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Risico’s nemen
of liever niet?

Advies op maat
voor uw bedrijf

Kom morgen naar de tiende Mijdrechtse Dweildag!
Morgen, zaterdag 15 september, vindt voor de tiende keer de Mijdrechtse Dweildag plaats. Dit muziekspektakel dat wordt
georganiseerd door Muziekvereniging VIOS samen met Stichting Koopcentrum Mijdrecht, belooft opnieuw een groot feest
te worden. Behalve het hoofdpodium op het Raadhuisplein staan er op nog drie andere plekken podia: op Bozenhoven nabij
Hema, bij café Het Rechthuis in de Dorpsstraat en bij Winkelcentrum De Lindeboom.
Lees verder op pagina 3.

PRINSELIJK PROEVEN
foto rob isaacs

45% stemt VVD • PvdA met 15% nu tweede partij • opkomst 80%

De Ronde Venen brengt massaal stem uit bij TK-verkiezingen
JAAR

Woensdagavond 21.05 uur. De stembureaus zijn gesloten en het tellen kan beginnen. In het stembureau De Angstelborgh
in Abcoude, één van de 21 stembureaus in de gemeente, staat men klaar om de tijdrovende klus van het handmatig tellen
van de stembiljetten te beginnen. In totaal hebben in De Ronde Venen 25.957 stemgerechtigden hun stem uitgebracht in de
Tweede Kamerverkiezingen. Hoewel het opkomstpercentage met 80% wat lager ligt dan dat van de verkiezingen in 2010,
ligt het beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 74%.			
Uitslagen op pagina 3.
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Vogel-vrij
Graag pak ik bij de start van
het nieuwe seizoen deze vraagrubriek weer op. Wie vragen aan
mij heeft die zich er ook voor
lenen om in deze rubriek te
beantwoorden, kan ze naar mij
mailen: burgemeester@degroenevenen.nl. In deze ‘aflevering’ ga ik
naast diverse onderwerpen uit de
actualiteit in op zaken waarover
ik regelmatig ben aangesproken.
Verkiezingen
Op de dag dat ik dit schrijf zijn de
verkiezingen. Voor medewerkers
van de gemeente een hele klus om
alles goed te organiseren. In De
Ronde Venen zijn 32.445 inwoners
die mogen stemmen. Dat gebeurt in
21 stembureaus, die elk zes leden
hebben. Natuurlijk is er in de voorbereidingen al veel georganiseerd.
Vanochtend is de ‘verantwoordelijke
ploeg’ van de afdeling Burgerza-

ken om 6.00 uur begonnen. Naar
verwachting kan vannacht om 03.00
uur de deur weer dicht. Dan zijn alle
(uitgesplitste) tellingen doorgegeven, eerder op de avond worden de
aantallen per partij doorgegeven. En
dan: op naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Verhuizing
Sinds enkele weken woont ons gezin
nu in De Ronde Venen, in Abcoude.
Als burgemeester ben je verplicht
binnen één jaar na je benoeming te
gaan wonen in de gemeente waar
je burgemeester bent. Wij zijn heel
blij dat het is gelukt om onze eigen
woning in Haarlem te verkopen
en een gezellige passende nieuwe
plek te vinden. Fijn om nu ook echt
in de gemeente te wonen waar ik
ook burgemeester ben. Ik kan nu
afspraken en andere dingen gemakkelijker combineren, daardoor ben

ik ook al vele malen op de fiets
naar mijn werk gegaan. Dan zie je
de gemeente toch weer anders dan
vanuit de auto.
Hennepplantages
Dit jaar zijn er relatief veel hennepplantages ontdekt en opgeruimd.
Het betrof grote plantages in panden
op het bedrijventerrein in Mijdrecht.
De wet zegt dat dit verboden is,
bovendien zou het tolereren hiervan
bijdragen aan een ongewenste
verloedering op het bedrijventerrein die negatieve effecten heeft op
de veiligheid. Politie en gemeente
zitten hier dicht op. Daarom pas ik
als burgemeester de mogelijkheden
uit de Opiumwet toe, om bestuurlijke
boetes op te leggen (in dit geval
sluiting van panden). De wet zit
zo in elkaar dat de burgemeester
strafmaatregelen oplegt. Als de
betrokkene het hier niet mee eens is,

Voorlopige verkiezingsuitslag De Ronde Venen

dan kan hij of zij het besluit van de
burgemeester door de rechter laten
toetsen (en dus vragen de straf van
de burgemeester te vernietigen).

Feesten
De meest gestelde vraag is hoe ik
de feestweek in Abcoude vond. Het
antwoord is in één woord geweldig.
Echt een (dorps)feest voor jong en
oud, met mooie tradities. Voor ons
tevens een kennismaking met heel
veel mensen in onze nieuwe woonplaats. Verder de afgelopen week
gelukkig ook nog veel andere activiteiten kunnen bijwonen. De Nacht
van Neptunus, open monumentendag
en bijvoorbeeld de Culinaire Venen.
Allerlei festiviteiten die met de
inzet van vele tientallen vrijwilligers
worden gerealiseerd. Top!

Vervolg van voorpagina.
Ook dit jaar worden de deelnemende
dweilorkesten beoordeeld door een
kundige jury in twee verschillende
klasses: de Leutklasse en de Wedstrijdklasse.
Aanvang 11:30 uur op het Raadhuisplein met een defilé van de deelnemende dweilorkesten. Kijk voor alle
informatie op:

www.mijdrechtsedweildag.nl.

Baambrugge steunt
nieuw renovatieplan
De Vijf Bogen

Ook in De Ronde Venen ging het
meeste aantal stemmen naar de
VVD: 44,9% (was 33,2% in 2010).
Met 14,8% (12,2% in 2010) van
de stemmen bereikte de PvdA in De
Ronde Venen niet de groei die de partij landelijk realiseerde, maar door
het verlies van CDA en PVV, staat
de partij in De Ronde Venen ook op

de tweede plaats. Het CDA zakt van
de tweede naar de derde plaats en
behaalde 9,1% van het aantal stemmen (16,3 in 2010). D66 klimt naar
de vierde plaats en blijft met 8,3%
van de stemmen (7,2% in 2010) de
PVV nipt voor. Die zakte met 8,2%
van de stemmen naar de vijfde plaats
(in 2010 nog 14,0%).

Zaterdag 15 september
• 10e Mijdrechtse Dweildag,
centrum Mijdrecht
• Kleding & Goederenbeurs, 		
De Roeping, Wilnis
• Opening Schoonheidssalon De Pincet,
Mijdrecht
• Klaverjassen bij HSV'69, 		
De Hoef

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

Noot van de redactie: De uitslagen van
de kleinere partijen zijn in bovenstaande grafiek grafisch niet goed weer te
geven en zijn derhalve meegeteld in de
categorie 'overigen'.

Colofon

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

Op het moment dat deze krant sloot
waren er nog geen definitieve uitslagen per deelgemeente bekend.

Voor het alternatieve projectplan
van dorpshuis De Vijf Bogen is veel
draagvlak onder de gebruikers en
bewoners van Baambrugge. Niet
alleen koos een grote meerderheid
enkele maanden geleden voor het
nieuwe plan, ook tonen veel inwoners grote betrokkenheid bij het
dorpshuis door financiële bijdragen,
deelname in commissies of hulp bij de
uitvoering van werkzaamheden. Met
dit projectplan en sluitende meerjarenbegroting stelt het college van
B&W de raad voor de gemeentelijke
investeringssubsidie vast te stellen.
De werkzaamheden kunnen dan naar
verwachting eind 2012 beginnen.
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De luistervink is er een weekje
tussenuit, binnenkort ziet u hem
weer langs vliegen!

Geslaagde bijeenkomst
bestuursleden
sportverenigingen Abcoude
en Baambrugge

Sportwethouder
sport belooft
harmonisatie
in beleid naar
sportclubs
Op uitnodiging van hockeyclub
Abcoude kwamen afgelopen vrijdag bestuursleden van de diverse
sportverenigingen uit Abcoude
en Baambrugge voor een eerste
informele bijeenkomst bijeen.
Onder meer om met elkaar van
gedachten te wisselen hoe de
clubs elkaar meer kunnen ondersteunen. Sportwethouder David
Moolenburgh, die samen met
enkele beleidsmedewerkers van
de gemeente aanwezig was, sprak
van een prima initiatief. “Goed in
een tijd waarin veel zaken spelen
die om meer creativiteit en samenwerking vragen.”
Ook de gemeente De Ronde Venen
moet op sportgebied bezuinigingen,
inkrimpen en reorganiseren. “Willen we ons hoogstaande sportieve
karakter behouden, dan is een grote
inbreng van inwoners, verenigingen
en andere betrokkenen nodig,”
aldus Moolenburgh, die verder
inhaakte op de nieuwe kadernota
‘Sport- en beweegbeleid 20132016’ die een aanzet vormt voor
een nieuw gemeentelijke sportbeleid.
“Er bestaan veel verschillen in de
wijze waarop sportverenigingen in
deze gemeente worden behandeld.
Sommige clubs kunnen van oudsher
aankloppen bij de gemeente voor
bijvoorbeeld een nieuw veld, andere
clubs zijn gewend het geld hiervoor
zelf op te hoesten. We willen in de
toekomst naar een beleid waarin
alle partijen gelijk worden behandeld.”
De sportverenigingen in Abcoude en
Baambrugge mogen in dit zogenoemde harmonisatiebeleid meer
van de gemeente verwachten.
Goed nieuws dus? Moolenburgh:
“Het betekent niet dat de complexiteit en het tekort een geld en
middelen straks van de baan zijn.
Als ik vertel dat van een sportbegroting van drie miljoen euro er al
1,5 miljoen als kapitaallasten wordt
afgeschreven, dan begrijpt iedereen
dat er maar een klein bedrag over
blijft. We zullen nieuwe bronnen,
zoals landelijke subsidieregelingen,
moeten aanboren om onze doelen
te verwezenlijken.”
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Kort nieuws
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Zonnebloem Vakantieweek 2012

De Ronde Venen

Diverse scholen in de gemeente hebben meegedaan aan het verkeerseducatieprogramma Streetwise van de ANWB. Dit keer waren kinderen van de
Ichtusschool in Baambrugge en die van OBS Willespoort uit Wilnis aan de
beurt. Streetwise biedt voor alle klassen verschillende lesonderdelen, die op
speelse wijze worden overgebracht. Er werd dan ook veel plezier beleefd
aan de dag. De kinderen kregen van de ANWB meerdere malen een compliment over hun houding en betrokkenheid. Na een leerzame en leuke ochtend
kregen alle leerlingen een certificaat en aandenken mee naar huis.

Horizon over
de verleiding van het
kwaad
Op zondag 16 september brengt Horizon de vijfde uitzending in een reeks
van acht met als onderwerp: ‘De stem
van de Roepende’ – De medeschepper en de verleiding van het kwaad.
In de discussie zal doorklinken dat
het evangelie van Jezus Christus zo
gek nog niet is… Aan de discussie
nemen deel: Anton van Hilten (pastoraal medewerker PKN Uithoorn),
Pieter Koopmans (PKN Mijdrecht
– De Rank), Pastor Tejo van der
Meulen (RK De Hoef) en Pastoor
Wim Vernooij (RK Vinkeveen).
Gespreksleider is Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van 9 tot
10 uur op RTV Ronde Venen.

Mijdrecht

Ds. Vogel te gast in
De Wegwijzer
Zondag 16 september zijn er twee
diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. In
beide diensten gaat dominee J. Vogel
uit Eindhoven voor, hij is emeritus
predikant. In de morgendienst van
10 uur gaat de preek over Genesis
47: 7-10. Cruciaal is daarin de
rol van Jozef, de middelaar en de
redder. De middagdienst om 17 uur
behandelt de preek zondag 43 van
de Catechismus: gij zult geen vals
getuigenis spreken tegen uw naaste.
In hedendaagse taal: je mag niet
liegen! Zowel in het politieke debat
van de afgelopen weken als in de
persoonlijke omgang met elkaar
blijkt dit gebod vanaf Bijbelse tijden
tot vandaag toe essentieel te zijn.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom. Meer over De Wegwijzer is
te vinden op www.CGKMijdrecht.nl.

Op maandagochtend jl. vertrokken
26 gasten en 28 vrijwilligers van
de Zonnebloem Regio Rondom de
Venen voor een zesdaagse vakantie naar het Drentse Lemele.
De locatie ‘de Boerderij” is een
volledig aangepast hotel vlak bij het
natuurgebied de Lemelerberg. De
gasten genieten tijdens deze vakantieweek van een leuk en afwisselend programma. Op dinsdag werd
het Museumdorp Orvelte bezocht
en op donderdag werd een bezoek
gebracht aan Dierenpark Emmen.
Op vrijdag worden op de locatie
in Lemele demonstraties van drie
oude ambachten gegeven. Ook

het avond programma was goed
gevuld met een Bingo op maandag,
op Woensdag een optreden van
een Shanty-koor en op vrijdag als
afsluiting na het Feestelijke diner
kon iedereen meezingen tijdens de
‘Smartlappen Workshop’. Morgen,
zaterdag 15 september, wordt er
nog genoten van een brunch waarna
het gezelschap weer richting
Mijdrecht gaat Aan deze vakantie
week deden de vrijwilligers en
verpleegsters uit Mijdrecht, Wilnis,
de Hoef, Vinkeveen, Waverveen,
Abcoude en Baambrugge volledig
belangeloos mee.

In twee bussen met 75 kinderen
zijn groepen 1 t/m 6 van de Antoniusschool uit De Hoef met hun
begeleiders naar het Dolfinarium
geweest voor het jaarlijkse schoolreisje. De leerlingen van groep 7/8
vertrokken op de fiets voor hun
schoolkamp.
Na aankomst in Harderwijk konden
de kinderen zich een aantal uren
vermaken bij diverse shows of in
een van de speeltuintjes. Bij de
Piratenbende maakten de zeeleeuwen er een dolle boel van, tot groot
enthousiasme van het publiek. In

de Droomwens droomde een meisje
van een verblijf op het dolfijneneiland. Een droom die in vervulling
ging en waarbij de dolfijnen hun
kunsten vertoonden. Walrussen
verzorgden de Snor(rrr)show. Na
iedere scène klopten de zeeleeuwen
zich met één vin op de borst en
met twee vinnen zorgden ze voor
applaus, tot grote hilariteit van de
kinderen.
Na het maken van de groepsfoto en
een lekker ijsje werd de terugtocht
aanvaard. Een geslaagd schoolreisje zat er weer op.

LEEF! bestaat 25 jaar

www.waaromleefje.nl.

OBS Willespoort

Antoniusschool op schoolreis

De Ronde Venen

De evangelische gemeente LEEF!
bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd:
in de week van 19 - 23 september
vinden diverse activiteiten plaats.
LEEF! Evangelische Gemeente
Mijdrecht is ook bekend als de
CAMA Parousia Gemeente DRV.
Ruim een jaar werd de naam LEEF!
aangenomen om aan te geven een
levende gemeente te willen zijn, met
een Levende boodschap en dat men
Leven in de brouwerij wil brengen!
Iedere zondag komt de gemeenschap
bij elkaar in De Meijert in Mijdrecht
om elkaar en God te ontmoeten. Ben
jij er bij tijdens de LEEF!FEEST!
week? Nogmaals, wees welkom!
Voor vragen kun je mailen naar
feestweek@waaromleefje.nl. Alle
activiteiten zijn gratis, alleen voor
het concert willen we een kleine
bijdrage vragen van 5 euro.Tot ziens!
Alle bijzonderheden zijn te vinden op

ANWB maakt kinderen ‘Streetwise’

Veilig het donker in met Karwei Mijdrecht

Ichtusschool Baambrugge

8e Veldzijde Jeugd Open
Zondag 2 september jl. werd het 8e
Veldzijde Jeugd Open georganiseerd;
een jaarlijks terugkerend evenement
voor golfspelers tot 21 jaar, dat tot
stand komt dankzij de inzet van
vrijwilligers en de steun van sponsors.
Met bijna 120 deelnemers, waarvan
40 single handicappers en 25 spelers
met een handicap lager dan 5.0
was het niveau hoger dan ooit. De
categorie met handicap 16.1 tot 36.0
ging ’s morgens vroeg al van start
voor de 18 holes stableford wedstrijd.
De winnares van deze wedstrijd werd
Sophia Bakker met 39 stableford
punten.
De aanstormende talenten speelden
18 holes op de Par 3 baan. Veel
kinderen bleken onderhand klaar te
zijn voor de grote baan. De winnaar
in deze categorie werd Mats de Haas

De zomer loopt ten einde, de dagen worden korter, de lichten moeten
steeds vroeger aan. Zaterdag 15 september is het thema bij Karwei Mijdrecht “Veilig het donker in met Karwei”. U kunt deze dag uitgebreid informatie krijgen over het installeren van huisalarm, verlichting, veiligheidssloten en rookmelders, en bovendien kunt u uw fietsverlichting gratis laten
controleren. Kinderen kunnen van 11.00 tot 16.00 uur komen knutselen en
voor iedereen staat er koffie, thee en limonade klaar.

met maar liefst 43 stableford punten.
Bij de lage handicappers stonden na
18 holes zowel Mitchell Schoorl als
David van de Sanden 1 boven par
(72) en moest een play-off beslissen wie die winnaar zou worden.
Gelijk op de eerste hole wist Mitchell
Schoorl met een mooie par zijn overwinning veilig te stellen. Hij mag zich
voor de tweede keer winnaar van het
Veldzijde Jeugd Open noemen.
De jeugdcommissie van Golfclub
Veldzijde leverde ook dit jaar een bijdrage aan het goede doel. Wederom
is gekozen voor Stichting Kasigau
(www.kasigau.nl). Deze stichting zet
zich in voor de kansarme bevolking in
Kenia. Zo helpen zij bijvoorbeeld bij
de bouw van scholen en het aanleggen van watervoorzieningen.
foto leo versleijen
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Kraampjesdag in Nieuw-Avondlicht
Bloemen, plantjes, sieraden, nachtkleding en life style cadeaus: het
was dinsdag allemaal te koop op de
Kraampjesdag in Nieuw Avondlicht
in Mijdrecht. In gemeenschapsruimte de Koepel was het een gezellige
drukte. Voor de goede sfeer zorgden
de accordeonist en bewoners van
het zorgcentrum en de naastgelegen aanleunwoningen in de Kom,
hun familieleden en andere belangstellenden.
Vrijwilligers en medewerkers hebben ’s middags iedereen voorzien
van eten en drinken. Als avondmaal-

tijd was er patat met een snack.
Vrijwilligers van het Rode Kruis
en Woord & Daad bemanden een
kraam. Via het rad van avontuur en
het enveloppenspel kon iedereen
het geluk beproeven en de meest
uiteenlopende mooie prijzen winnen: van taarten tot handdoeken
en van kaarsen tot verzorgingsproducten. Diverse winkeliers hebben
gesponsord en een woord van dank
voor hen is op zijn plaats.
foto annemieke den breejen

Gezocht: voetballertjes van 5 en 6 jaar oud
Bij sportvereniging HSV’69 in De
Hoef zijn we op zoek naar jonge
voetballertjes van 5 en 6 jaar oud.
Dit mogen zowel jongens als meisjes zijn.
We zijn in deze leeftijdscategorie
een team gestart maar hebben
dringend nog wat extra spelertjes
nodig!
We trainen op maandag van 16.30
tot 17.30 uur en op zaterdagochtend gaan we wedstrijden voetballen. De uitwedstrijden vinden plaats
bij de verenigingen tussen Abcoude

en De Meern. Dit zijn dus allemaal
korte afstanden.
Het gaat er in dit team niet om of
je een goede voetballer bent maar
dat je er plezier in hebt! Iedereen
is dus van harte welkom.
Heb je interesse en/of wil je graag
wat meer informatie stuur dan een
mail naar robentam@telfort.nl.
We zullen dan snel contact met je
opnemen.
We hopen of veel reacties zodat we
dit samen tot een succes kunnen
maken.

Cursusmarkt Cursusproject was groot succes
Op vrijdagavond 7 september jl.
vormde zich een lange rij in de hal
van De Boei in Vinkeveen. Er werd
druk gepraat over de 60 cursussen.
Om half acht opende de Cursusmarkt
en om negen uur blijkt dat er 550
inschrijvingen zijn gemaakt. Leuk om
te weten is dat ook steeds meer aanmeldingen via internet binnenkomen.
Het cursusoverzicht staat op www.
cursusproject.nl. Hier kan men zich
ook inschrijven. Er zijn nog plaatsen
over. Wie meer wil weten, kan bellen
met tel. 0297 261849 of 0297-

281787. U krijgt dan informatie over
de wijze van inschrijven, cursustijden
en betalen. Bij de Rabobank, servicepunten, VVV en bibliotheken is ook
het programma te bekijken.
Ook nog cursusplaatsen in
Abcoude-Baambrugge
Ook bij stichting Cursusproject Abcoude-Baambrugge kan nog worden
ingeschreven voor: Plattelandsliteratuur; Rondleiding Portugese Synagoge; Recht & Rechtvaardigheid in
het Strafrecht; Bron van Energie; De
Vogeltrek; EHBO; Lachyoga; Bushcraft voor de jeugd; Transcendentie
en Bomen over Bomen. Nieuwsgierig? Op de vernieuwde website
www.cursusproject-abcoude.nl worden
de activiteiten uitgebreid omschreven
en kan men zich met het inschrijfformulier via het internet alsnog
inschrijven. Ook kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Als ik de twee torens van Abcoude zie,
ben ik weer thuis…

't Pruttelpotje te gast bij FF Makkelijk
Nu De Fabriek verbouwd gaat worden, hebben de gasten van 't Pruttelpotje, een eetcafé dat eens per 14
dagen geopend is voor mensen met
een verstandelijke beperking, tijdelijk
geen onderkomen. Tot het moment
dat ze eind van het jaar weer zelf
kunnen koken, mogen ze vanaf a.s.
maandag 17 september gebruik
maken van het gemeentehuis. Een
mooi gebaar.
Deze week werd het nieuwe seizoen

ingeluid. Dat gebeurde bij restaurant
FF Makkelijk in Mijdrecht, waar de
groep te gast was bij Jos en Carolien
van Wijk en waar genoten werd van
heerlijke sateh en spareribs. Op de
foto is te zien dat iedereen het reuze
naar zijn zin had. In het midden staat
Jos van Wijk. In 2013 viert het 10-jarig bestaan in de verbouwde ‘Fabriek’
en daar verheugt iedereen zich op.
Voor meer informatie: hetpruttelpotje@gmail.com

Kort nieuws
Wilnis

Bijeenkomst
bewonersparticipatie
De gemeente De Ronde Venen
organiseert op dinsdagavond 25
september van 20 tot 22 uur in
dorpscentrum De Willisstee een
bijeenkomst voor alle inwoners
van Wilnis. Doel van deze avond is
om met elkaar duidelijk te krijgen
hoe de samenwerking tussen
bewoners en gemeente vorm kan
krijgen voor de leefbaarheid van
het dorp.Wethouder Kees Schouten en coördinator Kernenbeleid
Marcel Wolswijk geven korte
presentaties over de doelen en
ambities van het kernenbeleid in
De Ronde Venen. Daarna wordt
samen met de aanwezigen in een
open discussie besproken hoe
bewonersparticipatie in Wilnis
verder ontwikkeld en ingericht
kan worden. Mogelijkheden
zijn bijvoorbeeld het starten
met dorpscomité, een platform,
gesprekstafels rondom essentiële
onderwerpen in Wilnis, of wellicht
een andere variant.
Wie aanwezig wil zijn bij de bijeenkomst in Wilnis wordt verzocht
zich aan te melden bij Marcel
Wolswijk, m.wolswijk@derondevenen.nl of tel. 0297 29 18 49.

De Hoef

Klaverjassen bij
HSV'69
Zaterdag 15 september begint
weer een nieuw klaverjasseizoen
in de sportkantine van HSV’69
aan de Schattekerkerweg in De
Hoef. Aanvang 20 uur ebn er
worden drie rondes gespeeld.
Na afloop is er een een leuke
tombola met mooie (vlees)prijzen.
Tel.0297-593585.

Wilnis

Lezing over Dietrich
Bonhoeffer

Terugkomend van elders verrijst
altijd weer het zó vertrouwde beeld
van Abcoude: onze twee kerktorens
omgeven door het groen van het
veenweidegebied; een horizon die al
125 jaar oud is.
Gelukkig kan dit beeld voor de
toekomst veilig worden gesteld. Door
onverwachte toewijzing van een
subsidie en positieve en intensieve
medewerking van veel betrokken
partijen, wordt het mogelijk om de
toren van de Cosmas en Damianuskerk te restaureren. Daarmee komt
een einde aan een enigszins onveilige
situatie in en rond de toren.
Dinsdag jl. zijn de bouwactiviteiten
gestart. Pronk Restauratie BV uit
Warmenhuizen, die de restauratie
uitvoert, heeft al vele kerken in
Noord-Holland gerestaureerd. De
restauratie gaat naar verwachting
vier maanden duren. De begroting

voor de restauratie laat echter nog
een gat zien. Voor omwonenden en
mensen die de praktijk van huisarts
dr. Van Dorp bezoeken, heeft de
restauratie tot gevolg, dat men gedurende de bouwactiviteiten niet op het
terrein van de kerk kan parkeren. Tevens is het van belang in verband met
aan- en afvoer van steiger-, bouw-, en
sloopmaterialen, dat de inrit naar het
kerkterrein geheel vrij wordt gelaten.
De locatieraad van de HH Cosmas en
Damianus rekent op ieders medewerking hierin. Het risico op schade aan
bezittingen kan op deze manier ook
tot een minimum worden beperkt.
De omwonenden zijn inmiddels van
dit verzoek op de hoogte gebracht.
Voor de geloofsgemeenschap en voor
het dorp is het een bijzondere en
vreugdevolle ontwikkeling. Een beeld
dat blijft!
foto henk butink

Passage afdeling Wilnis heeft
Ds. H.J. Vazquez uit Maarssen
uitgenodigd om een lezing te
houden over Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog,
verzetsstrijder tegen het nazisme
en schrijver van christelijke boeken. De lezing wordt gehouden
op 19 september De Schakel,
Dorpsstraat 20 te Wilnis, aanvang
20 uur. De koffie staat klaar om
19.45 uur.
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LAATSTE WEKEN

NU 10% ExTrA KorTiNg
op AfgEprijSdE SETS
de mooiste sets vindt u bij ons!

Industrieweg 43 • Mijdrecht • T: 0297-281501 • www.rijkenbergtuinmeubelen.nl

�a�r
WIE JARIG IS

TRAKTEERT
19-23 SEPTEMBER
Kindermiddag MET FILM, SCHMINK EN KNUTSELEN,

LEEF! Je UIT! SPELSHOW, BBQ,
Fietspuzzeltocht, Simon & Zo

THEATER VOOR JONG & OUD,
CONCERT DRAW THE PARADE
MEER INFO OP WAAROMLEEFJE.NL/25
PARTYCENTRUM DE MEIJERT
DR. VAN DER HAARLAAN 6 MIJDRECHT

EVANGELISCHE

GEMEENTE MIJDRECHT

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

OBS Molenland hield een kijkavond, waarbij de
kinderen hun ouders, opa’s en oma’s trots vertelden wat zij allemaal doen op school. Hierbij lieten
ze de boeken en werkschriften zien, maar ook de
computerprogramma’s en het smartboard werden
hierbij gebruikt. In alle klassen was er iets anders
op het smartboard te zien en er was in elke klas
ook een doe-tafel. Hierop konden ouders samen
met de kinderen werkbladen maken die in de
betreffende groep ook aan bod komen.

Ruim 200 HAVO 4-leerlingen van het Veenlanden College hebben meegedaan aan diverse
‘grensverleggende’ activiteiten, georganiseerd door Optisport De Ronde Venen. De outdoor activiteit, Bootcamp genaamd, bestond uit een training gericht op samenwerking en
op lichamelijk uithoudingsvermogen. In het zwembad was een Water Challenge opgezet die
bestond uit verschillende spelelementen met het doel teambuilding en volharding van onderdelen. Sandra Mur van Optisport had sergeant sportinstructeurs bij het Korps Mariniers
benaderd, die momenteel stage lopen. De onderdelen die de leerlingen moesten uitvoeren
hadden dan ook enigszins een militaire en daardoor een niet alledaags karakter. Dit zag
men dan ook terugkomen in de fysieke toch wel uitdagende onderdelen van de Bootcamp
en de waterhindernisbaan in het zwembad.

Een zonovergoten evenement. Zo kun je de zevende Culinaire Venen die zaterdag jl. werd gehouden het best omschrijven. Bezoekers deden zich de hele middag
en avond te goed aan de hapjes, gerechtjes, wijnen en champagnes van de tien deelnemende horecabedrijven. Burgemeester Divendal opende de jaarlijkse proeverij en was als lid van de jury betrokken bij de strijd om de Culinaire Nol, de wisseltrofee voor het bedrijf dat op het evenement het best presenteert. Die werd
dit jaar gewonnen door restaurant Boven Water uit Vinkeveen. Tussendoor werd het publiek getrakteerd op de latin/jazz-klanken van de Brand New Oldtimers van
wethouder David Moolenburgh, smartlappenkoor Licht het Anker en optredens van Quincy en Sylvia Bruens. De modeshow van Rondeveense ondernemers trok
ook dit jaar bijzonder veel belangstelling. Aan het eind van de avond kon aan Chris Gispen, voorzitter van Inloophuis 't Anker uit Mijdrecht een cheque van 5.000
euro worden overhandigd.											
foto's rob isaacs

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten

DE GROENE VENEN 		

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

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

AH viert 125-jarig bestaan met vele activiteiten
Albert Heijn bestaat dit jaar 125 jaar. Reden voor de grootste supermarktketen in ons
land om daar uitgebreid bij stil te staan. Dat gebeurt onder andere bij de AH-vestiging
aan de Leicester in Mijdrecht. Daar vindt op donderdag 20 september om 16 uur het
symbolische startschot van de actie plaats: 125 kinderen gaan op dat tijdstip 125
kaarsjes uitblazen op een enorme verjaardagstaart! Lijkt het je leuk om mee te doen?
Kom dan op tijd naar Albert Heijn aan de Leicester.
Op donderdagmiddag kun je stage lopen
bij ons. Wie heeft dat niet een keer willen
doen: werken bij Albert Heijn? Lijkt het jou
leuk, geef je dan op bij de informatie balie.
Op vrijdagochtend 21 september om 8 uur
krijgen de eerste 25 klanten een verjaardagtas. En op vrijdagmiddag trakteert de jarige
Albert Heijn op gratis koffie en thee met
wat lekkers aan de koffietafel.
Op zaterdag 22 september wordt van 10 tot
12 de burendag gehouden. Jij kunt je opgeven om in de buurt schoon te maken. Albert
Heijn
zorgt voor de
spullen.
Van
13 tot
17 uur

is er een jeugdprogramma vol verrassingen.
Wat er gaat gebeuren is nog even geheim
(anders is het geen verrassing meer). Alle
kinderen zijn uitgenodigd om langs te
komen. Inschrijven voor een activiteit kan al
vanaf vandaag bij de informatiebalie in de
winkel. Bij te veel aanmeldingen wordt er
geloot.
Bewaar uw kassabon
De gehele week is uw kassabon een lot voor
een mooie prijs in de jubileumloterij. Lever
uw bon in met uw naam en telefoonnummer
in de loterijbus. Deze loterij is alleen geldig
in Albert Heijn-vestigingen aan de Liecester
en in de Passage. In elke winkel valt een
hoofdprijs.
foto peter bakker

Tot onze grote droefheid ontvingen wij het bericht dat op 4 september is
overleden onze collega Gonda van Eeken - Visser.
Wij verliezen een zeer betrokken en gewaardeerd collega.
Lieve Gonda, wij gaan jou heel erg missen.
Wij wensen familie en iedereen die van haar houdt, heel veel sterkte toe met het
verwerken van dit grote verlies.
Je collega's Dagbehandeling Abcoude

Altijd actief voor zijn club HSV ’69
en nu is hij er niet meer:
Mark van Bemmelen
We zullen hem missen!

De leden van HSV ‘69

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema

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

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

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

www.degroenevenen.nl

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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Luxaflex ® Twist
Rolgordijn 2e
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Luxaflex® horren

20%
korting

50%
korting

4e
rol gratis
BN behang

Vloerbedekking
4e meter

gratis
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Door de vakman ingemeten en
geplaatst binnen 10 werkdagen!

• horren

T

20%
korting

www.denoudenwonen.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Autobedrijf Bouthoorn Wilnis

Service en kwaliteit zijn sterke wapens
Ook de autobranche ontkomt niet aan de gevolgen van de teruggelopen economie. De verkoop van nieuwe auto’s verloopt moeizaam. Klanten zoeken op internet naar voordelige aanbiedingen van nieuwe dan
wel gebruikte auto’s. “In deze moeilijke tijd zijn service en kwaliteit
belangrijke wapens in de strijd om de klant,” stelt Johan Bouthoorn
van het gelijknamige autobedrijf in Wilnis.
In 1995 kocht Johan het pand in
Wilnis om daar een eigen garagebedrijf te beginnen. Johan had
zich al op jonge leeftijd als doel
gesteld om zelfstandig ondernemer
te worden. “Ik stond al op achttienjarige leeftijd bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven. Na een
aantal jaren in loondienst gewerkt
te hebben kreeg ik in 1995 de kans
om hier voor mezelf te beginnen.
Aanvankelijk waren we met z’n
tweeën en nu zijn er drie monteurs
in dienst. Zelf doe ik de verkoop
en de administratie en spring ook
bij in de werkplaats wanneer dat
nodig is. We zijn een universeel
Bovag bedrijf. Dat betekent dat
we geen dealerspecifiek bedrijf
zijn. Van oudsher hebben we meer
affiniteit met Franse auto’s dan
met de Duitse. Maar tegenwoordig
maakt dat nauwelijks meer verschil.
Men kan hier dus voor elk merk
terecht. We verkopen zowel nieuwe
als gebruikte auto’s. Daarnaast
is onderhoud en reparatie van de
auto’s een belangrijke activiteit van
ons bedrijf.”
Markt wordt steeds scherper
Autobedrijf Bouthoorn heeft een
uitgebreide kring van vaste klanten.
“Het vraagt wel de nodige inspanning om de klanten vast te houden,”
zegt Johan. “Wij zoeken dat vooral
in goede service. En we doen er
alles aan om de kosten laag te houden. Dat blijkt wel te werken. Het
aantal klanten groeit nog steeds.
Maar de autorijder wordt steeds
kritischer en het klantengedrag is

de laatste jaren wel veranderd. Je
merkt dat veel mensen eerst op
internet rondkijken. Daarbij zoekt
men gemiddeld genomen in een
straal van vijfentwintig kilometer vanaf de woonplaats. Met de
informatie die men op internet
verzameld heeft gaat men op pad.
Voor wat de verkoop betreft maken
wij gebruik van de verkoopsite
Autotrack. Daar bieden wij onze
occasions aan. De site is gebaseerd
op het Bovag principe. Dat betekent dat we eerlijke informatie
geven en dat men dan ook weet
waar men aan toe is. Belangrijk
bij de aankoop van auto’s en zeker
van gebruikte auto’s is de garantie
en de zekerheid dat de auto goed
onderhouden wordt. En daar ligt
dan ook onze kracht. We maken
uitsluitend gebruik van A-kwaliteit
onderdelen. Die zijn tegenwoordig
op vele merken toepasbaar.”
Geen dure showroom
Johan voelt zich nog steeds op
zijn plek in Wilnis. “Het pand is in
1971 gebouwd en er heeft altijd
een autobedrijf in gezeten. Voor de
mensen hier uit de omgeving is het
dus een vertrouwd adres, waar men
makkelijk even binnenloopt. We
merken wel dat de levendigheid in
het oude dorp is teruggelopen. Er
zijn tal van bedrijven vertrokken,
zoals de supermarkt, de bank en het
postkantoor. We steunen dan ook
van harte de ideeën om het oude
dorp weer wat meer leven in te
blazen. We voelen ook geen enkele
aandrang om naar een duur pand

Johan Bouthoorn: “Het pand is in 1971 gebouwd en er heeft altijd een autobedrijf in gezeten. Voor de mensen hier uit de
omgeving is het dus een vertrouwd adres, waar men makkelijk even binnenloopt.”		
foto patrick hesse
op een industrieterrein te vertrekken. Ik ben bang dat het daar veel
onpersoonlijker wordt. En waarom
zouden we een dure showroom in
gaan richten. Zoals gezegd willen
we de kosten laag houden. Mensen
kunnen ook hier prima terecht voor
de aanschaf van een auto. Wanneer
het om een nieuwe auto gaat, zijn
wij niet merkgebonden. We gaan
in gesprek met de klant en samen
bekijken we welke auto het meest
geschikt is. En ongeacht het merk
kunnen wij altijd leveren.”
Vakmanschap
Het feit dat er in de werkplaats een
grote diversiteit van auto’s op de
brug komt, maakt het noodzakelijk
dat de monteurs van alle markten
thuis zijn. Johan: “We doen in feite
alles. Niet alleen het normale on-

Schoonheidssalon De Pincet morgen officieel open
Zaterdag 15 september is het dan zover: na enkele maanden van verbouwen wordt er een nieuwe schoonheidssalon in Mijdrecht feestelijk geopend. Eigenaresse is een trotse Leonie Doelman, een jonge moeder die het
buitenshuis werken steeds lastiger te combineren vond met het moederschap. Zij besloot daarop haar garage
te verbouwen en u vindt daar nu op de eerste verdieping de sfeervol ingerichte schoonheidssalon De Pincet.
Leonie heeft al vijftien jaar ervaring als schoonheidsspecialiste,
opgedaan in onder andere drogisterij/parfumerie Stoop te Mijdrecht.
Door haar jarenlange ervaring
kunnen klanten er zeker van zijn
dat kwaliteit voorop staat en dat de
behandeling geheel op hun huid en
wensen afgestemd wordt. En dat
alles voor een betaalbare prijs!
In De Pincet werkt Leonie met
producten van het merk Mineral
Care, die gebaseerd zijn op de
mineraalrijke zouten uit de Dode
Zee. Daarnaast zijn Mineral Care
producten absoluut dierproefvrij. De
salon met eigen ingang en voldoende gratis parkeergelegenheid
vindt u op het volgende adres: De
Vang 7, Mijdrecht. Voor afspraken,

zowel overdag als avond mogelijk, of verdere informatie kunt u
bellen met 06-36170089. Tijdens
behandelingen wordt de telefoon

natuurlijk niet opgenomen, spreek
dan in, want dan belt zij zo spoedig
mogelijk terug. E-mailen kan ook:
pincet@ziggo.nl

derhoud in de vorm van een kleine
of grote onderhoudsbeurt. Maar we
herstellen ook schades en we doen
ook de airco. En de laatste jaren
zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen, zoals de hybride auto en de
elektrische auto. Navigatiesystemen
en cruise control zitten vaak al
standaard in de auto. We volgen die
nieuwste ontwikkelingen en onze
monteurs volgen cursussen om de
klanten ook op die gebieden van
dienst te kunnen zijn. Ik ben trots
op het team van vaklieden, die ook
met de klant meedenkt. Een onderdeel vervangen lijkt soms de meest
voor de hand liggende aanpak,
maar dat is niet altijd even logisch.
Wij zoeken graag naar alternatieve
oplossingen, die even goed zijn
maar wel minder kosten. Ik moet
trouwens zeggen dat de autofabri-

kanten het ons ook niet altijd even
gemakkelijk maken. Vaak maakt
de constructie het moeilijk om een
eenvoudige reparatie te verrichten. Neem bijvoorbeeld het simpel
verwisselen van een lamp. Daarvoor
moet je soms allerlei onderdelen
verwijderen om er bij te kunnen.
Maar dat soort uitdagingen maakt
ons vak wel boeiend.”

Autobedrijf Bouthoorn Wilnis is
gevestigd aan de Herenweg 18 in
Wilnis. Tel. 0297 242155.
Website:
www.autobedrijf-bouthoorn.nl.
Openingstijden elke werkdag van 08.00
tot 18.00 uur. De werkplaats is van
maandag t/m vrijdag open van 08.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00
tot 16.00 uur.

Dierenbescherming zoekt collectanten
De nationale collecteweek van de
Dierenbescherming loopt ditmaal
van zondag 30 september tot en
met zaterdag 6 oktober 2012. In de
gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De
Ronde Venen is de dierenwelzijnsorganisatie nog op zoek naar collectanten.
Wie bereid is om een paar uurtjes in
de buurt te collecteren voor de Dierenbescherming, kan contact opnemen
via db.aalsmeer@gmail.com. U kunt

ook bellen naar 0297-343 618 (werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken ). Met het geld dat wordt
opgehaald, kan de lokale afdeling haar
taken vervullen. Zo beschikt zij over
een eigen inspectiedienst, een telefonische hulplijn en een hondenschool. Ook
werkt zij samen met de dierenambulance en de regionale dierenasiels.

www.aalsmeer.dierenbescherming.nl.
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FIAT 500 COLOR THERAPY EXTRA VOORZIEN VAN:
• Handbediende airconditioning
• Witte spiegelkappen
• Witte antenne
• Witte wieldoppen

• Pookknop in kleur carrosserie
• Speciale key cover
• TwinAir Turbo 85pk/63kW
• Standaard luxe pastellak

• Kleuren: Sole Yellow, Indie Cream,
Tech House Grey, Azzuro Volare
en Pasodoble Red.

NU TIJDELIJK MET:
• x 1.000,- EXTRA INRUIL
• 3 JAAR GARANTIE
• 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD

De Fiat 500 Color Therapy is leverbaar vanaf w 13.995,-*
Gem. brandstofverbruik: 3,9 - 4,0 l/100 km (1 op 25,0 - 25,6). CO2: 90 - 92 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.**
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. *Genoemde vanafprijs is incl. v 1.000,- extra inruil. 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar Extra Garantie. De 500 Color Therapy is gebaseerd op de TwinAir Turbo 85.
Actie is geldig t/m 30 september 2012. **Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2011.

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost Tel. 020 - 567 20 30
Anton Philipsweg 13, 1422 AL Uithoorn

Tel. 0297 - 56 20 20

De Culinare Venen feliciteert
restaurant Boven Water met de
Culinaire Nol 2012 en bedankt
alle bezoekers, deelnemers,
sponsors, Dichtbijfonds èn
medewerkers voor een
bijzonder geslaagd evenement!
Tot ziens op 14 september 2013!

Sponsors: Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan b.v. • Brabebo Autorecycling • Korver Makelaars • Monarch Nederland BV • SC Johnson Europlant • Strix Lease Service BV •
Subsponsors: ABN AMRO • AddAll Telematica • Autobedrijf van Yperen • Automobielbedrijf Ve&Ve • Bots Huisdiervoeders • Carwash Quick & Shine Wilnis • EHBO Diensten Nederland •
Van der Helm Woning- en Bedrijfsmakelaars • Groep Xtra • MZ Beveiliging • Platimex Reclame & Beletteringen • Reurings Beheer • Van Bergen Sports Int BV • Van Schie Kraanverhuur B.V •
A0 poster cv 2012.indd 1

A0 poster cv 2012.indd 1

www.culinairevenen.nl
01-08-12 16:01

01-08-12 16:01
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De Club van…

Door Piet van Buul

Marten Hoogenhout, De Amsterdamse Cantorij

“Maria Vespers is hoogtepunt in muziekgeschiedenis”
Als jongen van 10 jaar zong hij al een sopraan solopartij bij het kinderkoor. Een kleine veertig jaar later heeft hij een sonore bas en zingt hij
bij de Amsterdamse Cantorij. Het koor bereidt zich voor op de uitvoering van de Maria Vespers van Monteverdi. Dit werk wordt beschouwd
als een absoluut hoogtepunt in de canon van de Europese muziekgeschiedenis. “Ik ben er trots op dat een van beide uitvoeringen hier in
Abcoude zal plaatsvinden,” zegt Marten Hoogenhout.
Van oorsprong komt de cantorij uit
de kerk, waar het een liturgische
functie heeft in het kerkelijke leven.
De cantorij treedt niet op in een
kerkdienst, maar neemt deel aan het
geheel van de liturgie. Marten: “De
Amsterdamse Cantorij is in 1959
opgericht door Louis Mol. Hij stond
bekend als dirigent en klavecinist.
Louis Mol koos de naam Cantorij
omdat hij met een klein koor naar het
model van een cantorij oude muziek
uit de laat-renaissance en barok op
authentieke wijze wilde uitvoeren.
Wij zijn dus geen cantorij die bij een
kerk hoort, maar wij zijn vooral een
kamerkoor.”
De Amsterdamse Cantorij heeft in
2009 het vijftig jarig bestaan gevierd
met ondermeer twee feestelijke
concerten. In het voorjaar werd het
programma ‘Toekomstmuziek’ uitgevoerd met werken van Stravinsky,
Hindemith en Copland alsmede een
speciaal voor het jubileum geschreven
compositie door Felix van den Hombergh. In het najaar werd de Hohe
Messe van J.S.Bach uitgevoerd. In de
eerste twintig jaar van het koor was
de aandacht vooral gericht op barokmuziek. Later kwamen ook werken
uit andere stijlperiodes aan bod.
Marten: “We hebben een uitgebreid

repertoire met werken uit de barok,
maar ook uit de romantische periode
en de renaissance. En onder leiding
van onze huidige dirigent, Felix
van den Hombergh zingen we ook
modern repertoire en hedendaagse
muziek.”
Abcoude is tweede thuisbasis
De Amsterdamse Cantorij heeft
de Waalse Kerk in Amsterdam als
thuisbasis. Marten: “Hier wordt
gerepeteerd en hebben we ook onze
uitvoeringen. Daarnaast werd er ook
opgetreden op andere locaties waaronder de Dorpskerk in Abcoude. Dat
beviel zo goed dat in 2008 besloten
is om de kerk als een soort tweede
thuisbasis te gaan gebruiken. Dat
betekent dat we vrijwel al onze concerten eenmaal in de Waalse Kerk en
eenmaal in de Dorpskerk uitvoeren.
De Dorpskerk beschikt over een
geweldige akoestiek en onze muziek
past ook heel goed bij de sfeer van de
kerk. We krijgen bij onze concerten in
Abcoude zelfs bezoekers uit Amsterdam, die er de voorkeur aan geven
om hier te komen luisteren,” stelt
Marten, zelf geboren en getogen in
Abcoude, met enige trots vast.
De leden van de Amsterdamse Cantorij willen zoveel mogelijk zingen.

“Dat betekent dat we meestal drie
concerten per jaar geven,” zegt Marten. “Er is steeds een concert met
het volledige koor waar we vooral
‘a capella’, dus zonder muzikale begeleiding zingen. Dan is er ook altijd
een concert met een kleine muzikale
ondersteuning. Zo hebben we vorig
jaar het passieprogramma ‘Via Crucis’ van Frans Liszt uitgevoerd met
begeleiding van een harmonium. En
tot slot hebben we elk jaar een grote
productie, met orkestondersteuning
en solisten. Dat is dit jaar de ‘Maria
Vespers’ van Monteverdi. Het aantal
koorleden is ongeveer vijfentwintig
tot dertig. Dat varieert, afhankelijk
van de productie. Voor de grote
producties zoals de Johannes Passion,
de Hohe Messe of de Maria Vespers
hebben we een grote bezetting. Voor
wat de orkestrale ondersteuning betreft hebben wij een vaste partner in
het Barokorkest van de Amsterdamse
Cantorij.”
De Maria Vespers op 21 september
in Abcoude
De ‘Vespro delle Beata Vergine’ ook
wel de ‘Maria Vespers’ genoemd is
gecomponeerd door Monteverdi en
dateert van 1610. “Het stuk is sterk
met de historie van ons koor verbonden,” zegt Marten. “De Cantorij was
in 1971 het eerste niet professionele koor in Nederland dat dit werk
uitvoerde. Daarna is het door ons nog
twee keer uitgevoerd en wel in 1986
en in 1994. Nu, na twintig jaar kun je
het eigenlijk wel weer een première
noemen. Op vrijdag 21 september

Marten Hoogenhout: ”De Dorpskerk in Abcoude beschikt over een geweldige
akoestiek en onze muziek past ook heel goed bij de sfeer van de kerk. We krijgen
bij onze concerten in Abcoude zelfs bezoekers uit Amsterdam, die er de voorkeur
aan geven om hier te komen luisteren.”		
foto patrick hesse
staan we in de Dorpskerk in Abcoude
en een dag later in de Noorderkerk in
Amsterdam.” Het concert van de Amsterdamse Cantorij staat onder leiding van Felix van den Hombergh. Er
treden zes professionele solisten op.
Dat zijn de sopranen Marjon Strijk en
Merel Kriegsman, de tenoren Marcel
Beekman en Harry van Berne en
de baspartijen worden vertolkt door
Jelle Draijer en Matthijs Mesdag.
Verder wordt medewerking verleend
door de Schola Cantorum Amsterdam
o.l.v. Marcel Zijlstra. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door het
Barokorkest van de Amsterdamse
Cantorij.
“De Maria Vespers is een bijzondere
compositie,” legt Marten uit. “De
opbouw is volgens de traditie van de

vespers zoals die in de oude kloosters gebeden werden. Monteverdi
heeft de vijf psalmen groots opgezet.
Daarna volgt een Sonata op de litanie ‘Sancta Maria, ora pro nobis’. Na
de hymne ‘Ave Maris Stella’ volgt dan
ter afsluiting het grootse Magnificat.
Het is een buitengewone belevenis
zowel voor de toehoorders als ook
voor ons als uitvoerenden. Er zijn
nog kaarten verkrijgbaar bij de Read
Shop in Abcoude of via de site
www.amsterdamsecantorij.nl.
Het is een unieke mogelijkheid
om een concert van de Cantorij
bij te wonen en te genieten van de
prachtige ambiance van de Dorpskerk
in Abcoude,”aldus een enthousiaste
Marten. Op de site is meer informatie
over de Cantorij te vinden.

23 september vanaf 14.30 uur

Start naschoolse Flonkerende modeshow bij Eendracht Abcoude
activiteiten
De naschoolse activiteiten die worden
georganiseerd door het Samenwerkingsverband ‘Samen Sterk voor Kinderen’ gaan volgende week weer van
start op basisscholen in Mijdrecht en
Wilnis. Ga je in Mijdrecht naar school,
dan kun je nog inschrijven voor taarten
decoreren en kinderyoga. Ga je in Wilnis naar school, dan is er nog plek bij
de cursussen Muziek in de kring (gr. 1
t/m 4), kennismaking breakdance en
Power Girl. Voor nadere informatie:
Astrid Millenaar, coördinator van de
naschoolse activiteiten van SSvK:
astrid.millenaar@ssvk.nl

fs?
oTe aan iets creatie
Kom snel naar l
www.punt4.n
T: 0297 - 38 52 56

Een drietal mode-experts laat u kennismaken met de nieuwste najaarsmode 2012. Buiten in
de tuin, op een overdekt podium bij de Eendracht zullen Christiaan Coiffures, Jami & Joelle en
Extasis u een flonkerende show voorschotelen. Even langs gaan loont, dan weet u immers hoe
u dit najaar gekleed zou moeten gaan.
door paul bosman

Nu de zomer achter ons ligt, kun je er niet meer
omheen. Luchtige kleding maakt plaats voor
iets bedekter en de kleurstelling zal van uiterst
fleurig veranderen naar herfstachtige tinten.
Helemaal niet erg. Ieder jaargetijde heeft zo
haar eigen charme. Christiaan Coiffures zal u
laten zien dat de salon veel kniptechnieken in
huis heeft en vele kleurstellingen kent. Kortom
visualiteit op hoog niveau. Extasis en Jami &

Joelle laten u de mode zien die men voor u
in petto heeft. Bekende merken zoals, Arma,
Repeat, Stroke, Geisha, Mak en Camio, alsmede
de schoenmerken van o.s. Via Vay, Ugg zullen
door Jami & Joelle voor het voetlicht worden
gebracht. Extasis draagt haar steentje bij met
o.a. Super Trash, Goose Craft, Met in Jeans,,
Miss Me en Cimmaron.
Het is een uitstekende gelegenheid elkaar in
ongedwongen sfeer te ontmoeten, u bent van
harte welkom.

v.l.n.r.: Ilona Reuter, daaronder Karin van der Roest en
rechts Patricia Klaver.
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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
RTV Ronde Venen

1

Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
The Bus on Saturday
Amigos da Musica
Grand Café FM
80’s vs. 90’s
SOS/Special edition
Nieuwsronde
Yes, Weekend!
Wzzp
Sick & Serious

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

Maandag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
RadioParade
Avondland
Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Alive
On the Rocks
Nacht van De Ronde Venen

Woensdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Onze plaatsgenoot Lou Niestadt
heeft zichzelf overtroffen en is
met een ontzettend orgineel,
geestig, herkenbaar, inspirerend
boek gekomen.Een dagboek
over dagelijkse sleur, maar juist
dat dagelijkse weet Lou om te
buigen tot iets creatiefs, avontuurlijks, of zoals Lou het noemt,
Groots & meeslepend. Lees
Lou's dagboek en je leven gaat
er direct weer zonniger uitzien!
Lou Niestadt schrijft al jaren
dagelijks in een ‘journal’ over de
dingen die haar bezig houden.
Over haar werk - vroeger als model, nu als leerkracht -, haar man
en haar drie dochters, het leven
thuis of op straat, altijd is er wel
iets te vertellen. Lou Niestadt
sprak met onze verslaggeefster
Anja Verbiest. Hun gesprek leest
u volgende week in deze krant.

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
Wicked Wednesday
On Music
Nacht van De Ronde Venen

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Nieuwsronde
Eindeloos
Funk & Jazz
Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Andy & Kiki
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM
Kabel: 101.9 & 103.3 FM
TV kanaal 45, 41
(Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

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

Een meisje van honderd
Marion Bloem

Titel:
Groots & meeslepend leven
Auteur: Lou Niestadt (foto)

Donderdag
00:00 - 7:00
7:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Boeken tip 5...

Eerlijk is eerlijk!
Fair trade. Een term die de laatste
jaren veel vaker voorkomt en waar
je tegenwoordig niet meer omheen
kunt! Of het nou om een potje
pindakaas gaat of een nieuwe winterjas, Fair Trade producten zijn niet
meer uit de winkels weg te denken.
Maar wat houdt het Fair Trade
merk nu eigenlijk in? Ja, eerlijke
handel, zover was ik ook wel, maar
er schuilt nog meer achter.
Fair Trade bevordert de duurzame
ontwikkeling in de internationale

Een meisje van honderd vertelt
het levensverhaal van Moemie, een
meisje dat dingen ziet die anderen
ontgaan. Dat is haar gave en haar
noodlot. Moemie verliest haar
ouders en familie door de rituele
zelfmoord van het vorstenhuis op
Bali in 1906. De rest van haar
leven is ze op zoek naar iets of
iemand die het gemis van haar
verwanten kan opvullen. Ze wordt
opgenomen in een gezin dat haar
helderziendheid nodig heeft om
geesten uit hun huis te verjagen.
Moemie en de nazaten van de
adoptiefamilie worden gevolgd in
heden en verleden in een caleidoscopisch verteld familie-epos.
Dit rijke boek voert de lezer langs
honderd jaar geschiedenis: van het
koloniale verleden, wereldoorlogen, Japanse gevangenenkampen
en het onafhankelijke Indonesië tot
aan de skypende Indische oma's in
het heden. Een boek vol meeslepende passages waarin je de geur
van de bloemen in de tuin kunt
ruiken, bevolkt door personages die
je onmiddelijk dierbaar worden.
Marion Bloem vertelt door hun
ogen het verhaal van de twintigste
eeuw.

handel, met name bij de export van
arme landen naar rijke Westerse
landen. Koffieboeren in LatijnsAmerika, Afrika en Zuidoost-Azië
krijgen een eerlijke prijs voor hun
exportproducten. Een prijs die in
verhouding staat tot de werkelijke
productiekosten, en niet een prijs
die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale
markt. Fair Trade producten dienen
daarnaast te voldoen aan strenge
milieueisen. Daarom zie je ook dat
Fair Trade producten vaak biologisch zijn.
De allereerste Fair Trade producten werden in de jaren ’40 en ’50
verkocht via kerken in de Westerse
wereld, met als bedoeling geld in
te zamelen voor mensen in arme
landen. In 1968 werd het Fair Trade
concept officieel omarmd door de
conferentie van de Verenigde Naties
inzake handel en ontwikkeling.
Fair Trade is het bekendst onder
ons als Max Havelaar. De naam van

Negentig dagen Genevieve
Lucinda Carrington
Hij is een
arrogante
en geslaagde zakenman die
alles krijgt
wat hij wil.
En wat hij
nu wil is
dat Genevieve aan zijn duistere
verlangens toegeeft... negentig
dagen lang.
Een sensueel verhaal van liefde,
obsessie en zelfontdekking.
Stouter dan 'Vijftig tinten grijs'!

kelen tijdens zijn jeugd nauwlettend gadegeslagen én onthouden.
Hun drukke vader - behalve pater
familias ook leraar, raadslid en
voorzitter van de lokale voetbalclub
in Silvolde - zorgt ervoor dat het
huis nooit saai is. De kinderen Hoes
worden als campagnemedewerkers
ingezet wanneer de vader de politiek
in wil, winkelen met monopoly-geld
en gaan oude rapporten langs bij
hun oma. Moeder ziet het allemaal
hoofdschuddend gebeuren. Vakanties,
dorpsfeesten, kerstmis en andere
familiebijeenkomsten zijn een vrolijk
feest der herkenning voor iedereen
die is opgegroeid in de jaren zestig
of zeventig.

3

5

2

De zoetheid van perziken
Joanne Harris
Het is een
warme
Parijse
zomer.
Vianne en
Roux wonen op hun
woonbootchocolaterie met
Anouk van
vijftien
en Rosette, die net acht is. Er arriveert een brief van een oude bekende, die Vianne terugroept naar
Lansquenet, het dorp waar zij ooit
een chocolaterie opende. Met haar
dochters keert Vianne er terug; ze
bezoekt vrienden en ontdekt dat er
in Lansquenet veel is veranderd.
In haar vroegere winkel is opnieuw
een vrouw alleen komen wonen,
die - net als zijzelf acht jaar eerder
- niet welkom is...

4

Fijne familie 		
Hugo Hoes
Als jongste
uit het gezin
met acht
kinderen
heeft Hugo
Hoes de continue stroom
komische en
bijzondere
familiepre-

dit keurmerk is afkomstig uit een
roman geschreven in 1859 door
Multatuli, waarin de oneerlijke
behandeling wordt beschreven van
lokale koffieboeren in de vroegere
Nederlandse kolonie, tegenwoordig
Indonesië. Het keurmerk gaat ervan
uit dat hardwerkende boeren en
boerinnen in vooral tropische landen
uitstekend voor zichzelf en hun
gezin kunnen zorgen en helemaal
geen geld voor ontwikkelingshulp
nodig hebben, tenminste, als ze een
fatsoenlijke prijs ontvangen voor
hun producten. Het Max Havelaar
keurmerk garandeert consumenten
dat producten met dit keurmerk
zijn verhandeld onder eerlijke
handelsvoorwaarden en voldoen aan
strenge milieueisen. De populariteit
van Fair Trade artikelen wordt elk
jaar groter, zowel bij consumenten
als bij bedrijven.
Ook wij staan bij ons jubileum stil
bij deze ontwikkelingen en hebben

Piloot van goed en kwaad
Joost Conijn

In zijn zelfgebouwde vliegtuig koos
Joost Conijn een route die niemand
anders ooit nam. Hij vloog vanuit
Europa over Afrika en bezocht de
meest onherbergzame gebieden
in het oerwoud. Hij landde op
rafelige stukjes asfalt en kreeg
eten en een slaapplaats van de
verwonderde mensen voor wie hij
zomaar uit de lucht kwam vallen.
Overgeleverd aan het materieel
van zijn vliegtuig, aan het humeur
van de plaatselijke autoriteiten en
aan de elementen, maakte Joost
Conijn een verbijsterende tocht.

een Fair Trade Arabica melange
laten branden onder de noemer,
eerlijk is eerlijk! Een mooie
volle verfijnde koffie, gebrand van
een top selectie Arabica bonen!
Geschikt om een heerlijke normale
koffie, cappuccino of espresso mee
te zetten! Het is toch een heel mooi
idee? Ik zit weer met de schemerlampen aan op de bank te genieten
van mijn koffie, help ik mensen aan
de andere kant van de wereld en
het is nog lekker ook!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Begeleiders blij met nieuwe mediatoren voor Sint Jozefschool Vinkeveen

Kort Nieuws

“Effect Vreedzame School is duidelijk te merken”

Vinkeveen

Jeugdavond
De Groene Venen met
kriebeldiertjeskenner
Matty Berg

Twaalf leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Sint Jozefschool ontvingen donderdagmiddag 13 september hun diploma als afsluiting van de opleiding tot mediator op deze Vreedzame School. In het derde schooljaar dat dit project op de Vinkeveense school loopt, is het
positieve effect al duidelijk merkbaar.
door anja verbiest

Jenny Geers en Truuske Kooijman, die
samen met Fiet Liesveld en Corrie
van der Kroef de begeleidende stuurgroep vormen, zijn blij met de eerste
successen van het project Vreedzame
School. Dagelijks merken ze dat er
een andere ‘leefstijl’ op de school is
ontstaan. Truuske Kooijman: “Een
van de uitgangspunten in dit project is
dat de kinderen zich veilig en gezien
voelen. Dat houdt ook in dat er extra
aandacht is voor zaken die in de
maatschappij om ons heen niet meer
zo vanzelfsprekend zijn. Zoals naar
elkaar luisteren, beleefd zijn, ruimte
en aandacht geven aan elkaar. Dat
geldt ook voor de leerkrachten. Wij
geven nu bijvoorbeeld alle leerlingen
bij het binnenkomen én verlaten van
de klas een hand. Ook dat maakt

dat kinderen zich gezien voelen. Die
handdruk maakt dat tastbaar.” Jenny
Geers: “Ook bij de opleiding van de
mediatoren merken we een duidelijk
verschil. Dacht een vorige groep nog
dat ze tussen vechtende kinderen in
zouden moeten springen, deze groep
weet dat het anders werkt. Dat het
gaat om het helpen bij het aanpakken van een conflict door naar elkaar
te luisteren en samen oplossingen te
bedenken. Dat doen ze aan de hand
van een speciaal stappenplan, dat ze
de afgelopen weken uit hun hoofd
hebben geleerd. Dat werkt prima.”
De nieuwe mediatoren zijn Tibor
Bregman, Lisa van Dijk, Selena Galesloot, Caspar Ho-dac, Romy de Jong,
Donna Liesveld, Tom Liesveld, Sterre
Remmers, Quinten van Vliet, Lotte
van de Berg, Vera Bader en Roos
Jansen. Tijdens de afsluitende pre-

sentatie vertelden
alle mediatoren
donderdagmiddag
kort wat ze voor
hun toekomstige
taak vooral heel
belangrijk vinden
en daarna ontvingen ze een voor
een hun diploma.
Binnenkort gaan
ze daadwerkelijk
aan de slag. Elke
dag zijn er twee
‘mediatoren van
dienst’ die hun
medeleerlingen
kunnen helpen bij het oplossen van
onderlinge conflicten. Jenny Geers:
“Sinds we bezig zijn met de Vreedzame School én onze mediatoren aan de
slag zijn is er duidelijk meer respect

voor elkaar en is het aantal conflicten
al heel wat minder geworden. Een
mooi resultaat, dat hopelijk alleen nog
maar mooier wordt!”

Airdiving staat duikers met raad en daad terzijde

Als je denkt dat Vinkeveen aan haar winterslaap begint heb je het helemaal mis
Zo eind september neemt het aantal bootjes dat over de plassen scheert gestadig af. Wind en regen , als het mee zit ook sneeuw en ijs, maken dat
de plassen een geheel ander aanzicht krijgen dan tijdens de zomermaanden. Wat niet afneemt is de constante stroom duikers die vanaf zandeiland 4 een kijkje onder water nemen. Het zouden er zo maar 1.000 kunnen zijn die er wekelijks te water gaan. Airdiving staat ze bij het beoefenen van deze sport graag terzijde. Met raad en daad.
tekst en foto paul bosman

Mike Belder en Anitha Klinkhamer runnen de duikshop die aan
de Baambrugse Zuwe op nummer
143 is gelegen. Het is een shop
waar de duiker zelf zijn of haar
zuurstofflessen persluchtcilinders
kan afvullen. Mits de apparatuur
een geldig Nederelands keurmerk
heeft. Dat afvullen kan 24 uur per
dag. Ook repareert men duikmaterialen. Wel zo handig want vaak
komen de duikers van heinde en ver
en lijkt aan de wallenkant nou net
iets niet helemaal in orde te zijn
hoeft dat geen enkel probleem te
zijn. Ook visuele en hydrostatische
keuringen worden uitgevoerd. Fijn
om te weten want welke duiker wil
er nou niet 100 % veilig te water
gaan. Er kunnen duikersspullen

worden gehuurd, professioneel
en dus betrouwbaar. Maar ook de
kleine vergeetdingetjes kunnen
worden opgehaald. Dat ervaart die
mevrouw die vanuit Noord-Holland
naar Vinkeveen was gekomen en
haar flippertjes was vergeten. Een
kwestie van even de maat opgeven,
breng ze straks maar weer terug.
Er huist voldoende know-how bij
Airdiving. Mike en Anitha hebben in
1994 het openwaterbrevet behaald,
waarna de studie instructeur de
volgende vier jaar werd afgerond.
Vanuit hun liefde voor de onderwaterwereld richtten ze de duikschool
Airdiving op. Het inrichten van een
duikshop volgde waar materialen en
onderhoud en reparatie van duikapparatuur ter hand werd genomen.
Het leuke is dat de ervaren duiker

LES
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

DAG
Capoeira
Hiphop
Popping
Locking
House
Hiphop
Modern
Zumba
Zumba
Breakdance
Kids Dance

TIJD
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30

zich prima thuis
voelt in deze omgeving ook de niet
duiker kan terecht
voor EHBO en
AED en natuurlijk
zijn duikopleiding
van openwater tot
assistent instructeur..
De komende
maanden zal het
kouder en kouder worden aan
de plassen. Een
opwarmertje is dan
vaak gewenst. Voor de duikers is
het inmiddels een vast gegeven dat
de koffie altijd klaar staat. Doneer
maar in het potje en neem maar
een bakkie. Dat noemen ze gastvrij-

LEEFIJD
Kids & tieners
Kids & tieners
Kids & tieners
Kids & tieners
Tieners & volwassenen
Volwassenen
Kids & tieners
Kids & tieners
Volwassenen
Kids & tieners
Kids & tieners

heid aan de Vinkeveense Plassen.
U vind AirdIving op Zandeiland 4,
Baambrugse Zuwe 143 in Vinkeveen. Telefonisch bereikbaar onder
nummer 0294-291030.

DOCENT
Frans
Sylvain
Mr. Magic
Mr. Magic
Sheyda
Sheyda
Kristine
Nathasia
Nathasia
Scott
Rachel

Op donderdag 20 september vindt
de jeugdavond van De Groene
Venen vindt plaats. In de herfst
vallen alle blaadjes van de bomen
en liggen dan in dikke pakken op de
grond. Maar in het voorjaar zijn al
die blaadjes verdwenen. Hoe kan
dat? Waar zijn die bladeren gebleven? Het antwoord op die vraag is
simpel.
Er bestaan allerlei bodemdieren
die leven van dode bladeren, zoals
pissebedden, miljoenpoten, steenspringers en mijten. Ze versnipperen
de bladeren en eten ze op. In deze
lezing van Matty Berg maak je aan
de hand van foto's en filmpjes kennis
met de wondere wereld van bodemdieren. Welke soorten zijn er, hoe
leven ze, waar zijn ze te vinden en
wat doen ze allemaal in de bodem?
Er zijn ook levende dieren aanwezig
die je van dichtbij kunt bekijken
maar je mag ook je eigen bodemdieren uit de tuin meenemen, zodat
Matty daarover kan vertellen. Kijk
eens onder hout, stenen en bloempoten, daar zitten ze namelijk vaak.
En kom vooral luisteren naar wat
er allemaal in je achtertuin in de
grond leeft! Aanvang 19 uur in het
Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32, te
Vinkeveen.
Na de lezing vindt de uitreiking
plaats van de prijzen van de geraniumwedstrijd. Alle kinderen zijn
welkom en de toegang is gratis.

Abcoude/Baambrugge

Afdelingsavonden bij
Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu begint aan
het winterseizoen met de afdelingsavonden. Op woensdag 19
september is de eerste avond over
het thema Midwinterhoorns. Peter
en Roelie Kuiper uit Diever komen
vertellen over de achtergronden
en tradities van de Midwinterhoorns en deze hoorns laten zien.
Zij nemen ons mee ver terug in
de tijd en gaan met grote stappen
door de geschiedenis tot aan de
21e eeuw. De symboliek en het
zelf maken van de Midwinterhoorn komen ook aan bod. Het
doel is, dat na deze informatie alle
aanwezigen in staat zijn zelf een
hoorn te maken (uiteraard niet op
de avond zelf!). Het geheel wordt
omlijst met spannende verhalen.
Wilt u meer over dit thema weten,
dan bent u van harte welkom. De
avond vindt plaats in Dorpshuis De
Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat
10, Baambrugge,
Aanvang 20 uur.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Cagiva Raptor 1000

Met dank aan “Steady Eddie”
In de jaren ’80 had ik maar één echte motorheld: de Amerikaanse coureur 'Steady' Eddie Lawson. Van hem heb
ik nog een replicahelm in mijn verzameling. In 1983 maakte Eddie Lawson de overstap nadat hij in de jaren
1981 en 1982 het AMA (Amerikaans Superbike-kampioenschap) op een Kawasaki Z1000 had gewonnen.
Ik was fan vanaf het eerste uur, het kantoor
waar ik toen werkte hing vol met posters van
mijn grote held en ook in mijn eerste eigen
woning kon je niet om deze raceheld heen.
Zijn uiterst stoïcijnse manier van omgang
met de pers en zijn zeer uitgekiend rijden,
waardoor hij altijd punten haalde, gaven hem
de bijnaam ‘Steady Eddie’. Met mijn maatje
Marcel waren we zo’n beetje de enige fans
in onze motorscene, de rest was gek op de
grote rivaal Freddie Spencer. Nadat Lawson
in 1990 een beroerd jaar met Yamaha had
gereden (veel blessures door onnodige valpartijen) deed hij iets wat parallel loopt met
wat Valentino Rossi heeft gedaan: hij besloot
de machtige Japanse fabrikant vaarwel te
zeggen en voor een klein Italiaans team te
gaan werken, genaamd Cagiva. Iedereen had
een mening over deze beslissing. Toch zette
Steady Eddie de schouders eronder en in zijn
laatste twee GP jaren reed hij voor de Italianen en gaf ze hun eerste GP-zege in 1992 in
Hongarije. Claudio Castiglioni eigenaar van
het Cagiva-team was zo blij dat hij Lawson
een Ferrari Testarossa schonk. Zover is Rossi
in de laatste twee jaren met Ducati (nog) niet
gekomen en rijdt hij volgend jaar gelukkig
weer voor Yamaha. Lawson had het merk

Cagiva op de kaart gezet en die ene overwinning op de Cagiva staat me meer voor de
geest dan de 30 andere GP overwinningen die Lawson in zijn carrière haalde.
Veel is het eigenzinnige merk Cagiva
niet verkocht, maar af en toe zie je wel
eens eentje in het wild. Zo staat er een
zeer speciale Cagiva Raptor 1000 bij
Roké Motors in Mijdrecht. Deze Italiaan wordt af-fabriek aangedreven door
een Suzuki V twin 1000cc motorblok.
Alleen vond de vorige eigenaar de motor nog niet exclusief genoeg en heeft
er een achterbrug en wielen van een
Aprilia RS mille ingehangen. Ik moet
bekennen: wàt een vet beest is het –en zoals
het hoort bij een snelle Italiaan– uitgevoerd
in de kleur Ferrari-rood. Met bovendien een
ongekende lijst aan accessoires en speciale
onderdelen. Hou vast, hier gaan we: een
achterbrug uit een Aprilia Mile, speciale einddempers van het merk CPR, HK suspension
voorvork, achterschokbreker van Wilbers
volledig instelbaar, speciale hoofdremcilinder
met instelbare hendels, een exclusieve rem/
schakel set, een Motogadet teller, aluwielen,
kevlar voor- en achterspatbord en niet te

vergeten: briljant schoeisel in

twee dagen vakantie heb, neem ik een jammerlijk maar wijs besluit om alleen een rondje
industrieterrein te doen, gewoon om even te
proeven. Bent u op zoek naar iets speciaals, snel,
Italiaans en rood? Dan is deze kanjer wat voor u.
Ik waarschuw u alleen: zodra Aad de motor voor
u gestart heeft, trek dan maar de portemonnee;
gegarandeerd dat u verkocht bent.

vorm van Pirreli Diablo’s. Daar word je even
stil van en alles in smetteloze nieuwstaat!
Wat een pracht van een machine. Voor de
vorige eigenaar was alleen het beste goed
genoeg, heerlijk!
Wanneer ik de de vette twin start, lijkt het of er
bij Joop (de Duitse herder die de buitenbeveiling doet bij Roké Motors) de kennelhoest is
losgebarsten en staan de vitrineruiten te trillen.
Wat een vocaal geweld zeg! Aangezien de griep
me aardig te grazen heeft genomen en ik over

De SuperRap Raptor Cagiva 1000 is uit 2006
(absolute nieuwstaat!) heeft 15.000 kilometer
gelopen en kost 5.750 euro. Iets specialers en
coolers is er voor deze prijs in mijn ogen niet te
krijgen....

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

Zondagselectie FC Abcoude fit uit test
De zondagselectie van FC Abcoude gaat dit seizoen fit van start. Dat is de conclusie van het team
van Fysio- en Manuele Therapie Wijnant dat al jaren samenwerkt met de voetbalclub. De fysiotherapeuten hebben de voetballers vorige week getest op algemene fitheid, conditie, kracht, stabiliteit en coördinatie. Ook werd een vetmeting afgenomen. De selectie scoort over het algemeen
voldoende tot goed, aldus Martijn Wijnant. De testresultaten geven niet alleen de sterke punten,
maar ook de verbeterpunten aan, die de voetballers helpen om het allerbeste uit zichzelf en uit het
team te halen. Na de test werd een presentatie gehouden over conditie, spierkracht, coördinatie
en lenigheid en werd benadrukt dat – en dat kan iedere sporter ter harte nemen – een goede
warming up de kans op blessures met 30 – 50% vermindert.

De Veenlopers maken kans op titel Leukste Sportvereniging
Wat is de Leukste Sportvereniging van Nederland? Uit de voorronde in de gemeente
De Ronde Venen is Atletiek Vereniging De Veenlopers als winnaar naar voren gekomen.
De Veenlopers maken nu een serieuze kans op de landelijke titel, maar dan zijn wel voldoende stemmen nodig. Tot en met 20 oktober 2012 kan iedereen een stem uitbrengen
via www.leuksteportvereniging.nl om zo te zorgen dat de Leukste Sportvereniging van
Nederland uit De Ronde Venen komt.
Meeste stemmen en hoogste cijfers
Tot en met 31 juli 2012 kon er gestemd
worden op alle sportverenigingen in de
gemeente De Ronde Venen. De Veenlopers
wonnen met 56 stemmen en een waardering
van 8.94 en maken nu een reële kans op de
titel Leukste Sportvereniging van de Provincie Utrecht. Uit de 12 provinciewinnaars
wordt op 3 november 2012 de landelijke
winnaar door de vakjury gekozen tijdens de
feestelijke viering van het 100-jarig bestaan
van NOC*NSF op Papendal (Arnhem).

Drie goede doelen
De verkiezing staat ook in het teken van drie
goede doelen. Stemmen is gratis en voor
iedere stem keren de sponsors van deze verkiezing € 0,05 uit aan 3 goede doelen: Right
to Play, Spieren voor Spieren en KiKa. Een
stem uitbrengen kan tot en met 20 oktober
2012 via de website
www.leukstesportvereniging.nl.
Bij het uitbrengen van een stem maken
stemmers direct kans op leuke prijzen zoals
de nieuwe iPad, en een jaar lang gratis
sporten.
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Kia Cee’d

Focus, Golf en Astra opgepast
De vaste lezers van deze pagina zullen het al weten; de Koreaanse merken Hyundai en Kia timmeren hard
aan de weg. Menigmaal heb ik hier al gemeld dat de Europese merken op moeten passen voor de Koreanen.
En het is ongelofelijk, maar bij iedere introductie van een nieuw model weten de twee merken zichzelf en
dus de concurrentie weer te overtreffen. Styling is inmiddels al geen issue meer en met de merkuitstraling
gaat het ook steeds beter. Vandaag voelen we een nieuw model aan de tand dat boven de Rio is gepostioneerd. De nieuwe Kia Cee’d.
De Cee’d was een redelijk suf model
toen deze voor het eerst op de markt
kwam in Nederland. Betaalbaar,
veel ruimte, maar puur bedoeld
als vervoersmiddel van A naar B.
Tegenwoordig geven ze bij Kia veel
meer om styling. De designchef werd
bij Audi weggekocht en mocht gelijk
aan de slag met nieuwe modellen.
Ongetwijfeld dat je iedere keer als
je een Picanto ziet rijden (en dat
is toch redelijk vaak) denkt; mooie
auto. Misschien dat je dat ook denkt
bij deze nieuwe Cee’d. In mijn ogen is
dit nieuwe model niet zo geslaagd als
de Picanto, maar is dit wel vele, vele
malen beter dan de ‘oude’ Cee’d’s. De
nieuwe Cee’d is verkrijgbaar vanaf
€ 17.195,-, voorzien van A-label en
20% bijtelling. Je rijdt dan in een
1.6 benzinemotor met 135 pk. Voor
deze test reden wij met de 1.6 CRDi
met 128 pk die, voorzien van allerlei
opties en het Super Pack Premium,
rijklaar op €31.260,- komt. Een fors
bedrag, maar daar krijg je behoorlijk
wat auto voor terug.

plastic materialen gebruikt. Althans,
niet op de plekken die je aanraakt.
Hier en daar vind je een soort pianolak effect, uitermate gevoelig voor
vetvingers, maar wel mooi. Het stuur
is ook voorzien van deze pianolak,
maar wat daar nog meer opvalt zijn
de hoeveelheid knoppen. Je kunt nog
net niet schakelen op het stuur, maar
voor de rest bedien je er praktisch
alles mee. Uiteraard kun je je USBstick aansluiten of je telefoon, zodat
je altijd naar je favoriete muziek kunt
luisteren. De stereo is meer dan goed
te noemen, evenals het navigatiesysteem dat je zo door hebt. De
achteruitrijdcamera is ook zeer goed,
waarbij je met handige lijnen precies
ziet waar je de auto moet neerzetten.
De snelheidsmeter bestaat uit een
display waarop de snelheid en andere
zaken te zien zijn, vergelijkbaar met
een snelheidsmeter uit de Mercedes
S-Klasse. Ook kun je nog het Smart
Parking Assist System bestellen – dit
pakket parkeert je auto zelfstandig in
met behulp van 10 parkeersensoren.

Laten we beginnen met het interieur.
Wat direct opvalt zijn de materialen
die gebruikt zijn. Deze voelen allemaal prima aan, er zijn geen harde

Onze demo was voorzien van het
Premium Pack, waarbij het interieur voorzien is van twotone lederen
bekleding. De deuren zijn daarbij

voorzien van een andere tint leder.
Uiteraard heel luxe allemaal, maar
dat mag je ook wel verwachten als
je één van de topvarianten aanvinkt
waar je toch ruim 25 tot 30 mille
voor neerlegt. En bij een merk als
Kia doen ze er dan een flink schepje
bovenop. De Cee’d is een hele fijne
auto om lange afstanden mee af te
leggen. De auto is ook bij hogere
snelheden zeer stil, maar bovenal erg
comfortabel. Europees comfortabel,
dus niet te zacht geveerd. Bochten
kun je dus gewoon met een fijne snelheid nemen, zonder bang te hoeven
zijn om de controle te verliezen.
De motor werkt zeer geraffineerd en
zorgt ervoor dat je altijd over genoeg
vermogen beschikt. De 128 pk zijn
meer dan voldoende voor deze Cee’d
en met 260 Nm koppel beschik je
altijd over een dot power als dat nodig
is. En zuinig rijden kan ook dankzij de
zesde versnelling. Volgens de theorie
ligt het verbruik op een gemiddelde
van 1 op 26,3, wat zeer netjes is te
noemen. Ook op de topsnelheid en de
acceleratie is weinig op te merken.
Aan de buitenzijde vallen als eerste
de koplampen met LED-dagrijverlichting op. En als je er op let, zie
je net als bij de andere modellen,
iedere keer hetzelfde lijnenspel terug
komen. Bij de grille, bij de bumper, bij
de raamomlijsting, bij de achterlichten en de achterruit, alle lijnen hebben een knik. En dat zorgt ervoor dat
de Cee’d geen saaie Koreaan is om
naar te kijken. Tel daarbij de mooie
lichtmetalen velgen op en je hebt hier
echt over een representatieve auto.

Kia Cee’d
Gereden versie: Kia Cee’d 1.6 CRDi Super Pack Premium
Vermogen: 128 pk
0-100: 11,5 s
Top: 197 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 26,3 / 3,8 l/100km
Prijs gereden versie: € 31.260,Alternatieven: Ford Focus, Hyundai i30, Opel Astra, Renault Mégane,
Volkswagen Golf

gewild is. De tijd zal het leren hoe
vaak we de Cee’d tegen zullen komen.
De Sportage, Picanto en Rio bewijzen
al dat velen de weg naar de dealer
wisten te vinden. De prijs-kwaliteitsverhouding is bij een aantal Europese
merken een beetje verloren gegaan,
waardoor je meer voor het merk betaalt dan voor de auto. En hoewel de
gereden duurste variant van de Cee’d
inderdaad aan de prijs is, moet je je
niet vergissen dat je voor dat geld ook
een mooie Golf of Astra koopt. Echter

qua luxe en snufjes krijg je bij Kia net
iets meer. Wie durft de stap te maken?

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
Website: www.vankouwen.nl

De Cee’d is ook leverbaar als station.
Een variant die in Nederland zeer

Mooi in
september
Voor veel mensen is het zomerseizoen
en daarmee het tuinseizoen zo goed
als voorbij. Geheel ten onrechte, want
in september zijn er nog altijd vele
soorten vaste planten die schitterend
bloeien, bomen en heesters die prachtig verkleuren of andere soorten die
weer bessen of vruchten dragen. In
een goed ontworpen tuin is namelijk
in alle seizoenen wat te zien. September is daar zeker geen uitzondering
op. Er zijn vele soorten vaste planten,
heesters en bomen die juist laat in het
seizoen op z’n mooist zijn. Dan heb ik
het nog niet eens over de siergrassen
die er juist in september prachtig bij
staan. Als je dan ’s morgens vroeg

door de tuin loopt waar de spinnenwebben met de dauw er nog op
tussen de beplanting hangen is het
najaarsgevoel compleet. Ontbreekt
die heerlijke septembersfeer in de
tuin dan staan er bijvoorbeeld te weinig laatbloeiende vaste planten in of
ontbreekt een schitterende heester in
herfstkleur. Geen zorg, met een paar
aanpassingen kan dit prima gerealiseerd worden. September is namelijk
een uitstekende maand om veranderingen in de tuin aan te brengen, planten in de grond te zetten of zelfs een
compleet nieuwe tuin aan te leggen.
De grond is nog lekker warm, veel
warmer dan in het voorjaar, wortels
maken daardoor nog voor de winter
begint nieuwe haarwortels aan. Zo
hebben ze straks in het voorjaar een
prima start.

Mooi in September:
- Alle Hortensiasoorten staan al
een tijdje in bloei en zelfs als ze
beginnen te verkleuren blijven ze
prachtig.

- Wonderbaarlijke verkleuring
van de heester Forthergilla en de
Japanse Esdoorn (Acer palmatum) zijn ieder jaar opnieuw weer
een bijzondere metamorfose.

- Vaste planten zoals Koninginnenkruid (Eupatorium), 		
Monnikskap (Aconitum) en/of
Ziverkaars (Cimicifuga) zorgen
achter in een border tot laat in
het seizoen nog voor spektakel.

- Ik heb hem al eerder genoemd,
maar ik kan het niet nalaten de
verkleuring van de klimplant
Wilde Wingerd (Parthenicissus
henryana) onder de aandacht te
brengen. In korte tijd van groen
naar bloedrood.

- Iets meer aan de voorkant
komen Vetkruid (Sedum) en de
herfstaster prima tot hun recht.
- Een combinatie van Lampen
poetsergras (Penisetum) met
de opvallende Crocosmia
‘Lucifer’ (Montbretia) heeft een
zeer grote sierwaarde.

ten bij kwekers en tuincentra naar
wat een moois de mand september
te bieden heeft.
Met vriendelijke groet,
Hilda Visser

Zo kan ik natuurlijk nog wel even
doorgaan maar ga kijken en genieVoor meer tuininspiratie en tuinideeën:

Tuinontwerp Het Groene Hart
www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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Fantastische opdracht voor Rondeveense kunstenaars
Tekst Peter Schavemaker

ERELOGE

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien
zijn. Deze week Rob Veugelaers, een van de vier leden van de vocale
cabaretgroep Herman in een bakje Geitenkwark.

Vocale cabaretgroep Herman in een bakje Geitenkwark:

‘Wij zijn een boyband, maar dan
met ballen en gevoel’
Jullie hebben elkaar ontmoet op de
middelbare school.
“Tijdens een van de schooltalentenjachten, waarbij we met z’n vieren
een a cappela-liedje zongen, is het
idee ontstaan om Herman op te
richten. Het bleek dat onze stemmen goed bij elkaar pasten.”

In 2006 behaalde jullie de halve
finale van het serieuze cabaretfestival
Cameretten.
“Toen waren we nog niet heel serieus bezig met Herman, we studeerden alle vier nog. We hebben ons, in
een soort opwelling, ingeschreven
en stonden ineens in de finale.
Hierna begon het te broeien om als
Herman in een bakje Geitenkwark
een theatershow te willen maken,
daarvoor was het meer een ‘studentengrap’.”

Er zit een duidelijk humoristische
randje aan jullie serieuze zangoptreden.
“Ja, eigenlijk proberen we de term
a-capella te vermijden. Wij maken
eigenlijk een cabaretvoorstelling
met muziek die a-cappela wordt
gezongen. Daarom noemen we onze
stijl ook vocaal cabaret.”

Waar komt jullie grappige naam
vandaan?
“Die is ook op de middelbare school

ontstaan, we hadden eerst de naam
‘Vader in de linnenkast’. Onze naam
heeft wel iets puberaals. Inmiddels
vinden we de naam niet meer raar.
Ons naam prikkelt wel veel mensen,
het wekt een reactie op.”

Op jullie site staat ‘Vijf woorden, vier
stemmen en drie goddelijke lichamen’.
“Benny is er als laatste bij gekomen, hij wordt door de groep niet
helemaal serieus genomen. Benny
is inderdaad de vreemde ‘Herman’
in de bijt. Dit is een goed voorbeeld
van de humor die als onderlaag bij
onze groep hoort. In onze voorstelling zitten veel grappige en ongemakkelijke situaties, die vooral bij
onszelf horen. Er is veel zelfspot.”

Is cabaret de basis, of toch de liedjes?
“Het is de dynamiek van ons vieren.
We doen van alles, we zingen en
maken grappen. Het zou niet makkelijk zijn om ons programma door
vier andere mensen te laten spelen,
dan zou 70% niet meer werken. We
passen, net als een boy-band goed
bij elkaar, maar dan met ballen en
gevoel.”

Er is dus veel ruimte voor improvisatie
of staat het programma vast?
“We wonen voor een groot deel
ook met elkaar samen, veel ideeën
ontstaan hierdoor. Ideeën ontstaan

Zaterdag 29 september:
Theaterconcert ‘De Gemene Deler’

Maarten van Roozendaal opent nieuwe seizoen
Theater Piet Mondriaan Abcoude
en muziek. Zo zijn daar onder meer
Dolf Jansen, Philippe Geubels, Harry
Sacksioni, Eric Vloeimans, Micha
Wertheim, Cloaca, Theatergroep
Suburbia en Carel Kraayenhof. Een
prachtige programmering waarvan
u eigenlijk niet één voorstelling mag
missen. En dat allemaal om de hoek
in Abcoude, waar je gratis kunt parkeren, de entreeprijzen vriendelijk
zijn en jongeren met een CJP maar
liefst 30% korting krijgen!

Op zaterdag 29 september gaat in
Theater Piet Mondriaan het nieuwe
culturele seizoen van start. Dankzij
de scherpe neus van programmeur
Wiet van der Velden en zijn team
vrijwilligers staat er weer veel moois
op het programma. Grote namen en
veelbelovend talent in een mooie
gevarieerde mix van cabaret, toneel

De culturele aftrap wordt verzorgd
door Maarten van Roozendaal,
die ‘m met zijn theaterconcert De
Gemene Deler meteen goed weet te
raken. Een man, zijn piano, zijn stem
en zijn publiek. Deze chansonnier
zingt met zijn cynische, liefdevolle
en vileine liederen rechtstreeks je
hart in.

Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 18,00 / CJP € 12,50
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

niet zo zeer door er over na te
denken, maar omdat het gebeurd.
Ik heb bijvoorbeeld een paar liedjes
geschreven die we later samen uitwerken. Het programma is ontstaan
uit losse ideeën, die we gezamenlijk
leuk vinden en achter elkaar hebben gezet. Het eindproduct is iets
van ons vieren en is door onze eigen
‘filters’ (inbreng, red.) gegaan.”

Herman in een bakje Geitenkwark
bestaat verder uit Polle Vrienten, Rein
Mulder en Benny van der Bijl. De vocale
cabaretgroep is 4 oktober te zien in
Theater Griffioen in Amstelveen en 27
oktober in De Kom in Nieuwegein.
www.geitenkwark.nl

Gratis
dansworkshop
voor jouw klas
Ter promotie van de danslessen bij
Streetdance Centre Build Ya Skillz
biedt het Centre de hele maand
september gratis een leuke dansworkshop aan voor scholen in De
Ronde Venen en omstreken.
De workshop kan bijvoorbeeld
worden gehouden in plaats van
een gymles. Het kan op locatie of
in de gymzaal van je school. Build
Ya Skillz biedt een energieke en
leerzame workshop; de leerlingen
maken kennis met diverse streetdance stijlen zoals Breakdance,
Hiphop, Popping, Locking of de
populaire zumba of capoeira les.
De workshops zijn geschikt voor
kinderen vanaf groep 4 t/m 8.
Aanmelden kan via info@buildyaskillz.nl.
Meer info op www.hiphoplessen.nl

‘Schuttingtaal’ nu te zien in
de Oude Veiling

In de bovenhal van de Oude Veiling i Aalsmeer is tijdens de kunstroute zaterdag en zondag 15 en 16 september van 12.00 tot 17.00 uur een bijzondere project te bekijken. De Waverveense kunstenaar Henny Woud schilderde samen met haar dochter Sabrina Koning-Woud uit Baambrugge in
opdracht de schuttingen voor het te verbouwen Stedelijk Museum. Het
bleek een fantastische opdracht die wereldwijd zijn bekendheid zou krijgen; iedere toerist in Amsterdam stond wel even stil voor de schilderingen.
Het totale project bestaat uit 8
panelen van 2.50 x 2.50 meter,
waarvan vier met geschilderde
portretten van de noeste bouwers.
Henny schilderde de portretten
en Sabrina nam de architectuurschildering voor haar rekening. De
kunstwand kreeg de naam ‘geZicht
op de bouw’ mee. Belangstellenden konden door de uitgespaarde
openingen de bouw van de ‘badkuip’ (zo is de nieuwbouw door de
Amsterdammers gedoopt) volgen.
Dat de verbouwing meer tijd kostte
dan werd verwacht en gehoopt zal
niemand zijn ontgaan. De schut-

ting trotseerde vele seizoenen, en
dat is zichtbaar maar de panelen
blijven zo bijzonder omdat zij een
geschiedenis verbeelden die van
belangrijke historische waarde is.
Het vertelt het verhaal van een renovatie. Op 23 september opent het
Stedelijk Museum zijn deuren voor
het publiek, na vier jaar gesloten te
zijn geweest. De Oude Veiling viert
nu mee tijdens de Kunstroute, door
het tonen van één van de Stedelijk
Museum-panelen plus een aantal
schilderijen die als een vervolg
op de schutting in opdracht zijn
geschilderd door Henny Woud.

Op 21 september is het Keep It Clean Day
Keep It Clean Day! is een project dat
voorkomt uit de World Clean Up Conferentie in Estland in januari van dit
jaar en waarbij 91 landen in de wereld
het onmogelijke mogelijk maken door
met zoveel mogelijk mensen hun land
op te ruimen. Hoe dat gebeurt? Op
de meest simpele manier die je kunt
bedenken: op vrijdag 21 september
2012 wandel je naar buiten. Je pakt
wat rotzooi op en stopt het in de
prullenbak. Klaar! Waarom moet iets
moeilijk als het makkelijk kan? De
kracht van de wereldwijde beweging
van de WorldCleanUp zit juist in de

simpelheid. Als iedereen een beetje
doet, hebben we samen een heleboel!
Opruimen kan bij het bedrijf waar je
werkt. Op de school waar je les geeft,
of les volgt. Bij organisaties, gemeenten en de ministeries in Den Haag.
Doet u ook mee? Meer informatie
leest u op www.keepitcleanday.nl. U
kunt ook mailen of bellen met Myra
Lok, MLCoaching@ziggo.nl of 0633106103. De gemeente stelt prikkers en minicontainers ter beschikking. Hockey Vereniging Mijdrecht
(HVM) en Myra Lok Coaching doen al
mee aan de actie.
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Bewegen voor senioren

98 jaar en nog wekelijks naar gym
De 98-jarige mevrouw Gea Reijenga is op deze eerste maandagmorgen na de vakantie weer
te vinden bij de zitgymles van Spel en Sport. En met haar nog 18 andere dames van in de
80, 90, zelfs 95 jaar, die blij zijn dat de lessen weer beginnen.“Het is jammer dat we in de
zomer moeten stoppen.”
Mevrouw Reijenga heeft altijd aan gymnastiek gedaan. Maar uiteraard komen er met de leeftijd
beperkingen, lang staan is er niet meer bij en ook het lopen wordt moeilijker. Dat is geen bezwaar bij deze vorm van gymnastiek, de deelnemers zitten in een grote kring op stoelen.
“Ook al word je wat krakkemikkig, je moet toch bewegen,” aldus een van de dames. En dat
bewegen is een serieuze zaak. Joke Pelser, de docente, zet de deelnemers flink aan het werk.
Eerst de warming up en dan is er aandacht voor de armspieren, de dames zwaaien met stokken
en rekken en strekken. Met de stok op de voeten je benen naar voren uitstrekken, het zijn allemaal pittige oefeningen. Joke Pelser houdt de deelnemers dan ook goed in de gaten en af en toe
adviseert ze iemand om even niet mee te doen. En regelmatig doen ze een ademhalingsoefening
als een rustpunt in de les. Maar de meesten houden het allemaal vol en vinden het ook leuk om
zich in te spannen.
Een enkeling is door een fysiothera-peut naar deze zitgymlessen verwezen, de meesten kenden
Spel en Sport al of hoorden van anderen dat het leuk was. Ook bij deze les van Spel en Sport
is de gezelligheid belangrijk, zoals bij het koffiedrinken voor de les of een koffie-ochtend in de
zomer bij Joke thuis. Ze hebben een Lief-en-Leedpot, en als die te vol wordt, gaan ze van het
geld wat leuks doen. Dit voorjaar was dat
een High Tea bij de zorgboerderij.
Na de stokken komen de ballen aan bod,
oefeningen in reactiesnelheid en aanleiding tot veel gelach. En zo na de vakantie
is er ook nog een rondje namen oefenen
door hoepels naar elkaar toe te rollen. De
dames zijn blij met de hervatting van de
lessen, en mw. Reijenga is ook zeker van
plan om te blijven komen!
Spel en Sport biedt op verschillende locaties in De Ronde Venen zitgym-lessen aan.
Informatie hierover vindt u op

www.spelensportdrv.nl
of u kunt bellen met 06 - 219 83 53.

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 37

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 37

Aalbes
Abeel
Amice
Asceet
Basterdwikke
Contactlens
Damesschoen
Douchen
Ecologie
Egoisme
Eigenwijs
Forenzenverkeer
Hijsen
Importeren
Kuchen
Lamantijn
Latent
Middagploeg
Minst
Nonna
Onaangedaan
Pompoen

Radon
Rotspartij
Stick
Story
Tabernakel
Tuinpak
Tijding
Vaart

4
5 7
8
8
7 9
4 5
6
3
9
1
3
6
1
8
9
8 2
2
6
4 5
6
7

9
1
4
3
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Oplossing puzzels week 36
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Gevelonderhoud:

mooi en noodzakelijk 15%

najaarskorting

U hebt het waarschijnlijk wel eens gezien: een huis in de steigers, waarvan de gevel gereinigd wordt. Na de behandeling ziet de
muur er uit als nieuw. Het is echter niet alleen mooi, maar vaak ook noodzakelijk. Een bedrijf in onze regio dat zich bezighoudt
met deze materie is HGT Geveltechniek in Mijdrecht. Wij gingen op bezoek en lieten ons adviseren door Michel Hengeveld.
Veel mensen letten niet goed op het voegwerk in hun buitenmuren,
terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Vooral na een natte periode zoals we
die onlangs weer eens hebben gehad. Voegwerk wordt in de loop de
jaren aangetast door invloeden van buitenaf, zoals het klimaat. Een voeg
kan poreus worden door weersinvloeden of door een matige kwaliteit
van het voegwerk tijdens de bouw. Schade aan de voegen kan tot vochtoverlast en vorstschade aan het metselwerk leiden.
Voegwerk
Deze problemen kunnen worden voorkomen of hersteld door het voegwerk
te vervangen. Dit moet deskundig gebeuren, omdat er gemakkelijk beschadigingen aan de muur kunnen ontstaan. Voegen kunnen worden uitgehakt
en uitgeslepen. Voegen die te hard of te smal zijn om uit te hakken worden
uitgeslepen. Uitslijpen is een tijdrovende klus, maar deze methode geeft
wel een mooi resultaat. Vooral bij oude panden die vaak nog een knip of
een snijvoeg hebben is slijpen noodzakelijk.
Na het verwijderen van de oude voegen moet de muur goed gereinigd
worden zodat de nieuwe voeg deugdelijk aangebracht kan worden. Het
voegen van de gevel is het mooiste gedeelte van de renovatie. Tijdens het
voegen ziet u het pand zichtbaar mooier worden tot het uiteindelijk zijn oorspronkelijke schoonheid weer terug heeft. Voegwerk is er in verschillende
soorten. De meest toegepaste is de doorgestreken voeg. Bij deze manier
van voegen wordt de voeg stevig aangedrukt. Hierdoor is de voeg sterk en
wordt de muur goed afgedicht.

Stralen
Gevels worden meestal gereinigd door ze te stralen. Het is vooraf
belangrijk te weten of het aanwezige voeg- en metselwerk wel hard
genoeg is. De straaldruk moet op de hardheid worden aangepast, evenals het te gebruiken straalmiddel. Een pand dat gestraald wordt, krijgt zijn
oorspronkelijke steenkleur weer terug.
Hogedrukreiniging wordt vaak toegepast om gevels te ontdoen van alg en
mossen. Maar ook vervuilingen op gevels van uitlaatgassen en roetschades kunnen, met een toevoeging van een reinigingsmiddel weer schoongemaakt worden. Of de gevel nu bestaat uit hout, kunststof, metaal of steen.
Impregneren
Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus u zou ervoor kunnen kiezen om
de buitenmuren preventief te laten impregneren. Bij nieuwbouwwoningen
gebeurt dit niet standaard. Volgens Hengeveld zijn consumenten vaak niet
op de hoogte van het belang om dat wel te doen. Zeker als het gaat om
stenen met een lichte kleur. “Anders worden ze snel vuil en bovendien lijdt
het voegwerk eronder.”
Onbehandelde muren kunnen ook hun weerslag hebben op houten
kozijnen. Het vocht dringt door de steen heen en komt dan achter het (vaak)
onbehandelde kozijnhout. Dat kan op den duur gaan rotten als de gevels
niet geheel waterdicht zijn. “Dat constateer je pas waneer je preventief te
werk gaat.”
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NA

GEVELTECHNIEK BV

tot 1 december 2012

Daar red je gevels mee !

Communicatieweg 9-5, 3641 SG Mijdrecht, 0297 254 009, www.geveltechniek.nl

