij. Die slanke ranke meisjes zijn niet meer
zo in trek. Vriendin in Holland
boeit meer en het zal even tijd
kosten, voordat beiden aan het
idee gewend zullen zijn elkaar
een tijdje niet meer te zien. Tot
voor twee weken was het niet
duidelijk waar het jongmens zich
het komende jaar gaat vestigen.
Inmiddels wel. In een voorstad
nabij Göteborg. Hij zal de komende tijd gastvrijheid genieten
van kunstmoeder An en kunstvader Patrick. De familie houdt
van kano varen. De bergen noden
tot wandelen. In de Zweedse
Alpen staat in december een
berghut tot hun beschikking, die
als uitvalsbasis voor langlaufen
gaat dienen. Een foto van het
huis waar hij zal gaan wonen
laat een kamer zien, die is
voorzien van lange ijspegels met
meters dikke sneeuw voor de
deur. Een vreemde school opent
haar deuren voor het jongmens
en zal hem naast een cursus
Zweeds ook andere zaken proberen bij te brengen. Hollandse
kinderen maken de zaterdag- en
zondagochtend vaak niet bewust
mee. Die brengen ze veelal door
in de vette lappen, bijkomend
van de activiteiten van de avond
en deel van de nacht daarvóór.
Gekscherend maak ik hem nu tijdens de lange vakantie om acht
uur ’s ochtends wakker met de
fris en fruitige kreet, “Opstaan,
Elandenrace!” Grommend draait
het jongmens zich dan weer om.
Afgelopen dondermiddag is hij
vertrokken. Met de KL-zoveel
naar Göteborg. Met twee grote
koffers en één stuks handbagage
is hij op pad gegaan. In juni of
juli 2012 keert hij weder. Een
stuk wijzer, hopen we. Het zal
stil zijn in huis waar het handenbindertje nog wel eens voor
commotie zorgde. Eén ding is
het jongmens niet te ontzeggen.
Je toont als zeventienjarige lef
om naar een vreemd land, een
vreemd gezin en een vreemde
school te gaan. Dan heb je op z’n
Hollands gezegd kloten.
Luistervink
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Kort Nieuws

ANWB Streetwise geeft verkeersles op
Julianaschool

De Ronde Venen

Goed meedoen in het verkeer is niet makkelijk. Het is vaak druk en grote
mensen letten niet altijd op. Ook zijn er erg veel fietsen en auto’s. Daarom
is het belangrijk dat je zelf goed oplet. Vrijdagochtend jl. bracht ANWB
Streetwise een bezoek aan de Kon. Julianaschool in Wilnis. Op enthousiaste wijze gaven zij verkeerslessen aan alle groepen. Ze hadden mooi
materiaal bij zich om verkeerssituaties na te kunnen bootsen, zoals een
elektrische auto, rijlesauto, zebrapaden en verkeerslichten. De kinderen
leerden onder andere wat je moet doen als je oversteekt, hoe lang het
duurt voordat een auto stopt en waarom kinderen in een kinderzitje moeten zitten.
Alle kinderen kregen na afloop een echt ANWB Streetwise certificaat.
Het was een geslaagde ochtend!

Horizon over apostel
Paulus
Zondag 4 september zendt het
radioprogramma Horizon het
tweede deel uit van een serie van
zes gesprekken over het thema:
‘Als dit uit de hemel is...’ Deze uitzending gaat over de apostel Paulus. Begon het christendom niet
met Jezus maar met Paulus? Aan
de discussie nemen deel: Hans van
Ankeren, Wilnis; Bart van Empel,
straatpastor, Nederlands Gereformeerde Kerk, Utrecht; Ernst
Graveland, Protestantse
Gemeente Vinkeveen en Waverveen en Pastor Wim Vernooij,
Geloofsgemeenschap Het Heilig
Hart van Jezus, Vinkeveen.
Presentatie: Cobie Oudshoorn;
Gespreksleider Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur via
Midpoint FM.

Wilnis

Kom zingen bij
Hiddai
Donderdag 8 september start
het christelijk zangkoor Hiddai
met een creatieve avond. Om
19.30 uur staat er in gebouw De
Roeping, achter de NH Kerk in
Wilins, koffie en thee, met wat
lekkers erbij, klaar voor koorleden
en andere ‘nieuwsgierige’ zangers.
Vervolgens staat er een creatieve verrassing te gebeuren en
tenslotte... een glaasje. Donderdag
15 september, om 20.00 uur gaan
we lekker zingen; onder leiding
van onze nieuwe dirigent Wim van
Dijkhuizen. Houd jij van zingen,
lijkt het je fijn op een christelijk
koor te zitten en ben je 15 jaar of
ouder?
Geef je dan op voor de creatieve
kennismakingsavond of kom donderdag de 15e fijn een keer meezingen. Geef je voor 3 september
op voor de creatieve avond bij
Matty Nagel; j.nagel@solcon.nl.

De Ronde Venen

Collectes weer van
start
Het collecteseizoen 2011/2012
gaat weer van start. In de maand
september kunt u collectanten
verwachten voor de volgende
fondsen.
4 september t/m 10 september:
KWF Kankerbestrijding; 11 september t/m 17 september: Prinses
Beatrix Fonds; 18 september
t/m 24 september: Nierstichting
Nederland en 25 september t/m
1 oktober: Fonds verstandelijk
gehandicapten. Vraag bij twijfel
altijd om legitimatie van de collectant.

HSV ’69 timmert aan de weg
Sportclub HSV ’69 uit De Hoef
gaat sportief op weg naar een
geweldig sportseizoen. Waar een
dorp als De Hoef met z’n allen de
schouders onder zet, is het sportieve
bestaan van hun sportclub: een
voetbal- en handbalvereniging in
één. Hierdoor is het in het clubhuis
reuzegezellig. Bij de herenelftallen
zijn we naarstig op zoek naar een
aantal keepers. Ook de D en C junioren kunnen versterking gebruiken.
Jongens van de leeftijd groep 8 tot
het 3e jaar voortgezet onderwijs
die zin in voetbal hebben worden
met open armen door de trainer en
leiders ontvangen. De trainingen
zijn veelal op dinsdag en donderdag
en natuurlijk een wedstrijd op de
zaterdag. De handbal draait op
volle toeren met een nieuw team

met jonge jeugd, dat ontstaan is
vanuit het georganiseerde vriendjes
en vriendinnentoernooi. Maar het
ontbreekt ons aan wat vrouwelijke
spelers voor het tweede damesteam. Vind je spelen in de buitenlucht heerlijk en is balgevoel geen
probleem, draai eens een training
mee. In het winterseizoen wordt er
in Zevenhoven indoor gespeeld.
Op dit moment komen de leden
uit De Hoef, de buitenwegen en
Amstelhoek. Ook komt een deel
uit Uithoorn en Mijdrecht/Wilnis.
Er is altijd wel iemand in de buurt
waarmee je mee kunt rijden of mee
kunt carpoolen. Informatie over de
teamleiders handbal, voetbal en
jeugd kun je vinden op site
www.hsv69.nl of bel Tettie van Os,
tel. 0297 287 118.

Inloopavonden bij Historische Vereniging
De genealogiegroep van de historische verenging De Proosdijlanden
is tevreden over de inloopavonden
van vorig seizoen. Ze werden
goed bezocht en van de aanwezige
onderlinge kennis is gretig gebruik
gemaakt. Dit seizoen heeft de
werkgroep zichzelf de opdracht
gegeven om de genealogie van een
prominente familie uit De Ronde
Venen in beeld te brengen, met
behulp van aanwezige internetbronnen en hulpmiddelen. De keuze viel
op de familie van der Heijden, die
van 1831 - 1965 kantoor hield in
Vinkeveen en Mijdrecht en vier
generaties lang de notariële zaken
afwikkelde in De Ronde Venen.

En laten we wel zijn, wie van
onze voorouders zal deze familie
van aanzien niet bezocht hebben
om daar de bezittingen te laten
registreren of mogelijk daar een
testament lieten opmaken?!
Op maandag 5 september start opnieuw een reeks inloopavonden. U
kunt deze keer via een diapresentatie kennis nemen van de genealogie
van notaris van der Heijden.
Alle inloopavonden (iedere eerste
maandag van de maand) vinden
weer plaats in de Oudheidkamer
in verenigingsgebouw De Boei te
Vinkeveen, waar u vanaf 19.30 uur
van harte welkom bent.

Tennisclub Vinkeveen verwelkomt nieuwe
aspirant leden
Nationale Monumenten-/Orgeldag
10 september – 16.00 uur

Martin Mans speelt in
de Janskerk te
Mijdrecht
Martin Mans… een naam die in
Mijdrecht bij de liefhebbers van
orgelmuziek zeker bekend is. Improviseren… daar is hij een meester in,
maar hij weet ook de juiste toon te
treffen als het gaat om klassiekers
en traditionals. Kortom… populaire,
lichtklassieke muziek, uitgevoerd
op het prachtige Bätz-orgel in de
Janskerk te Mijdrecht.
In de loop der jaren werkte Martin
mee aan meer dan 500 cd-opnamen.
Ook maakte hij inmiddels diverse
dvd’s. Wegens groot verkoopsucces
ontving hij een platina cd en twee
gouden cd’s. Regelmatig treedt hij
op voor radio en televisie. Het is een

Enthousiaste nieuwe leden met een paar begeleiders van VLTV

feest het spel van deze musicus te
mogen beluisteren. De aanvang is
16.00 uur en de toegang is gratis met
een schaalcollecte aan de uitgang. Er
is meer orgelmuziek te beluisteren op
deze dag. Van 10.00-14.30 uur spelen organisten uit de regio ‘de sterren
van de hemel’. Men is de gehele dag
welkom in de Janskerk.

Tennisclub Vinkeveen heeft een
informele tennisavond gehouden
voor nieuwe leden. Zij werden voor
50 euro aspirant lid en krijgen
daarmee de kans om tot het einde
van dit jaar kennis te maken met de
tennisclub. De avond was een groot
succes: na het tennissen werd nog
lang nageborreld en er werden vele
nieuwe tennisdates gemaakt. Als
nieuw lid van een sportvereniging
blijkt het voor leden moeilijk te
zijn om tennismaatjes te vinden.
Het Bestuur van VLTV heeft een
commissie ledenwerving- en behoud
aangesteld om zich hier actief mee
bezig te houden. Het is van groot

belang dat nieuwe leden zich snel
thuis gaan voelen op de club.
VLTV is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden die vroeger hebben
getennist en graag weer willen tennissen. Ook zijn nieuwe jeugdleden
welkom. Samen met de basisscholen uit Vinkeveen wordt er aan een
plan gewerkt om deze nieuwe leden
in contact te brengen met de tennissport. VLTV beschikt over 8 all
weather smashcourt banen waardoor er het hele jaar door buiten
getennist kan worden. Het is niet
alleen meer een zomersport. Kijk
ook op: www.vltv.nl.
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Mijdrechtse Dweildag op 17 september

VIOS seizoen weer begonnen

Zaterdag 17 september vindt
de negende Mijdrechtse Dweildag plaats, het succesvolle muziekspektakel, verzorgd door
Muziekvereniging VIOS samen
met Koopcentrum Mijdrecht. Vele
dweilorkesten hebben in die afgelopen jaren Mijdrecht bezocht. Dit
jaar worden er elf orkesten begroet. Ook ons eigen Mijdrechtse
dweilorkest DORST zal niet ontbreken.

Op donderdag 25 augustus begon het nieuwe VIOS seizoen met een
straatparade in Hofland-Noord in Mijdrecht. Dat muziek aantrekkingskracht heeft, bleek deze avond wel weer uit het grote aantal mensen
dat met het optreden meeliep.

Behalve het hoofdpodium op het
Raadhuisplein zullen op nog drie
plekken podia komen te staan. Op
de Bozenhoven nabij Hema/Expert,
een podium bij café Het Rechthuis
in de Dorpsstraat en eentje bij
winkelcentrum de Lindeboom. De
dweilorkesten zullen beoordeeld
worden door een kundige jury in
twee verschillende klassen: De
Leutklasse en de Wedstrijdklasse.
De klassen zijn er omdat er orkesten zijn die graag een professionele
beoordeling willen hebben voor hun
act. Deze worden dan ook beoordeeld door een vakjury bestaande
uit gerenommeerde muzikanten,
instructeurs en dirigenten die
bekend zijn met dweilorkestmu-

ziek. Maar er zijn ook orkesten die
spelen voor “de leut”, juist ja, voor
de gezelligheid. Zij komen speciaal
om u te vermaken. Deze orkesten
worden beoordeeld door een jury
die meer kijkt naar de gezelligheid
die een orkest brengt, dan dat er
op valse noten wordt gelet. Voor
beide klassen zijn er natuurlijk de
wisselbekers te verdedigen.
Houd u niet van muziek? Ook dan
bied het centrum van Mijdrecht
voor u veel vertier. Gezellig winkelen of een hapje en drankje. En het
entertainment programma voor de
kleintjes.

Tegen half acht trok de stoet zich
bij het Veenlandecollege aan de
Diamant op gang. Al naar gelang de
tocht vorderde, sloten steeds meer
mensen zich aan. Vooral kinderen dansten en huppelden met de
muziek mee.
Om acht uur kwam de stoet aan
bij het grasveld aan de Toermalijn.
Daar maakte de voetballende jeugd
graag plaats voor een gezamenlijk
optreden van minirettes en jeugdslagwerkers. Nadat ze wat onwennig, maar wel onder groot applaus
het veld verlaten hadden, voerde
de Show- & Marchingband de U2
taptoeshow op. Niet alleen de show,
maar het hele optreden oogstte veel
waardering van de toeschouwers.
Tegen negen uur marcheerde VIOS
onder leiding van tambour-maître

John Mayenburg weer af richting
de Diamant.
Tijdens de optocht door de wijk en
langs het veld aan de Toermalijn
deelden de vrijwilligers van VIOS
een flyer uit waarin de vereniging
nog maar eens een oproep deed om
vooral lid te worden van deze hele
gezellige muziekvereniging. Dus als
je bij VIOS wilt, als majorettes, wilt
(leren) blazen op trompet, (dwars)
fluit, saxofoon, trombone, bariton,
sousafoon of slagwerkinstrument,
meld je dan vooral aan. De eerste
vier lessen zijn sowieso gratis.
Voor meer informatie en de foto’s
van het optreden kun je terecht op

www.vios-mijdrecht.nl.

Meer informatie:

De Welpen op Zomerkamp
Nu de Abcouder feestweek voorbij
is en de scholen weer begonnen
zijn, gaan de welpen van Scouting
Abcoude vandaag 2 september
ook weer beginnen. Ongetwijfeld
zal er worden teruggeblikt op de
week van 7 t/m 13 augustus, toen
32 welpen een zomerkamp hebben
gehouden in een blokhut in Sant-

poort. Daar beleefden ze spannende
avonturen in de tijd, hutten bouwen,
een kookwedstrijd en werd met
een spetterende, eigentijdse bonte
avond en disco het kamp afgesloten.
Ben jij tussen de 7 en 11 jaar en
ben je nou nieuwsgierig geworden
naar dit zomerkamp? Kijk dan even
op www.scoutingabcoude.nl.

Fietstocht door
Groene Hart
IJsclub Houstreek organiseert op
zondag 4 september een fietstocht
door het prachtige Groene Hart.
De jaarlijkse fietstocht is een nieuw
jasje gestoken, zo is er voor gekozen
om niet meer te puzzelen tijdens het
fietsen.
De fietsroute is circa 35 kilometer
lang door het Groene Hart. Alle
deelnemers krijgen bij inschrijving
een consumptiebon waarmee zij
onderweg bij het gerenoveerde
eetcafé De Halve Maan, met een
nieuwe eigenaar, een kopje koffie
kunnen krijgen met wat lekkers
erbij. Mensen die mee willen fietsen
kunnen tussen 11:00 - 13:00 uur inschrijven bij startplaats voetbalvereniging HSV in De Hoef. Inschrijfgeld bedraagt €2,50 per persoon.
IJsclub Houstreek organiseert de
fietstocht door Het Groene Hart".

Klaverjassen in
De Merel

Erica Terpstra ontvangt eerste Smiley broodje
voor Liliane Fonds
springkussen, pony rijden, cakejes
versieren, clown Flappie, poffertjes
eten, en nog veel meer lekkers!
Samen met de kinderen, ouders en
leidsters was het een leuke dag om
op terug te kijken.

Regio

Vinkeveen

www.mijdrechtsedweildag.nl.

Zomerfeest bij KDV Speelboerderij

Zaterdag 20 augustus was er
zomerfeest bij kinderdagverblijf
De Speelboerderij. Mede door
het fantastische weer was het een
zeer geslaagde ochtend. Er was
van alles te doen voor de kinderen,

Kort nieuws

Bakker Cor Both uit Abcoude en de Lionsclub Abcoude-Baambrugge
zijn een uniek project voor het goede doel gestart. Bakker Both
heeft een nieuw wit broodje ontwikkeld in de vorm van een Smiley,
met extra tarwevezels waardoor deze broodjes behalve lekker, ook
gezond zijn!
De winstmarge van de broodjes
zal door Bakkerij Both, in samenwerking met de Lions, geschonken
worden aan een jaarlijks wisselend
doel. Dit jaar is dat het Liliane
Fonds, dat de leefomstadigheden
van kinderen en jongeren met een
beperking in ontwikkelingslanden
wil verbeteren. De opbrengsten van de actie in 2011 gaan,
toepasselijk, naar een bakkerij in
Bangladesh.
Woensdag jl. is het eerste broodje
aangeboden aan Erica Terpstra,
ambassadeur van het Liliane
Fonds. Dat gebeurde op het Kerkplein te Abcoude in aanwezigheid
van de burgemeester en zo'n 150
kinderen uit Abcoude-Baambrug-

ge. De kids konden op het Kerkplein genieten van een lunch met
de nieuwe Smiley broodjes en een
pakje melk. Verder was er voor
de kinderen o.a. een voorstelling
van Poppentheater Koos Kneus,
een springkussen, en een kleur- en
een ‘broodje smeer’ wedstrijd.
De broodjes zijn vanaf heden te
koop bij Bakkerij Both Abcoude en
Loenen of bij supermarkt PLUS
Koot in Abcoude.

Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2011 wordt
gehouden op vrijdag 9 september
in Café de Merel Arkenpark MUR
no 43 te Vinkeveen. Aanvang
20.00 uur, zowel dames als heren
zijn welkom. Er zullen vier ronden
van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de punten bij
elkaar opgeteld en is de kampioen
of kampioene 2011 bekend. De
kampioen van verleden jaar, Sonja
v.d.Waa, zal dit jaar de te kloppen
vrouw zijn. Er zijn fraaie prijzen
te winnen. Ook wordt er een
tombola gehouden met schitterende prijzen. Café de Merel, tel.
0297-263562.

Vinkeveen

Laatste Zomerklaverjasavond
Op dinsdag 6 september organiseert klaverjasclub Onder Ons
de laatste zomerprijskaartavond
voor iedereen die van kaarten
houdt, dus ook voor vakantiegangers en recreanten. Er zijn weer
veel mooie prijzen te winnen. Er
worden drie partijen gespeeld van
16 gifjes. Let op: het is nu bij Bar
- Bistro Gewoon Lekker, voorheen
Proosdijhaven, Herenweg 276 in
Vinkeveen. De aanvang is 20.00
uur. U kunt uw auto parkeren
recht tegenover op het parkeerterrein. Wilt U in de wintermaanden
gezellig klaverjassen? Dan kunt U
vanaf 4 oktober iedere dinsdagavond meedoen met de competitie.
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Abcouder boulesfestijn voor jong en oud
Tijdens hun feestweek zijn honderden Abcoudenaren te gast geweest bij de Jeu de Boulesclub Abcoude. Op de woensdag kwamen
voor de zevende keer alle ongeveer honderd
leerlingen uit groep acht van de vier plaatselijke basisscholen. Verdeeld over 38 teams
speelden ze drie rondes en toen het begon te
regenen werd de finale binnen gespeeld. De
grote beker ging uiteindelijk naar het team
van Lousje Scheltema, Pleun van der Zwaan
en Daniël Luijters.
Vrijdagavond gingen zo'n tweehonderd
boulers aan de slag tijdens het traditionele
dorpstoernooi. Pas laat in de avond werd
bekend wie de eerste prijs had verdiend - en

zich dus kampioen van Abcoude mag noemen:
het team van Jan Andel (ook vorig jaar in het
winnende team), Cees Broere en Godelieve
van Miert.
De Jeu de Boulesclub Abcoude bestaat dertig
jaar en heeft voldoende capaciteit om nieuwe
leden te verwelkomen. De regels van deze
ontspannende Franse sport zijn binnen enkele
minuten geleerd, dus meespelen kan meteen
al. De Jeu de Boulesclub Abcoude is gevestigd
even voorbij het fort, richting Baambrugge, en
heeft als reguliere speeltijden o.a. zondagmiddag (14 uur) en dinsdag- plus donderdagavond (20 uur).
Voor vragen info@hubrechtduijker.com.

De Ronde Venen

Werkzaamheden op diverse wegen
Van 12 t/m 16 september wordt er op diverse
wegen een slijtlaag aangebracht en een aantal kleine reparaties uitgevoerd. De wegen
welke worden voorzien van een slijtlaag zijn;
Loopveltweg (geheel), Demmerik (van no.32
tot Oudhuyzerweg), Piet Heinlaan (van Amstelkade tot N201), Oude Spoorbaan de Hoef
(van Oostzijde tot Ringdijk tweede bedijking)
en Ringdijk tweede bedijking (van Oude

Spoorbaan de Hoef tot N201).
Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat een aantal wegen enige tijd worden
afgesloten voor al het verkeer. Gezien deze
werkzaamheden erg afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden, is het moeilijk aan te
geven waar en wanneer men bezig is op een
wegvak. Het verkeer wordt ter plaatse, indien
nodig, omgeleid.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Zaterdag 27 augustus was het groot
feest op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen
en enkele korte buien was de 70's & 80's
Party Open Air een groot succes. DJ
John den Hollander en de band Grantmother B zorgde voor een gezellig e sfeer
in het centrum van Mijdrecht. Alle foto's
kunt u terug vinden in het fotoalbum op
www.0297-online.nl.
foto peter bakker

Mevr. Groenhuijzen is de gelukkige winnares van een Weber barbeque. Deze was te
winnen bij aankoop van een KMS product
bij Buddies Hairdesign. Op de foto reikt de
heer Franke de BBQ uit aan de gelukkige
winnares.

Vrijdagmorgen rond 9.20 uur is de bliksem
ingeslagen bij een woning op de Nessersluis in
Waverveen. Een gedeelte van het dak raakte
hierdoor beschadigd en de spullen op de zolder
vlogen in brand. De brandweer begon direct met
blussen op de zolder. De hoogwerker werd ingezet
om vanaf het dak een inspectie te doen. Na
ongeveer een half uur had de brandweer het vuur
onder controle.
foto's peter bakker

Vrijdagmiddag rond 12.30 uur is een vrachtwagen in de sloot terecht
gekomen op de N201 in Mijdrecht. De chauffeur reed richting Mijdrecht
toen hij ter hoogte van de kruising met de N212 (Ing. Enschedeweg) na
het verkeerslicht opeens in de berm reed en vervolgens in de sloot tot
stilstand kwam. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Er waren verder
geen andere inzittenden. De vrachtwagen was zo goed als leeg. Een
takelbedrijf is tot diep in de nacht bezig geweest om de vrachtwagen
weg te halen. 				
foto peter bakker

Zondagmiddag rond 11.50 uur is er een vrouw gewond geraakt bij een
ongeluk op de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Een man reed over de Pieter
Joostenlaan richting de Burg. Padmosweg toen een vrouw vanaf de
Herenweg overstak richting het oude dorp. Er ontstond een aanrijding.
De brandweer werd gealarmeerd omdat er mogelijk sprake was van een
beknelling. Dit bleek later niet het geval. De man raakte niet gewond. De
vrouw is met onder andere nekletsel naar het ziekenhuis gebracht.
					

foto peter bakker

Woensdagmiddag rond 13.25 uur werden de medewerkers van de ambulance
gealarmeerd voor een gewonde vrouw in een badkamer aan de Talingenlaan
in Vinkeveen. Wegens de ernst van de verwondingen werd ook de hulp ingeroepen van de traumahelikopter. Ook de brandweer werd gealarmeerd om
de gewonde vrouw met de hoogwerker uit de flat te halen. De vrouw is met
onbekend letsel met de ambulance naar het AMC in Amsterdam gebracht.
Waardoor de vrouw gewond is geraakt, is niet bekend. Een misdrijf sluit de
politie uit.				
foto peter bakker
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‘Transportdag’ op 10 september

G-sporten centraal bij jubileumviering
Brouwer Transport en Logistiek
Brouwer Transport en Logistiek uit Mijdrecht viert deze maand het 75-jarig bestaan. Niet met feestelijke activiteiten, maar met een ‘transportdag’, waarmee de activiteiten van de Stichting Sporten op Nivo (SON) worden gesponsord. Dit Rondeveense initiatief is bedoeld voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Wereldwinkels Mijdrecht en Abcoude
hebben geluk binnen handbereik
Wereldwinkels Mijdrecht en Abcoude hebben een groot assortiment
cadeaus die geluk brengen of geluk symboliseren. In de maand september zet men juist dat assortiment eens in de spotlights.

Wat is geluk? Weet jij hoe je
iemand gelukkig kunt maken? Wat
precies gelukkig maakt, verschilt
per persoon. Vraag je een wetenschapper wat geluk is, dan zal je te
horen krijgen dat ‘endorfines’ ,een
blij makende stof in de hersenen, je
een geluksgevoel geven. En reis je
door Azië op zoek naar het geluk,
dan zal het boeddhisme je leren dat
je gelukkig kunt zijn wanneer je
vrede hebt met hoe het leven zich
aan je presenteert. Iemand een cadeautje geven of zelf een cadeautje
ontvangen, is ook een manier om
geluk te ervaren.

tekst en foto rob isaacs

Ronald van Eijk is voorzitter van
Stichting Sporten op Nivo, die tot
doel heeft ondersteuning te verlenen
bij het organiseren van G-evenementen voor verenigingen in en rond
De Ronde Venen. Iedere vereniging
met een G-team kan in principe een
beroep doen op de Stichting. Ronald:
“Bij Argon bestond al jaren een
G-voetbalteam, onder aanvoering van
de populaire coach Frits Hennipman.
Toen hij vorig jaar overleed, besloten
we zijn werk voort te zetten, om
de continuïteit van het jaarlijkse Gtoernooi te waarborgen. Het bestuur,
bestaande uit voorzitter Ronald, Frits'
echtgenote Annemiek Hennipman
(secretaris) en Peter-Paul Wienk
(penningmeester), heeft toen de koppen bij elkaar gestoken. Zo kwamen
we op het idee om de sporten op Nivo
op te richten, waarbij uitdrukkelijk
ook verder werd gedacht dan alleen
Argon en alleen voetbal. Tenslotte
vinden binnen onze gemeente ook
G-hockey- en G-schaatsactiviteiten

plaats.” Iedere vereniging met een Gteam kan in principe een beroep doen
op de stichting. En ook bedrijven die
een jubileum vieren, of op een andere
wijze activiteiten samen met, of
voor G-sporters willen ontwikkelen,
worden door de Stichting met raad
en daad bijgestaan.
Ronald van Eijk: “Zo zijn we bijzonder content dat Brouwer Transport
en Logistiek ons wil sponsoren in het
kader van hun jubileumactiviteiten.
Het is ons voor een uitstekende manier om meer bekendheid aan onze
activiteiten te geven en Brouwer ziet
het als een manier om iets terug te
doen voor de omgeving; hier liggen
hun wortels.”
De bal ging rollen toen Stichting SON
tijdens het Sportgala 2011 uit handen van Sjaak van Beek van Brouwer
Transport en Logistiek de aanmoedigingsprijs mocht ontvangen. “Een
geweldige opsteker, die de aanzet is
geweest van veel brainstormsessies,
waar uiteindelijk het concept voor de

‘transportdag’ volgende week zaterdag 10 september uit is gerold.”
Die dag komen 16 G-sporters met
begeleiders samen bij het pand van
Brouwer aan de Vermogenweg in
Mijdrecht. Vandaar gaat het in een
colonne van 16 vrachtwagens, via een
route door de gemeente, naar het terrein van CSW. G-sporters zullen daar
de sportieve strijd aangaan. “Niet
alleen tegen elkaar, maar ook tegen
een aantal Rondeveense ‘prominenten’, waaronder Alfred van Bodegom
van de Rabobank, voorzitter André
Straathof van CSW, Erik van Ameide
van ERON, enzovoorts,” aldus Ronald.
“Na afloop worden de prijzen uitgereikt door wethouder sportzaken
Ingrid Lambregts.”
Het belooft een mooie dag te worden: een lint van 16 vrachtwagens,
die een rijtour door de omgeving
maakt, en een sportieve middag,
waarbij G-sporten en de Stichting
SON centraal staan. Zie voor meer
informatie over Stichting SON:

www.sportenopnivo.nl.

Het Wereldproduct in de maand
september heeft dan ook alles met
geluk te maken. Het is een kleine
windgong aan een schelp, die allerliefst tingelt als er een zuchtje wind
langs blaast. Importeur Teranga
heeft deze kleine gong geïmporteerd uit de Filippijnen. Het atelier
Danilo produceert naast deze mooie
gong ook prachtige artikelen van
capiz en bamboe. Deze aankoop
maakt de werknemers van dit
atelier gelukkig doordat zij met ‘t
salaris hun gezin onderhouden en de
kinderen naar school kunnen sturen.
En wie zelf het geluk wil vinden,
moet op 10 september de straat
op gaan. Dan is er grote kans dat
je een Wereldwinkelier tegenkomt

die gelukslootjes uitdeelt. Wellicht
krijg jij nou net het gelukslootje in
handen waarmee je een leuke prijs
in de Wereldwinkel kan winnen.

Wereldwinkel
Mijdrecht De Ronde Venen,
De Passage 14,
3641 AK Mijdrecht.
Tel: 0297-293799
www.derondevenen.wereldwinkels.nl
Wereldwinkel Abcoude,
Brugstraat 9,
1291 GH Abcoude.
Tel: 0294 284394
www.wereldwinkel-abcoude.nl.

Zingen bij Kunst na Arbeid
Koor Kunst Na Arbeid start weer met de repetities op 5 september. Er
wordt gerepeteerd op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw
Irene naast de Janskerk te Mijdrecht onder leiding van dirigent Henk van
Zonneveld. Op zaterdagavond 19 november zal het koor een uitvoering
geven, waar verschillende Engelse muziekstukken te horen zijn. Wie graag
wil meezingen in het koor, kan een keer komen luisteren op onze repetitieavond. Kijk voor meer informatie op www.kunstnaarbeid.eu,
of bel naar: tel. 0297-284210 of 254090 of 284828.

Brandweer De Ronde Venen houdt open dag in Vinkeveen
Op zaterdag 24 september a.s. opent Brandweer De Ronde Venen de deuren van de brandweerkazerne aan het Kloosterplein (Herenweg 107) te Vinkeveen van 10.00 tot ca. 16.00
uur. Die dag is het brandweermaterieel te bekijken en ter hand te nemen om een behendigheidstest uit te voeren. Een professioneel bedrijf, gespecialiseerd in kleine blusmiddelen,
geeft spectaculaire demonstraties hoe men zelf de brandveiligheid in de woonomgeving kan vergroten en wat men kan doen als het toch nog fout dreigt te gaan.

Uiteraard staan er weer allerlei spuitspellen gereed om het
jeugdig hart van de brandweerman
of vrouw in spé sneller te doen
kloppen. Na het vervullen van een
aantal leuke en leerzame opdrachten kan bovendien het fel begeerde diploma “Brandwachtertje”
worden gehaald. Gedurende de

hele dag zijn er rondritten met de
brandweerauto en misschien mag
zelfs de sirene af en toe even aan.
Binnenkort worden er weer kleuren knutselplaten uitgereikt op de
scholen en aan het eind van de dag
vindt de prijsuitreiking plaats van
de kleur- en knutselwedstrijd. En
natuurlijk kan je op de foto in een

stoer brandweerpak.
Door middel van diverse demonstraties zullen de brandweermensen en de jeugdbrandweer
laten zien en ook uitleggen welke
handelingen er allemaal worden
uitgevoerd tijdens een daadwerkelijke uitruk. De brandweerduikers

laten op spetterende wijze zien
tot welke activiteiten zij onder
water in staat zijn. Doordat zij in
een grote duiktank rondzwemmen,
zijn hun handelingen voor iedereen
prima te volgen.Naast deze brandweeractiviteiten zijn ook andere
hulpverleningsinstanties aanwezig,
zoals de ambulancedienst, de poli-

tie, dierenambulance, etc….
Ook zij zullen hun materiaal tentoonstellen en informatie verschaffen over hun activiteiten vergezeld
van enerverende verhalen over hun
ervaringen.
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Wethouder financiën en economie Pieter Palm:

“De realiteitszin is terug in De Ronde Venen”
Welke financiële situatie trof u aan
bij uw aantreden?
“Een gemeente die gewend was om
jaarrekeningen af te sluiten met een
klein plusje. Maar bij de bestudering
van jaarrekening van 2010 was er
voor iedereen een negatieve verrassing. Het negatieve resultaat was fors
en niet eerder vertoond. Dat had zijn
oorzaak in een té positief beeld over
aannames van opbrengsten en van de
waarderingen van grond en vastgoed.
Mede door de late verkiezingen als
gevolg van de herindeling is er kostbare tijd verloren gegaan bij het orde
op zaken stellen. Wij zijn pas in januari
van dit jaar aangetreden. We moeten
niet te veel naar het verleden kijken,
maar we dragen wel een last mee.”
De provincie heeft zich recentelijk
positief uitgesproken over de ‘financiële daadkracht’ van de gemeente.
“Voor ons is deze uitspraak een
signaal dat de provincie, vanuit haar
wettelijke taak, zich positief heeft
uitgesproken en denkt dat wij de
resterende 20% van de aangekondigde bezuinigingen kunnen halen
en dat deze ook ´doenbaar´ zijn. Voor
80% zitten we op koers. Wij willen
tot eind van dit jaar de tijd nemen om
de resterende lastige onderwerpen te
onderzoeken en in te vullen.”
Welke bezuiniging vond u persoonlijk moeite om te nemen?
“Ik heb er over nagedacht of het
verstandig was om op de bedragen
van de kleine subsidie ontvangers ook
5% procent te korten. Wat levert een
dergelijke ingreep op? Een bedrag
van duizend euro per jaar? Dat kost
ons veel werk, uitleg en gedoe. Als
pragmatisch man heb ik daar problemen mee gehad. Maar ik heb mij
laten overtuigen door collega Erika
Spil, om een signaal te geven aan elke
partij die subsidie ontvangt, dat er iets
aan de hand is. De realiteitszin is anders dan in de vorige periode. We zijn
niet arm, maar we moeten scherpe
keuzes maken. Als college zijn we
zakelijk, maar wel bevlogen.”
Is de OZB een bespreekbaar onderwerp?
“We willen als gemeente niet een
verhoging om de begroting 2012 sluitend te krijgen. Het is onze wens dat
de lokale overheid de gevolgen van
de huidige crisis zelf opvangt en niet
doorgeeft aan onze inwoners.”
Een van de lastige onderwerpen is
de toekomst van Het Meerbad in
Abcoude.
“Wij zijn een loyale partij en dienen
het huidige contract (tot 31 juli 2013,
red.) uit. Tot die tijd blijft het bad
open. Het is een oud gebouw.”
Maar behalve een oud gebouw is
het wel een belangrijke voorziening
voor de inwoners van Abcoude.
“Dat klopt. Voor voorzieningen,
binnen de vitaliteit van onze kernen,
zoals winkels, een cultuurhuis of
een zwembad zien wij de rol van de
gemeente als terugtrekkend. Wij
hebben niet de financiële middelen
meer, buiten onze lopende begroting
om, daarin een sterke en initiërende,
risicodragende rol in te pakken.
Wij willen deze verantwoordelijk

meer delen met de inwoners en het
bedrijfsleven. Wij willen een enthousiasmerende en faciliterende rol spelen.
Mocht de raad en de samenleving
in de toekomst besluiten om toch de
voorkeur te geven aan een zwembad
of cultuurhuis, en hiervoor wordt geld
gevonden dan staan wij als college
hiervoor open.”
Het college wil komen met een
nieuw subsidiebeleid.Wat betekent
dat?
“Naast de vijf procent bezuinigingen
willen wij met subsidiepartijen afspraken maken wat zij de samenleving
bieden en wat wij daarvoor willen betalen. Uit die discussie kan iets nieuws
ontstaan. Maar dat zien we begin
2012. De bezuiniging is een signaal
dat er wel degelijk iets veranderd is in
gemeenteland. Dat zoals het ging, het
niet meer gaat. Wellicht werden er in
het verleden te gemakkelijk subsidies
verstrekt.”
Zijn de bezuinigingen, zowel
bestuurlijk (gemeentehuis, red.) als
voor bewoners in evenwicht? Volgens onderzoeksbureau Berenschot
voldoet de gemeente nu aan de
norm. Zou de gemeente iets onder
de norm kunnen?
“Wij zijn hier tot op heden in geslaagd. De nood is niet acuut, maar we
moeten wel de juiste stappen zetten.
Onze organisatie moet nog wennen na
de herindeling en processen moeten
nog in elkaar worden geschoven. We
hebben, denk ik, nog twee jaar nodig
om de losse eindjes uit de herindeling
te halen. Als wij nu verder zouden
gaan met bezuinigen zou dat een zich
ontwikkelende organisatie uit evenwicht kunnen brengen. Op termijn,
wellicht in de volgende bestuursperiode (2014-2018), verwacht ik wel
dat er nog meer synergie te behalen
is. Wij willen wel hiervoor nu al een
aantal fundamenten leggen.”

foto patrick hesse

grootste zorg was het verlies van
werkgelegenheid. De klap was
inderdaad ook groot door de grote en
positieve verankering van Midreth binnen De Ronde Venen. Er zijn nog wel
een tiental lopende financiële zaken,
uit dit dossier, die moeten worden opgelost en nazorg verdienen. Hierover
zijn we in gesprek met de curator. De
gevolgen voor onze gemeente lijken,
voorzichtig gezegd, mee te vallen.”
Als laatste wilt u de ambitie onthullen rondom de zogenoemde Groene
Agenda.
“Dat is een innovatieve Groene
Agenda die wij als Groene Hart gemeente op de kaart willen zetten. Op
12 oktober wordt hiervoor een event
over maatschappelijk verantwoord
ondernemen georganiseerd, met verhalen van ondernemers en inwoners.
Dit is de start van een serie events, die

Hoe kijkt u terug op het faillissement van Midreth, in februari dit
jaar?
“Dat was een klap voor ons. Onze

Op maandag 5 september gaat de
grootste collecte van Nederland
weer van start. In deze week staan
120.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te
halen. Een enorme operatie die van
levensbelang is. Immers hoe meer
collectanten geld inzamelen, hoe
groter de opbrengst is en hoe meer
geld er is voor onderzoek en meer
genezing.De collectant van KWF
Kankerbestrijding komt in de week
van maandag 5 t/m 10 september
weer aan de deur. Elke collectant
kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan
het rood-wit-blauwe logo met de
krab en aan het Keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een gift
overmaken op giro 26000.

Ondersteuning studerend kind
Het is voor studenten tegenwoordig moeilijk om rond te komen van alleen de studiefinanciering. Omdat
de studiebeurs de afgelopen decennia steeds verder is uitgekleed worden kinderen daarom tegenwoordig vaak financieel gesteund door hun ouders. Als ouder kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan de volgende mogelijkheden.
lening de vermogensrendementsheffing (box 3) bent verschuldigd.

U heeft ambities tot meer samenwerking met Stichtse Vecht en
Woerden.
“Dat klopt. Dit zijn mooie Groene
Hart gemeenten met een vergelijkbare omvang als De Ronde Venen. Onze
uitdagingen zijn ook vergelijkbaar. We
begrijpen elkaars economische taal.
Deze ambitie tot meer samenwerking
zou ook voordelen kunnen opleveren
voor onze begroting. ”
Er bestaan plannen voor Blue Port,
een weg- en wateroverslag bedrijventerrein bij Amstelhoek.
“Het bedrijfsleven heeft aangegeven
behoefte te hebben aan nieuwe bedrijventerreinen, de zogenoemde schuifruimte. Als college willen we onze
huidige werkgelegenheid behouden
en koesteren. We hebben hierin wel
behoefte aan realiteitszin. Binnenkort
worden onderzoeksresultaten bekend
over de behoefte van nieuwe bedrijventerreinen, deze willen wij meenemen in het bestuurlijk overleg met de
eerder genoemde gemeenten. Het is
niet realistisch dat De Ronde Venen
hierbij zelf het wiel uitvindt.”

doorlopen in 2012.”
Is het dan niet zuur dat Marickenland voorlopig niet doorgaat?
“We willen in eerste instantie met
de Groene Agenda niet direct iets
doorvoeren, maar fundamenten leggen
voor komende bestuursperiode. U
moet hierbij denken aan ontwikkeling
en meedenken met de agrarische sector en de toekomst van het landelijke
gebied, maar ook duurzame voedselproductie- en distributie en maatschappelijk ondernemen. Hierin past
ook recreatie en toerisme. Iedereen
kent de Vinkeveense Plassen, maar de
economische impact van recreatie en
toerisme voor onze gemeente is heel
klein, er blijft weinig in de portemonnee hangen. De Plassen moeten weer
economische betekenis krijgen, voor
de toekomstige werkgelegenheid, over
tientallen jaren, zou dit een belangrijke bron van welvaart kunnen zijn.”

KWF start
collecteweek op
5 september 2011

U mag uw kind jaarlijks € 5.030
belastingvrij schenken. Bij schenking aan kinderen tussen 18 en 35
jaar kan eenmalig gebruik worden
gemaakt van de verhoogde vrijstelling van € 24.144. Dit bedrag kan
zelfs oplopen tot € 50.300 als uw
kind een huis koopt of een kostbare
studie volgt.
U kunt een geldlening aan uw kind
verstrekken. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat u een zakelijke rente in rekening brengt. De
ontvangen rente kunt u eventueel
weer aan uw kind schenken. U dient
er wel rekening mee te houden dat
u over het bedrag van de verstrekte

Indien u een eigen bedrijf heeft
zou u kunnen overwegen om uw
studerende kind een bijbaantje
aan te bieden. Uw kind komt dan
werken binnen uw bedrijf en de
bijbehorende loonkosten zijn voor
rekening van de onderneming. Bij
een klein bijbaantje hoeft uw kind
niet of nauwelijks belasting te betalen; u dient er wel rekening mee
te houden dat door deze inkomsten
het recht op studiefinanciering niet
wordt verspeeld. Indien de studie
van uw zoon of dochter een zakelijk
belang heeft voor uw onderneming
is het wellicht zelfs mogelijk dat de
studiekosten van uw kind onbelast
kunnen worden vergoed.
Indien uw studerende kind uitwonend is dan zijn de woonlasten
zeer waarschijnlijk de grootste
kostenpost. In deze situatie zou u
uw kind kunnen ondersteunen door
het kopen van een woning. Hierbij
kan het (fiscaal) aantrekkelijk zijn
dat uw kind de woning aankoopt
en dat u de benodigde financiering
verstrekt. Het verstrekken van een
dergelijke lening dient te gebeuren
tegen zakelijke voorwaarden. Indien

uw kind eigen inkomsten heeft kan
de betaalde rente in mindering
gebracht worden op het inkomen
van uw kind. Over het bedrag van de
verstrekte lening bent u de vermogensrendementsheffing (box 3)
verschuldigd.
De mogelijkheden om de studiekosten van uw kinderen in mindering te
brengen op uw eigen inkomen zijn
beperkt. Dat kan in beginsel alleen
als uw kind niet in aanmerking komt
voor kinderbijslag of studiefinanciering en zelf niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Afhankelijk
van het bedrag dat u bijdraagt, heeft
u een maximale aftrek op uw box
1-inkomen van € 1.050 per kwartaal. Als uw kind geen recht heeft
op studiefinanciering maar wel
eigen inkomsten heeft, kan het kind
zijn studiekosten in beginsel zelf in
mindering brengen op zijn inkomen.

Mr. Frank H. de Jong,
belastingadviseur
f.dejong@edo.nl

www.edo.nl
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Dr. Beeker

Migraine
Ik ben terug van vakantie, het
was natuurlijk super om in Oostenrijk even los te zijn van de
dagelijkse zorgen; we hebben heel veel gewandeld
met de honden en verder
boeken gelezen en niets
gedaan. Op de eerste dag
dat ik weer begon bleek
mijn spreekuur weer
helemaal vol te
zitten. Begrijpelijk; de patiënten hebben lang
genoeg
moeten

wachten en nu willen ze dan wel
gelijk geholpen worden. Er ligt
nog een kubieke meter post
op me te wachten, die
moet ik nog even doorlezen. In mijn mailbox
staan 3.400 patiëntenbrieven, die moet ik nog
even doorkijken en
in mijn gewone
mailbox 354 emails, ik doe
namelijk
veel aan
e-mail
consulten.

Maar wanneer
doe je dat? Niet tijdens het spreekuur, dus na het spreekuur dan maar.
Maar aan het eind van de dag moet
het huis worden opgeruimd, de
honden willen wandelen en de kinderen willen eten. Dat is ongeveer
de stemming waarin ik mijn eerste
spreekuur begin.
Eén van de eerste patiënten zou
eigenlijk een echo moeten hebben,
geen probleem want die doe ik zelf.
Ik schakel het apparaat aan en dat
ontploft, kortsluiting (vandaag heb
ik een nieuw apparaat besteld...).
Op zo’n moment krijg ik flitsen.

hoofdpijn en ik kan maar
beter alvast paracetamol nemen,
want anders wordt het werken
ernstig belemmerd.
Dat is dus migraine. Ik weet dat ik
af en toe migraine heb, gelukkig
zakt het vaak weer weg en gaat het
met paracetamol eigenlijk altijd
weer over. Maar veel van mijn
patiënten zijn niet zo gelukkig!

Ik weet van mijzelf dat ik, als ik
gespannen ben, een soort van knipperlicht krijg in één van mijn ogen.
Dat is de opmaat naar een serieuze

Migraine is een aandoening waarbij
op nog niet helemaal verklaarde
wijze vaatproblemen ontstaan in de
hersenen. Er is sprake van plotselinge vernauwing en verwijding
van de vaatjes die de hersenen van
bloed voorzien. Ongeveer 1 op de
10 mensen heeft er wel eens last
van. Een typische migraine-aanval
begint met een ‘aura’. Een aura is

eigenlijk wat ik ook heb: men ziet
soms troebel, of ziet een deel van
het beeldveld niet meer en soms
ziet men lichtflitsen (flikkerscotomen). Migraine met aura komt in
30% van de gevallen voor, de aura
kan worden verklaard doordat de
hersenzenuw die normaal voor het
zicht van de ogen zorgt dan verminderd doorbloed wordt. Het heet
daarom ook wel Migraine Oftalmique of oogmigraine.
Over het algemeen heeft men aan
één zijde van het hoofd last van de
symptomen van migraine, soms is
dat dubbelzijdig.
Het bekendste symptoom is de
hoofdpijn (meestal dus aan één
kant), de pijn verergert door
inspanning of stress en is vaak
bonzend van karakter. Dat bonzen
komt doordat iedere hartslag een
kortstondige drukverhoging geeft
die, doordat de vaten in de hersenen helemaal open staan, tot in de
hersenen doordreunt.
Vaak hebben mensen ook last
van overgevoeligheid voor licht,
geluid of sommige geuren, ook
weer afhankelijk van de locatie
van de doorbloedingsproblemen
in de hersenen. Dat bij dit alles
concentratieverlies optreed spreekt
voor zich. Verwarrend wordt het
als er ook algemene neurologische
verschijnselen optreden, misselijkheid en overgeven kunnen voor
iemand die er niet aan gewend is
nog worden gezien als een buikprobleem, maar ook treedt wel
eens een spraakstoornis op en een
afhangende mondhoek, net als bij

een hersenbloeding.
Logisch dat er dan paniek ontstaat!
Zoals gezegd is de oorzaak nog
onduidelijk. We weten dat het in
bepaalde families vaker voorkomt.
Er zal dus wel een erfelijke component zijn. Verder weten we dat bij
mensen waarbij de wand tussen de
linker en rechter hartboezem niet
helemaal dicht is (er zit een gaatje
in) ook vaker migraine optreedt.
Er bestaat bewijs dat sommige
voedingsmiddelen migraine kunnen uitlokken; chocolade, nitraat
(in koolsoorten), sulfiet (wijn),
aspartaam (kunstmatige zoetstof)
en ve-tsin (smaakversterker in
chinees eten) zijn al eens aangewezen als potentiële verwekkers. Bij
vrouwen is er vaak sprake van een
hormonale component, dan treden
de klachten op rond het begin van
de menstruatie of bij starten met de
anticonceptiepil.
De behandeling staat in het teken
van pijnstilling
In eerste instantie kan je paracetamol of ibuprofen nemen, ook wordt
wel eens klassieke aspirine voorgeschreven. Er bestaat een combinatie van aspirine en een anti-misselijkheidsmiddel, dat kan handig zijn.
Tegenwoordig zijn er ook goede
medicijnen die de vaatkrampen
tegen gaan, de tryptanen; uw huisarts kan ze voorschrijven. Mocht
er sprake zijn van een hormonale
oorzaak, dan valt het te overwegen
om van pil te veranderen. Een slim
idee is om in de stopweek van de pil
een oestrogeenpleister te plakken,

zodat het lichaam in die periode
niet zonder oestrogenen zit.
Daarmee kom je dan al in de hoek
van de preventie of aanvalsbeperking.
Klassiek onderdeel van die benaderingswijze is het geven van
betablokkers. Dat zijn, zoals de
aandachtige lezer uit eerdere stukjes weet, medicijnen die normaal
gesproken tegen hoge bloeddruk
worden ingezet. Deze betablokkers
verminderen ook de gevoeligheid
van de vaatwand en daarmee de
gevoeligheid voor migraine. Soms
werkt dat ook niet en gaan we door
voor de anti-epilepsie medicijnen,
die verminderen de gevoeligheid
van de aangedane zenuwen en
daarmee de verschijnselen.
Sinds een paar jaar staat het middel Topiramaat in de aandacht. Ik
heb daarmee al meerdere patiënten kunnen helpen. Uit een kleine
Belgische studie blijkt dat het in
staat is om het aantal aanvallen te
verminderen.
Een operatie aan de hartwand kan
helpen, mocht er sprake zijn van
een lekkage ter plekke.
Gelukkig kom ik met paracetamol uit, maar mijn voornaamste
remedie; voorkom onnodige stress!
Na zo’n vakantie is het bijna niet te
voorkomen maar als het even kon…

Jaco beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

NU IN DE SHOWROOM:
DE NIEUWE KIA RIO
STANDAARD OPMERKELIJK

PRIMEUR!
BELASTINGVRIJE BENZINEEN DIESELMOTOREN

KIA RIO

v.a. € 11.695,-

Gem. verbruik: 3,2 – 6,3 l/100km, 15,9 – 31,2 km/l. CO2-uitstoot: 85 – 147 g/km.

lease v.a. € 249,-/mnd

AALSMEER Oosteinderweg 110 1432 AN 0297 329 911 www.kia-aalsmeer.nl
AMSTERDAM Klokkenbergweg 15 1101 AK 020 56 50 380 www.kia-amsterdamzuidoost.nl
Getoonde model kan afwijken van standaarduitvoering. De afgebeelde lichtmetalen velgen zijn niet leverbaar in Nederland. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld,
inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 48 maanden en 15.000 km/jr. Full Operational Lease
via Kia Autolease. Tarief is excl. BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder
voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

www.kia.nl

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

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

Begraven
of
cremeren?
Een moeilijke keuze, omdat ik er
nooit met mijn moeder over gesproken
had. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn moeder dat zou hebben gewenst.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week Erik van Muiswinkel, die dit seizoen te zien is in zijn solovoorstelling 4-8-’61.

Erik van Muiswinkel maakt soloshow over Obama generatie

‘Obama geeft veel stof tot overdenking’
De titel verwijst naar jouw
geboortedag en die van Barack
Obama. Wanneer kreeg je het idee
om dit feit als leidraad van deze
voorstelling te laten zijn?
“Volgens mij las ik in de krant dat
wij beiden exact dezelfde geboortedatum hebben. Hierna ging het
idee voor deze voorstelling meteen
werken, niet zolang daarna had ik
het concept wel bedacht. Obama is
inderdaad ook populair in Nederland en ik zit er nu midden in om uit
te vinden hoe goed dit idee is. Het
gaat niet alleen over Obama of zelfs
over Obama en mij, maar het is een
mooie opstap om het over alles te
hebben. Hij staat symbool voor de
weinigen van mijn generatie die
voor politiek gekozen hebben. Hij
geeft veel stof tot overdenkingen
en liedjes. Uiteindelijk gaat 4-8-’61

over mijn persoonlijke leven en over
Nederland.”
Zou je ook een voorstelling
kunnen maken wanneer je op
14-2-1967 geboren zou zijn? De
geboortedag van premier Mark
Rutte.
“Jazeker, Rutte komt ook ter
sprake in de voorstelling. Hij is
onze variant van de baas van de
wereld.”
Op je twitter @erikvmuiswinkel las ik de volgende twee
tweets: 15 april 'Zojuist van 15
meter afstand een 3 kwartier
lange Obama-speech gezien. Een
relaxede stoomwals. Hij begon
2012 in hometown Chicago.' en
van 14 april 'Ben in Chicago, erin
geslaagd op lijst te komen van

Cultura-dio op MidPointFM
Vanaf komend weekend is Roy Spraakman weer te horen in Culturadio, hét cultuurprogramma van Stichting cultura De Ronde Venen en
MidPointFM: vrolijk, luchtig en informatief!

Cultura-dio is een programma met
veel moois uit de theaters, maar
ook uit de wereld van jazz, nederpop, soul, rap, wereldmuziek en de
Top 40. Met verschillende muziekstijlen, van cabaret tot flamenco,
laat Roy horen dat cultuur swingend
en grappig kan zijn. Volgens enkele
luisteraars brengt Cultura-dio zelfs
het ‘zondagochtend-gevoel’ terug.
Als je meer wilt weten over de
artiesten die dit seizoen optreden
bij Stichting Cultura of bij Ab-Art,
dan doe je er goed aan om naar
Cultura-dio te luisteren.
Dit weekend is er veel aandacht
voor Stelling Nemen, want in
het kader van 'September Stellingmaand' zijn er tal van unieke
culturele manifestaties. Zes
forten en een batterij binnen de
gemeentegrenzen bieden Stichting Cultura De Ronde Venen en
Ab-Art een uitgelezen gelegenheid
om een grootscheeps evenement

te organiseren waarbij de forten
en hun omgeving centraal staan.
Nog niet eerder is er een dergelijk
grootschalig project opgezet waarin
cultuurhistorie, podiumkunsten en
educatie samenkomen.
Heb je zelf een tip? Laat het Roy
weten!
Heeft jouw toneelvereniging,
zangkoor of band een voorstelling
in petto? Of ga je zelf iets zingen
of dansen? Stuur dan een mailtje
naar: radio@cultura-drv.nl
Dan komt jouw tip ook voorbij. Of
nog leuker: misschien ben jezelf
wel op MidPointFM te horen en
kun je iedereen vertellen waarom
ze juist naar jóúw voorstelling
moeten komen!
Cultura-dio is te horen op zaterdagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur
en op zondagmiddag, in de herhaling, tussen 12.00 en 14.00 uur.

gasten voor een optreden (geld
ophalen!) van Obama. Als t geen
grap is: morgen verslag!'
Een mooie voorbereiding op
4-8-'61.
“Jazeker. Ik wilde graag nog een
keer in mijn eentje naar Amerika.
Ik ging er heen om te schrijven en
omdat de voorstelling voor een deel
over Obama gaat was Chicago de
perfecte uitvalsbasis. Chicago is helemaal Obama-town. Ik dacht daar
sporen aan te treffen, maar het was
veel meer dan dat. Hij bleek ook
fundraising avonden (verkiezingsbijeenkomsten, red.) te houden. Tijdens de laatste bijeenkomst ben ik
daar geweest, dat gebruik ik in de
voorstelling. Het was vrij spectaculair en erg leuk om mee te maken.
Ik heb ook gefilmd en stond er echt
als een toerist tussen. Bij het han-

den schudden aan
het einde stond
ik een meter of
tien van hem
vandaan.”

vervolg van voorpagina

deelnemers zich inschrijven bij
nachtvanneptunus@gmail.com,
of bij Jachthaven Winkeloord of
Jachthaven Oldenburger. Deelname
is gratis. Inschrijven is mogelijk
tot morgenmiddag, zaterdag 3
september om 16.00 uur. Nog een
voorwaarde voor het meevaren is,
dat de gewone navigatieverlichting
gevoerd moet worden. Het BPR is
van kracht, en de aanwijzingen van
de organisatie en politie, handhaving moeten worden opgevolgd.

In de weide omgeving is dan ook
geen stroomaggregaat meer te
huur, aangezien de meeste mensen
hun boot met dusdanig veel lampjes
verlichten dat een 220 volt stroom
aggregaat nodig is. Velen bedenken
ieder jaar opnieuw weer een thema
wat zij d.m.v. lampjes uit beelden.
Ook dit jaar is er weer een wedstrijd en worden er prijzen uitgereikt aan de winnende deelnemers. Voorwaarde is wel dat de

Zijn er plannen
voor een nieuwe
oudejaarsconference, als opvolger van Gedoog,
hoop & liefde
uit 2010?
“Voor 2012 zijn
die er zeker. De
VARA en ik zijn hierover in gesprek.
Dit jaar doet Youp van ’t Hek de
oudejaarsconference bij de VARA.”
Erik van Muiswinkel is de komende
tijd veelvuldig in onze regio te zien.
Op 22 september in Theater Het

Boeken aan huis gebracht

De bieb komt naar u toe!
De Bibliotheek is er voor iedereen. Maar misschien kunt u niet zo gemakkelijk naar de Bibliotheek komen, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been
bent? Dan komt de Bibliotheek naar u.
Het werkt als volgt: een medewerker van de Bibliotheek komt bij
u op bezoek voor een kennismakingsgesprek. U kunt dan vertellen
welke boeken u het liefst leest. De
medewerker zoekt vervolgens voor
u boeken bij elkaar en brengt deze
regelmatig bij u aan huis.
Uitgebreide collectie
Via Boeken aan huis kunt u boeken
lenen. Historische en familieromans,
avonturenromans, detectives, moderne literatuur, boeken over uw eigen

streek en reisverhalen. Ook kunt u
tijdschriften, muziek en films lenen.
Voor wie moeite heeft met kleine
lettertjes zijn er boeken in grote
letter. Ook handig zijn luisterboeken;
boeken op cd die aan u worden voorgelezen, soms door de auteur zelf.
Wat kost Boeken aan Huis?
Om gebruik te kunnen maken van
Boeken aan huis heeft u alleen een
standaard-abonnement nodig van de
Bibliotheek. Daarnaast zijn er geen
extra kosten aan verbonden. Een

Klooster in Woerden, 23 september
in Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen en 24 september in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. En
op 21 maart 2012 in Schouwburg
Amstelveen. Meer informatie via:

www.bunkertheaterzaken.nl
foto suzan van de roemer

Toeschouwers kunnen, om de verlichtte boten goed te kunnen zien,
het beste gaan kijken bij eiland 4,5
of bij eiland 1 of 2.
De organisatie wenst iedereen een
behouden Neptunusvaart toe. Voor
verdere Informatie kunt u contact
opnemen met H. Griffioen, tel.
0294-284819 of
nachtvanneptunus@gmail.com.

standaard-abonnement kost 40 euro
per jaar.
Waar kan ik mij aanmelden?
Wilt u een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek? Dan kunt
u bellen, mailen of schrijven naar
de Bibliotheek in de plaats waar u
woont. Op onze website vindt u alle
adressen: www.bibliotheekavv.nl.
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Een weekend vol cross spektakel

Knutselclub ‘Kinderen helpen Kinderen’ begint weer

Zevenhoven On Wheels

Van september tot april kunnen
kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar,
elke woensdagmiddag, behalve in
de schoolvakanties van 13.30 uur
tot 15.00 uur weer knutselen bij
knutselclub ‘Kinderen helpen Kinderen’. De kinderen knutselen niet
alleen voor zichzelf, maar ook voor
het Liliane Fonds, dat gehandicapte
kinderen in de derde wereld helpt.
Vorig seizoen heeft de knutselclub
2.500 euro over kunnen maken aan
het Liliane Fonds. In de knutselruimte aan de Schepenenstraat 9
hangen de nieuwe sponsorbladen
van kinderen, waar we in het nieuwe seizoen voor gaan knutselen.
De contributie bedraagt 10 euro
per maand. De club werkt verder
zonder subsidie. Wat de kinderen
maken wordt verkocht op diverse
markten. Ook in de knutselruimte
kunnen de gemaakte spullen o.a.
kettingen, bloempotten, bloknootjes,
kaarten e.d .worden gekocht. Bij de
servicepunten in Vinkeveen, Wilnis
en Mijdrecht en bij de Rabobank
in Vinkeveen staan kaartenmolens
met zelfgemaakte kaarten. Joke
Homan, Daalder 2 in Mijdrecht (tel:
0297 215001) verhuurt bridgekoffertjes, waarvan de opbrengst ook

Van vrijdag 16 september tot en met zondag 18 september denderen
de cross motoren en auto’s weer over het circuit aan de Achterweg in
Zevenhoven. Voor de vijfde keer vindt daar het cross spektakel ‘Zevenhoven On Wheels’ plaats. De wedstrijden worden omlijst door een aantrekkelijk muziekprogramma. En er is ook voor de kinderen van alles
te beleven zodat het een weekend wordt waar je met het hele gezin
naar toe kunt, zegt Ashley Maliekhadien, een van de organisatoren van
het evenement.
door piet van buul

naar het Liliane Fonds gaat.
In september is in de vitrine in de
bibliotheek in Mijdrecht werk van
de knutselclub te zien.
Elke woensdagavond van 20.00 uur
tot 22.00 uur komen de volwassenen bij elkaar om te knutselen en
voor te bereiden voor de woensdagmiddag.
Wij zoeken nog enthousiaste, creatieve volwassenen om de kinderen
op woensdag middag te helpen bij
het knutselen. Mensen die willen

Kiala afhaalpunt bij Boekhandel Sprey
Boekhandel Sprey in Abcoude is
een Kiala afhaalpunt geworden. Dat
betekent dat mensen die op internet
kopen, hun pakket makkelijk en snel
in de boekwinkel
kunnen ophalen en
eventueel retour
kunnen sturen.
Via internet
kopen is makkelijk, maar niet
iedereen is thuis
als de postbode het
pakket komt afleveren. Het Kiala
afhaalpunt is dan een
oplossing. Boekhandel Sprey heeft
ruime openingstijden en daar kan

het pakket worden opgehaald. Moet
het pakket retour, dan kan dat ook
via de winkel. Kiala levert pakketten
voor winkels als Hunkemuller, H&M,
Nespresso en vele
andere internetbedrijven.
Bij boekhandel
Sprey kan ook
een pakket naar
een ander Kiala
worden verstuurd,
tegen een vast laag
tarief van € 4,00.
De verzending is online te regelen en de
ontvanger kan zelf bepalen op welk
punt hij het pakket wil afhalen.

schminken voor het goede doel bij
verschillende activiteiten, die de
website up-to-date willen houden,
die workshops willen geven, die willen helpen bij verkopen of afzetmogelijkheden van onze spullen weten.
enz. enz.
Meer info? E-mail: kinderenhelpenkinderen@casema.nl, of

www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl
Voor informatie over het Liliane
Fonds www.lilianefonds.nl.

MEEbus in Mijdrecht
De MEEbus staat woensdag
7 september van 10.00 tot
12.00 uur op het Burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht.
Iedereen met een beperking,
handicap of chronische ziekte
kan in de MEEbus terecht voor
informatie en advies.
Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE,
dicht bij u in de buurt.
U kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie,
vrije tijdsbesteding, wonen of
dagbesteding.

Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen zoekt nieuwe redders
Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen is op zoek naar nieuwe leden.
Iedereen die zijn A en B diploma
heeft kan opgeleid worden tot Redder, of je nu jong of oud bent.
De lessen worden op de woensdagavond vanaf 19:00 uur in het Veenweidebad in Mijdrecht gegeven.
Er wordt les gegeven in de diploma’s Junior Redder, Zwemmend
Redder en Life Saver. Ook is er
de mogelijkheid om alleen aan je
conditie te werken. Om een goede
redder te worden zijn een goede
zwemvaardigheid, conditie en het
kennen van gevaren van groot
belang. Tijdens de lessen wordt
gewerkt aan slagverbetering en
afstand zwemmen, zowel met als
zonder kleding. Ben je bezig met
je diploma Life Saver dan kun je je
ook inzetten tijdens bewakingen bij
de Reddingsbrigade op de Vinkeveense Plassen tijdens weekendbewakingen of bij evenementen.
Onder begeleiding word je bekend
gemaakt met de werkzaamheden
van de Reddingsbrigade. Ook wordt

er op de afdeling Varend Redden
opleiding gegeven in de diplomalijn
van Varend Redden.
Reddingsbrigade Vinkeveense
Plassen is onderdeel van Zwemvereniging De Ronde Venen waar op
de zaterdagochtend bij de afdeling
Diploma Zwemmen door jongste
leerlingen lessen gevolgd kunnen
worden voor het Zwem-ABC. Hierna kan er worden doorgestroomd
naar de zwemvaardigheidsdiploma’s

voor conditiezwemmen, balvaardigheid, survivalzwemmen en plankspringen.
Ben je geïnteresseerd en wil je
meer weten kijk dan op www.zdrv.nl.
Wil je een keer vrijblijvend mee
komen zwemmen op de woensdagavond neem dan contact op met
Hans Verburg via zr@zdrv.nl of te.
0297-286050.

‘Zevenhoven On Wheels’ begon vijf
jaar geleden als een evenement
voor motorcrossers. Ashley Maleikhadien van Penelope Events
in Nieuwveen was betrokken bij
de organisatie van tal van evenementen in de regio waaronder
het jaarlijkse Blokland feest. “Op
een gegeven moment ontstond de
behoefte om weer eens wat nieuws
op te zetten,”vertelt Ashley. “Ik
kwam in contact met Marianne
Hebbink, die voorstelde om met
Marco van der Hulst te gaan praten. Gedrieën kwamen we op het
idee om een jaarlijkse motorcross
te gaan organiseren. Er is hier in
de regio geen echte cross baan. We
kregen de gelegenheid om op het
terrein van Marco in Zevenhoven
een tijdelijke baan aan te laten leggen. Dat was de start van ‘Zevenhoven On Wheels’. Inmiddels is er
drie jaar geleden ook de autocross
bijgekomen en is het evenement
uitgegroeid tot een festijn dat een
heel weekend duurt. De belangstelling bij de coureurs neemt steeds
meer toe. We zitten met het aantal
deelnemers inmiddels al rond de
vijfhonderd.”
Het programma
Het programma is in twee delen
opgebouwd. Op de zaterdag ligt het
accent op de autocross. Ashley: “Er
is dan een uitgebreid programma
met veel verschillende categorieën.
We hebben standaard klassen tot
1600cc en tot 2000cc. Er zijn
wedstrijden voor de Kevers en
voor de Sprinters. Bij die laatsten
gaat het vooral om snelheid. Heel
spectaculair zijn de Bangers. De
naam zegt het al, hier kijkt men
niet op een deukje meer of minder.
De dag wordt afgesloten met een
afvalrace waar alle categorieën
aan mee kunnen doen. Dat is altijd
heel spectaculair. Tijdens de pauzes
zullen de brommercross wedstrijden
plaatsvinden. Daarnaast komen dan
ook de quads in de baan en speciaal
voor de kleintjes zijn er wedstrijden
op de kleine 50cc motoren.”
Op zondag zijn de motorcrossers
aan de beurt. “Zij rijden in een
zestal verschillende klassen,”zegt
Ashley. “Ook op zondag zijn er
wedstrijden voor de quads in verschillende klassen. De echte motor
en autosportliefhebbers kunnen
dus het hele weekend hun hart
ophalen. Maar ook voor de minder
ingewijden is het zeker de moeite
de waard om naar Zevenhoven te
komen. Er is zoveel te beleven en
we hebben daarnaast een heel leuk
en gevarieerd programma opgezet zodat men zich geen moment
hoeft te vervelen. Zelfs voor de
allerkleinsten is er een speelplek
ingericht, zodat de pappa’s en de
mamma’s naar de wedstrijden kun-

foto patrick hesse

nen gaan kijken.”
Feestelijk programma
Het driedaagse sportevenement in
Zevenhoven wordt opgeluisterd met
een muziekprogramma met een
keur aan artiesten. “Op vrijdagavond starten we met optredens
van de Hucksters, The Rattle Snake
Shake en Helemaal Top,”meldt
Ashley trots. “Bij Helemaal Top,
een covertrio met aansprekende
nummers, gaat het dak eraf. Op
zaterdag zijn het ‘Plork en de Aannemers’ en BZB die voor het nodige
spektakel zullen zorgen.”
Heel spectaculair belooft ook de
Crazy Race op zondag te worden.
Voor deze race worden speciaal
voortuigen in elkaar geknutseld.
“Je staat elk jaar weer verbaasd
van de creativiteit die er dan wordt
getoond.”
De drie organisatoren, Ashley,
Marianne en Marco zullen er ook
dit jaar weer alles aan doen om er
een plezierig, en ook veilig evenement van te maken. Ze weten
zich gesteund door een grote groep
vrijwilligers die alles in goede
banen leiden. “We proberen het ook
voor de bezoekers zo toegankelijk
mogelijk te maken. Er is dit jaar
een derde parkeerterrein bij gekomen. Er is voldoende catering en er
zijn volop sanitaire voorzieningen.
Een aparte tent voor de kinderen
met tal van kinderspelen. Vorig jaar
was het slecht weer en toen hadden
we toch nog tussen de zeven en
achtduizend bezoekers. Wanneer de
weergoden een beetje meewerken
kunnen dat er dit jaar wel meer dan
achtduizend worden,”stelt Ashley
hoopvol vast.
Meer informatie is te vinden op
internet www.zevenhovenonwheels.nl.
Op vrijdagavond is het terrein aan
de Achterweg in Zevenhoven open
voor het muziekfestijn. Op zaterdag
en zondag kan men al vanaf tien
uur 's ochtends terecht.
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Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Abel en Betty
Altijd erg geïnteresseerd in gedragingen van dieren, kreeg ik ooit
eens een onderzoeksrapport in handen waarbij ik al lezende alleen
maar Fabeltjeskrantbeelden bleef zien. Ik zag dit koppel al voor me
met een gereedschapsgordel om het middel en een hamer en spijker
in elke vleugel. De vergelijking met Ed en Willem Bever was snel
gemaakt.
Tot nu toe werd gedacht dat alleen
de mens in staat was om gereedschappen van enige complexiteit te
maken. Het is algemeen bekend dat
de chimpansee, onze meest naaste
verwant, gebruik maakt van stenen
om bijvoorbeeld noten kapot te
slaan of stokken om naar mieren
te vissen of voedsel naar zich toe
te harken maar meer complexere
gereedschappen maken lukt hem
niet. Daarin wordt hij overtroffen
door Betty, een Nieuw-Caledonische
kraai.
Uit onderzoek is gebleken dat
Nieuw-Caledonische kraaien diverse soorten gereedschap gebruiken
om prooien uit onbereikbare plekken te hengelen. Ze gebruiken daarbij vooral haakvormige voorwerpen
en die haakvormige voorwerpen
maken ze zelf. Ze hebben hiervoor
drie standaarddesigns. Ze kunnen
een haak maken door een tak met
een zijtak zo door te knabbelen dat
de zijtak een steel vormt met een
restje van de grotere tak als haak.
Een andere manier is om van een
gedoornd blad alles af te knabbelen
behalve de stevige middennerf en
één van de doorns aan het uiteinde
te laten zitten. Maar de knapste is
wel een trapvormige van weerhaken voorzien stukje gereedschap
gemaakt van het blad van een palm
genaamd ‘Panadus’. Dit langwerpige gereedschap, dat naar het
einde toe trapsgewijs steeds smaller
wordt, is door die trapstructuur zeer
sterk en kan door het smalle uiteinde toch in nauwe spleten worden
gestoken. De weerhaakjes houden
de prooi goed vast waardoor de
kraai deze naar zich toe kan halen.
Dit onderzoek heeft andere onderzoekers ertoe aangezet verder
onderzoek naar dit fenomeen te
plegen. Zij hebben twee wilde
Nieuw-Caledonische kraaien gevangen, Abel en Betty. Ze hebben Abel
en Betty een emmertje met voedsel
voorgezet met daaraan een hengsel
in een plastic buis in een waterbad.
Abel en Betty kregen vervolgens
de keuze tussen een rechte stok
en een stok met een haak aan het

uiteinde. Nadat Abel en Betty de
buis met de emmer bestudeerd hadden, kozen ze voor het gereedschap
met de haak en haalden daarmee
feilloos het emmertje uit de buis.
Overtuigend bewijs voor het feit dat
meneer en mevrouw Kraai precies
weten welk gereedschap ze nodig
hebben.
De eerste keer dat Betty zelf een
haak maakte, was toen Abel de
voorgemaakte haak had gestolen.
De onderzoekers hadden Betty
achtergelaten met een recht stuk
ijzerdraad. Eerst probeerde ze
hiermee de emmer uit de buis te
halen maar dat lukte niet. Maar
toen stak ze opeens het uiteinde
van de draad in de tape die om de
buis heen gewikkeld zat, liep om de
buis heen waardoor zich een haak
vormde. Vervolgens viste ze zonder
problemen met de haak de emmer
uit de buis. Om te kijken of dit
geen toevalstreffer was herhaalden
de onderzoekers het experiment
meerdere keren waarbij ze Abel en
Betty telkens alleen rechte stukken
ijzerdraad gaven. Betty boog deze
draad keer op keer tot een prachtige haak.
Dit alles is des te verbluffender
wanneer je beseft dat Betty in de
natuur nooit iets dergelijks heeft
kunnen doen want daar is nu eenmaal geen materiaal te vinden met
de buigbare eigenschappen van ijzerdraad. Ook mogen we aannemen
dat zij nooit eerder met ijzerdraad
in aanraking is geweest waardoor
zij de buigzame eigenschappen van
dit materiaal niet kon kennen. Volgens de onderzoekers moet de vogel
dus ter plekke hebben bedacht dat
ze het materiaal kon buigen, dat ze
er dus een haak mee kon vormen en
hoe ze dat moest doen. Abel deelde
Betty's vindingrijkheid overigens
niet. Hij had een andere tactiek:
toekijken hoe Betty de draad boog
en de emmer opviste... om de emmer vervolgens van haar te stelen...
En met dit alles zet de evolutieleer
de Fabeltjeskrant ineens in een heel
ander daglicht…

www.degroenevenen.eu

Mondriaankwartet met uniek openluchtconcert
bij Molen Delphine!
Op zondagavond 4 september vindt
een uniek openluchtconcert plaats
bij Molen Delphine in Abcoude:
het Mondriaan Kwartet met Guus
Janssen speelt Red, Yellow en Boogie
Woogie, een muzikale hommage aan
kunstenaar Piet Mondriaan. Tijdens
het concert zijn er filmprojecties te
zien van het wereldberoemde werk
van Piet Mondriaan. Ervaar wat
Mondriaan inspireerde als hij op de
fiets vanuit Amsterdam, deze plek
bezocht en schilderde! Molen Delphine, Gein Zuid nummer 14 Abcoude.
Aanvang 20.30 uur, entree € 12,50.
Neem zelf zitkleedje, kussentje of
stoeltje mee en eventueel warme kleding en geniet van muziek, van beeld
en van de prachtige locatie!
Parkeergelegenheid is aanwezig,
kom zo mogelijk op de fiets.
Het is ook mogelijk om het concert
te bezoeken in combinatie met een
heerlijk drie gangen diner/buffet
met seizoensingrediënten, dat wordt
geserveerd van 18.00-19.30 uur

bij Anna Haen, Gein Zuid 23a in
Abcoude (bij slecht weer wordt hier
ook et concert gehouden). Prijs: 45
euro, incl. concertkaartje. Schrijf u in
via info@molendelphine.nl of info@
annahaen.nl. Bijzonderheden over
programma en menu e.d. op
www.molendelphine.nl en

www.annahaen.nl.

Hagen
Er valt veel te kiezen als je een
mooie haag in de tuin wilt. Groenblijvend of bladverliezend, bloeiend
en/of geurend, ondoordringbaar of
een meer open structuur, hoog of
laag. Laat je keuze afhangen van
het doel van de haag. Vaak is dit
erfafscheiding en privacy maar een
haag kan ook uitstekend als windbreker of als omkadering van een
perk dienen. In een tuinontwerp
zijn hagen en haagblokken tevens
een prima manier om bijvoorbeeld
een zichtlijn, de breedte of lengte
te benadrukken. November is een
goede tijd om een haag te planten,
dus oriënteer je nu alvast.
Groenblijvende zoals bv. Taxus,
Buxus, Ligustrum, Elaeagnus of
Ilexsoorten of bladverliezende zoals
de Acer campestre (Spaanse Aak/
Veldesdoorn) of de Carpinus betulus
(haagbeuk). Deze laatste wordt
veel verward met de beukhaag. Het
belangrijkste verschil tussen deze

Mijdrecht

Alpha-curses bij
De Weg
Maak vrijblijvend kennis met het
Christelijk geloof. Op 8 september
start de nieuwe Alpha-cursus om
18.45 uur. Evangelische gemeente
De Weg, Industrieweg 38 F in
Mijdrecht. We beginnen om 19.00
uur met een maaltijd. De cursus is
gratis.
Meer info: www.deweg.net of bel:
0297-281404.

Regio

Qbuzz nieuwe
vervoerder regio
Utrecht

Nieuwe zangroep 8VOICES doet mee aan
Groene Hart Matinee
Vorig jaar hebben acht enthousiaste
zangliefhebbers hun stemmen bij
elkaar gebracht om de nieuwe groep
8Voices te vormen. Corrie Otto
(sopraan), Gerard Otto (tenor), Nel
Appeldoorn en Elly de Winter (alt)
uit Alphen aan de Rijn, Willem (bas)
en Petra (sopraan) van der Vaart en
Anton Teunissen (tenor) uit Mijdrecht en Geert Teunissen (bas) uit
Maarssen. Alle deelnemers hebben
al jarenlange zangervaring in koren,
maar willen met 8Voices in kleiner
verband een heel eigen repertoire
gaan opbouwen. Op zondag 4 september doet 8Voices mee aan het Groene
Hart Matinee in de Adrianuskerk te
Langeraar.
Dit belooft een echte muzikale
happening te worden. Samen met
blazers van het fanfareorkest Arti et
Religioni uit Langeraar en de koren
Mispage uit Nieuwveen, Pur Sang
uit Leiderdorp en Con Amore uit
Aalsmeer wordt een zeer afwis-

Kort Nieuws

selende programma aangeboden
tijdens een 'inloopmatinee' d.w.z.
de koren treden afwisselend op en
tijdens de wisselingen kan publiek
in- en uitlopen. Een nieuwe aanpak in
de prachtige oude kerk St. Adrianus
te Langeraar, die haar deuren voor
dit culturele evenement het 'Groene
Hart Matinee' opent om 13:30 uur.
De entree voor dit Groene Hart Matinee is gratis. Wel zal bij de uitgang
om een vrijwillige bijdrage worden
gevraagd. 4 september dus, tussen
13:30 en 16:30 uur; Groene Hart
Matinee 2011 in de Adrianuskerk te
Langeraar. Zie ook www.groenehartmatinee.nl en www.8voices.nl

beiden is dat de zojuist genoemde
haagbeuk dus zijn blad verliest terwijl
het blad van de beukhaag oftewel
Fagus sylvatica niet bladverliezend
maar ook niet echt groenblijvend is.
Het blad verkleurt mooi bruin maar
valt er niet af, dit gebeurt pas als het
jonge blad verschijnt. Zo heb je dus
geen kale haag maar wel een echte
seizoensbeleving.
Voor een lage haag is al jaren Buxus
favoriet. Er zijn prima alternatieven
zoals de schijnhulst (Osmanthus
burkwoodii) die in het voorjaar bloeit
en net als de Buxus in de winter
groen blijft, of de struikkamperfoelie
(Lonicera nitida) en de Kardinaalsmuts (Euonymus). Van lavendel kan
ook een mooi geurend haagje worden
gemaakt. Genoeg te kiezen.
Regelmatig snoeien zorgt voor een
mooie stevige en volle haag. De eerste snoei van het jaar gebeurt vanaf
15 mei (ijsheiligen) tot eind juni. Voor
de tweede snoei is september een
prima tijd. De groei is er nu wel uit

Qbuzz gaat vanaf eind 2012 het
openbaar vervoer uitvoeren in
de regio Utrecht. Bestuur Regio
Utrecht (BRU) heeft dat besloten.
De keuze op Qbuzz viel omdat
het bedrijf qua prijs en kwaliteit
goed uit de bus komt. Het bedrijf
gaat vanaf 9 december 2012
rijden. Ook de huidige vervoerder
Connexxion dong mee naar de
aanbesteding. Het contract met
hen is met een jaar verlengd omdat de oorspronkelijke startdatum
van de nieuwe termijn niet meer
haalbaar is. Eerder werden de
inschrijvingen van Qbuzz en Connexxion ongeldig verklaard omdat
ze in strijd waren met de eisen die
BRU stelt. Connexxion heeft nog
wel de mogelijkheid bezwaar aan
te tekenen tegen het besluit.

en zo blijft de haag dus ook in de
winter mooi in vorm. Taxus heeft
aan één keer snoeien tussen juli
en september wel voldoende. Een
aantal tips:
Gebruik schoon en scherp snoeigereedschap zo voorkom je rafelige
wonden (op de plant) en het overbrengen van schimmels en ziekten
(ook op de plant). Span een draad
om er zeker van te zijn dat de haag
ook echt recht wordt. Snoei op een
bewolkte dag en niet in de volle
zon, zo zorg je ervoor dat de het
blad niet uitdroogt en/of verkleurt.
Houd de onderkant iets breder dan
de bovenkant (tapse vorm) dan
schijnt de zon op de hele haag.
Let op veiligheid! Hang het snoer
van een elektrische snoeischaar
over de schouder en laat geen
gereedschap slingeren. Veel groen
en tuinplezier!
Hilda Visser

www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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S p e c i a l e b i j l a g e b i j D e G ro e n e Ve n e n

Het goede doel:
A Sister’s Hope

Welkom!
Wat ooit begon
als een initiatief
van de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis,
om geld bijeen te
brengen voor het
goede doel door
middel van een
leuk en lokaal evenement, is nu aan de
zesde editie toe: de Culinaire Venen.

Dit jaar is A Sister’s Hope het
goede doel, waaraan van elk verkocht drankje en hapje een vast
bedrag wordt gedoneerd.

Om geld voor
onderzoek naar
borstkanker
in te zamelen,
wordt op 8
en 9 oktober
a.s. een
groots evenement georganiseerd, A
Sister’s Hope 60K-Walk; een tweedaagse wandeling van 60 kilometer.
Aan de route wordt gewerkt, maar
de wandeling gaat naar Amsterdam.
De route is geschikt voor alle wandelaars, ook voor Nordic Walkers.
Eén ding staat vast, het wordt een
prachtige wandeling! De wandelaars
en de vrijwilligers die deelnemen
aan dit evenement hebben gekozen
voor een actieve rol in de strijd
tegen borstkanker.
De uitdagingen
Voor de deelnemers is dit een uitdagend evenement op twee manieren:
1) voor 60km moet je echt trainen
2) het is een uitdaging om €1.500,bij elkaar te krijgen.
De Mijdrechtse Marianne Verschoor
is één van de deelnemers aan deze
loop. Zij zal op 10 september aanwezig zijn voor A Sister’s Hope. Samen
met oud-atlete Olga Commandeur,
ambassadeur van A Sister’s Hope,
neemt zij 's avonds een symbolische
cheque in ontvangst.

Met hulp van de gemeente De Ronde
Venen en lokale ondernemers als John
den Hollander (Event Station), Peter
Homan (Homan Elektrotechniek) en
Frans Schreurs (Rendez Vous) is een
evenement ontstaan, dat voor onze
gemeente uniek is.

Kom proeven op zaterdag 10 september
Volgende week zaterdag 10 september vindt op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de zesde achtereenvolgende keer het culinaire evenement Culinaire Venen plaats. Opnieuw zullen tien restaurant- en horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving de bezoekers een gastronomische proeverij voorschotelen in de vorm
van kleine hapjes, gerechtjes, wijnen en champagnes.
De participanten vormen dit jaar
een gevarieerde mix van deelnemers van 'het eerste uur' en nieuwkomers. Dit jaar kan men paviljoens
verwachten van B&D Catering
Hospitality Support, Boven Water,
Brasserie De Waard, Corfu, II
Gusto, Le Virage, Lust!, Prinselijk
Proeven, RendezVous en s'Anders.
Ook IJssalon Opera uit Mijdrecht is
aanwezig.
In plaats van de consumptiebonnen
van de voorgaande jaren, kopen
bezoekers van het evenement dit
jaar Rabomuntjes, om te betalen
voor hapjes en drankjes. Van elk

‘Eet Smakelijk’ van oproep Llink.
In deze bijlage leest u er alles over.

verkocht hapje en drankje gaat een
deel naar het goede doel.
Wie wint de Culinaire Nol?
Jaarlijks wordt de ‘Culinaire Nol’
uitgereikt, een eerbetoon aan de
overleden Mijdrechtse restauranthouder Nol Vermeulen, voor het
bedrijf dat zich tijdens de Culinaire
Venen het best presenteert. In
2010 ging de onderscheiding naar
Eet- en drinkgelegenheid Rendez
Vous uit Mijdrecht. Het wordt dit
jaar extra spannend, want de jury
wordt dit jaar geassisteerd door de
bekende TV-kok Leon Mazairac,
o.a. bekend van het TV-programma

Passend entertainment
Ook dit jaar vormt passend entertainment een sfeerverhogend
element. Zo staan o.a. Heavy
Hoempa (verrassende uitvoeringen
van bekende rocknummers) en
zangeres/actrice Sandy Kandau
geprogrammeerd. Acht Mijdrechtse
ondernemers verzorgen bovendien
een modieus intermezzo: Bonne
Nuit, El Fuego, Hans Winter Brillen, Prego Mannenmode, Swaab
Juweliers, babySUITE, Backstage
Hairfashion en Ciao Bella.

Elk jaar werd het feest professioneler en werden kleine verbeteringen
doorgevoerd. Dit jaar zal er een tweede
kassa komen aan de andere kant van
het plein en zullen de gedenktekens
waardig afgedekt worden door houten
bekistingen. Ook wordt er dit jaar een
voorzichtige stap gemaakt in het recyclen van het gebruikte plastic.
Het evenement wordt ondersteund
door zeer veel lokale ondernemers,
zonder wie dit evenement niet mogelijk
is. Een speciaal woord van dank aan
de sponsors is dan ook zeker op zijn
plaats.
Op veler verzoek hebben we de horeca
gevraagd om de hapjes wat goedkoper
te maken, zodat u van meerdere kleine
hapjes kunt genieten. De hapjes en
drankjes zullen dit jaar betaald kunnen
worden met ‘Rabomuntjes’. Van elk
verkocht muntje gaat 50 cent naar
de Stichting A Sister's Hope. Reden
te meer om langs te komen op het
Raadhuisplein.
De afgelopen drie jaar verzorgde Lutz
Fashion een wervelende modeshow. Dit
jaar is het stokje overgenomen door
een achttal lokale modeondernemers
die u samen in ruim een half uurtje
hun (kinder)kleding, lingerie, brillen,
schoenen en juwelen zullen tonen.
Alle verdere bijzonderheden over de
Culinaire Venen leest u in deze speciale
krant, die ons is aangeboden door de
De Groene Venen.
Ik hoop van harte u te ontmoeten op dit
gastronomische evenement. Het wordt
weer een groot(s) en gezellig feest.
Jan Driessen
Stichting Culinaire Venen

16		

DEDE
CULINAIRE
GROENE VENEN

Kom proeven!
Restaurant Corfu - Mijdrecht

Boven Water - Vinkeveen

s'Anders et

en & drinken

-Vinkeveen

ijdrecht

Il Gusto - M

Restaura

nt Lust!

B&D Catering

Brasserie De W

aard - Wilnis

- Mijdrec

ht

- Mijdrecht

Dit zijn de deelnemers aan de Culinaire Venen 2011.
U bent van harte uitgenodigd om bij hen te komen
proeven van de gerechtjes en drankjes die zij u
voorschotelen. Behalve culinair genieten is er ook
een goedgevuld entertainmentprogramma.
Hieronder treft u alle details.

ijdrecht

Rendez Vous - M

Tot ziens op 10 september!

Programma
Prinselijk

recht
Proeven - Mijd

Presentatie Hans van Veen
13:00 uur
15:00 uur

Aanvang evenement
Officiële opening door Hans van Veen,
Burgemeester Marianne Burgman van De Ronde
Venen, Leon Mazairac en winnaar Culinaire Nol 		
2010 (Rendez Vous)

15:05 uur

Start Heavy Hoempa (tot 17:00 uur)

15:30 uur
16:30 uur
17:30 uur

Justin (ballonnen goochelaar)

17:50 uur

18:00 uur
19:00 uur
20:00 uur

Uitreiking Culinaire Nol 2011
door Hans van Veen en jury

Peter Vogel (table-magic)

18:40 uur

Hans interviewt Marianne Verschoor over het 		
goede doel A Sisters Hope

18:45 uur

Modeshow door 8 ondernemers uit Mijdrecht

19:30 uur

Grieks half uurtje

20:30 uur

Sandy Kandau

22:00 uur

Uitreiking cheque aan A Sister's Hope
door president van de Lionsclub

22:15 uur

Charming, Proud and Gorgeous

23:00 uur

Einde Culinaire Venen 2011

Kom genieten!

Restaurant L

e Virage - Mij

drecht
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Jaarlijks eerbetoon aan overleden Mijdrechtse meesterkok Nol Vermeulen

Wie wint dit jaar de Culinaire Nol?
Sinds 2007 wordt elk jaar de
‘Culinaire Nol' uitgereikt aan het
deelnemende restaurant dat zich
het best presenteert tijdens de
Culinaire Venen.
De onderscheiding is een eerbetoon
aan Nol Vermeulen, eigenaar van het
voormalige restaurant Monfaucon in
Mijdrecht. Toen hij om gezondheidsredenen in 2007 zijn lange carrière
in de gastronomie moest beëindigen,
besloten de deelnemende restaurants
aan de Culinaire Venen een wisseltrofee aan hem op te dragen. In 2007
ging de onderscheiding naar Restaurant Boven Water en in 2008 naar het
team van Meesters. Beide onderscheidingen konden nog worden uitgereikt
door Nol zelf. Kort na de Culinaire
Venen 2008 is Nol overleden. Er
is geen betere manier om hem te

Frans Schreurs won vorig jaar met zijn team van Rendez Vous de trofee.
herdenken en te eren dan door zijn
award te blijven koesteren. En dat is
gebeurd. In 2009 sleepte het team
van Le Virage de inmiddels felbegeerde trofee in de wacht, en vorig jaar

ging het koperen steelpannetje naar
Rendez Vous. Op 10 september zal
een deskundige jury alle deelnemers
beoordelen en bepalen wie de Culinaire Nol 2011 verdient!

Acht Mijdrechtse ondernemers presenteren modieus intermezzo

Catwalk op de Culinaire Venen
Al enkele jaren is het een goede gewoonte om bezoekers van de Culinaire Venen te trakteren op een
modieus intermezzo. Dit jaar hebben acht Mijdrechtse ondernemers de handen ineen geslagen om u een
voorproefje te brengen van de nieuwe wintercollectie.
“De leukste winkels van Mijdrecht hebben hun schouders eronder gezet,” lacht Lillian van der Schaaf van
lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit, één van de initiatiefnemers. Samen met Prego Mannenmode, El Fuego, Hans
Winter Brillen, Ciao Bella, Swaab Juweliers, babySUITE en Backstage Hairfashion, toont een aantal professionele modellen het beste op het gebied van dames- en herenmode, kinder- en babymode, lingerie en nachtkleding,
zwangerschapskleding, brillen en haarstijlen. Een aantal van de deelnemende bedrijven was in december vorig
jaar verantwoordelijk voor het succes van Fashion on Ice, de modeshow op de tijdelijke ijsbaan op het
Raadhuisplein. “Ik mag toch hopen dat we nu aangenamer temperaturen hebben om de bezoekers onze
collectie te showen, maar leuk wordt het in elk geval wel!,” aldus Lillian.

Spetterende slot-act:

Charming, Proud
& Gorgeous

Chef-kok Leon Mazairac versterkt dit jaar de jury van de Culinaire
Nol, de onderscheiding voor het restaurantbedrijf dat zich tijdens de
Culinaire Venen het best presenteert. Hij is eigenaar van Restaurant
Podium in Utrecht, heeft een kookschool waar hij workshops geeft en
importeert bijzondere wijnen. Het grote publiek kent hem voornamelijk
van het TV-programma Eet Smakelijk, dat sinds 2007 bij oproep Llink
wordt uitgezonden. Deze zomer heeft hij voor Eet Smakelijk op reis
de lokale keuken van o.a. Suriname, Curaçao en Turkije verkend; op 10
september komt hij de deelnemende bedrijven (mede-)beoordelen.

“Ik wil de ziel van het bedrijf
terugproeven in de gerechten. Ik vind
het belangrijk dat de gerechten die
je maakt ook uitstralen wie je bent
en dat smaken mooi met elkaar in
evenwicht zijn. Zestig procent zit in
de ingrediënten, veertig procent is
techniek. Ik zie wel eens dat chefs
zich te buiten gaan aan allerlei ingewikkelde technieken, wat dan weer
ten koste gaat van de ingrediënten,
en dus de smaak. De kracht zit vaak
in de eenvoud.”
Motown, musical, seventies, van
Aretha Franklin, Destiny's Child,
de Dolly Dots tot ABBA. Zowel in
binnen- als buitenland staat CPG
garant voor een muzikale wervel-

wind. Kippenvel is gegarandeerd
met de loepzuivere stemmen en
ongekende klasse; to be Charming
Proud & Gorgeous!

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis al ruim 30 jaar actief voor het goede doel
De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis zet
zich al ruim 30 jaar actief in om
geld of immateriële hulp te bieden
aan goede doelen. Vanaf het eerste
begin is de Lionsclub MijdrechtWilnis als initiatiefnemer betrokken
geweest bij de Culinaire Venen en
zijn zij verantwoordelijk voor de
keuze van het goede doel; dit jaar
A Sister's Hope. Andere bekende
evenementen waar de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis actief is, zijn
o.a. de jaarlijkse Haringparty, de
Lenterit, de golfdag en de zeer succesvolle running bridgedrive.

“Je moet de ziel van
het bedrijf terugproeven”

Wat vind je zelf belangrijk als je uit eten
gaat?

De Culinaire Venen 2011 wordt op
spetterende wijze afgesloten door
Charming, Proud & Gorgeous, drie
bruisende diva's die hun naam hebben gegeven aan een internationale
top-act waarvoor geen passend
vergelijkingsmateriaal bestaat.
De groep bestaat uit: Carolina
Dijkhuizen - Charming and beyond;
Peggy Sandaal - Rightious to be
Proud en Gitty Pregers - Gorgeous
by definition.
De diva's hebben alles in huis dat
je van topentertainment verwacht.
Niets is de dames van CPG te gek.

Top-kok Leon Mazairac over de Culinaire Nol:

Maar niet alleen in De Ronde
Venen, maar in heel
Nederland en daarbuiten zijn Lions Clubs
actief. Met bijna 1,3
miljoen leden (waarvan bijna 12.000 in
Nederland, verdeeld
over zo'n 400 clubs) zijn
de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. Allemaal
zetten zij zich in om oplossingen te
vinden voor problemen in de samenleving. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen

voor blinden, het terugdringen
van diabetes, ondersteuning
van scholen, ziekenhuizen
e.d. Nederlandse Lions
zetten zich o.m. in
voor het creëren van
sportmogelijkheden
voor kansarme kinderen, het organiseren en
begeleiden van vakanties voor
zieken en gehandicapten, financiële
ondersteuning van initiatieven als
CliniClowns, de Zonnebloem, Villa
Pardoes, Ronald McDonaldhuizen,
Liliane Fonds enz.

Tien horecabedrijven gaan hun beste
beentje voor zetten; ieder op zijn eigen
manier. Hoe beoordeel je dat?
“Ik ken géén van de deelnemende
bedrijven, dus ik sta er helemaal
blanco in! Ik ga erg letten op het
feit of wat bedrijven neerzetten ook
overeenkomt met wie ze willen zijn.
Het hele plaatje moet kloppen. Het
zal een sportieve strijd worden; ik behandel vakgenoten altijd met respect
en kom niet om iemand de grond in
te boren!”

Het goede doel van De Culinaire Venen is
dit jaar A Sister's Hope, dat geld inzamelt
voor onderzoek naar borstkanker. Vorig
jaar heb je voor het NFK (Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) kookworkshops gegeven voor
kankerpatiënten. Door behandelingen
kunnen zij vaak niet goed eten en lijken
veroordeeld tot de staafmixer. Jij hebt je

daar tegen afgezet.
“Klopt. Samen met de Librije, een
aantal oncologen en diëtisten hebben
we workshops opgezet. Aanvankelijk waren die vooral bedoeld voor
mensen die als gevolg van een behandeling moeilijk konden slikken of
kauwen, maar er bleek een bredere
groep patiënten baat te hebben bij
ons uitgangspunt. We wilden geen
klinische, medische kijk, maar juist
benadrukken wat lekker en gezond
is. Het was een hele uitdaging, maar
tijdens de workshops kwamen er
goede gesprekken met diëtisten tot
stand en hebben de deelnemers veel
lol beleefd. Daar gaat het om: eten
is een feestje en zeker als je minder
eetlust hebt.”

Wat kunnen we dit jaar nog meer van je
verwachten?
“De TV-activiteiten voor Llink zijn
inmiddels beëindigd. Ik vond het leuk
om te doen, maar het is niet echt mijn
ambitie. Voorlopig kan ik mijn tanden
nog zetten in mijn restaurant, de
kookschool en mijn wijnimportbedrijf.
Benieuwd wat jullie trouwens voor
wijnen schenken op de Culinaire Venen. Gaan we die ook beoordelen?”
De vijfkoppige jury bestaat dit jaar
behalve Leon Mazairac uit voorzitter Gerrit Verweij (Het Rechthuis te
Mijdrecht), burgemeester Marianne
Burgman, en vertegenwoordigers
van hoofdsponsors Aquafix en Liquid
Rubber.
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De Culinaire Venen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsors:

adv aquafix 103x63 mm - cv 2010:adv aquafix 103x63 -cv 2010

AFVOERGOTEN
AFSCHEIDERS
AFSLUITERS
BUFFERPUTTEN
DEKSELS
DOMPELPOMPEN
IBA SYSTEMEN
KOLKEN
LAMELLENAFSCHEIDERS
LEIDINGSYSTEMEN PE/PVC
MEETPUTTEN
OLIEAFSCHEIDERS
POMPPUTTEN
PUTRANDEN
REGENWATERSYSTEMEN
ROOSTERS
RIJPLATEN
SEPTIC-TANKS
SLIBVANGPUTTEN
TERUGSLAGKLEPPEN
VETAFSCHEIDERS
VLOERGOTEN RVS
VLOERLUIKEN
VIJVERS
VUILWATERPOMPEN
ZAKPUTTEN

Sponsors:

UW PARTNER BIJ AFWATERINGSPROBLEMEN

Genieweg 20, 3641 RH MIJDRECHT
T 0297 - 26 29 29 | F 0297 - 26 12 72 | www.aquafix.nl

PROEF EN GENIET!
Wij wensen u veel plezier tijdens
de Culinaire Venen!

van der Zwaard optiek

HOGENDOORN

Subsponsors:

Mijdrecht, Provincialeweg 11
Uithoorn, Amsterdamseweg 8

• Aannemingsbedrijf H.M. van Scheppingen • Groep Xtra •
2RJPHUN/RJRVBYHUWLQGG

T 0297 28 13 63
T 0297 56 47 08

WWW.PROFILETYRECENTER.NL



Antenna Uitzendbureau • Autobedrijf Hans Lammers •
Autoschadebedrijf Ve & Ve • Bots’ huisdiervoeders •
Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen B.V. • Holland Novochem •
Intermat Mijdrecht • Meijer den Braber vof • Monarch Nederland B.V.
• MZ Beveliging • Platimex Reclame & Beletteringen •

Bon Appetit!

Reurings Beheer BV • S.C. Johnson Europlant B.V. •
Van Bergen Sports Int. BV • Van Kouwen • Vosselman Buiten •
EHBO Diensten Nederland •

Onze ingredienten:
Order Fulfilment Webshop Diensten  Payment Services
Response Verwerking  Customer Service Support  Laserprinten
Full Colour Digitaal Drukken  Direct Mail  Logistieke Diensten
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Toplicht Verlichting B.V. in Vinkeveen

Een specialist in lampenkappen en kroonluchters
Ongeveer dertig jaar geleden begonnen de ouders van Dave Verbruggen in Vinkeveen met de productie van
lampenkappen. Toen vader in 2002 plotseling overleed, besloten Dave en zijn moeder en broer om het bedrijf voort te zetten en uit te bouwen. Inmiddels is Toplicht Verlichting niet alleen vermaard om de lampenkappen, maar behoren ook de lampen en de kroonluchters tot het brede assortiment. Dave doet zaken met
leveranciers en klanten uit alle delen van de wereld.
Toplicht Verlichting bestaat uit een
productieafdeling en een handelsafdeling. Het bedrijf is specialist
in het vervaardigen van lampenkappen. Voor die kappen worden
frames van staaldraad ingekocht
en die worden vervolgens bekleed.
Dave: “We maken lampenkappen
in vele afmetingen en hebben een
zeer ruime sortering van stoffen
waarmee de kappen bekleed worden. Hier in het bedrijf maken we
vooral de enkele exemplaren of de
lampenkappen die voor een bepaald
project moeten worden gemaakt.
De bekleding van de grote aantallen wordt voornamelijk in thuiswerk
gedaan. Dat doen we liever dan
het uitbesteden naar verre landen.
We kunnen hier in de regio een
beroep doen op thuiswerkers die
om wat voor reden dan ook niet in
de gelegenheid zijn om buitenshuis
te werken. We hebben een groot
aantal mensen die al geruime tijd
voor ons werken. Maar uiteraard is
er ook wel enig verloop. We zijn dus
altijd wel op zoek naar aanvulling
van ons bestand. Men kan hiervoor
altijd contact met ons opnemen.”
Dave stelt vast dat er sprake is
van redelijke stabiele vraag naar
lampenkappen. “Zelf in economisch
slechtere tijden blijft die vraag op
peil. In plaats van een nieuwe lamp

kiest men dan voor de vervanging
van de kap. Met een ander stofje of
dessin lijkt het dan toch weer een
nieuwe lamp.”
Lampen
In toenemende mate ontwikkelt het
bedrijf zich tot een belangrijke leverancier van vloer en tafellampen
en kroonluchters. “We richten ons
vooral op het wat hogere segment
en op design lampen,” zegt Dave.
“Ook in verlichting is er sprake van
trends en van modeontwikkelingen.
Om goed in te kunnen spelen op de
ontwikkelingen in de markt moeten
we er voor zorgen dat we goed op
de hoogte zijn. Dat betekent dat
we veel beurzen bezoeken en dat
we contacten onderhouden met
een groot aantal fabrikanten. We
doen veel zaken met fabrikanten uit
landen als India, Thailand en China.
De creativiteit is daar erg groot.
Een land dat sterk in opkomst is, is
China. Er zijn daar wel 5.000 fabrieken die zich alleen maar met de
productie van lampen bezig houden.
We doen daar al tien jaar zaken
en hebben ons in die jaren ook zo
goed mogelijk georiënteerd. We
hebben nu een vaste contactpersoon
in China, die voor ons zoekt naar
de specifieke dingen die wij graag
willen.”

Kroonluchters
De laatste jaren is het bedrijf zich
ook meer gaan richten op de markt
van de trendy kroonluchters. Dave:
“We zijn daar heel sterk in en
hebben ons daar inmiddels internationaal een plek mee verworven.
We doen nu ook de distributie voor
een Chinees merk, dat lampen van
een hoog niveau vervaardigt. Dat
is een ontwikkeling waar we ons
steeds meer op willen gaan richten.
Je ziet ook hier dat mensen kiezen
voor betaalbaar design. Naast de
moderne designlampen hebben we
ook een aparte collectie lampen
met een wat oosterse sfeer.”
Wereldwijd afzetgebied
“Om je positie waar te blijven maken moet je heel creatief zijn,” zegt
Dave. “Door beurzen te bezoeken
en veel te praten met leveranciers
en afnemers ontwikkel je natuurlijk wel een behoorlijk inzicht in
deze markt. En we hebben door
middel van een groot netwerk van
contacten een afzetmarkt kunnen
ontwikkelen naar vele landen over
de hele wereld. Dat heeft overigens
wel consequenties voor de logistiek in ons bedrijf. De breedte van
het assortiment vraagt om een
goede presentatie. Vandaar dat we
momenteel hard werken aan een

Dave Verbruggen: “De laatste jaren zijn we ons meer gaan richten op de markt
van trendy kroonluchters.”				
foto patrick hesse
nog betere presentatie, een goede
catalogus en een goede website.
We komen in landen waar men veel
minder moderne talen spreekt. En
ook in landen als Rusland of Polen
willen we zaken doen. Vandaar dat
we er voor moeten zorgen dat we
ook voor dat soort landen toegankelijk zijn en met hen kunnen communiceren.”
Afnemers
Toplicht levert niet rechtstreeks aan
particulieren. Dave: “We leveren
aan de gespecialiseerde verlichtingszaken en meubelzaken, maar
over het algemeen aan groothandels
in de verlichting en meubelbranche.
Met name de meubelzaken willen
graag bij hun meubels ook meteen
een passende lamp kunnen presen-

teren. Zij importeren vaak ook zelf
lampen, waarvoor wij dan weer de
passende lampenkappen maken.
Verder doen we ook regelmatig
projectinrichtingen. Dan leveren we
complete verlichting voor hotels,
voor de horeca of voor kantoren.
We hebben ook veel met de ontwikkelingen in de mode te maken. Die
diversiteit en de creativiteit die
daarvoor nodig is maakt dit vak dan
ook heel erg boeiend,” stelt Dave
vast.

Toplicht Verlichting B.V. is gevestigd
aan Voorbancken 17 in Vinkeveen.
Telefoon 0297 262093.
Website:
www.toplicht.info.

Driehuis op reis!
De kinderen van de Driehuisschool kregen voor de vakantie een opdracht mee: fotografeer het Driehuis-logo op je vakantieadres!
Toen de kinderen op de laatste schooldag een Driehuistas kregen van de Ouderraad werd de opdracht alleen maar leuker.
Na de vakantie kreeg de Driehuisschool dan ook zeer leuke foto's binnen van de kinderen en ook van een paar juffen.
Kortom de Driehuisschool is echt op reis geweest!

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

Advertentie50x63.indd 1
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Gezond ouder worden;
extra bewegen

Dansen, pianospelen en schaken zijn de beste manieren om dementie tegen te gaan.
Een onderzoek dat meer dan twintig jaar heeft geduurd, heeft dat bewezen. Maar liefst
469 ouderen tussen de 75 en 85 werden 2 decennia lang geobserveerd. Gekeken werd of zij
dementie ontwikkelden. Dansen is de enige fysieke oefening die uit het onderzoek geschikt
bleek om dementie tegen te gaan. Hersentraining via een gezellige inspanning. Volgens de
onderzoekers komt er bij dansen ook veel kijken; je moet goed luisteren naar de muziek, je
moet de passen onthouden en je moet rekening houden met je danspartner. Wanneer je dit
gelijkertijd doet train je de hersenen en gaat dit dementie tegen.
Dansen dus, want wie slaat er nu een doktersadvies in de wind?

Dansleraar gehuldigd

Jan Verburg, van de gelijknamige dansschool
in Mijdrecht, is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de N.V.D. (Nederlandse Vereniging van Dansleraren,) gehuldigd voor 40 jaar
lidmaatschap van deze vakvereniging.
Voorzitter Cor v.d. Stroet roemde Verburg
voor de excellente invulling van het dansleraarschap. Na alle lovende woorden mocht de
secretaris David Simon, zelf één jaar langer
lid, onder luid applaus, het gouden N.V.D. logo
opspelden.

Over enkele weken start de dansschool weer
met danslessen. Inschrijving kan elke avond
vanaf 20.00 uur in de dansschool. Bijzonder
dit jaar worden de speciale lessen Salsa. Annetje Riel, die het Salsa dansen in Nederland
introduceerde, gaat de lessen verzorgen. Zie
advertentie elders in deze krant. Inschrijfformulieren op www.dansstudiojanverburg.nl.
Open huis met Vrijdansen en gratis Salsa
workshop op zaterdag 17 september 20.00
uur.

Dansen, leven en lachen
Je leert gezellig dansen, je leert je vrij te bewegen. Ongedwongen genieten van muziek.
Samen uit zijn, samen bewegen en kennis maken met allerlei dansstijlen. Dat leer je dus in
de wervelende wereld van de Swinging World; niet echt een school dus, want een Swinging
World is helemaal geen school. Het is een trefpunt voor mensen die gezelligheid zoeken
en op een leuke manier hun vrije tijd willen doorbrengen en….. die niet aan de kant willen
blijven zitten.
Samen genieten van de nieuwste trends, de
nieuwste muziek en samen het ritme proeven.Enorm leuk en boeiend zo’n wekelijkse
dansavond. Heerlijk om samen te beleven; met
je vriend of vriendin of je buren en kennissen
of met je hele familie; ooms, tantes, neven,
nichten of gewoon je tennisclub!Wekelijks
ontmoet je mensen voor wie bewegen op
muziek ook een passie is geworden. Kom het
zelf ook eens beleven en vind je draai bij de
Swingers World! Spring er dus midden in en
ontdek de wervelende bewegende wereld
van de Swingers World bij jou in de buurt.
Leerzaam en Gezond! Beweeg dus mee in het
nieuwe winterseizoen.

Leer SALSA in Mijdrecht!
Salsa voor instromers
Salsa voor beginners

di 19.30 – 20.30u
di 21.35 – 21.35u

GRATIS PROEFLES za 17 september 20.00u

1e les 20 sept.|12 lessen € 95,–
Dansstudio Jan Verburg
Diamant 6 Mijdrecht
www.salsasirena.com
06 – 4161 33 34

Dansen als je het al kunt
Henk & Ingrid, u kent ze wel, midden veertigers. Hebben toen ze (nog) jong waren al
dansles gehad, want dat hoorde toen bij de
opvoeding (eigenlijk nu nog vinden velen!),
zijn op weg naar hun zilveren huwelijk en
willen een feestje vieren. Zaal bespreken,
cateraar verzorgen en muziek! Ja, muziek
om op te dansen. En dan blijkt dat ze helemaal niet meer zo goed uit de (dans) voeten
kunnen. Dansen schiet er vaak bij in, ja af en
toe op een feestje van familie en vrienden of
tijdens de vakantie. Toen ze 14 jaar waren
gingen ze naar dansles met de hele klas. Maar
veel van die tijd is vergeten. Ingrid zegt; nu
zwaait iedereen maar wat op discomuziek….

dansen? Ze vinden het toch wel jammer, Henk
& Ingrid, dat ze zoveel kwijt zijn. Ze gaan de
schade nu inhalen. Ze kijken op internet en op
de verschillende sites van de swingworld.nl en
informeren bij vrienden of die misschien ook
zin hebben om mee te gaan, want ook bij die
vrienden was het er al jaren niet van gekomen
om gezellig te gaan dansen. En nu hebben ze
met een hele groep de stoute dansschoenen
aangetrokken en beleven wekelijks een uurtje
heerlijke ontspanning. Veel gezelligheid en ze
leren ook nog wat; dansen dus.Speciale groepen voor dertigers, veertigers en vijftigers;
echt een avondje uit. En als straks de zilveren
bruiloften komen? Dan staat de dansvloer vol
want iedereen kan (weer) dansen.

Dansstudio Jan Verburg
Diamant 6, 3641 XR, Mijdrecht
0297 - 28 44 22
info@dansstudiojanverburg.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Monika Arnold uit Mijdrecht:

“Ik ben geen etherpiraat”
De reeks communicatiemiddelen wordt steeds uitgebreider en moderner. We bellen, chatten, skypen, mailen
en sms’en wat af, maar wie gebruikt nou nog de oude morse-code? In 1835 ontwikkelde de Amerikaan Samuel Finley Breese Morse een speciale code, waarbij elke letter en elk leesteken werden omgezet tot een
geluidscode bestaande uit lange en korte tonen, de zogenoemde morsecode. In Nederland wonen zo’n 15.000
gelicenceerde radioamateurs, van wie er velen nog altijd gebruik maken van deze bijzondere code. Eén van die
mensen is Monika Arnold uit Mijdrecht. De 56-jarige Monika: “Het morse-virus heeft mij gegrepen.”
Rond haar 11e raakte de van oorsprong Duitse Monika al in de ban
van de morse-code. Monika: “In december 1965 kreeg ik een jeugdboek
cadeau. Hierin werden een aantal
bijzondere mensen en gebeurtenissen beschreven, waar onder de komst
van de morse-code. Deze ‘andere’
vorm van communiceren vond ik zo
interessant, dat ik besloot het bijgesloten morse-alfabet uit mijn hoofd
te leren. Ik zocht een oude radio van
mijn ouders op en luisterde naar de
morse-stations. Alles wat volwassenen niet mochten weten noteerde
ik met behulp van deze – voor hen
- geheime code. Ik ging voor de gein
op een morse-cursus voor kinderen,
maar na twee jaar werd het toch
erg saai om telkens tegen mezelf te
communiceren. Mijn vrienden hadden
het te druk met school en spelen, die
wilden niet meer in de boeken zitten
dan voor school nodig was. Ik had wel
een zelfgemaakt telefoonlijntje met
mijn bovenbuurmeisje, maar zij wilde
alleen met spraak communiceren.
Niet met morse.” Zo ebde de passie
beetje bij beetje weg. Totdat de medisch specialiste in 1983 een nieuwe
baan kreeg. “Daarbij moest ik een
telex gebruiken, een soort typemachine, waarmee je contact had met
anderen. Het lijkt iets op het huidige

chatten. Ondertussen had ik ook een
radioamateur-tijdschrift ontdekt en
zo kwam de liefde voor het communiceren met morse-codes weer terug.”
Wereldwijd
Inmiddels heeft Monika alweer
ruim twintig jaar twee speciale
radio’s in huis, waarmee ze via de
zeer korte golf en de korte golf kan
communiceren. De ene is de 2 meterzendontvanger. Deze heeft een bereik
van zo’n 50 kilometer. De andere is
de kortegolf-zendontvanger en de
amateurfrequentiebanden daarop
maken wereldwijd communiceren
met morse mogelijk. Monika: “Ik ga
achter mijn toestel zitten en zoek
verschillende frequenties af. Als ik
getik en gepiep hoor, weet ik dat er
mensen aan het communiceren zijn.
Soms vraag ik dan of ik welkom ben,
zo niet dan zoek ik weer een andere
frequentie op. Als je niemand hoort,
kun je ook zelf gaan roepen. Je
noemt dan je roepletters en vraagt
of er iemand wil kletsen. Op die
manier heb ik met inwoners van veel
verschillende landen contact gehad.
Zo had ik een Nederlandse kennis
op Curaçao, die ik ook wel eens met
mijn echtgenoot heb opgezocht en
heb ik contact gehad met mensen
uit onder meer Rusland, Sri Lanka,

Multi Mondo start zwemgroepen m/v
Het seizoen voor de zwemgroepen
van Stichting Multi Mondo gaat
weer van start in het Veenweidebad. Naast diverse damesgroepen
op woensdagavond, start begin
september ook een aparte mannengroep op donderdagavond.
Er zijn lessen voor de zwemdiploma's A, B, of C, of men kan
komen trimzwemmen. Bij de mannen geven Matthijs Blom en Abid
Asafiati de lessen; bij de vrouwengroepen staan er afwisselend: Ans
Bruggeman, Karin van Riel, Hetty
Vermeulen, Marion Visser, Quassima Asafiati en Hermien Libera.
Initiatiefnemer Quasima Asafiati
vindt het belangrijk om zoveel
mogelijk mannen en vrouwen te
stimuleren om te leren zwemmen.
“Het gaat om je eigen veiligheid en
die van anderen. In Nederland zou
volgens mij iedereen moeten kunnen zwemmen en in deze omgeving
is dat helemaal belangrijk met al
die sloten en plassen om ons heen.
Je moet jezelf kunnen redden en
je leert ook wat je moet doen als
iemand anders ineens in het water
terecht komt zonder te kunnen
zwemmen."

De vrouwengroepen zijn al langer
actief via Multi Mondo. "Vrouwen
kunnen zich om allerlei redenen
prettiger voelen als ze in een groep
zijn met alleen maar vrouwen.
Vooral als ze sportief bezig zijn,
zoals in de fitnesszaal of het
zwembad, kunnen ze meer onzeker
worden over hun uiterlijk als er
mannen bij zouden zijn. Alle vrouwen zijn welkom, of je bijvoorbeeld
niet gemakkelijk in het openbaar
gaat zwemmen vanwege littekens
bijvoorbeeld of vanwege je religie,
dat maakt niets uit. Ze mogen ook
zelf de badkleding kiezen, waar zij
zich goed in voelen.”
Alle groepen starten om 21.15
uur in het grote wedstrijdbad.
Voor meer informatie en aanmelding: Stichting Multi Mondo, via
Stichting de Baat, Kerkvaart 2,
Mijdrecht, tel. 0297 - 230 280 (ma.
t/m do. 9.00 - 15.30 uur) of via
Quassima Asafiati persoonlijk, tel.
nr. 06 - 26 99 93 95 (vrijdag),
www.multimondo.nl, info@multmondo.nl.

Duitsland en Zuid-Afrika. Op de radio
heb ik ook een eigen naam, namelijk
PA3FBF. PA staat voor Nederland.
De 3 voor mijn radio-opleiding en
FBF is mijn persoonlijke code, een
soort roepnaam. Bij elke verbinding
hoor je elkaar een QSL-kaart te
sturen; een bewijs dat je contact hebt
gehad met die persoon of dat station.
Je stuurt de kaart naar een centrale
en die stuurt de kaarten weer door.
Sommige radioamateurs willen
vooral veel QSL-kaarten ontvangen.
Die groeten je, geven jou hun code
en gaan dan snel weer verder. Ik vind
het leuk om bijzondere kaarten te
hebben, maar wil vooral gezellig kletsen. Ik houd dus meer van de langere
verbindingen en spreek vaak dezelfde
mensen. Ik herken sommigen zelfs
aan hun snelheid of gebruik van
speciale afkortingen, want alles gaat
zo snel mogelijk. Nu heb ik wekelijks
contact met een Piet uit Oss en een
Piet uit Haarlem. De eerste paar jaar
zat ik elke avond achter het toestel,
daarna werd dit minder. Mijn langste
verbinding duurde 5 uur. Dat was met
een man uit Rijswijk. Erg vermoeiend, aangezien je elke code met je
handen via een apparaat doorseint.
Gelukkig had ik toen al een elektronische sleutel waardoor ik maar kleine
bewegingen hoefde te maken, maar

Cursus Klein Vaarbewijs I
Ook dit najaar verzorgt Zeilschool
de Vinkeveense Plassen de theoretische vaaropleiding "Klein vaarbewijs I". Dit vaarbewijs is verplicht
bij het varen met schepen boven de
15 meter of bij schepen die sneller
kunnen varen dan 20 km per uur.
De cursus wordt gegeven door een
ervaren CWO (Commissie Watersport Opleidingen) erkend docent
en vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur.
De eerste avond staat gepland op
7 september. De deelname kosten

Monika voor haar zendapparatuur, met de hand op de morse-sleutel.
foto patrick hesse

die man had nog een handpomp. Ik
was bekaf, maar hij had het nog veel
zwaarder!”
Licentie
Hoewel het puur een hobby is, heeft
Monika hard moeten studeren. Om
gelicenceerd radioamateur te worden
heeft ze verschillende examens afgelegd. Monika: “Voor het D-examen
heb ik anderhalf jaar geploeterd.
Wiskunde en natuurkunde waren
niet mijn sterkste vakken, maar daar
moest ik voor het bouwen van een
eigen zender wel verstand van hebben. De stralingsweerstand moest berekend worden, want anders raakt bij
het zenden de radio defect. Daarna
leerde ik door voor het C-examen
en vervolgens het A-examen, het
examen voor morse in hoog tempo,
namelijk 60 tekens per minuut. Het
B-examen voor morse in een lager
tempo sloeg ik over, ik besloot direct
voor snelheid te gaan. Daarnaast ben
ik ook lid van de vereniging Veron, de
vereniging voor experimenteel radioonderzoek in Nederland en zet ik me

bedragen € 150 per persoon en dit
is inclusief koffie en thee tijdens
de cursus. De cursus zal worden
gegeven op de zeilschool op de
Herenweg 144 te Vinkeveen.
In de cursus wordt de leerstof behandeld, aanverwante onderwerpen
aangesneden en examens geoefend.
De examens zijn landelijk, deelnemers kunnen zich individueel
inschrijven bij de VAMEX. Het cursusboek "Klein vaarbewijs I en II"
wordt uitgegeven door de ANWB
en is verkrijgbaar in de boekhandel
of op kantoor van Zeilschool de
Vinkeveense Plassen.

in voor het verenigingsblad. Daarbij
geef ik nu les in morse aan twee
mensen. Een deel van de apparatuur
heb ik samen met mijn man gemaakt,
maar het meeste heb ik gekocht. Ik
heb me voor de examens door de stof
heengebeten, maar de praktijk blijft
toch erg moeilijk. Ik kook dan ook
van woede als iemand op de televisie
ons radioamateurs ‘radiopiraten’
noemt. Ik ben geen etherpiraat die
legale muziekzenders wegdrukt!
Ik heb ontzettend hard geleerd en
drie officiële technische examens
afgelegd, dat doen radiopiraten niet.
Ik ben zeer strikt. Microfoons gebruik
ik bijna nooit. Ik gebruik liever de
morse-taal, want dat is naast spraak
mijn tweede taal geworden. Een
waardevolle taal.”
Tip van Monika: Bezoek de website
www.veron.nl en ontdek hoe u zendamateur kunt worden.

Nieuw in 2011 is de mogelijkheid
de cursus uit te breiden met een
aantal praktische vaarlessen op de
Vinkeveense Plassen. Er zal worden
gevaren met 1 van de dieselsloepen
die Vinkeveen Haven gedurende het
seizoen in de verhuur heeft.

Meer informatie over de cursus is
te verkrijgen via het kantoor van
Zeilschool de Vinkeveense Plassen op
0297 – 26 22 00. Inschrijven kan via de
website
www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Tweede Wilnisse kruiwagenhangkampioenschap Veenlopers lopen in
Wheel of Energy
het uithoudingsvermogen.
Op zaterdag 10 september wordt
op de Herenweg in Wilnis van
10.00-16.00 u voor de tweede keer
gestreden om de prijzen bij het
kruiwagenhangen. Wie neemt de
wisselbeker over van Piet Roest uit
Aalsmeer?
Dit jaar zijn er drie categorieën:
heren, dames en kinderen tot 12
jaar. De winnaar van elke categorie
krijgt een mooie beker en natuurlijk
de wisselbeker met inscriptie! Wij
zorgen voor het magnesium, u voor

Aan belangstelling zal het niet
ontbreken, want het wordt gezellig
op de Najaarsmarkt, waar van alles
te zien en te doen is. De belangstelling voor de kramen is erg groot,
dus op de Herenweg van de Pieter
Joostenlaan tot de Raadhuisstraat
zijn veel locale verenigingen, hobbyisten en winkeliers present om u
leuke koopjes en heerlijke waren
aan te bieden. Gezellige muziek
van Viribus Unitis en Rene van Dijk
zorgen voor de ambiance.

Op zaterdag a.s. gaan bijna 50 lopers
van atletiekvereniging de Veenlopers
hardlopen in het Wheel of Energy op
Schiphol, een initiatief van marathonloper Richard Bottram. Hij loopt een
jaar lang elke dag een marathon in
het Wheel. De eerste lopers starten
om 12 uur ’s middags en er zal doorgelopen worden middernacht. We zijn
nog steeds op zoek naar sponsors die
dit financieel willen ondersteunen, er
kan dan contact gelegd worden via
email: r.vaneeken@casema.nl
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De keuze van...

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

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

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

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

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

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

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

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

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

1

...Martine de Graaff
Titel: Dummie de mummie en
de sfinx van Shakaba
Auteur: Tosca Menten
'De eerste twee boeken over
Dummie de mummie ('Dummie de
mummie en de gouden scarabee'
en 'Dummie de mummie en de
tombe van Achnetoet') heb ik met
heel veel plezier voorgelezen aan
onze dochter Sam van negen. De
avonturen van Dummie en Goos
Guts zijn heel grappig. Sam kan
de boeken natuurlijk ook wel zelf
lezen, maar ik vind het leuk om
voor te lezen en er staan nog wel
wat lastige woorden en gekke
moeilijk uit te spreken namen in!
We keken al een hele tijd uit naar
dit nieuwe derde deel. Het zou al
in maart verschijnen, maar uiteindelijk ligt het pas sinds vorige
week in de boekhandel. Ik heb het
boek meteen twee keer gekocht,
één voor Sam en één voor haar
vriendinnetje Willemijn. Dan kan
mijn vriendin Irma haar dochter
ook lekker voorlezen!'

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

Man meisje dood 		
Rik Launspach
In de zorgeloze
jaren negentig
verliest student
taalwetenschappen en
gelegenheidsdealer Amadeus de liefde
van zijn leven.
Op de vlucht
voor duizend pijnlijke herinneringen
reist hij af naar Azië, sluit ongewild

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

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

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

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

Back on Track
Deze week in 2ThePoint:
Wheel of Energy, de Bouw hoe
gaat het nou, Zwembad genomineerd elk even uur te zien,
compilatie van Kamerijcklassiek van afgelopen weekend,
zaterdag en zondag om 9.00,
15.00 en 19.00 uur.

Het geheugenpaleis 		
Joshua Foer
Een gemiddeld mens
verspilt jaarlijks veertig
dagen met het
zoeken naar
vergeten zaken. Kortom:
de hoogste
tijd om dat
menselijk geheugen onder de loep
te nemen. 'Het geheugenpaleis'
is een culturele geschiedenis van
het geheugen, en een studie van
de technieken om ons vermogen
tot herinneren te beïnvloeden en
effectief te trainen. Sommige
technieken zijn nieuw, andere gaan
terug op eeuwenoude kennis: klassieke technieken die al door Cicero
werden gebruikt om zijn toespraken te onthouden en waarmee in
de middeleeuwen hele boeken uit
het hoofd werden geleerd. Foer
ontdekt het gebruik van geheugenpaleizen, waar herinneringen
in kamers worden opgeslagen, en
leert getallen in beelden om te zetten. Maar Foer gaat verder dan de
geheugensport en onderzoekt de
ongrijpbare aard van het geheugen
aan de hand van gesprekken met
mensen met bijzondere geestelijke
vermogens, of het tegenovergestelde, met stoornissen.
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Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

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

Boeken Tip 5...

Daar ben ik weer! De laatste
maanden hebben compleet in
het teken gestaan van de nieuwe
aanwinst in ons gezinnetje. In de
eerste drie weken na de geboorte
van onze zoon was niets anders dan
ons kleine kereltje belangrijk. Wijn,
koffie, thee en het ondernemersbestaan deden me weinig en ik ging
op in de nieuwe wereld van melk,

pampers, krampjes en boertjes.
Maar nadat de kleine kruimel zijn
voeding kreeg via het flesje kreeg
moeders weer zin in haar eigen
flesjes en won ons winkeltje weer
langzaam terrein terug. Wees dus
maar niet bang voor een dagboek
van een nieuwbakken moeder in de
krant. Nee, ik ga proberen iedereen
weer te vermaken met smakelijke,
wekelijkse weetjes over de lekkerste dingen in het leven!
En in die maanden zijn er genoeg
nieuwe weetjes opgedaan om het
komende jaar weer een aantal
krantjes mee te vullen!
Zo hadden wij een paar weken
geleden weer een overzichtsproeverij georganiseerd. Ik had mezelf
(eigenlijk de mensen in mijn omgeving) in de laatste maanden van
mijn zwangerschap beloofd het rustig aan te doen en het idee voor een
zomerproeverij te laten varen. Toch

vriendschap met een papaverboer,
en keert terug als eigenaar van een
succesvolle onderneming. Zijn geluk
is echter van korte duur, opnieuw is
het een vrouw die zijn ondergang
inluidt. Berooid begraaft Amadeus
zich in de wetenschap en komt op
het spoor van een wereldwijd misverstand. Vijftien jaar later belandt
hij, nu in dienst van de NAVO, voor
een tweede maal in de Afghaanse
opiumvelden en wordt geconfronteerd met een ultieme keuze: is hij
loyaal aan het Westen of aan zijn
oude vrienden?
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Wij dansen niet 		
Ellen Heijmerikx
De wereld
van Janne
verandert drastisch als haar
ouders zich
aansluiten bij
een gemeenschap die hun
het ware geluk
voorspiegelt,
als ze maar volgens bepaalde regels
leven. Van de ene op de andere dag
verruilt haar moeder haar strakke
rokken voor vormloze jurken en
verlaten allerlei aardse zaken het
huis, ook het speelgoed van de
kinderen. Met haar rijke fantasie
probeert Janne zich zo goed mogelijk te houden aan de strenge regels.
Als er een zusje wordt geboren en
Jannes broer IJze zich gaat verzetten tegen de nieuwe afspraken
thuis, blijkt de scheidslijn tussen
betovering en waanzin flinterdun.
Bevangen door schuld neemt Janne
een besluit om zichzelf en haar
zusje te redden.
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SEAL Team Six 		
Howard Wasdin & Stephen
Templin
Na zijn
opleiding tot
Navy SEAL
en meerdere
missies als
lid van SEAL
Team Two,
besluit Howard Wasdin

werd ik een paar weken voor D-Day
te onrustig van de rust en besloot
toch maar eventjes een proeverij op
te zetten en niet voor niets, het was
weer een groot succes!
Bestseller of the day was de Mount
Nelson Sauvignon Blanc 2009
uit Nieuw-Zeeland. Op de een of
andere manier vallen de Sauvignon
Blancs uit Nieuw-Zeeland altijd
super in de smaak en tegenwoordig is er op veel wijnkaarten in
restaurants altijd zo’n mooie fles
te vinden. Wat is het geheim van
deze wijn? Zon, zee en wind! Het
land wordt aan alle kanten omringd
door zee, de afstand tot de kust is
nergens meer dan 110 kilometer.
Het ziltige en mineralige van het
zeewater is een zo’n kernmerk van
een Nieuw-Zeelandse Sauvignon
Blanc. Waar veel zee is waait ook
veel wind, de temperaturen zijn
daarom niet te hoog ondanks dat

de Green Course te gaan volgen, de
selectietraining voor het legendarische SEAL Team Six, een geheim
eliteteam dat wordt belast met de
gevoeligste operaties in contraterrorisme, gijzelingsdrama's en Bin
Laden-gerelateerde situaties. Bij
Team Six peuter je geen sloten
open, je blaast gewoon direct de
hele deur eruit. In 'SEAL Team Six'
vertelt Wasdin over zijn weg naar
de top binnen de SEAL Teams. Het
boek wordt een van de explosiefste
militaire memoires sinds jaren
genoemd, zeker nu SEAL Team Six
in Pakistan in een uiterst geheime
missie Bin Laden overmeesterde.
Howard Wasdin legt haarfijn uit hoe
deze mannen worden opgeleid, wat
hun drijfveren zijn en hoe dit soort
missies in hun werk gaan.
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Rafa Mijn verhaal 		
Rafael Nadal met John
Carlin
Sinds
Andre
Agassi is
er geen
tennisser
geweest
die de
wereld
zo in zijn
greep
houdt als
Rafael
Nadal.
Hij is een unicum in de hedendaagse sportwereld – een ware
sportman die zich door zijn rauwe
talent, toewijding en bescheidenheid laat leiden. Miljoenen fans
bewonderen hem om zijn discipline,
zijn intensiteit tijdens wedstrijden
en de sterke band die hij heeft met
zijn familie.
Deze autobiografie vertelt over zijn
jeugd, zijn ontwikkeling als speler
en het verloop van zijn bijzondere
carrière tot nu toe.

de zon er veel schijnt. Deze wijn
komt uit Marlborough en dat staat
bekend om de vele zonuren, vooral
in het najaar. De druiven kunnen
dus nog een eindsprintje trekken en
volop die kenmerkende aromatische
smaak ontwikkelen. Een lekker glas
(echt een sappie) om te drinken
op een mooie nazomeravond! Voor
mij in ieder geval een perfect glas
om het nieuwe seizoen mee in te
luiden!

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

DE GROENE VENEN 		
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hmmm met hesse...

Door Patrick hesse

Ron’s Vis van de Dag Ouderkerk aan de Amstel

Visfestijn aan het kerkplein
Vorig jaar februari was ik hier ook en net als toen is mijn jonge tafelgenoot Youri Lieberton. Toen de naam
Ron Blaauw viel, wist ik dat hij vanavond mijn tafelpartner moest zijn. Deze jonge entrepreneur weet namelijk bijzonder eten op waarde te schatten. Hadden we beiden voor de deur nog een soort déjà vu, zodra
we drempel over stappen is daarvan geen sprake meer. Het etablissement heeft een ware metamorfose
ondergaan. Aanvankelijk denken Youri en ik nog dat Den Blijker met zijn nichterige vriend Reimers langs
zijn geweest. Maar Ron is meer dan creatief genoeg om op zijn eigen ingenieuze en authentieke manier iets
geweldigs neer te zetten. En aan onze reactie te merken is dat meer dan gelukt.
Het ietwat klassieke, huiskamerachtige interieur heeft plaats gemaakt voor frisse zwart/wit locatie,
die meteen een ongedwongen sfeer
oproept. We worden hartelijk onthaald door maître Joris Sonneberg,
die in een designer spijkerbroek
en fris overhemd de ongedwongen
sfeer benadrukt. “Wat een verandering, hè?” reageert Joris op onze
verbaasde gezichten. “Willen jullie
lekker op het terras zitten?” Graag!
Dat dit een totaal ander soort
restaurant is geworden, had ik al
kunnen lezen op de website. Ron
reist de hele wereld af voor de lekkerste gerechten en recepten, maar
als hij met vrouw en kinderen uit
eten gaat, hoeft het helemaal niet
zo ingewikkeld. Een lunch of diner
met passie klaargemaakt, samen
met een goed glas wijn en dat alles
voor een nette prijs. Ron's Vis van
de Dag is dan ook een plek geworden waar hij zelf graag komt met
familie en vrienden. Lekker informeel, even binnenlopen, aperitiefje
drinken en dan genieten van vis,
schaal- en schelpdieren. Heerlijke
wijnen, goed eten en vlotte service.
Noem het de klassieke bistro in een
nieuw jasje. Ron's Vis van de Dag
is geïnspireerd door de Spaanse

keuken. Vis op de plancha, fruits
de mer zoals oesters, schelpdieren
en scheermessen. Van inktvis tot
kaviaar en alles wat daar tussen zit.
Uiteraard hebben ze natuurlijk ook
mooi vlees: US steak van de Weber
houtskoolgrill. En... zelfs aan een
kindermenu is gedacht.
Ideaal zo op het plein, we kunnen
alles overzien en de auto staat
50 meter verderop op de riante
gratis parkeerplaats (blauwe schijf
zone). We krijgen meteen een kan
koel bronwater en een heerlijk
frisse champagne. De originele
menukaart is uiteraard helemaal
in huisstijl en is zowel modern,
simpel en doeltreffend van opmaak.
Zowel Youri als ik zijn erg visueel
ingesteld (kan ook niet anders gezien ons vak) en kunnen alleen de
huisstijl van Ron’s Vis van de Dag
al buitengewoon waarderen. Maar
we zijn natuurlijk gekomen voor de
gerechten die er op staan. Het is
echter moeilijk kiezen dus besluiten
we dat maître Joris ons mag verrassen. Zoals later zou blijken een
juiste beslissing...
We beginnen met tapas; in korte
tijd staat onze tafel vol met allemaal kleine bordjes en kommetjes.

Gevuld met scheermesjes, mosselen, vongole, krokante inktvisjes,
octopus met chorizo, gefrituurde
garnaaltjes, gemarineerde ansjovis
en Pata Negra. Als u regelmatig
mijn stukjes leest, weet u dat ik een
echte carnivoor ben, maar vanavond
ga ik helemaal voor de vis en zal
blijken dat er een wereld voor me
open gaat. Dit is optimaal genieten.
Het terras druppelt langzaam en
gezellig vol met mensen van diverse
pluimage. Ron's visie over laagdrempeligheid slaat volledig aan.
Helaas gooit het weer roet in het
eten (regen in de glazen) en verplaatsen we ons naar het gezellige
restaurantgedeelte waar we kunnen
gaan genieten van onze volgende
dis: voor Youri zwaardvis met pappadum, gember en wasabi-mayonaise (alleen voor de uitvoering al een
10+) en voor mij een verrukkelijke
frisse garnalencocktail. Ook deze
gerechten smaken hoogwaardig,
zeker in combinatie met een door
Joris uitgezochte witte Chardonnay
van Olivier Leflaive (Chablis ‘Les
Deux Rives’).
In deze ongedwongen sfeer keuvelen Youri en ik over van alles, maar
vooral over de vorderingen van de
bouw van de nieuwe locatie van A-

side media, waarvan de voltooiing
gepland staat begin 2012.
Het is tijd voor het hoofdgerecht.
Joris koos voor het daggerecht:
Schol, dus letterlijk Ron’s Vis van de
Dag. Wederom kan ik me volledig
vinden in de beslissing die Joris
heeft gemaakt. Inmiddels wordt het
al aardig laat, maar voordat we opstappen verleidt Joris ons nog met
een dessert. Voor mij een verrukkelijke citroentaart en voor Youri
heeft Joris een chocoladebombe
met Baileys en roomijs in petto.
Hoe gaan we dit uitleggen aan
onze fitnessbegeleider Freek? We
besluiten er met geen woord over te
reppen en hopen dat u het ook niet
doorvertelt.
Ron’s Vis van de Dag is een walhalla voor iedere pescotariër, maar
ook een doorgewinterde carnivoor
als ik kan hier zijn hart ophalen:
formidabele gerechten gezellige
ongedwongen sfeer (je voelt je als
een vis in het water) en dit alles

Ron’s Vis van de Dag
Kerkstraat 56
1191 JE Oudekerk aan de
Amstel
www.ronsvisvandedag.nl

Dinsdag t/m vrijdag lunch van
12.00 - 14.00u
Dinsdag t/m vrijdag diner van
18.00 - 22.00u
Zaterdag diner van
18.00 - 22.00u
Zondag doorlopend van
12.00 - 20.00u
Op maandag zijn wij gesloten.
Bel ons even op als je komt, ons
nieuwe nummer is 020-496 58
48.

voor een buitengewoon vriendelijk prijs (driegangen keuzemenu
voor 35 euro). Mijns inziens vaart
Ron Blaauw met Ron’s Vis van de
Dag een juiste koers!
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Man mishandeld;
politie zoekt getuigen
De politie doet onderzoek naar de
mishandeling van een 19-jarige
man uit Mijdrecht. In de nacht van
zaterdag 27 op zondag 28 augustus
bezocht de man samen met een
vriend een feest op het Raadhuisplein in Mijdrecht. De Mijdrechter
verklaarde dat rond 01.00 uur
twee personen bij hen kwamen
staan en dat hij opeens werd
vastgegrepen door één van hen.
Voordat hij het wist, stonden er
ongeveer vijftien jongeren om hem
heen, die hem sloegen en schopten
en daarmee doorgingen toen hij op
de grond lag. Later zag hij dat zijn
kleding was gescheurd, zijn gouden
ketting weg was en hij gewond was
aan zijn gezicht.
Samen met zijn vriend ging hij
naar het ziekenhuis, waar bleek dat
hij zijn neus had gebroken en een
diepe snee gehecht moest worden.
De Mijdrechter deed aangifte en
de politie zoekt getuigen van deze
mishandeling. Informatie kunt u
doorgeven aan het politie wijkteam
De Ronde Venen via 0900-8844.
Kent u (een van) de daders, maar
wilt u liever anoniem blijven, belt u
dan naar Meld Misdaad Anoniem
via 0800-7000.

Wilnis

Veenland Volleybal
doet Cool Moves!
De jongste groep volleyballers bij
Sportvereniging Veenland doet
een moderne en beweeglijke vorm
van volleybal: Cool Moves Volleybal. Wat dit precies is, kun je zien
op www.coolmovesvolley.nl! Ben
je tussen de 8 en 12 jaar, dan ben
je hierbij uitgenodigd om je een
paar keer gratis mee te doen met
een training op donderdagavond
van 19:00 - 20:00 uur. We volleyballen in sporthal Willisstee in
Wilnis, in de rechtse zaal (zaal C).
Meer informatie: www.veenland.
nl/volleybal-minis. Heb je nog
vragen, neem dan contact op met
Hans van Ankeren, 0297-282473.
Hans is de trainer van deze groep.

DE GROENE VENEN

Nieuw kerkelijk jaar van start

Protestantse kerken steunen Afrika projecten
Op zondag 4 september gaat voor de Protestantse Kerken in De Ronde
Venen het kerkelijk jaar weer van start. Voor het komende jaar zal het
thema ‘Liefde’ in tal van vieringen en bijeenkomsten centraal staan.
Dat liefde voor je naasten zich niet beperkt tot de directe omgeving
komt tot uitdrukking in de steun, die de kerken verlenen aan een drietal projecten in Zuid Afrika. Dominee Laura Nagelkerke studeerde er
een half jaar en weet als geen ander hoe belangrijk die steun is.
		

door piet van buul

De gezamenlijke kerken ontwikkelen
hulpacties in tal van landen onder
de titel ‘Kerk in Actie’. In dit kader
worden lokale kerkgemeenschappen
in de gelegenheid gesteld om één van
de vele projecten in het buitenland te
adopteren. “In Abcoude had men al
eerder langjarige projecten gesteund
en men was op zoek naar een nieuw
project. In Mijdrecht adopteerden
wij een jaar geleden voor het eerst
zo’n groter project,” vertelt Laura.
“Op voorstel van ‘Kerk in Aktie’ is er
nu een samenwerking gestart van
de PKN kerken in Mijdrecht, Wilnis
en Abcoude en zijn drie projecten
geadopteerd, die in het komende jaar
aandacht krijgen. En er zullen tal van
activiteiten worden ontwikkeld om
geld in te zamelen. Dat begint al op
de startzondag op 4 september. Dan
zullen de vieringen ook in het teken
staan van de projecten. In de Janskerk in Mijdrecht zal de muzikale
omlijsting van De Cantorij ook een
speciaal Afrikaans tintje krijgen. Vanaf
12.00 uur start er een fietspuzzeltocht
die de deelnemers langs alle deelnemende kerken in Mijdrecht, Wilnis en
Abcoude zal voeren. In elke kerk zal
een bepaald project speciale aandacht
krijgen. Deelname aan de fietspuzzeltocht staat overigens voor iedereen
open,” verzekert Laura. “Omdat de
vieringen om tien uur ditmaal ook een
kleurrijk tintje krijgen is dat wellicht
een mooie gelegenheid om ook eens
een dienst bij te wonen,”voegt ze daar
nog aan toe.

foto patrick hesse

Drie projecten
De Rondeveense KPN kerken
hebben gekozen voor drie verschillende projecten, allen in Zuid Afrika.
Laura: “In Pretoria organiseren de
verenigde gereformeerde kerken
theologische seminars voor theologiestudenten. Dat willen we graag
ondersteunen. Een tweede project
is Pacsa in Pietermaritzburg. Dat is
een project dat gericht is op vrouwenemancipatie. De positie van de
zwarte vrouwen is nog steeds slecht.
Er is geen sprake van economische
gelijkwaardigheid en er heerst onder
de vrouwen een grote werkloosheid.
En het zijn vooral de kinderen en de
jongeren die daarvan de dupe zijn. In
dit project wordt de vrouwen geleerd
zich weerbaarder op te stellen en
worden ze gesteund in het zoeken
naar een eigen zelfstandige rol in de
gemeenschap.”
Laura besteedt als predikant in
Mijdrecht naast de het normale
pastorale werk ook veel aandacht
aan de jeugd in het jeugd en jongerenwerk. Er is een actieve jeugdraad
die tal van initiatieven ontwikkelt om
ook jongeren bij de kerk te betrekken. Samen met de jeugdraad is
vorig jaar al gekozen voor het project
‘kinderen in de knel’ dat zich richt op
de opvang en steun aan straatmeiden
in Pretoria. Er is daar een speciaal
opvanghuis voor deze meisjes. “We
hebben inmiddels al een paar acties
achter de rug, die leuke bedragen

Leon en Annie van der Arend
naar finale Helden van de Smaak
Van 1 oktober tot en met 9 oktober 2011 is er weer de week van de
smaak. Het thema is dit jaar: ambachtelijke zuivel en kaas. De week van de
smaak staat voor ambachtelijk, seizoensgebonden, duurzaam, natuurzuiver
en streekeigen. In het hele land zijn er de afgelopen weken voorrondes
gehouden voor de finale van de verkiezing van de Helden van de Smaak.
Leon en Annie van der Arend uit Vinkeveen zijn inmiddels gekozen tot Helden
van de Smaak van de provincie Utrecht. De jury roemt hun inspanningen op
het gebied van productontwikkeling en de inzet voor streekproducten in het
Groene Hart en de boerenkaas in het algemeen. De familie van der Arend
is onder meer bekend van de Vinkethaler, een boerengatenkaas met een
licht zoete smaak. Daarnaast maken zij een breed assortiment rauwmelkse
boerenkazen, waarbij steeds geëxperimenteerd wordt met nieuwe smaken en
smaakcombinaties. De gehele bedrijfsvoering staat in het teken van de kaasmakerij en de smaak van de kaas;
het grasland beheer en het fokbeleid
worden hier op afgestemd.
En nu gaan ze dan op naar de landelijke finale voor Held van de Smaak
op 1 oktober a.s. in Groningen; dit
jaar hoofdstad van de smaak. Om de
publieksprijs te winnen, dienen er
zoveel mogelijk stemmen op de deelnemers te komen. Ga daarom naar
www.weekvandesmaak.nl/verkiezing
en breng uw stem uit. Per IP-adres
kan slechts één stem uitgebracht
worden.

Annie en Leon van der Arend gaan nun
op voor de landelijke finale.

Ds Laura Nagelkerke: “Mijn bezoeken aan de zwarte leefgemeenschappen waren
een geschikte manier om me met twee voeten in de praktijk te plaatsen. Iets waar
ik in mijn verdere opleiding tot dominee veel aan heb gehad.”
hebben opgeleverd. Het mooie van de
meerjarige projecten is het feit dat je
de ontwikkeling kunt volgen. Doordat
de lijnen kort en direct zijn kun je
ook laten zien waar het geld naar toe
gaat. We zijn hiermee nu een klein
jaar bezig en het leeft al echt onder
onze jongeren,”stelt Laura tevreden
vast. “Ik ben blij met onze actieve
jeugdraad. Mensen die overigens
meer willen weten over de projecten
vinden informatie op de site

www.kerkinactie.nl.”
Afrika laat je niet los
Laura heeft de kans gehad om tijdens
haar theologiestudie aan de VU in
Amsterdam mee te doen aan een
uitwisselingsprogramma met Zuid
Afrika. “Ik heb er van augustus 1999
tot begin 2000 een half jaar gestudeerd in Belleville in Kaapstad, een
voornamelijk zwarte universiteit. Ik
heb ook een bezoek gebracht aan
de universiteit van Stellenbosch, dat
overwegend blank is. Dat verblijf in

Zuid Afrika heeft tot op de dag van
vandaag invloed op mijn doen en
denken gehad. De tegenstellingen
zijn daar erg groot. Ondanks het feit
dat de apartheid is afgeschaft moet
er nog veel gebeuren. Ik heb met een
groep zwarte vrouwen gesproken die
in de townships wonen. In het kader
van mijn studie contextuele theologie
heb ik onderzoek gedaan naar de
vraag wat geloof betekent wanneer
je in een township leeft. Mijn bezoeken aan die zwarte leefgemeenschappen waren een heel geschikte manier
om me met twee voeten in de praktijk te plaatsen. Iets waar ik in mijn
verdere opleiding tot dominee veel
aan heb gehad. En je realiseert je dan
eens te meer dat de toevallige plek
waar je wieg heeft gestaan, bepalend
is voor je kansen en mogelijkheden
in je verdere leven. Wat mij betreft
moeten we ons blijven inzetten om de
kansen van de mensen daar te verbeteren. Zij verdienen onze aandacht en
steun ten volle.”

Donderdag 8 september van 19:00 uur tot 21:00 uur

Open Huis bij appartementen
De Passage in Mijdrecht

Drie lokale makelaars, Vida, Van der Helm en Korver, hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een open huis te houden aan de Passage
te Mijdrecht.
Op donderdag 8 september krijgt
men tussen 19:00 en 21:00 uur de
kans om in één keer diverse type
appartementen te bekijken. Wellicht
denkt u nog niet toe te zijn aan een
appartement, maar wilt u toch al
eens kijken wat zo’n appartement
aan de Passage te bieden heeft. In
ieder geval een geweldige ligging,
midden in het dorp, op loopafstand
van alle winkels. Daarnaast een
eigen overdekte parkeerplaats en
berging in de parkeergarage. Al twee
goede redenen om te komen kijken!
Wij nodigen iedereen van harte uit
om langs te komen. De makelaars
verwelkomen u op het binnenplein,
dat u met de lift of via de trap kunt
bereiken (ingang t.o. gemeentehuis).
Daar staat een drankje voor u klaar!

Vervolgens wordt u de weg gewezen naar de beschikbare appartementen en wordt u voorzien van
een informatiebrochure met alle
details over de betreffende appartementen.
De vraagprijzen variëren van
€ 189.000,- tot € 249.000,-. Er
worden zowel appartementen
kosten koper als vrij op naam
aangeboden.
Voor meer informatie over de
deelnemende appartementen kunt u
terecht op www.funda.nl, maar uiteraard kunt u ook altijd telefonisch
contact opnemen met Vida (0297212987), Van der Helm (0297591996) of Korver (0297-250421).

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAGONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL
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De Club van…

Door Piet van Buul

Leendert Schüller en Dick van Pouderoijen

Elke zaterdag een rondje langs de velden
Leendert Schüller en Dick van Pouderoijen zijn gepokt en gemazeld
in het verenigingsleven. Jarenlang waren ze onder meer op tal van
terreinen actief bij voetbalvereniging CSW in Wilnis. Teneinde de samenwerking tussen de verschillende voetbalverenigingen in de regio
te bevorderen richtte Leendert in 2001 ‘Voetbal Samenwerking Vechtstreek’ op. Later kwam Dick erbij. Zijn betrokkenheid met een ontwikkelingsproject in Kenia leidde tot een unieke combinatie van steun aan
regionale voetbalclubs en steun aan goede doelen.
Er wordt in de regio Vecht en Venen
volop gevoetbald. Van Topklasse
tot de wat lagere regionen van de
KNVB wordt er wekelijks met veel
enthousiasme en clubliefde gespeeld.
“Vanuit het contact dat ik met Hans
Kamp van Nita uit Nieuwer ter Aa
had, ontstond het idee om een soort
samenwerkingsverband op te richten,” vertelt Leendert. “Dat bood de
mogelijkheid om een speciale competitie op te zetten voor de allerkleinste
voetballertjes in de leeftijdscategorie
van vijf tot zeven jaar, die nog niet
bij de F-jes zitten. Met toestemming
van de KNVB hebben we daar een
regionale competitie voor opgezet.
Daarnaast organiseren we cursussen en activiteiten. En vervolgens is
de steun aan goede doelen ook een
belangrijke activiteit van VSV. Op 3
juni 2008 hebben we de stichting opgericht en sindsdien noemen we ons
ook een ‘goede doelenstichting’.”
Voetbalcompetitie
Momenteel zijn er twaalf voetbalverenigingen aangesloten bij de
Stichting VSV. Leendert: “De naam
Vechtstreek dekt niet helemaal meer
de lading. Eigenlijk zouden we ons
Voetbal Samenwerking Vecht en
Venen moeten noemen, want er doen
ook een aantal clubs uit De Ronde
Venen mee. Deelnemende verenigingen komen uit Abcoude, Wilnis,
Vinkeveen, Breukelen, Nigtevecht, de
Hoef, Kockengen, Loenen, Neder-

horst, Maarssen en Tienhoven. Het
nieuwe seizoen gaat op zaterdag 3
september van start met de Goalmaster Clinic. Die wordt georganiseerd
door VSV en bij toerbeurt gehouden
bij één van de deelnemende verenigingen. Dit jaar is dat Nita uit
Nieuwer ter Aa. Dat is altijd een heel
gezellige zaterdagochtend waarop
de kinderen op een speelse manier
met allerlei facetten van het voetbal
bezig zijn. De competitie begint op
zaterdag 10 september en duurt tot
de winterstop. In januari organiseren we een zaalvoetbalcompetitie
in Breukelen. Het competitieprogramma publiceren we altijd op onze
website

www.voetbalsamenwerkingvechtstreek.nl. Daar kan men trouwens
alle informatie over onze stichting
vinden.”
Cursussen en activiteiten
Veel kleine verenigingen hebben
problemen met kaderscholingen. Ze
hebben meestal te weinig deelnemers voor een trainerscursus of een
scheidsrechterscursus. Dick: “De
KNVB stelt voor de organisatie
van een dergelijke cursus altijd een
minimum aantal deelnemers vast. Om
dat probleem op te lossen rekruteren
we cursusdeelnemers uit de bij ons
aangesloten verenigingen. Op die
manier slagen we er dan in om zo’n
cursus te laten geven. Verenigingen
die niet deelnemen aan de VSV

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

kunnen overigens ook aansluiten bij
de cursussen. Daarnaast geven we,
indien gewenst ook adviezen op tal
van gebieden en proberen we juist die
kleine verenigingen steun te bieden.”
“Dat betekent ook dat we heel
intensief contact met de verenigingen
onderhouden,” vult Leendert aan.
“We stellen ons ook ten doel om elke
zaterdagmorgen een rondje langs
de velden te maken. Belangstelling
tonen en contact onderhouden is
levensvoorwaarde voor een goede
gang van zaken.”
Goede doelen
Naast het bevorderen van de voetbalsamenwerking tussen de deelnemende verenigingen is de steun aan goede
doelen voor Leendert en Dick even
belangrijk. “We willen de jeugd niet
alleen op sportief gebied begeleiden.
Maar het is ook belangrijk dat ze zich
de bevoorrechte positie realiseren,
waarin ze verkeren. Er zijn ook een
hoop kinderen, die vanwege ernstige
ziekte helemaal niet kunnen sporten.
Of die in een land wonen waar het
nog ontbreekt aan de meest noodzakelijke levensbehoeften. Vandaar
dat we twee goede doelen hebben
geselecteerd die we steunen. Dat is
het bekende KiKa fonds voor kinderen met kanker en dat is een project
in Kenia.” Dick, die jarenlang in Kenia
heeft gewoond en gewerkt, heeft
al geruime tijd contacten met het
Project Kasfooc in Kenia. Dick: “In
dat project worden zesendertig weeskinderen opgevangen en begeleid. Ze

Leendert Schüller (links) en Dick van Pouderoijen slagen er in om activiteiten op
voetbalgebied te koppelen aan steun voor goede doelen.
foto rob isaacs
hebben vrijwel allemaal hun ouders
verloren door Aids. De bedoeling is
dat die kinderen zodanig ondersteund
worden dat ze toch in familieverband
kunnen blijven functioneren en dat
ze niet naar een weeshuis hoeven. De
steun die we kunnen bieden levert
aardige resultaten op. Zo zijn een
aantal bronnen omgebouwd waardoor mensen voortaan over schoon
water kunnen beschikken. Zo’n
voorziening kost ongeveer duizend
euro en daar hebben we er al zes
van kunnen laten aanleggen. Als
kinderen naar school gaan moeten
ze een schooluniform aan. Maar de
meeste mensen hebben geen geld om
uniformen te kopen. Wanneer je dan
zorgt dat er naaimachines komen en
naailessen gegeven worden, kan men
in eigen behoefte voorzien en zelf
kleding maken. En je kunt je zelfs

voorstellen dat het uit kan groeien
tot een handel in kleding. Er worden
ook naailessen verzorgd voor meisjes
die van school komen en die een vak
moeten leren.”
Koppeling
“We leggen altijd een koppeling tussen de activiteiten op voetbalgebied
en de steun aan goede doelen. Wij
krijgen geen subsidie. Deelnemende
verenigingen betalen zestig euro
per team. Daar bestrijden we onze
kosten van. En vervolgens zoeken we
sponsors. En we vragen bezoekers
aan de speciale activiteiten zoals de
Goalmaster Clinic om een bijdrage
van minimaal één euro per persoon.”
Met een hartverwarmend enthousiasme slagen Leendert en Dick erin om
op deze manier geld in te zamelen
voor twee goede doelen.

8-weekse clinic hardlopen bij de Veenlopers

Start to Run voor de Zilveren Turfloop op 6 november 2011
Vanaf donderdag 8 september
2011 begint er bij de Veenlopers
een nieuwe serie trainingen in
voorbereiding op de 21e Zilveren
Turfloop op 6 november voor zowel
de startende als meer gevorderde
hardloper.

Voor de beginnende hardlopers hebben de trainingen het karakter van
Start to Run waarbij er van nul af
aan wordt toegewerkt naar 5 km
hardlopen. De nadruk ligt hierbij op
een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan
aan deze starterscursus meedoen,
ongeacht leeftijd of conditie. Deze
starterstrainingen vinden plaats op
zondagochtend in het Wickelhof
Park te Mijdrecht.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen van
de Veenlopers op donderdagavond
voorbereid op de 10 of de 16,1 km

van de Zilveren Turfloop. Hierbij
wordt er onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van de
looptechniek en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
De eerste trainingen:
Voor de starters: zondagochtend 11
september 10:00-11:15. Verzamelplaats: aan de Kerkvaart ter hoogte
van tennisclub de Ronde Vener.
Voor de meer ervaren lopers:
donderdagavond 8 september van
19.30 u tot 20.45 u. Verzamelpunt is op de Rendementsweg in
Mijdrecht ter hoogte van Westhoek
Wonen.
De kosten bedragen 25 euro per
deelnemer, dit is inclusief een startbewijs voor de Zilveren Turfloop en
gratis meetrainen met de Veenlopers tot januari 2011. Bij het
pakket horen 8 begeleide trainingen
op zondagmorgen respectievelijk
donderdagavond en een trainingsprogramma naast de begeleide
trainingen. Aanmelden kan via
info@veenlopers.nl en
frans.bosman@wanadoo.nl.
Bij de laatst genoemde kunt u ook
telefonisch terecht voor informatie:
0297-287283 (na 18.00uur).
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Aprilia SX300 Max

Minimaal gewicht,
maximaal plezier
Heerlijk is het om als een van de eersten in Nederland op nieuwe modellen
motorfietsen te kunnen rijden. Vandaag merk ik wederom wat voor bevoorrechte positie ik heb. Bij Roké Motors staat voor mij een nagelnieuwe,
net uitgepakte Aprilia motorscooter klaar. Nadat ik via een omweg bij
Roké ben gekomen, want de Ondernemingsweg ligt voor de helft open (als
ondernemer heb je af en toe wat te slikken, zeg), staat daar de nieuwe SX
Max. Met dit model wil de Piaggio Groep de Grand Tourisme markt gaan
veroveren. Ik moet melden dat de sportief ogende SR er bijzonder gelikt
uitziet. Ik vind hem uiterst compact. Maar zodra je opstapt is dat gevoel
weg en zit je prinsheerlijk op het riante zadel. Er zijn twee plekken om je
voeten neer te zetten: meteen onder het zadel of een stukje naar voren,
voor een nog relaxtere houding.
De scooter is helemaal van deze tijd
en het leukste item vind ik de klepjes
die bij je voeten zitten en die in de
winter de warme lucht van de motor
naar je voeten leidt. Kijk, dat noem
ik nou slim. Na de probleemloze
start ga ik op pad; de scooter heeft
nog maar 8 kilometer gedraaid en
dat maakt mij de tweede berijder,
die na de monteur die een straatje
is om geweest voor de ‘shakedown’.
De scooter moet dus nog ingereden
worden. Wat me meteen opvalt, is
de enorme souplesse waarmee de
SX zich laat berijden en wanneer je
je aan de maximum snelheid binnen

de bebouwde kom houdt, lijkt hij
zelfs wel hybride, zo ongelofelijk stil
en mooi loopt het vloeistofgekoelde
1-cilinderblok met elektronisch injectiee en 4 kleppen. Dit is overigens
hetzelfde blok dat ook in het vooronder de Vespa GT300 en de MP3
Yourban zit. Uiterst betrouwbaar en
zeer zuinig.
Ook aan het comfort is gedacht: de
dubbele achterveren zijn in drie standen te verstellen; erg makkelijk wanneer je vaker met een passagier rijdt.
Hoewel ik zelf meer op retroscooters
val, zoals de Vespa (van dezelfde

fabrikant), vind ik dit een bijzonder
fijne motorscooter, die er goed uit
ziet. Het gecombineerde analoge/
digitale dashboard is voorzien van
alle noodzakelijke meters en ziet er
bijzonder verzorgd uit. Als ik in Wilnis
stop voor de foto’s en ik achter de
Willisstee even het fietspad op draai,
blijkt ook de geringe afmetingen van
de scooter erg prettig. De volledige
kuip is ruim genoeg en houdt mijn
lichaam prima uit de wind.
Hoe de Aprilia zich op de snelweg
houdt, heb ik niet kunnen testen. Gezien de zeer lage kilometerstand leek

het me beter dit te doen wanneer
de SX lekker is ingelopen. Voor wat
betreft het motorblok weet ik dat dit
meer dan genoeg vermogen afgeeft
om lekker vlot op de snelweg mee
te komen. Zoals ik al vaker schreef:
het ideale middel voor filebestrijding,
lekker onbelemmerd razendsnel
naar je werk en ook weer naar huis,
dat willen we toch allemaal. Als u
in de markt bent voor een nieuwe
motorscooter, ga dan de SX eens
proberen bij Roké Motors, en laat u
verbluffen door het gemak waarmee
deze stoere moderne scooter zich
laat rijden.

De Aprilia SX300 Max kost €4.690,en heeft uiteraard 2 jaar fabrieksgarantie. Hij is te koop in de illustere
kleuren Aprilia Black en Bianco
Glam.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
www.roke.nl.

Politienieuws
Bromfietser drinkt teveel
Een 17-jarige bromfietser in de nacht van
zaterdag 27 op zondag 28 augustus betrapt
op het rijden onder invloed van alcohol. Hij
werd omstreeks 00.25 uur op de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis gecontroleerd. Na de
positieve blaastest op straat moest hij naar
het bureau voor de ademanalyse. Hieruit
bleek dat hij als beginnend bestuurder
415 ug/l in zijn lichaam had, waarop zijn
rijbewijs werd ingevorderd. Proces-verbaal
is opgemaakt.

Bromfietser geeft valse
naam op
Een 21-jarige bromfietser uit Amsterdam
gaf dinsdagnacht 30 augustus bij een
controle een valse naam op bij een controle
rond 00.15 uur op de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude. Hierbij bleek dat de
bromfiets niet was voorzien van spiegels
en een gladde band had. Verder kon de
Amsterdammer geen rij- en kentekenbewijs
tonen en had hij ook geen ID-kaart bij zich.
Ter vaststelling van zijn identiteit werd hij

aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij een valse naam had
opgegeven en ook niet in het bezit was van
een rijbewijs. Tegen hem is proces-verbaal
opgemaakt.

Telefonische babbeltruc in
Abcoude
Vorige week dinsdag is een 72-jarige vrouw
uit Abcoude bestolen door middel van een
telefonische babbeltruc. Zij werd gebeld
door iemand die zich uitgaf als medewerkster van de bank. Later die ochtend bleek
dat er een groot geldbedrag van haar rekening was afgeschreven. De vrouw heeft aangifte gedaan van diefstal en de politie heeft
het onderzoek overgedragen aan de bank,
afdeling fraude. Volgens de Nederlandse
Vereniging van Banken vragen medewerkers van een bank nooit naar (pin)codes. De
politie adviseert dan ook nooit in te gaan op
dergelijke telefoontjes. Meer informatie en
tips kijk op www.veiligbankieren.nl.
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Door Michael Reuling

Kia Rio

Rioooooooo
Waren Patrick en ik enige tijd geleden onder indruk van de Kia
Sportage en de nieuwe Picanto, nu is er weer een nieuwe Koreaan op
de markt. De Rio. En die heeft heel wat goed te maken.
De Kia Rio was namelijk niet
bepaald een spannende auto. De
eerste generatie verscheen in 2000
op de markt. Een tijd waarin Kia in
Nederland nog niet echt populair
was. Ondanks de scherpe prijs wist
het model geen indrukwekkende successen te boeken. De hatchback en
sedan werden daarom drie jaar later
opgefrist. Kia realiseerde in de tussentijd het doel om in de top tien van
best verkopende merken in Nederland te komen; in 2005 behaalde het
merk de tiende plek. Om de vaart
erin te houden introduceerde het
merk in 2006 de tweede generatie
Rio. Ook dit model was alles behalve
spannend, maar wel meer gericht
op de Europese markt. Afmetingen
veranderden; zo nam de beenruimte
toe, maar de bagageruimte af. In
2009 kende het merk een crisis toen
in Nederland de importeur wegviel
in het pijnlijke Kroymans-debacle.
De verkopen van april 2009 daalden
met 98% ten opzichte van dezelfde
maand het jaar daarvoor. Moeder
Kia Motors Corporation greep in en
zette een eigen importeursschap op.
Enkele dagen later was Kia Motors
Nederland een feit. De importeur zit
tegenwoordig in het oude Kroymans
pand aan de A2 bij Breukelen, waar
voorheen Cadillacs, Corvettes en
Hummers schitterden. Nu is het het
tijdperk van leuke, betaalbare en
zuinige auto’s. Drie keer raden waar
Kia op mikt.
Sinds Kia de designchef Peter
Schreyer in dienst heeft (voorheen
onder meer verantwoordelijk voor

de Audi TT), zijn alle modellen er
flink op vooruit gegaan. De Picanto
is nu al een enorm succes (zeer
aantrekkelijk belastingvoordeel, laag
verbruik, lage aanschafprijs, hoge
kwaliteit), de Sportage timmert
flink aan de weg en nu is er dan de
nieuwe Rio. Een auto die in geen
enkel opzicht banden onderhoudt
met zijn voorgangers. De Rio kent
een frisse styling, zuinige motoren en
is helemaal klaar voor de komende
paar jaar. Tijd om de nieuweling eens
aan de tand te voelen.
Laten we dan maar meteen beginnen met de styling. Kia maakt
gebruik van een zeer herkenbare
grille, met een vorm die op meerdere plekken in het design terug komt.
De kont heeft wat weg van de stoere
Seat Leon. Het interieur is van alle
gemakken voorzien. Ook hier zien
we elementen van de grille terug,
evenals kenmerken van de Sportage
en Picanto. Het stuur lijkt een exacte kopie van die uit de Sportage,
met evenveel handige knoppen. Alle
audiobediening vinden we in het bovenste gedeelte van het dashboard,
de bediening voor de temperatuur
en ventilatie in de strook daaronder.
Ook vinden we daar een knop voor
de ontwaseming van de voorruit (!),
een feature die niet elke auto in
deze klasse kent. De knoppen lijken
afgekeken van de Alfa Giulietta,
waar helemaal niks mis mee is, want
Kia geeft er zijn eigen aanvulling
aan. Natuurlijk beschikt de auto
over een USB-aansluiting, plus een
AUX-aansluiting voor de mp3-speler.

foto's patrick hesse

Wel heb ik één afknapper gevonden en dat is het vierkantje dat op
de interieurfoto te zien is, aan de
rechterzijde van de radiobediening.
Waar nu het Kia logo met een QR
code staat, kun je een foto plaatsen.
Tikkeltje achterhaald als je het mij
vraagt, meer iets voor de jaren ’70.
Gelukkig kun je de foto ook weg halen en de ruimte gebruiken als vakje
voor bijvoorbeeld pennen, post-its en
andere prullaria.
Er zijn momenteel vier motoren
leverbaar. De instapper is de 1.2
CVVT benzinemotor met 85 pk
(vanaf € 11.695,-), BPM vrij. Ook
is er een 1.4 CVVT benzinemotor
leverbaar met 109 pk
(vanaf € 15.190,-). Dieselen kan
met een 1.1 CRDi met 75 pk
(vanaf € 14.295,-, BPM vrij)) of 1.4
CRDi (vanaf € 18.190,-). Wij waren
op pad met de 1.2 CVVT benzine-

motor. Ondanks dat 85 pk weinig
klinkt voor een auto van zo’n 1000
kilo, kun je redelijk meekomen met
het verkeer. Maar je zult merken
dat je snel het pedaal dieper intrapt
om vlot mee te komen. Toch is het
verbruik van 1 op 20 ook in dat
geval nog goed benaderbaar. Daarbij
blijft de motor verrassend stil. Op
de momenten dat je iets meer
vermogen had gewild moet je maar
even denken aan het feit dat je geen
BPM en wegenbelasting betaalt
voor dit model. Wil je dit voorkomen,
kies dan voor de 1.4 met iets meer
pit. Dit testmodel was voorzien
van het Comfort, Plus en Super
Pack. Dit omvat onder meer LED
achterlichten, Auto Light Control,
koplampen met bochtverlichting,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, privacy glas, cruise control,
climate control, regensensor, lederen
stuurwiel en pookknop, verlichte

Kia Rio

Gereden versie: Kia Rio 1.2
CVVT Super Pack
Vermogen: 85 pk
0-100: 13,1 s
Top: 172 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 20,8
/ 4,8 l/100km
Prijs gereden model:
€ 16.194,Alternatieven:
Ford Fiësta, Opel Corsa, Suzuki
Swift, Volkswagen Polo

make-up spiegels, parkeersensoren
achter, middenarmsteun en smart
key met start-stop-knop. Ook was de
testversie voorzien van deze stoere
17 inch lichtmetalen velgen. Al deze
opties brengen de catalogusprijs op
€ 19.194,-. Optioneel kun je nog kiezen voor een navigatiesysteem met
achteruitrijdcamera voor € 1.595,-.
Kia zet de Rio scherp in de markt
met een BPM- en wegenbelastingvrije vanafprijs van € 11.695,-,
inclusief zeven jaar garantie. Met
de badges afgeplakt zullen mensen
niet snel doorhebben dat de Rio
geen Europeaanse auto, maar een
Koreaanse auto is. En dat mag het
merk zien als een groot compliment.
En Europese merken mogen dit
zien als een bedreiging. Er is menig
Europees product op de markt dat
duurder is, minder gadgets kent en
ook qua rij-eigenschappen, comfort
en kwaliteit minder goed presteert
dan deze nieuwe Kia. Wakker worden jongens!
Kia Van Kouwen Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650380
Kia Van Kouwen Aalsmeer
Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer
Telefoon: 0297-329911

www.vankouwen.nl

Lezersaanbieding: koop een CarCam met korting, of win er één!
CarCam Actie
Enige weken geleden stond er een
uitgebreid artikel over de CarCam
op deze autopagina. De CarCam is
een compacte camera met groothoeklens, die je achter je vooruit
plaatst. Verdekt weggewerkt achter
je binnenspiegel neemt de camera
alles op wat er onderweg gebeurt.
Met de CarCam heb je altijd een
onafhankelijke getuige bij je die in

het geval van een ongeluk alles tot
in detail heeft vastgelegd.
En misschien spot jij de snelwegschutter die de laatste weken auto’s
op de snelwegen rond Rotterdam
onder vuur neemt. Wellicht heb jij
de gouden tip voor de politie en
maak je kans op de beloning van
€ 10.000,-.
Lezers van De Groene Venen kunnen nu profiteren van een eenmalige korting bij www.carcam.nl.

Bestel online de CarCam (€ 199,-,
incl. 1 Gigabyte SD-kaart), vul de
code ‘degroenevenen’ in tijdens
het bestelproces en ontvang alleen
deze week 10% korting op de
aankoop. De actie loopt van 2 tot
en met 9 september 2011.

Win een CarCam!
Geef antwoord op de vraag:
Welke situatie
had je graag
vast willen
leggen
onderweg?

Stuur je reactie naar info@degroenevenen.nl onder vermelding van
‘CarCam’ en vermeld daarbij je naam
en telefoonnummer.

Onder de inzendingen verloot de
redactie een CarCam autocamera!
Inzenden kan tot en met vrijdag 9
september 2011.

PROGRAMMA CURSUS PROJECT
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CREATIEF
1. SHAWLS KNOPEN
Iedereen kan een shawl om zijn hals doen
maar hoe kan het nou net even anders
dan u gewend bent? Op deze avond leren
we minimaal 25 manieren om een shawl
om te doen. Door verschillende shawls
te combineren met de kleding ziet u er
steeds weer anders uit. Breng zelf 2 soepele shawls mee. (1 vierkant ± 90x90;1
langwerpig ± 40x180). Indien mogelijk
ook een spiegel die op de tafel voor u kan
staan.
1 dinsdagavond: 20.00-21.30 uur
datum: 11 oktober 2011
o.l.v.: Vera Zwaan-van Gils
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 1,50 te voldoen bij
de inschrijving
plaats: Viscentrum
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
2. HERFST, CULINAIRE WORKSHOP
Bij deze culinaire workshop koken we met
heerlijke herfst ingrediënten. Het gebruik
van aardse smaken in de herfstkeuken is
een feest om de winter te verwelkomen.
1 zondagmiddag: 15.00-18.00 uur
datum: 16 oktober 2011
o.l.v.: Andy Verdonk/Ivo van den Berg
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 31,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Anna Haen, Gein-Zuid 23A
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
3. BLOEMSTUK NAJAAR
U gaat een najaarsdecoratie maken waar
u veel en lang plezier van zult hebben. Dit
bloemstuk zal de sombere herfstdagen een
beetje kleur geven.
1 woensdagavond: 20.00-22.30 uur
datum: 19 oktober 2011
o.l.v.: Jetty Steeneken en Cobie Oudijk
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 20, - te voldoen bij
de inschrijving
plaats: Viscentrum
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
4. KERSTSTOL BAKKEN
Met deze cursus bent u voorbereid op de
kerstdagen. U gaat namelijk leren hoe u
een heerlijke kerststol kunt maken. Bakker Both tilt een tipje van de sluier op van
het bakkersvak.
1 dinsdagavond: 19.00-22.00 uur (inloop
vanaf 18.45, start stipt 19.00 uur)
data: 25 oktober 2011
o.l.v.: Cor Both
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 18,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Bakkerij Both
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784
5. idem maar dan op 1 november 2011
6. KERST, CULINAIRE WORKSHOP
Wij laten met deze workshop vóór de kerst
zien, dat een kerstdiner met goede voorbereiding en goede timing een feest mag
zijn. Weg met de stress rond Kerstmis!

1 zondagmiddag: 15.00-18.00 uur
datum: 20 november 2011
o.l.v.: Andy Verdonk/Ivo van den Berg
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 31,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Anna Haen, Gein-Zuid 23A
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
7. ZEEPKETTING MAKEN
We maken een zeepketting (ketting met
kralen en zeepjes) van +/- 75 cm met
lekker geurende zeepjes in verschillende vormen en kleuren met originele,
mooie kralen en lintjes. Ook kunt u een
themaketting maken bv. Kerst, strand,
zee, vissen, vlinders of een ketting op
kleur. De ketting staat erg decoratief in de
badkamer, de slaapkamer, de babykamer,
de keuken of het toilet. Eens per 2 weken
de zeepjes een beetje bevochtigen en ze
geuren weer heerlijk.
1 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 7 december 2011
o.l.v.: Ilse Leerkamp
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 15,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Viscentrum
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
8. BACK TO BASICS, CULINAIRE
WORKSHOP
De pure smaken van producten, de simpele
maar o zo lekkere recepten van oma, daar
gaan we het over hebben en mee werken
in deze workshop. Eten, ruiken en respect
voor de ingrediënten staat voorop.
1 zondagmiddag: 15.00-18.00 uur
datum: 5 februari 2012
o.l.v.: Andy Verdonk/Ivo van den Berg
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 31,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Anna Haen, Gein-Zuid 23A
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
9. EEN DIGITAAL FOTOBOEK MAKEN
Maak van uw digitale foto’s een fotoboek
voorzien van teksten, effecten, achtergronden etc.
In één avond laat de docent u zien hoe u
zelf een fotoalbum kunt samenstellen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
nieuwste versie van het programma
van Hema of Albelli. Aan bod komen
onderwerpen als paginaopmaak, gebruik
van achtergronden, beeldverhoudingen,
het maken van uitsneden en eenvoudige
correcties, roteren en spiegelen, hoeken
afronden, schaduwen, tekst toevoegen en
bewerken, kaders en sjablonen etc. Kennis
over het werken met een PC is noodzakelijk. Voor meer informatie zie: www.
pcinbeeld.nl
1 maandagavond:19.30-21.45 uur
datum: 13 februari 2012
o.l.v.: Hans van der Krieke
cursuskosten: € 6,plaats: Dorpshuis “De Vijf Bogen",
Baambrugge
inl.: Francis van Eldik, tel. 0294-287377
10. WORKSHOP STIJL
Waar kunt u met uw figuur op letten zodat

u er zo mooi mogelijk uitziet. Vindt u dat
u bijvoorbeeld lange of korte benen, een
buikje, platte billen, geen borsten of juist
teveel heeft. In deze workshop gaan we
gezamenlijk kijken waar u dan aandacht
aan zou kunnen besteden zodat uw
lichaam in balans komt.
1 zaterdagmiddag: 14.00-17.00 uur
datum: 10 maart 2012
o.l.v.: Vera Zwaan-van Gils
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 15,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Viscentrum
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
11. AMUSES MAKEN, CULINAIRE
WORKSHOP
Klein maar fijn; amuses zijn lustopwekkende hapjes in vele soorten en vele
combinaties. Wij gaan combineren met
smaken en spelen met kleur.
1 zondagmiddag: 15.00-18.00 uur
datum: 18 maart 2012
o.l.v.: Andy Verdonk/Ivo van den Berg
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 31,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Anna Haen, Gein-Zuid 23A
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
12. BLOEMSTUK VOORJAAR
U wordt begeleid bij het maken van een
voorjaarsdecoratie die kleur en fleur geeft
aan uw huis.
1 woensdagavond: 20.00-22.30 uur
datum: 4 april 2012
o.l.v.: Jetty Steeneken en Cobie Oudijk
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 20, - te voldoen bij
de inschrijving
plaats: Viscentrum
inl.:Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
13. ZILVERKLEI
U maakt een hanger, oorbellen of kralen
d.m.v. boetseren, rollen en stempelen (net
als “gewone” klei). Na het drogen verfijnt
u het geheel en kan het de oven in. Tijdens
het verhitten wordt het sieraad omgezet
in 99,9% zilver dat we alleen nog maar
moeten polijsten.
1 zaterdagmiddag: 13.00-18.00 uur
datum: 8 oktober 2011
o.l.v.: Ann Robles
kosten: € 6,materiaalkosten: € 50,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
14. BRIDGE VOOR BEGINNERS
Een aanmoediging om dit spel te leren is
het feit dat, naast het plezier van bridgen,
het bridgespel de geest scherpt en actief
houdt. De methode “Leer bridgen met
Berry Westra, deel 1 “ wordt gebruikt
tijdens deze lessen. Vanaf de eerste les
wordt veel aandacht besteed aan het
bieden en spelen. Lesboekje € 12,80 (kan
via de docent aangeschaft worden)

10 donderdagavonden: 20.00-22.30 uur
data: Viscentrum: 15 sep., 6, 13 okt., 3,
10 nov., 1, 8 dec. 2011
data: De Vijf Bogen: 29 sep.,27 okt., 24
nov.
o.l.v.: Corrie de Vijlder/ Carin Diephuisvan Gils
cursuskosten: € 60,plaats: Viscentrum, De Vijf Bogen (zie
hierboven voor de data))
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
15. WAT DOET U GRAAG?
Wat doet u werkelijk graag en hoe maakt
u daar uw werk van? Twee vragen waar
het antwoord vanzelfsprekend op mag zijn
en waar velen desondanks mee worstelen.
Helder krijgen waar u op dit moment staat
en hoe u daar gekomen bent. Inzicht dat
maakt dat u bewust gaat kiezen. Want
verandering komt in het doorzien en
accepteren van uzelf. In een kleine groep
werken we daar in deze interactieve workshop aan. Ieders bijdrage is een spiegel
waar de ander zijn kracht uit haalt.
4 dinsdagavonden: 19.30-22.00 uur
data: 20 sep., 4 okt., 8, 22 nov. 2011
o.l.v.: Jorrit Timmermans
cursuskosten: € 24,plaats: Viscentrum
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
16. GELASSENHEIT -Filosofie
Gelassenheit duidt een grondhouding aan
waarmee wij ons kunnen verstaan met de
werkelijkheid. De term is nauw verbonden
met de Duitse filosoof Martin Heidegger en heeft een lange geschiedenis met
actuele interpretaties. Wat kunnen we
verstaan onder ‘Gelassenheit’? Is hier
sprake van een kritische houding en welke
perspectieven legt het open? Wat vraagt
Gelassenheit van ons? Rond dit thema
wordt een korte inleiding gehouden.
Daarin wil ik de betekenis van het begrip
nagaan in zijn verschillende contexten.
Vervolgens wil ik de verbinding leggen
met onze tijd. Na de inleiding is er ruime
gelegenheid tot gedachtenwisseling.
1 maandagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 26 september 2011
o.l.v.: Hans Beuk
cursuskosten: € 6,plaats: Angstelborgh
inl.: Bernie Kuiken, tel. 0294-281345
17. INTRODUCTIE HAPTONOMIE
Wat betekent haptonomie? Wat kan
het voor u betekenen en hoe kunt u het
toepassen in het dagelijks leven? Omdat in
de haptonomie het gevoel centraal staat,
gaan we naast wat uitleg vooral praktisch
en voelend aan de slag. U wordt zich
tijdens oefeningen bewust hoe u in contact
staat met uzelf en de omgeving. We staan
stil bij de signalen die het lichaam u geeft.
Als u uw gevoel meer laat spreken in het
nemen van beslissingen, maakt u gemakkelijker andere keuzes. U zult merken dat
dit meer rust en ontspanning biedt in het
dagelijks leven.
1 maandagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 3 oktober 2011
o.l.v.: Janny Brienen
cursuskosten: € 6,plaats: Angstelborgh

inl.: Didi Kolmer, tel. 0294-288764
18. WIJNPROEVEN
Afhankelijk van de datum hebben we een
inleiding tot het wijnproeven, of gericht op
het seizoen en wat er dan op tafel komt.
1 maandagavond: 20.00-22.30 uur
10 oktober 2011 - wijnproeven algemeen
o.l.v.: Julian de Keijzer
kosten: € 6,- per avond
materiaalkosten: € 6,- te voldoen bij de
inschrijving
plaats: Licht en Ruimte, Hoogstraat 35
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028
19. Idem op 28 november 2011- wijnproeven, wijn voor de feestdagen
20. Idem op 20 februari 2012 - wijnproeven algemeen
21. Idem op 28 mei 2012 - wijnproeven,
wijn voor de zomer

CULTUREEL/
EDUCATIEF
22. TESTAMENT VASTLEGGEN
Wat is er allemaal in testamenten vast
te leggen? Wat is het voordeel van een
testament? Wat is een tweetrapsmaking?
Wat gebeurt er bij overlijden als er geen
testament is opgesteld? Besparing erfbelasting via testamenten.
1 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 26 oktober 2011
o.l.v.: Jan Derkman
cursuskosten: € 6,plaats: Hoogstraat 35, Abcoude (boven
restaurant De Eendracht, ingang aan
achterzijde gebouw)
inl.: Bernie Kuiken, tel. 0294-281345
23. KIJKEN NAAR KUNST
In deze cursus wordt in 4 avonden in reuzen sprongen de kunstgeschiedenis doorgenomen. Kijkend naar dia’s nemen wij
de volgende route: 1e avond: prehistorie,
Midden-Oosten, Egypte, Griekenland en
Rome.2e avond: Middeleeuwen: Romaans
en Gotiek, Renaissance en Barok. 3e
avond: 19e eeuw 4e avond: Moderne tijd.
Tijdens het kijken wordt veel verteld en
worden relaties gelegd met de cultuurgeschiedenis.
4 maandagavonden: 20.00-22.00 uur
data: Licht en Ruimte 31 okt., 14, 21
nov. 2011
datum: Piusschool 7 nov.2011
o.l.v.: Jan Koorevaar
cursuskosten: € 24,plaats: Piusschool/Licht en Ruimte
(Hoogstraat 35, ingang aan achterzijde
gebouw)
inl.: Didi Kolmer, tel. 0294-288764
24. SENSITIEVE KRACHT
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen
die (hoog) gevoelig en sensitief is. Als u
gevoelig bent, komen er relatief meer
prikkels binnen dan bij anderen. U neemt
bijvoorbeeld emoties van anderen over. U
heeft snel last van lawaai en fel licht.
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CURSUSAANBOD AAN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN
DE GROENE VENEN 		

U hebt vaker moeite met het aangeven
van grenzen en u bent stressgevoelig. Is
dit een probleem? Nou nee! Het kan u
juist veel opleveren omdat u vaak meer
doorheeft dan uw medemensen. In de bijeenkomsten wisselen we ervaringen uit en
leren we van elkaar. We doen praktische
oefeningen om met uw gevoeligheid om
te gaan.
2 woensdagochtenden: 9.30-11.30 uur
datum: 2, 16 november 2011
o.l.v.: Ada Otten
cursuskosten: € 12,plaats: Viscentrum
inl.: Didi Kolmer, tel. 0294-288764
25. HET GESCHENK VAN UW DROMEN
Iedereen droomt, iedere nacht. Toch zijn
er vaak maar enkele flarden, die u zich
kunt herinneren of helemaal niet. Soms
zijn er dromen die u niet meer loslaten.
Deze dromen zijn boodschappers van wat
onbelicht blijft tijdens het dagbewustzijn.
Zij geven richting en inspiratie in het
dagelijks leven. Op deze inspirerende
avond gaan we in op wat dromen zijn, wat
ze u te zeggen hebben en u krijgt tips om
uw dromen beter te kunnen onthouden.
En natuurlijk is er gelegenheid een aantal
dromen in te brengen en onder de loep te
nemen.
1 dinsdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 8 november 2011
o.l.v.: Nanske Kuiken
cursuskosten: € 6,plaats: Angstelborgh
inl.: Bernie Kuiken, tel. 0294-281345
26. BIERPROEVEN
Het is weer najaar. De blaadjes zijn van
de bomen, het weer is guur. Daarom
zal tijdens de bierproefavond aandacht
besteed worden aan bieren die het huidige
jaargetijde weerspiegelen. We zullen verschillende soorten bier proeven die goed
de wisseling van de seizoenen weergeven
en dat zijn niet alleen de traditionele
herfstbokken.

persoonlijkheid. In relaties met anderen
wordt vaak duidelijk hoeveel we van
elkaar verschillen; dit kan tot onbegrip
en moeilijkheden leiden. Steeds lopen
we tegen dezelfde soort problemen aan.
Door kennis van het Enneagram zijn we in
staat meer inzicht te krijgen in onze eigen
persoonlijkheid en krijgen we de mogelijkheid de wereld vanuit andere levensvisies
of brillen te zien. We gaan zien dat er
meer dan één waarheid bestaat. Jezelf
en anderen begrijpen geeft rust en maakt
gelukkiger. Het Enneagram stopt ons niet
in hokjes, maar laat zien dat we dat zelf
doen. Het leert ons op welke wijze we
daaruit kunnen komen.
1 donderdag- en 1 dinsdagavond:
19.30-22.00 uur
data: 17, 24 nov. 2011
o.l.v.:. Jane Coerts
cursuskosten: € 12,plaats: Viscentrum
inl.: Francis van Eldik, tel. 0294-287377
29. OPFRISCURSUS NIEUWE
SPELLING
Al eeuwenlang maken we ons druk over
de manier waarop we woorden moeten
schrijven. Ook de nieuwe spelling van
2005 heeft veel discussie en ophef doen
ontstaan. Hoe zit het toch precies met
al die regels? Moet ik een hoofdletter
gebruiken of niet? Wanneer gebruik je het
koppelteken? Hoe zit het met die tussenn? Over deze zaken en nog veel meer
wordt u op deze avond op een overzichtelijke wijze geïnformeerd.
1 donderdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 17 november 2011
o.l.v.: Joop van Delft
cursuskosten: € 6,plaats: De Angstelborgh
inl.: Vera Zwaan-van Gils,
tel. 0294-288028
30. BRIDGE VOOR GEVORDERDEN
Zie bridge voor beginners (Cursus 14)
maar nu wordt Boekje 2 doorgenomen.

Lezing ondersteund met filmbeelden over
de schilder Monet (1840-1926); zijn
leven en carrière die tot het ontwerp van
zijn tuin in Giverny hebben geleid. Een
levend schilderij dat al naar gelang het
uur en seizoen verandert. Monet en zijn
familie verhuisden in 1883 naar Giverny.
Daar ontwierp Monet twee tuinen: ‘het
Normandische hof’ (bij het huis) en later
‘de watertuin’. Hij was door de plantkunde
geboeid, en ook door de ruimte, het licht,
de wolken, het water en haar weerspiegelingen. In Giverny heeft hij ook drie
ateliers gehad waar hij de ‘Nympheas’
schilderde als decor.
1 dinsdagavond: 20.00-21.30 uur
datum: 28 februari 2012
o.l.v.: Véronique Steijn
cursuskosten: € 6,plaats: Viscentrum
inl.: Inge van Hees, tel. 0294-283246

33. PLUK DE APPEL ( 20 jaar na
borstkanker)
Twintig jaar nadat er bij mij op jonge
leeftijd borstkanker werd geconstateerd,
wil ik mijn inzichten, levenservaring en
inspiratie graag delen met anderen. Het
gaat over de ommezwaai in mijn leven en
wat het me allemaal opleverde.
1 donderdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 12 april 2012
o.l.v.: Titia Hennemann
kosten: € 6,plaats: Voordijk 54, Abcoude
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028

34. PONDJE OP, PONDJE AF
Is het bij u ook vaak het geval dat u
met veel moeite wat gewicht kwijt bent
geraakt en dat het bijvoorbeeld na een
vakantie er zo weer aanzit? Van een
gewichtsconsulente gaan we horen hoe
we een paar pondjes kwijt kunnen raken
en hoe we dit zo houden. Zij werkt met de
"diet solutions" methode, waarbij ook de
gezondheid vooruit zal gaan.

10 donderdagavonden: 20.00-22.30 uur
data: Viscentrum: 12 jan., 2, 9, 16 feb., 8
mrt., 5, 12 april
data: De Vijf Bogen: 26 jan.,22, 29 mrt.
o.l.v.: Corrie de Vijlder/ Carin Diephuisvan Gils
cursuskosten: € 60,plaats: Viscentrum/ De Vijf Bogen (zie
hierboven voor de data)
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028

1 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 5 oktober 2011
o.l.v.: Martine Hoogendijk
cursuskosten: € 6,plaats: Viscentrum
inl.: Didi Kolmer, tel. 0294-288764

27. EGYPTE & NAPOLEON, oorlog en
onderzoek
Lezing ondersteund met filmbeelden
over de militaire en wetenschappelijke
aspecten van de expeditie van Napoleon.
Hierover was lange tijd weinig bekend.
Alles veranderde in één klap met het
verschijnen van de Description de l'Égypte,
het meest prestigieuze boek dat ooit over
Egypte is gepubliceerd, (tussen 1809 en
1829). De militaire expeditie van Napoleon was een mislukking. Daarentegen het
werk van de onderzoekers en kunstenaars
betekende een overwinning voor de wetenschap. Hun ontdekkingen vormden de basis
voor veel egyptologisch onderzoek.

31. ONTSTAAN VAN HET LAND VAN
DE GEMEENTE DE RONDE VENEN
Eens was de streek van Abcoude een meer,
eens was het Gein één van de belangrijkste afvoerstromen van het water uit de
Alpen, eens kwam de zee tot Waverveen.
De streek van De Ronde Venen heeft een
uiterst interessante ontstaansgeschiedenis. De IJstijd, het veenriviertje de Vecht,
de Rijn, de ontginningen en het agrarisch
bedrijf hebben geleid tot het huidige landschap. Grote delen van deze geschiedenis
zijn dan ook nog terug te vinden. Aan de
hand van luchtfoto’s en ander materiaal
zullen we de geschiedenis volgen.

Onder dit motto maken we een vaartocht
over het IJ en een wandeling door Amsterdam Noord. Achtereenvolgens bezoeken
wij het NDSM-terrein, het gebied rond het
Tolhuis en het IJ-plein
met de architectuur van Rem Koolhaas.
Om dit allemaal te bekijken steken we
liefst 4 keer met (gratis) pontjes het IJ
over. Wij pauzeren in de zogenaamde IJkantine, de voormalige baanderij (touwslagerij)van de NDSM-werf. Maak kennis
met een bijzonder stukje Amsterdam!

1 dinsdagavond: 20.00-21.30 uur
datum: 15 november 2011
o.l.v.: Veronique Steijn
cursuskosten: € 6,plaats: Angstelborgh
inl.: Inge van Hees, tel. 0294-283246

1 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 15 februari 2012
o.l.v.: Luuc Mur
kosten: € 6,plaats: Viscentrum
inl.: Bernie Kuiken, tel. 0294-281345

28. ENNEAGRAM
Iedereen is geïnteresseerd in zijn eigen

32. CLAUDE MONET EN DE TUIN VAN
GIVERNY

1 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 9 november 2011
o.l.v.: Gert Keijer
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: € 11,- bij de inschrijving te voldoen
plaats: Viscentrum
inl.: Inge van den Hoed, tel. 0294281438

EXCURSIES
35. WANDELING PONTJE OP,
PONTJE AF

1 woensdagochtend 10.00-12.15 uur
datum: 21 september 2011
o.l.v.: Dick Keijzer
cursuskosten: € 6,plaats: Amsterdam
verzamelen: achterzijde C.S. op het

pleintje aan het IJ, waar alle ponten
naar Noord vertrekken
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784

36. WANDELING DOOR HET
DUINGEBIED BIJ EGMOND
We maken een wandeling door het mooie
duinterrein ten noorden van Egmond, met
aandacht voor de flora en het landschap.
Dit deel van het duin is tot in het begin
van de jaren negentig eigendom geweest
van een adellijke familie, en heeft daardoor een andere ontwikkeling doorgemaakt dan het aangrenzende gebied. Ook
eind september is er nog veel te beleven.
De duinroosjes verkleuren donkerrood,
parnassia en duizendguldenkruid staan nog
in bloei.
1 zaterdagmiddag: 12.00-17.30 uur
datum: 24 september 2011
o.l.v.: Bart Vreeken
cursuskosten: € 6,- (excl. reis- en parkeerkosten)
plaats: verzamelen Dokter van Doornplein
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784

37. WANDELING OVER HET ENTREPOTDOK EN HET KADIJKSEILAND
Ten tijde van de Republiek werd Amsterdam de grote stapelplaats van WestEuropa.
Tussen 1984 en 1989 zijn de pakhuizen
van het Oud-Entrepotdok op het Kadijkseiland gerestaureerd en hebben zij de
herbestemming van woonhuis gekregen.
De hr. L. Witte laat niet alleen de renovatie van de pakhuizen zien, maar hij vertelt
ook over de geschiedenis, de eigenaren, de
gevelstenen met wapens, de walvisvaart,
de V.O.C. en het Kadijkseiland. Halverwege de rondleiding is er een koffie/
theepauze.
1 woensdagochtend: 10.00-12.30 uur
datum: 5 oktober 2011
o.l.v.: L. Witte
cursuskosten: € 6,plaats: Amsterdam.
verzamelen: bushalte Kadijksplein
Amsterdam.
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784

38. RONDLEIDING SCHEEPVAARTHUIS
Het Scheepvaarthuis, nu in volle glorie
verbouwd tot Grand Hotel Amrath in
Amsterdam, kan weer worden bezocht.
We bekijken de buitenzijde, bezoeken
het trappenhuis, de directiekamer met
de prachtige smeedijzeren lampen van
M. de Klerk en zien in de overkapping de
gebrandschilderde ramen van W. Bogtman.
Op het dakterras hebt u een schitterend
uitzicht over de stad. In de Brasserie
gebruiken we koffie/thee met gebak (verplicht bij de prijs inbegrepen).
1 woensdagmiddag: 14.00-16.15 uur
datum: 12 oktober 2011
o.l.v.: Jan van Wier
cursuskosten: € 6,materiaalkosten: (koffie/thee en gebak):
€ 10,- bij inschrijving te voldoen
verzamelen: in de hal van het Scheepvaarthuis, Prins Hendrikkade 108-114
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784

39. OOSTELIJK HAVENGEBIED,
HET NIEUWE GEZICHT VAN
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AMSTERDAM
De afgelopen 20 jaar is het vervallen
havengebied veranderd in een wijk waar
wonen cultuur en bijzondere architectuur
samengaan. Amsterdam heeft daardoor
weer een zicht op het IJ, een herontdekking van de relatie met het water dat sinds
de bouw van het Centraal Station in 1880
verbroken was. We wandelen langs het
Muziekgebouw aan het IJ, de Oostelijke
Handelskade en pakhuizen, het Javaeiland met de beroemde grachtjes, het
KNSM eiland, Borneo en Sporenburg. We
eindigen bij het Lloydhotel. De tocht voert
langs fascinerende nieuwbouw en woonwijken, geliefd bij gezinnen met kinderen
en stedelijke huishoudens.
1 donderdagmiddag: 14.00-17.00 uur
datum: 20 oktober 2011
o.l.v.: Marijke Storm
cursuskosten: € 6,plaats: Muziekgebouw aan het IJ
inl.: Inge van den Hoed, tel. 0294281438
40. idem: zaterdagmiddag 22 oktober
2011 van 14.00-17.00 uur

41. RUBENS, VAN DYCK EN
JORDAENS
Rondleiding in de Hermitage Amsterdam.
Tentoonstelling van 17 september 2011
t/m 16 maart 2012. De Hermitage Amsterdam toont een selectie uit de Vlaamse
kunst van de Hermitage St.-Petersburg.
Een overzicht van 75 schilderijen en 20
tekeningen. Met 17 schilderijen krijgt
Peter Paul Rubens (1577–1640) veel
aandacht. Hij was immers de begaafdste
en invloedrijkste zeventiende-eeuwse
Vlaamse schilder. Zowel zijn religieuze als
zijn profane werken illustreren Rubens’
talent. Ook zijn invloed en navolging
komen aan bod. Portretten van Anthonie
van Dyck, historiestukken van Jacob
Jordaens, stillevens van Frans Snijders
en genrestukken van David Teniers zijn in
deze tentoonstelling te zien.
1 woensdagavond: 18.00-19.00 uur
datum: 14 december 2011
o.l.v.: Véronique Steijn
cursuskosten: € 6,- (excl. entree)
plaats: Hermitage, Amstel 51, Amsterdam
inl.: Inge van Hees, tel. 0294-283246

42. DE GOUDEN EEUW VIERT
FEEST
De mooiste voorbeelden van geschilderde
feesten in de Nederlandse kunst van de
17de eeuw. De tentoonstelling omvat ca.
50 schilderijen afkomstig uit binnen- en
buitenland, met werk van Jan Steen, Frans
Hals, Dirck Hals, Esaias van de Velde, Jan
Miense Molenaer, David Vinckboons en
Pieter Codde. Religieuze feesten, chique
buitenpartijen, kermissen, banketten en
boerenbruiloften waren toen voor schilders een geliefd onderwerp. Soms met een
knipoog naar de normen en waarden. Kom
kennismaken met de belangrijkste feesten
uit die tijd, waarvan sommige nu nog
steeds worden gevierd.
1 zaterdagmiddag: 15.00-16.00 uur
datum: 14 januari 2012
o.l.v.: Veronique Steijn
cursuskosten: € 6,- (excl. entree)
plaats: Frans Hals museum Haarlem,
Groot Heiligland 62

VOOR INSCHRIJVEN EN OVERIGE CURSUSSEN
KIJK OP DE VOLGENDE PAGINA.
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43. FLIGHTSIMULATORLES
Flightsimulatorles van een vlieginstructeur. U leert gedurende 3 avonden het
gebruik van het programma, vliegen met
een klein vliegtuig en vliegen met bijvoorbeeld een Boeing 737. Uitleg en gebruik
van instrumentenvliegen zoals VOR, ADF
en instrument landing systemen ( ILS)
zullen u zo in staat stellen een nachtvlucht
te maken van bijvoorbeeld Schiphol
naar Londen. Als u een laptop heeft met
Flightsimulator en een joystick, neem deze
dan mee.
3 dinsdagavonden: 20.00-22.30 uur
data: 17, 24, 31 januari 2012
o.l.v.: John Mijnhout
cursuskosten: € 18,plaats: Viscentrum
inl.: Francis van Eldik, tel. 0294-287377

44. BELEEF EEN MOOIE TIJD IN
HET PIANOLAMUSEUM
Rond 1900 doet de pianola zijn intrede.
Aanvankelijk als apart voorzetapparaat,
korte tijd later ingebouwd in piano’s of
vleugels. Het pneumatisch werkende
apparaat maakt het mogelijk de piano
(ook) vanzelf te laten spelen. De muziek
is vastgelegd in rollen van papier met het
muziekpatroon in de vorm van gaatjes
daarin geponst. De presentatie duurt
anderhalf uur.
1 woensdagmiddag: 14.00-15.30 uur
datum: 22 februari 2012
o.l.v.: gids
cursuskosten: € 6,- (excl. entree € 2,50)
plaats: Pianolamuseum, Westerstraat
106, Amsterdam
Inl.: Josje Boeijink, tel. 0294-283285

45. AMSTERDAM ALS BEDEVAARTSOORD
VAN MIRAKELPROCESSIE TOT
STILLE OMGANG
Ieder jaar vindt half maart in Amsterdam de Stille Omgang plaats waarbij de
wonderbaarlijke gebeurtenis uit 1345
wordt herdacht. Een door een zieke
man boven de haard uitgebraakte hostie
wordt de volgende morgen ongeschonden
teruggevonden. In de Middeleeuwen was
de daaruit voortgekomen Mirakelprocessie een uitbundig stadsfeest. Dat nu de
gelovigen zwijgend door de stad lopen is
een gevolg van het verbod op het uitoefenen van de rooms-katholieke eredienst
nadat Amsterdam in 1578 de zijde van de
Opstand had gekozen.
1 woensdagavond: 20.00-22.00 uur
datum: 7 maart 2012
o.l.v.: Marijke Carasso-Kok.
cursuskosten: € 6,plaats: Viscentrum
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784

46. GROEIT RODE KOOL IN EEN
ZAKJE?
Nee, hoor! Wil je zelf meemaken hoe
aardappels en worteltjes groeien? Kom
meedoen met zaaien en oogsten. Twee
leden van Volkstuinvereniging “De Liefhebbers” nemen jullie graag in groepjes
van zes mee op ontdekkingstocht. Leeftijd
8 -12 jaar. Jullie komen twee keer: we
zaaien in maart en oogsten in juni. Trek je
laarzen of klompen aan.
2 woensdagmiddagen: 14.30-15.00 uur,
15.15-15.45 uur of 16.00-16.45 uur
data: 21 maart en 20 juni 2012
o.l.v. Josje Boeijink en Irma van den
Berg
cursuskosten: € 6,plaats: Volkstuincomplex “De Liefhebbers”
inl.: Josje Boeijink, tel. 0294-283285
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47. RONDLEIDING KAASBOERDERIJ EN KLOMPENMAKERIJ

planten ontstaan.

Een bezoek aan Clara Maria is altijd gezellig en leerzaam. De rondleiding begint
in de kaasmakerij. Boer Kees-Jan melkt
zelf de koeien. Met deze melk wordt op
ambachtelijke wijze boerenkaas gemaakt.
Door verschillende soorten kruiden toe te
voegen krijgt de kaas een extra smaak.
Tijdens deze leerzame rondleiding kunt
u zien hoe we de kazen maken en kunt u
natuurlijk proeven. In de klompenmakerij
kunt u zien hoe dit oer-Hollandse product
wordt gemaakt met antieke klompenmachines. Dit gebeurt nog altijd met de hand.
Ter afsluiting is er een kopje koffie of thee
met heerlijke appeltaart.

1 zaterdagmiddag: 14.00-16.00 uur
datum: 14 april 2012
o.l.v.: Gert Immerzeel
kosten: € 6,-plaats:Verzamelen 13.20 uur Dokter van
Doornplein. Aanmelden voor carpoolen
bij: bpkuiken@live.nl
inl.: Bernie Kuiken, tel. 0294-281345

1 zaterdagochtend: 11.00-12.00 uur
datum: 17 maart 2012
o.l.v.: gids
cursuskosten: € 6,plaats: Amstelveen. Bovenkerkerweg
106. 1188 XH Amstelveen
inl.: Francis van Eldik, tel. 0294-287377

48. RONDLEIDING JOODS HISTORISCH MUSEUM
Religie, cultuur en geschiedenis van de
Joden in Nederland staan centraal in het
Joods Historisch Museum. De Stichting
Joods Historisch Museum werd opgericht
op 23 mei 1930 met als doel het verzamelen en tentoonstellen van datgene, wat
een beeld geeft in het algemeen en het
Nederlandse Joodse leven in het bijzonder.
Er is o.a. veel aandacht besteed aan de periode vóór en in de Tweede Wereldoorlog.
De gids leidt u in een uur rond door ‘Het
eigen bezit’. Na deze rondleiding heeft u
nog alle tijd om de rest van het museum
bezoeken.
1 zaterdagochtend: 11.00-12.00 uur
datum: 7 april 2012
o.l.v.: gids
cursuskosten: € 6,entree: zelf betalen
plaats: Amsterdam. Nieuwe Amstelstraat
1. (Metro Halte Waterlooplein)
inl.: Francis van Eldik, tel. 0294-287377

49. MARITIEME WANDELING
Gedurende deze wandeling wordt de
ontstaansgeschiedenis van de haven van
Amsterdam verteld en de centrale positie
die Amsterdam innam in de Gouden Eeuw
wordt belicht. We brengen een bezoek aan
de Heren 17 van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en vervolgen de wandeling via de Nieuwmarkt, Gelderse Kade.
Het Scheepvaarthuis naar de woonhuizen
van Michiel de Ruyter en Piet Hein. We
eindigen bij het Scheepvaartmuseum.
1 dinsdagochtend: 10.30-12.30 uur.
datum: 10 april 2012
o.l.v. Jan van Wier.
cursuskosten: € 6,plaats: Amsterdam
verzamelen: voor het Paleis op de Dam
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784

50. RONDLEIDING STINZENPLANTEN BIJ KASTEEL NYENRODE
Het woord stinzen betekent in de Friese
taal, huizen met versterkte muren. Dit
waren boerderijen of grote buitenplaatsen die in sommige gevallen op terpen
gebouwd waren. Ook kwamen er o.a. langs
de Vecht buitenplaatsen. De welgestelde
families die er woonden verdienden hun
geld o.a. bij het VOC. Zij brachten van hun
reizen naar Zuid Europa planten en zaden
mee terug en vaak ook bolgewassen. Deze
bollen en zaden werden vervolgens in Nederland geplant. Sommige deden het wel,
andere niet, en weer andere verwilderden
zelfs. Zo is ongeveer het begrip stinzen-

51. DE ARCHITECTUUR VAN DE
AMSTERDAMSE SCHOOL
We maken een wandeling door het
oostelijk deel van het zogenaamde “ Plan
Berlage” in Amsterdam Zuid, een woonwijk uit de 20-er jaren van de 20e eeuw.
Niet alleen Berlage, maar ook de politicus
Wibaut en bekende architecten als Kramer en de Klerk zijn onverbrekelijk met
deze buurt verbonden. Dankzij deze grote
namen uit het verleden kunnen wij nu nog
steeds genieten van de spraakmakende
architectuur van de ‘Amsterdamse School’.
Komt dat zien en verbaas u.
1 dinsdagochtend: 10.00-12.30 uur.
datum: 17 april 2012
o.l.v.: Dick Keijzer
cursuskosten: € 6,plaats: Amsterdam
verzamelen: Berlagebrug, zijde Amsteldijk ca. 5 min. lopen vanaf het Amstelstation
inl.: Ineke Elema, tel. 0294-281784

52. STADSWANDELING WEESP
Tijdens de wandeling vertelt een gids over
het ontstaan en de geschiedenis van deze
vestingstad aan de Vecht. We bekijken
schansen, stadsboerderijen, de Grote kerk,
het fort enz.
Over de gevelstenen kan de gids meer vertellen dan de tekst erop doet vermoeden.
Wandelend door de middeleeuwse straten
en stegen waant men zich in het verleden.
1 vrijdagmiddag: 13.30-16.00 uur
datum: 20 april 2012
o.l.v.: gids
cursuskosten: € 6,verzamelen: Grote Kerk, Nieuwstraat 1,
Weesp
inl.: Didi Kolmer, tel. 0294-288764

53. UITVAARTMUSEUM TOT
ZOVER
Rondleiding over de tentoonstelling
‘What’s next’ en een deel van de vaste
expositie. De vaste expositie gaat over
rituelen en dergelijke. Kunstenaars
uit binnen- en buitenland zetten met
hun kunstwerken bezoekers aan om te
reflecteren over wat er al dan niet na de
dood kan komen. De tentoonstelling wordt
georganiseerd in samenwerking met het
Tropenmuseum en vindt gedeeltelijk in het
Tropenmuseum plaats. Cursisten wordt
aangeraden dit deel van de tentoonstelling
op eigen gelegenheid te bezoeken.
1 woensdagochtend: 11.00-12.00
datum: 25 april 2012
cursuskosten 6,- (excl. entree € 4.50)
plaats: Amsterdam, Kruislaan 124
inl.: Josje Boeijink, tel. 0294-283285

54. VLEERMUIZEN
Op Fort Abcoude zijn maar liefst zes
verschillende soorten vleermuizen
waargenomen. Sommige overwinteren in
het speciale winterverblijf, andere jagen
in de zomernacht op insecten en soms
wordt er een kraamkolonie van zogende
vrouwtjes aangetroffen. De bijzondere
leefwijze van deze vliegende zoogdieren
wordt toegelicht in een dialezing. Daarna
gaan we met een batdetector luisteren en
kijken in het veld.

1 woensdagavond: 20.00-23.00 uur
datum: 30 mei 2012
o.l.v.: Floor van der Vliet en Jan Beekman
cursuskosten: € 6,plaats: Viscentrum
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028

MUZIEK
55. LUISTEREN NAAR
KLASSIEKE MUZIEK
Als u bewust naar muziek luistert hoort
u meer. Als er bovendien een deskundige
is om een toelichting te geven, kunt u er
nog meer van genieten. In deze cursus
wordt elke avond een aantal werken
beluisterd en besproken. Werken van
bekende componisten als Henri Purcell,

Johan Sebastiaan Bach, Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven komen aan bod. Maar ook
werken van minder bekende componisten.
Kent u bijvoorbeeld de muziek van Juan
de Araujo, Mily Balakirev, of de prachtige
liederen van Hugo Wolff? En passant
krijgt u ook nog een beknopt overzicht van
de muziekgeschiedenis gepresenteerd. Het
leren luisteren naar muziek staat voorop.
6 dinsdagavonden: 20.00-22.00 uur
data: 6,13,20,27 maart, 3,10 april 2012
o.l.v.: Peter Roovers
cursuskosten: € 36,plaats: Viscentrum
inl.: Vera Zwaan-van Gils, tel. 0294288028.

DE INSCHRIJVING IS OP VRIJDAG 9 SEPTEMBER
2011 VAN 19.00 – 20.30 UUR
IN HET PIET MONDRIAANGEBOUW,
BROEKZIJDSELAAN 46 IN ABCOUDE.
Inschrijfregels:
1.
Voorinschrijving is niet mogelijk.
2.
Alle cursussen moeten bij de inschrijving contant betaald 		
worden.
3.
Materiaalkosten moeten bij de inschrijving worden voldaan.
4.
De inschrijving gebeurt in volgorde van aanmelding. U krijgt
bij de inschrijving een betalingsbewijs. Wanneer de cursus 		
doorgaat ontvangt u geen bericht. Bij onvoldoende deelname
gaat de cursus niet door. U ontvangt dan bericht en uw cursusgeld wordt teruggestort. Zorg dat u uw bankrekeningnummer,
telefoonnummer en liefst ook uw e-mailadres heeft ingevuld
op het inschrijfformulier.
5.
Als u een cursus om welke reden dan ook niet kunt volgen,
wordt er niet terugbetaald.
Wel kunt u zelf voor vervanging zorgen
6.
Wijzigingen van prijzen, tijden e.d. voorbehouden.
7.
Gedurende de schoolvakanties zijn er geen cursussen.
8.
Deelname aan cursussen is voor eigen verantwoording.
9.
De cursussen van het Cursusproject zijn ook te bekijken op:
www.cursusproject.nl
10.
U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven.
De cursussen die nog niet vol zijn na de inschrijfavond komen op de website.
U kunt het inschrijfformulier downloaden, de gewenste cursus aankruisen en
mailen naar ingecursusproject@gmail.com.
De inschrijving is geldig vanaf ontvangst cursusgeld op bankrekening:
30.05.31.818 t.n.v. Cursusproject Abcoude / Baambrugge.
Cursuslocaties:
Angstelborgh: Dorpszicht 22, Abcoude
Licht en Ruimte: Hoogstraat 35, Abcoude
Piet Mondriaangebouw: Broekzijdselaan 46, Abcoude
Piusschool: Broekzijdselaan 3, Abcoude
Vispaviljoen: Molenweg 19, Abcoude
Dorpshuis De Vijf Bogen: Pr. Margrietstraat 10, Baambrugge
Informatie:
Informatie over het Cursusproject is ook beschikbaar op: www.cursusproject.nl of via e-mail: cursusprojectabcoude@euronet.nl

De stichting Cursusproject Abcoude/Baambrugge stelt zich ten doel
activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het verwerven van kennis,
vaardigheden en algemene
ontwikkeling, kunstzinnige
vorming, maatschappelijke
bewustwording en sport.
Wij nodigen u uit om deel
te nemen aan onze cursussen. Wilt u zelf een cursus
geven? Of heeft u een idee
voor een nieuwe cursus?
Neem dan contact met
ons op.
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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.

Woordzoeker week 35

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

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 35

Aversie
Buitenwater
Cook
Drievoet
Gage
Gesel
Hemelbestormer
Heroine
Hospik
Ietwat
Juwelendief
Karpet
Kastie
Macaber
Magie
Ondermatras
Pens
Petemoei
Redden

Redenatie
Schar
Sloom
Start
Struik
Terugval
Tonsuur
Verwoed
Zedenleer
Zwakstroom

3
5 2
9

5

9 8
3 6

8

1

9

5
4

2

6 1
7 9
5 7
1
8
6
9
4 3
7

8
6
3
5

Oplossing puzzels week 34
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