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Dit weekend in 
De Ronde Venen
Zaterdag 26 september

Geneaologiedag, De Boei, Vinkeveen

Open Dag PK Sport, Vinkeveen

Turfrace, Warmond-Vinkeveen-
Warmond 

Humberto Tan presenteert eigen 
kledinglijn bij Prego Mannenmode

Amstelland Live 2009, De Meijert, 
Mijdrecht

Optreden The Chief, Café Cens

Zondag 27 september

Koopzondag, Mijdrecht

Turfrace, Warmond-Vinkeveen-
Warmond

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

Uw beveiligingszorg 
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG  Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

•beveiligingsystemen

•camera systemen

•alarmopvolging

Homan Beveiliging B.V.
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Gun uw team
een bedrijfsfeest 

op de mooiste 
locatie in de 
omgeving!
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Agenda Kort

Dweilen met de (brand)kraan open...
Dweilorkesten uit het hele land en tal van demonstraties van brandweer en andere hulpdiensten zorgden voor een drukbe-
zocht evenement, waar voor jong en oud veel te genieten viel.     foto thijs van uden   Zie ook De Week In Beeld op pagina 6

Plusplan Marickenland

Meer woningen in Marickenland
Met een even precair als vaag plan 
wil de gemeente proberen de grond-
prijs in Marickenland op te drijven. 
Plusplan Marickenland voorziet in 
de bouw van 50 tot 60 woningen 
in het nog aan te leggen natuur 
en recreatie gebied. De bewoners 
zijn sceptisch, de Milieuvereniging 
vindt het maar niks, de raadsleden 
willen meer duidelijkheid, maar de 
wethouder gelooft er heilig in.

door piet van buul

Tijdens het Ronde Tafelgesprek op 
woensdag 23 september bespraken 
belanghebbenden en gemeenteraads-
leden het Plusplan Marickenland met
wethouder Lambregts. Het Plusplan
ligt in het verlengde van het Aankoop-
plan dat in 2008 door de raad is 
vastgesteld. Om van het gebied een 
Natuur- en Recreatiepark te kunnen 
maken is het nodig dat de gronden, 
die nu nog in eigendom zijn van par-
ticulieren, die er veelal een agrarisch 
bedrijf uitoefenen, door de overheid

worden aangekocht. Er is lang ge-
stoeid over de vraag tegen welke 
prijs de boeren uitgekocht zouden 
moeten worden. Inmiddels wordt 
uitgegaan van de zogenoemde vol-
ledige schadeloosstelling. Belangrijk 
onderdeel hiervan is de marktprijs 
voor de grond. De raad heeft inder-
tijd gevraagd om een ‘ruimhartige’ 
regeling. De gedachte achter het 
Plusplan is nu om de bouw van ruim 
vijftig woningen mogelijk te
Lees verder op pagina 3
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U KUNT NOG 1 WEEK MEESPELEN 
OP ZATERDAG 3 OKTOBER EINDIGT DE ACTIE

KIJK OP PAGINA 9 VOOR EXTRA PRIJZEN!
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Doodeng
Nu de herfst er aan lijkt te komen 
wordt het voor mij, maar zeker ook 
voor anderen, steeds gevaarlijker in 
de donkerte buiten te komen. Maar 
zo af en toe moet je wel. Even een 
brief op de bus doen en geheel toe-
passelijk trek ik de stoute schoenen 
aan. Nog maar net de deur uit 
staren ze mij al aan. 
Ze zijn weliswaar donker van kleur 
en voor mijn gevoel zijn het de 
venijnige blikken die mij prangend 
aanstaren vanuit het donker. 
Sommigen zijn ook in het geheel 
niet terughoudend, ze laten zich 
gewoon verlichten en het flauwe 
schijnsel van een straatlantaarn 
geeft een ruime blik op de loeders, 
waar ik zo intens van gruwel. 

De weg naar de brievenbus is 
lang en leidt langs donkere paden. 
Paden waar langs het overdag fijn 
slenteren is maar o, die avonden. 
Pak em beet, zo’n dertig ben ik er 
al tegengekomen. Gewoon maar 
negeren en ontwijken lijkt het 
enige devies. Het ergste is nog dat 
ze zich lijken te verkneukelen als 
ik weer een sprongetje maak om 
op die manier zo weinig mogelijk 
risico te lopen contact met ze te 
maken. Als ik de groene zijde van 
Penning ben gepasseerd, voel ik 
mij wat veiliger. Dat is dus maar 
van korte duur; op en langs het 
omhoog slingerend paadje naar 
Hofland barst het er van. Beetje 
gluiperig vind ik dat wel. Het is er 
donker, je ziet bijna niets en juist 
daar massaal aanwezig te zijn, vind 
ik persoonlijk achterbaks. Zeker als 
je met zo velen bent. Op Hofland 
haal ik opgelucht adem. Ik loop er 
met meerderen en het is net of ze 
zich dan niet laten zien. 
Bij Nieuw Avondlicht vind ik al snel 
de gleuf waar de brief soepeltjes 
naar binnen glijdt en ik besluit via 
de Kerkvaart huiswaarts te lopen. 
Daar hangen immers camera’s 
en staan her en der bordjes die 
de aanwezigheid van dat wat me 
gruwelt ontraadt. Ook daar hebben 
ze lak aan, ruim aanwezig staren 
ze me aan en ik kan er toch bijna 
niet omheen. Gehaast steek ik de 
Dr. V.d. Berglaan over, wordt nog 
bijna van mijn sokken gereden 
ook, en beland weer op vertrouwd 
terrein. Nog iets meer dan honderd 
meter en ik ben bij mijn voordeur. 
De sleutel in het slot, de deur open 
en ik stuiter blij naar binnen. 
Ik loop door de gang, de trap op en 
stap triomfantelijk de woonkamer 
binnen waar mijn eega zich met 
de televisie onderhoudt. Naar de 
keuken op en neer lopend, hoor ik 
haar stem. “Kan je nou niet een 
keer opletten als je ’s avonds op 
straat loopt!” 
Vertwijfeld kijk ik haar aan, ik 
was toch zo voorzichtig geweest. 
Een blik op de onderzijde van mijn 
schoen, de venijnige lucht en het 
spoor wat ik inmiddels door het 
huis had getrokken, bewees haar 
gelijk. Ik was weer eens in een 
forse hondendrol gestapt.

Luistervink

Luistervink
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Colofon

Heb ik dat...

Het bloemetje van de week is voor jou... ga maar halen bij:
Bloemenatelier Kristel

Leicester 14, Mijdrecht (bij de nieuwe Albert Heijn)
of winkelcentrum Adelhof

Het levensmotto van John den Hollander:

‘Zonder strijd 
geen overwinning’
MIJDRECHT - Het zijn hectische dagen voor John den Hollander. Het 
faillissement van The Entertainment Group (TEG) dreunt hard na, ook in 
het Event Station in Mijdrecht. Hij is teleurgesteld. Uiteraard omdat een 
mooi bedrijf met een topproduct is omgevallen door financieel misman-
agement, maar vooral ook omdat in alle berichtgeving over de BN’ers, 
de concerten en de financiële situatie met geen woord werd gerept over 
de evenemententak van het bedrijf. Daarmee gaat het namelijk wel goed. 
Maar goed nieuws is geen nieuws, lijkt het wel.

door rob isaacs

“De evenemententak van TEG was 
hier in het Event Station gevestigd. 
Het is tot op de dag van vandaag 
een gezond bedrijf, met een ge-
zonde omzet, goede resultaten, suc-
cesvolle evenementen en bovenal: 
tevreden klanten. Dat is voor mij 
het belangrijkst,” aldus John den 
Hollander. Evenementen organise-
ren is zijn passie. Hij leerde het vak 
bij Frank Wentink, René Stokvis 
en Ivo Niehe, alvorens de stap te 
zetten naar een eigen bedrijf. “Veel 
klanten uit die tijd zijn, bijna 20 
jaar later, nog steeds klant. Ik vind 
het heerlijk om mensen te zien 
genieten en ik zal er voor knokken 
om dat te blijven doen.”

Nooit weggeweest
De kern van TEG bestaat uit een 
groep enthousiaste, talentvolle 
mensen met dezelfde passie als 

John. “In onze branche gold TEG 
als een topmerk. Toen ik mijn 
bedrijf enkele jaren geleden aan 
hen kon verkopen en leiding ging 
geven aan de event-tak van het 
bedrijf, werd dat alom gezien als 
het hoogste niveau dat je in Neder-
land kunt bereiken.” Veel mensen 
dachten overigens dat het bedrijf 
naar Hilversum was verhuisd, maar 
we zijn in feite nooit uit Mijdrecht 
weggeweest.” 

Doorgaan
Of de succesvolle en winstgevende 
event-tak, die in een aparte BV van 

TEG is ondergebracht, ook zal 
worden ‘meegezogen’ in de nasleep 
van de hele situatie, is op het 
moment dat we met John praten 
nog onduidelijk.  “Ik blijf in elk 
geval doorgaan met mijn passie; het 
organiseren van evenementen waar 
mensen veel plezier aan beleven. 
Van Koninginnedag tot en met de 
Culinaire Venen. De leveranciers 
van dit evenement hebben zoveel 
vertrouwen in het concept en in mij, 
dat we contractuele afspraken heb-
ben kunnen maken voor drie jaar. 
Dat betekent ook drie jaar geen 
prijsstijgingen en dat is natuurlijk in 
ieders voordeel. Bovendien garan-
deren we hiermee ook het voortbe-
staan van het evenement.”
Het is John’s levensmotto en staat 
ook vermeld op het pand aan de 
Stationsweg: ‘Zonder strijd geen 
overwinning’. En zo is het maar net.

Foto links: Wethouder Lambregts meert 
af op de nieuwe locatie en knipt het 
lint door, waarna het nieuwe onder-
komen officieel voor geopend werd 
verklaard.

De nieuwe locatie van Kano-
vereniging De Ronde Venen 
en de Reddingsbrigade aan de 
Vinkeveense Plassen is officieel 
geopend. 

Wethouder Ingrid Lambrechts werd 
symbolisch overgevaren van de 
oude locatie bij de zeilschool naar 
de nieuwe stek; in de sloep van de 
Reddingsbrigade en onder bege-
leiding van de jeugdleden in hun 
kajaks. 
Op de nieuwe locatie mocht zij het 
traditionele lintje doorknippen. 
In haar speech benadrukte de wet-
houder dat de Vinkeveense Plassen 
weinig mogelijkheden hebben tot 
een vrije toegang of ontsluiting. 
Mede daarom is de zoektocht 
naar een alternatieve plek voor de 
locatie in het oude politiebureau 
een moeilijke zoektocht geweest. 
Door vol te houden en de belangen 
in ruime mate onder de aandacht 
van de politiek brengen is men 
hier toch in geslaagd en hebben de 
KVDRV en de Reddingsbrigade een 
stek met aanzienlijk meer moge-
lijkheden. Het bestaan van de clubs 
is hiermee voor de komende jaren 
gewaarborgd. 
Inlichtingen:
www.kvdrv.nl

Wethouder Lambrechts opent nieuwe locatie 
Kanovereniging en Reddingsbrigade

vervolg van voorpagina

maken. Over het effect is men nogal 
vaag. In verhullend taalgebruik wordt 
in het plan aangegeven dat deze 
aankondiging een opwaartse druk op 
de grondprijzen kan gaan opleveren. 
Als dat zo is dan zou die meerwaarde 
ook een gunstig effect kunnen hebben 
op de taxaties en de aankoopsommen 
die aan de huidige eigenaren geboden 
zouden kunnen worden. Talloze slagen 
om de arm dus.

In het Plan wordt aangegeven dat 
woningbouw kan bijdragen aan het 
versterken van landschappelijke 
kwaliteit en identiteit van het gebied. 
Dit argument bleek er met de haren 
bijgesleept. Het ging enkel op een 
opwaardering van de grondprijzen. 
Van de zijde van zowel de eigenaren 
als de raadsleden wilde men wel 
graag weten waar die verwachting 
op is gebaseerd en hoeveel dat dan 
zou opleveren. Wethouder Lambregts 
probeerde duidelijk te maken dat 
er geen harde toezeggingen te doen 
zijn. “We gaan uit van aannames en 
hebben verschillende mogelijkheden 
doorgerekend. Maar we willen die 
gegevens niet openbaar maken anders 
is het effect weg en gaan mensen daar 
rekening mee houden. En dat is niet 
de bedoeling. De markt moet zijn werk 
kunnen gaan doen.” Enkele raadsleden 
vroegen zich af hoe ze in kunnen stem-
men met een dergelijk vaag plan. De 
wethouder kwam hen tegemoet door 
toe te zeggen dat ze meer gegevens 
vertrouwelijk aan de raad ter inzage 
wil geven. Dat zou voor de raad dan 
voldoende moeten zijn om met het 
plan in te stemmen.
Uit een eerste peiling bij de raadsfrac-
ties bleek een ruime bereidheid om 
het plan te steunen. Dat zou dan begin 
oktober in de raadsvergadering moe-
ten gebeuren. De aanwezige bewoners 
zijn er allemaal niet veel wijzer van 
geworden. Ze wachten af in de hoop 
dat ze er in ieder geval niet slechter 
van zullen worden.
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Vinkeveen

Gespreksavond
‘Pastoraat in de 
frontlinie’
Op woensdag 7 oktober vindt een 
gespreksavond plaats o.l.v. leger-
predikant ds.Henk Fonteyn.
De afgelopen jaren is de interes-
se voor geestelijke verzorging 
toegenomen, uiteraard mede door 
de inzet van Nederlandse mili-
tairen in Afghanistan. Geestelijk 
verzorgers in de krijgsmacht gaan 
mee op missie, delen de risico’s, 
de spanning, vragen naar de zin 
en onzin van de missie, heimwee, 
zorg om het thuisfront, enz. 
Ds. Henk Fonteyn, legerpredi-
kant, komt vertellen over zijn 
ervaringen in de krijgsmacht en 
op vredesmissie. Iedereen, jong 
en oud,  die interesse heeft in de 
verhalen achter het nieuws over 
de vredesmissie is welkom.
Met name degenen, die van dicht-
bij hebben ervaren wat het 
betekent wanneer een familielid 
of vriend wordt uitgezonden, van 
harte welkom ! !

Woensdag 7 oktober 2009 van 
20.00 – 22.00 uur (koffie/thee 
staat klaar vanaf 19.45 uur) 
in Het Ontmoetingscentrum achter 
de Gereformeerde Kerk, Herenweg 
253 te Vinkeveen.
Uitgebreide info op 
www.gereformeerdekerkvinkeveen-
waverveen.nl  

De Ronde Venen

Horizon op 
Midpoint FM
Drieluik Bonaventura 
Zondag 27 september wordt van 
9.00 - 10.00 uur het eerste deel 
van een drieluik uitgezonden over 
de kerkvader Bonaventura. De 
uitzending wordt ‘s middags her-
haald tussen 17.00 -18.00 uur. Het 
drieluik is als volgt samengesteld:
•	De	weg	die	de	geest	naar	God	

voert
•	Het	scheppend	beginsel
•	Het	herstellend	beginsel

Aan de discussie nemen deel:
Hans van Ankeren, Wilnis;Straat-
pastor Bart van Empel, Neder-
landse Gereformeerde Kerk, 
Utrecht;Peter van Golen, Hervorm-
de Gemeente, Vinkeveen;Pastoraal 
medewerker Anton van Hilten, Pro-
testantse Gemeente, Uithoorn en
Pastoor Wim Vernooij, Het Heilig 
Hart van Jezus Parochie, Vinke-
veen.

Presentatie: Ger de Vries.                                   
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.

Uitzending door radio Midpoint, 
ether: 105,6 MHz, kabel: 101,9 
MHz. (In verzorgingsinstellingen 
kan een andere kabelfrequentie 
gelden).

Kort Nieuws

Op zaterdag 19 september heeft de Agaat weer genoten van een buurtBBQ-
straatfeest. Na het enorm geslaagde feest van vorig jaar, was dit keer het 
organisatiestokje in nieuwe handen overgegaan. Met de opbouw van een tent, 
barbeque en feestplaats op het parkeerterrein halverwege de Agaat was een 
gezellig pleintje gecreëerd, waar ook spelletjes zoals bijv Kubb, tafelvoetbal, 
sjoelen, schilderen konden worden gespeeld. De BBQ en borrel waren uitermate 
geslaagd en een goede gelegenheid om elkaar te spreken saamhorigheid in de 
straat te versterken. Iedereen was na afloop verbaasd over de interessante, 
humoristische en aardige mensen, die zo dichtbij wonen!

Driehuisschool ‘geeft’ Juf Mirella weg
Donderdag 17 september was de grote dag voor juf Mirella en haar Barry. Op die 
dag gaven zij elkaar het ja-woord. Voorafgaand aan de officiële ceremonie ‘trouw-
den’ zij op de Driehuisschool, de school waar juf Mirella als onderwijs-assistente 
werkt. Een spannende dag voor bruidspaar én kids. Kijk voor meer foto’s van dit 
feestje op www.driehuisschool.nl.                                          foto ellen van doorn

Super kamp voor Vlinderbos

Tennis Vereniging Mijdrecht wint de legendarische Zandersbeker
De beste jeugdleden van zes tennisverenigingen uit de regio hebben gestreden om de legendarische Zandersbeker. Met slechts één set verschil kwam TVM uiteindelijk 
als winnaar uit de bus. De overige deelnemende clubs waren TV All Out, TC Uithoorn, VLT Vinkeveen, TV Aemstelburgh en TV De Kegel. Meer op www.tvm-mijdrecht.nl.

Scout-In09: geweldig Scoutingevenement
Meer dan 6500 scouts zijn getuige geweest van een geweldig evenement; 
Scout-In09. Scout-In09 is dé vakbeurs voor alle vrijwilligers van Scouting Neder-
land. Ook de kaderleden van Scouting Jan van Speyk waren op dit evenement 
aanwezig. In een weekend vol hoogtepunten was de allergrootste klapper het 
bezoek van HKH Prinses Máxima. Scout-In09 stond in het teken van vernieuwing 
binnen Scouting maar ook van feest en (nieuwe) vriendschappen. Uit alle delen 
van het land kwamen vrijwilligers van Scouting naar Landgoed Velder in Liempde 
(gemeente Boxtel) om met elkaar de aftrap van het jubileumjaar 2010 te vieren; 
het jaar waarin Scouting in Nederland 100 jaar bestaat. Wil je meer weten over 
Scouting? Kijk dan op www.scouting.nl of op www.janvanspeykgroep.nl. 

Stuur je dierenfoto in!
Volgende week is het werelddierendag. Een goed moment om een foto van jou 
samen met je favoriete (huis-)dier naar ons op te sturen. Van de leukste inzen-
dingen maken we een krantenpagina, en deze worden beloond met een leuke 
cadeaubon. Stuur je digitale foto (min. 1800 x 1200 pixels) voor 3 oktober naar 
foto@degroenevenen.nl. Veel succes!

Zestig kinderen van groep 7 en 8 van 
Jenaplanschool Vlinderbos hebben 
drie super kampdagen beleefd in Ge-
ffen. Slapen in het kamphuis, met z’n 
allen naar een ‘cool’ zwembad met 
hele ‘vette’ glijbanen, een barbecue, 
broodbakken in het kampvuur en 
onder begeleiding van gitaar ‘de fiets 
van de piet van pa’ en ‘tuintje in mijn 
hart’ zingen… De volgende dag naar 
pretpark Billy Bird, met een outdoor 
survival baan; voor sommigen toch 
wel heel spannend. Groot en klein 
gingen met knikkende knieën door 
de touwen en het toch doen en jezelf 
overwinnen! Super stoer! Naast de 
survival was de ‘splash’ glij-

baan die door de kinderen maar 
vooral ook door de begeleiding veel 
werd gedaan. De net nieuw geplaats-
te achtbaan was ook erg leuk. Terug 
bij het kamphuis kon er aangevallen 
worden op de patatjes en geoefend 
worden voor de bonte avond. Een 
gezellige bonte avond met dansjes, 
liedjes en toneelstukjes. Ook de be-
geleiding in hun ‘schattige’ roze outfit 
hadden een kamplied. De volgende 
ochtend was er nog tijd voor sport en 
spel en daarna weer heel moe, maar 
zeer voldaan, luid toeterend, terug 
naar Wilnis. Iedereen kijkt terug op 
een super leuk kamp!
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De Ronde Venen

Nieuw AJOC seizoen 
van start 
Een heel nieuw AJOC seizoen 
gaat van start. Immitsj is iedere 
vrijdagavond geopend onder het 
mom van AJOCafé. Hier is wel 
wat veranderd. Dit seizoen wordt 
gestart met een heuse competitie 
pokeren, poolen en klaverjassen. 
Nieuw is ook het dobbelen. Zo 
is er iedere vrijdag wel iets te 
doen in Immitsj, naast het feit 
dat er ook ouderwets gezellig een 
drankje aan de bar gedronken kan 
worden. En ouderwets in de zin 
van de drankprijs, want alleen in 
Immitsj betaal je slechts €1,50 
voor je drankje!
Tijdens het AJOCafé is de entree 
gratis en inleg voor het pokeren, 
poolen of klaverjassen is €1,50.

Naast het AJOCafé zullen ook de 
feestavonden op zaterdag terug-
keren. En de grote opening van 
het nieuwe seizoen vind plaats op 
zaterdag 3 oktober 2009. En een 
grootse opening word het zeker 
want niemand minder dan de Jan 
Van Brusselband zal dit feest met 
ons mee vieren! Een feest wat 
je dus absoluut niet mag missen. 
Dus zet in je agenda, zaterdag 3 
oktober vanaf 21.30 uur. Entree 
AJOC-leden: €6,- en niet-leden: 
€7,-. Toegang vanaf 16 jaar (le-
gitimatie verplicht!). En Immitsj 
vind je aan de Windmolen 75 in 
Mijdrecht. En ook op de zaterdag-
avond betaal je slecht €1,50 voor 
je drankje!
Meer informatie? Alvast de 
agenda bekijken? Lid worden? 
Neem een kijkje op www.ajoc.nl.  

Vinkeveen

Vijf mille voor KWF 
Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding heeft in Vinkeveen en 
Waverveen € 5.193,50 opge-
bracht. Wie de collectant gemist 
heeft, kan alsnog een gift over-
maken op giro 26000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam.

Uithoorn 

Chemische lekkage 
bij Cindu 
Donderdagochtend 24 september 
heeft een incident plaatsgevonden 
bij Neville Chemical Europe BV te 
Uithoorn. Tijdens het opwarmen 
van een tank is een olie/water- 
mengsel gaan koken, waardoor 
een emissie plaatsgevonden heeft. 
Hierbij is een hoeveelheid olie 
terechtgekomen op de openbare 
weg en in de Amstel. De Amstel-
dijk werd afgezet en de olie op 
de Amstel is met olieschermen 
afgeschermd en opgeruimd.

Kort Nieuws

Kinderen van de groepen 1 t/m 7 van de 
Hoflandschool zijn vorige week op school-
reis geweest naar familiepark Dippiedoe 
in Best. Getooid in nieuwe schools-
hirts, geschonken door de Ouderraad, 
beleefden de kinderen de dag van hun 
leven. Dippiedoe heeft een binnen- en 
buitenspeelland. Het binnenspeelland 
telt 21 attracties, zoals een buisglijbaan, 
kinderbios, spookhuis en skelterbaan. 
Een verkeerstuin, achtbaan, speelhaven
en touwbruggen vind je in het Buiten-
speelland. Moe, maar voldaan, keerden 
de kids terug. Voor de kinderen van 
groep 8 staat dit schooljaar nog een 
kamp op het programma.      
foto marjon donker

Het majorette duo Chantal de Groot
 (uit Mijdrecht) en Bastiënne Stee-
man (uit Maarssenbroek) vertrekt 
op 1 oktober naar Kroatië voor deel-
name aan de Europese Kampioen-
schappen Majorette. Het duo komt 
uit namens Show- & Marchingband 
VIOS uit Mijdrecht en heeft zich 
via een gouden medaille op het NK 
in de Nederlandse equipe weten te 
plaatsen. De complete equipe die 
afreist naar Kroatië bestaat uit 110 
deelnemers, allen uitkomend in ver-
schillende categorieën. Aan het EK, 
dat plaatsvindt op 2, 3 en 4 oktober 
doen in totaal 11 landen mee.

Chantal en Bastiënne komen uit als 
duo in de Senior Accessories klasse. 
Dit houdt in dat zij naast de baton 
(de majorette stok) nog andere attri-
buten de vloer opdragen om de show 
mee uit te voeren. Het thema van 
hun show is ‘navigatie’ en wordt met 

aparte attributen en een opvallende 
outfit uitgevoerd. Het afgelopen half 
jaar hebben zij vele wedstrijden in 
Nederland bezocht om de show te 
laten beoordelen op nationaal ni-
veau. Nu gaan zij dus naar het verre 
Kroatië om hun show internationaal 
op te voeren en te laten beoordelen 
voor het Europees Kampioenschap.

Wilt u het Europees Kampioenschap 
Majorette volgen? Kijk dan op de 
website www.EKroute.nl. 

Majorette duo vertrekt naar Kroatië

Mijdrechtse doet mee aan EK Majorette

Videoclub De Ronde Venen 
maakt speelfilm ‘Kim’
Videoclub De Ronde Venen heeft ook dit jaar een nieuwe speelfilm 
gemaakt. Vanaf 17 augustus zijn o.l.v. Pieter Reintjes door zo’n 16 leden 
van de videoclub 10 dagen lang opnamen gemaakt. Zaterdag 19 septem-
ber vonden de laatste opnamen plaats in café ‘de Buurvrouw’ in Wilnis.

Voorafgaande aan de opnamen von-
den in augustus audities plaats om 
de juiste acteurs en actrices te 
selecteren. Via een advertentie op 
internet bij NFVTM, vereniging van 
Nieuwe Film- en Televisiemakers, 
werd hiervoor een oproep gedaan.
Voor de opnamen zijn diverse loca-
ties in De Ronde Venen uitgezocht 
plus het Amstelland Ziekenhuis in 
Amstelveen.
De videoclub maakte in het verle-
den succesvolle speelfilms, waaron-
der ‘Verboden Liefde’ (zilver bij de 
landelijke finale Nova Manifestatie) 
en vorig jaar werd een heuse soap 
gemaakt van ‘Leven en laten leven’. 

Première
De opnamedagen zitten erop en 
de editor en de regisseur zijn druk 
bezig met de afronding van de 
speelfilm. Een aantal componisten 
zal de juiste muziek onder de speel-
film zetten. Als alles volgens plan 
verloopt, vindt de première plaats 
op zaterdagavond 12 december in 
De Boei in Vinkeveen. Deze avond 
gaat vooraf aan het tiende video-
festival ‘De Ronde Venen Open’ op 
zondag 13 december.

Kijk voor meer informatie en foto’s 
op de website van de videoclub:
www.videoclub-derondevenen.nl.

Hoflandschool op schoolreis in nieuwe shirts

Sportdag Sint Jozefschool
De jaarlijkse sportdag van de Sint Jozefschool mag weer een succes wor-
den genoemd. Niet in de laatste plaats dankzij het weer dat de deelnemers 
ook dit jaar goed gezind was. De groepen 1 t/m 8 werden verdeeld over de 
diverse voetbal- en korfbalvelden (geweldig dat we hier ook dit jaar weer 
gebruik van konden maken!), waarna de kinderen van 9 tot ongeveer 12 
uur enthousiast de verschillende sportieve onderdelen afwerkten. 
Na afloop kregen zij allen een diploma mee naar huis; de bevestiging van 
hun sportieve prestaties.

V.I.O.S. geeft work-
shops op scholen
Muziekvereniging V.I.O.S., u kent ze wel van die mooie Show- & Marching-
band, is weer terug naar school. Niet om zelf te leren, maar om zoveel 
mogelijk kinderen in aanraking te brengen met muziek. De mensen van 
V.I.O.S. laten zien, horen en vooral ook zelf beleven hoe leuk muziek en 
vooral het maken daarvan is.

De eerste twee workshops werden 
aan de leerlingen van De Fontein 
gegeven. Zij kwamen daarvoor naar 
clubgebouw De Notenkraker aan de 
Windmolen in Mijdrecht. Afgelopen 
dinsdag kregen de kinderen van de 
Driehuisschool op hun eigen school 
bezoek van V.I.O.S. De lessen wor-
den verzorgd door Dieuwke Klop-
penburg. Zij is afgestudeerd aan het 
conservatorium en heeft veel erva-
ring als docente. Het waren leuke 
workshops, waarbij de kinderen op 
een ontspannen en onderhoudende 
manier met de vele facetten van 
muziek kennis maakten. 

Dat V.I.O.S. naar de scholen gaat 
is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is 
dat de workshops nu over het hele 
jaar gegeven kunnen worden en 
dat de school kan kiezen tussen les 
op school of in het clubgebouw van 
V.I.O.S. De les of workshop kan ook 
aangepast worden aan de wensen 
van de school. Omdat V.I.O.S. een 
vereniging is zonder winstoogmerk, 
zijn de kosten beperkt. Bovendien 
kan de school vaak van de gemeen-

te een bijdrage in de kosten krijgen. 
Nog makelijker kunnen ze het niet 
maken. Leuker zeker wel.

Voor nadere informatie en beschik-
baarheid kunnen de scholen bellen 
met Conny Wijchers. Haar telefoon-
nummer is 0297-263684 of mail 
naar: prco@vios-midreth.nl. Voor 
informatie over V.I.O.S. en foto’s 
van de eerste workshop kan men 
terecht op www.vios-midreth.nl.
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DE WEEK IN BEELD

Brandweer- en 
Dweildag
De zevende Mijdrechtse Dweildag 
is gewonnen door de Blaasbalgen 
(wedstrijdklasse, foto rechts) en de 
Pretband HOB (leutklasse, foto on-
deraan met burgemeester Burgman 
die de prijs uitreikt). 

Het muzikale evenement, waar-
aan dweilorkesten uit het hele 
land deelnamen, viel samen met 
de brandweerdag. Sirenes van 
hulpdiensten en trompetgeschal 
wisselden elkaar af en het toege-
stroomde publiek genoot van beide 
evenementen.

Uitslag 7e Mijdrechtse Dweildag 
Wedstrijdklasse
1 De Blaasbalgen, Leidschendam 
2 De Wallenkraaiers, Naarden 
3 De Vrije Tijdsrekkers, Dongen 
     
Leutklasse
1 Pretband Help ons Bloaz’n,  
   Brummen
2 Niks op de Sök, Blitterswijck 
3 Lutjebroekerblaasband, 
   Lutjebroek

foto’s thijs van uden en rob isaacs
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Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. 
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de 
afgelopen week in beeld. 

Met bovenstaande nieuwsfoto heeft Laura Roest-Van der 
Eijken uit Vinkeveen de winnende nieuwsfoto van deze 
week gemaakt. En beloofd is beloofd: zij krijgt deze foto 
op canvas afgedrukt! 
Ook een leuke nieuwsfoto gemaakt? Stuur ‘m in en bij 
plaatsing ontvangt u een gratis 20x30 cm vergroting op 
canvas, aangeboden door Hema Mijdrecht.

Bij een fietsongeluk in Vinkeveen zijn 
dinsdagmiddag twee gewonden geval-
len. Een fietsster haalde een andere 
fietsster in, waarbij de twee elkaar 
raakten en ten val kwamen. Een oudere 
dame moest met beenletsel naar het 
ziekenhuis. De andere liep onbekend 
letsel op (foto rechtsboven).

foto’s peter bakker en anderen

Een vermoedelijk gaslek zorgde 
voor een ontruiming van het 
politiebureau in Mijdrecht. Ook 
de Anselmusstraat werd gedeelte-
lijk afgesloten. De brandweer en 
gemeente konden geen lekkage vin-
den; waarschijnlijk was de gaslucht 
afkomstig van grondwerkzaam-
heden even verderop. 

Nee, geen promotie van De Groene Venen, maar 
Groene Voetstappen! Basisschoolleerlingen leveren 
een bijdrage aan een beter klimaat, door zoveel 
mogelijk lopend, fietsend of steppend naar school te 
gaan. Da’s gezond en goed voor het milieu. Wethou-
der Jacques Dekker gaf op de Sint Jozefschool  het 
startschot (foto boven). Meer informatie is te vinden 
op www.groenevoetstappen.nl

Ter gelegenheid van de introductie 
van de nieuwe Targa Florio 

kledinglijn van State of Art bij Matin 
Keers stond een fraaie Porsche 

356A Speedster met bouwjaar 1956 
uitnodigend voor de deur.

Bij een ernstig ongeval op de A2 tussen Vinkeveen 
en Abcoude zijn twee bestuurders gewond geraakt. 
Het ongeluk gebeurde toen een automobilist op de 
vluchtstrook van achteren werd aangereden door een 
bestelbus op het moment dat hij zijn reserveband 
wilde pakken. De auto met de lekke band kwam in de 
sloot naast de A2 te liggen. De bestuurder lag enkele 
meters verder gewond in het gras. De bestuurder van 
de bestelbus zat bekneld en moest door de brandweer 
worden bevrijd. Beide bestuurders zijn met onbekend 

letsel over-
gebracht 
naar het 
ziekenhuis. 
Op de A2 
en rondom 
Vinkeveen 
ontstonden 
door het 
ongeluk 
lange files.
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Familieberichten

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

 

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en 
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. 
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Open dag Karin van Dierendonck Bloemen
Zaterdag 26 september is het open dag in het nieuwe atelier van Karin 
van Dierendonck Bloemen. Op deze open dag worden de decoraties en 
stukken getoond die in het komende najaar tijdens de workshops bij 
Karin gemaakt worden. 

Iedereen die interesse heeft in workshops en creatief bloemwerk kan vrijblij-
vend binnenstappen voor informatie en inspiratie.
Met de workshops geeft Karin van 
Dierendonck een nieuwe wending 
aan het bekende bloemenbedrijf. Het 
is het begin van een traditie die vier 
keer per jaar zal terugkeren; in het 
najaar, met kerst, voorjaar en pasen. 
Ieder seizoen kun je leuke nieuwe 
ideeën opdoen en steeds zijn  er ver-
rassende nieuwe stukken waarmee 
je je huis kunt decoreren. Iedereen 
kan deelnemen aan de workshops. 
Er wordt rekening gehouden met er-
varen en minder ervaren deelnemers 
en er zijn workshops in verschillende 
prijscategorieën.  Je kunt je inschrij-
ven voor één van de workshops in 

het vaste rooster,  maar het is ook 
mogelijk om in overleg een ‘eigen’ 
workshop te organiseren, voor een 
reünie of verjaardag bijvoorbeeld.
Het atelier is zaterdag 26 septem-
ber geopend  van 10:00 tot 16:00 
uur. Wie zich tijdens de open dag 
inschrijft voor een workshop krijgt 
10% korting. 

Karin van Dierendonck Bloemen, 
Tuinderslaan 4 in Mijdrecht

Kort Nieuws

Beheerplan 
fietscrossbaan 
In het gemeentehuis is het beheer-
plan fietscrosbaan ondertekend. 
Doel van het beheerplan is het 
voorkomen en bestrijden van over-
last door (potentiële) bezoekers en 
gebruikers van de baan.

In juni is de nieuwe fietscrossbaan 
op het Sportpark Mijdrecht, naast 
de velden van HVM, officieel in 
gebruik genomen. Op verzoek van 
kinderen uit Mijdrecht heeft de 
gemeenteraad in mei vorig jaar, 
tijdens een speciaal georganiseerde 
kinderraad, besloten tot aanleg van 
de baan. 

Sinds de opening van de baan 
maken dagelijks veel kinderen 
gebruik van de nieuwe voorziening. 
Om te voorkomen dat misbruik 
wordt gemaakt van de baan en er 
overlast ontstaat is in samenspraak 
met verschillende betrokkenen een 
beheerplan opgesteld. Daarin is 
afgesproken wat de verschillende 
partijen doen en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Ook zijn in het 
beheerplan afspraken gemaakt over 
het beheer van de baan.

Het plan is opgesteld en onderte-
kend door de wijkcomités Mo-
lendland en Proostdijland Zuid, 
hockeyvereniging HVM, stichting 
De Baat, de politie en de gemeente 
De Ronde Venen.

Nieuwe politiechef 
Rijn en Venen
Commissaris Famke van Spaendonk 
is door Korpschef Stoffel Heijsman 
geïnstalleerd als districtchefs van 
‘Rijn & Venen’. 
Van Spaendonk was districtschef 
van Utrecht west en volgt Wendy 
Dorrestijn op, die een andere func-
tie kreeg.

Rotarysteun voor 
stichting De Boven-
landen 
Rotaryclub Mijdrecht heeft een 
sponsorcontract met de stichting 
“De Bovenlanden” getekend. De 
sponsoring geldt voor een termijn 
van 5 jaar waarmee Rotary de 
Schapenakker aan de Gagelweg in 
Wilnis adopteert. 
Het betreft hier een verlenging 
van een aflopend sponsorcontract 
van een van de legakkers, die bij 
de Stichting “De Bovenlanden” in 
beheer zijn.
Dankzij de inzet van de Stichting 
De Bovenlanden worden de legak-
kers worden nu ieder jaar één of 
tweemaal gemaaid. De knot-ploeg 
van Leefbaar Mijdrecht-Wilnis 
houdt de houtopslag bij.
Maar er moet méér gebeuren. Door 
wind, golfslag en de muskusrat zijn 
delen van de legakkers weggesla-
gen en dreigen ze op termijn te 
verdwijnen. Daarom is er een plan 

ontwikkeld om de legakkers in het 
Gagelgebied te beschermen. Dit 
plan wordt door de Stichting uit-
gevoerd. Donateurs zijn van harte 
welkom.

3e Beursvloer 
De Ronde Venen op 
29 oktober
De 3e Rondeveense Beursvloer 
zal plaatsvinden op donderdag 29 
oktober 2009 in Hotel Mijdrecht 
Marickenland, Provincialeweg 3 
te Mijdrecht. De Beursvloer is een 
initiatief van het bedrijfsleven en 
de Gemeente De Ronde Venen, met 
als doel de samenwerking tussen 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties te stimuleren en te 
ontwikkelen en de sociale binding 
in De Ronde Venen te vergroten. 
Het is dé plek waar bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 
elkaar ontmoeten en kunnen 
handelen in menskracht, middelen, 
kennis en klussen. Wat de één over 
heeft of graag wil bieden, is voor 
de ander wellicht zeer gewenst. 
Geld is hierbij taboe.

Programma
16.00 uur Deuren open
16.15 uur Officiële opening door  
 wethouder Jan van  
 Breukelen
16.30 uur Start Beursvloer
18.00 uur Sluiten van de markt
18.30 uur Afsluiting met een  
 hapje en een drankje.
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Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden. 
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.

Persoonlijk 
en zorgvuldig

Verzorging van begrafenissen en 
crematies, zoals u dat wenst. 

De mensen achter 
Uitvaartverzorging Finnema.

Mijn naam is Sander van der Duin, 
bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging 
Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt 
over alle faciliteiten om een 
begrafenis of crematie geheel naar 
uw wensen te verzorgen. Vanuit 
onze uitvaartcentra in Aalsmeer en 
De Ronde Venen staan wij garant 
voor het in detail uitvoeren van een 
verzorgde uitvaart.

Als er in uw directe omgeving iemand 
komt te overlijden, kunnen wij alle 
zorg van een begrafenis of een 
crematie van u overnemen. Wij zijn 
hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Informatieavond herindeling 
op 30 september
De gemeenteraad van De Ronde Venen neemt op 15 oktober een besluit 
over de verschillende herindelingvarianten die momenteel voorliggen.
Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wil men de mening van de 
inwoners weten. Waar vindt u dat de gemeenteraad in zijn besluitvor-
ming rekening mee moet houden? Naar welke variant gaat uw voorkeur 
uit? U kunt uw mening kenbaar maken tijdens een informatiebijeen-
komst op woensdagavond 30 september om 19.30 uur in De Meijert.

de Rooij
zand en grindhandel b.v.

Keuze uit vele soorten:
zand - grind - schelpen - wit grind -
mijnsteen - graniet - bielzen - grond -
wegendoek - grijze & gele split - etc.

Thuisbezorgd of zelf af te halen

Verhuur van vrachtwagens
met of zonder kraan

Oostzijde 61  •  1426 AG DE HOEF

Tel. 0297 - 593 202

www.derooijzand.nl

de rooij adv. 94 x 63  31-08-2009  14:01  P

DE GROENE
VENEN

Adverteren in deze krant?

Bel 0297-38 52 57 
voor de mogelijkheden.

In mei heeft staatssecretaris Bijle-
veld van Binnenlandse Zaken beslo-
ten het wetsvoorstel tot herindeling 
van De Ronde Venen met Abcoude, 
Breukelen en Loenen aan te houden. 
De Tweede Kamer heeft Bijleveld 
verzocht om, in samenspraak met de 
betrokken gemeenten, te onderzoe-
ken of er alternatieven zijn die op 
meer draagvlak bij de gemeenten 
kunnen rekenen.

Het ministerie heeft onderzoek 
gedaan naar de financiële gevolgen 
van de verschillende herindelingsva-
rianten. Het gaat daarbij om:
•	Vecht	en	Venen	(Abcoude,	Breuke-

len, De Ronde Venen en Loenen).
•	Breukelen	en	Loenen.
•	Breukelen,	Loenen	en	Maarssen.
•	Abcoude,	Breukelen	en	Loenen.
•	Abcoude	en	De	Ronde	Venen.

Daarnaast heeft de staatssecretaris 
een vergelijking gemaakt door alle 
herindelingsvarianten op een aantal 
kenmerken te toetsen, zoals draag-
vlak, bestuurskracht, duurzaamheid, 
financiën en interne en regionale 
samenhang. Los daarvan hebben de 

gemeenten Maarssen, Loenen en 
Breukelen zelf onderzoek gedaan 
naar samenvoeging of samenwer-
king.
Alle onderzoeken zijn te vinden op 
de gemeentelijke website onder het 
item ‘Gemeentelijke herindeling’.
De staatssecretaris heeft de betrok-
ken gemeenten gevraagd zich uit te 
spreken welke variant de eerste en 
welke variant de tweede voorkeur 
heeft. Voor De Ronde Venen staat 
dit besluit gepland tijdens een extra 
raadsvergadering op donderdag 15 
oktober. 

Deze week is huis-aan-huis een 
nieuwsbrief verspreid waarin op 
hoofdlijnen informatie wordt gege-
ven over de herindelingvarianten. 
Ook treft u een overzicht aan dat 
door de staatssecretaris is gemaakt 
en waarbij de varianten op acht pun-
ten met elkaar zijn vergeleken. De 
nieuwsbrief is tevens een uitnodi-
ging om naar de bijeenkomst in De 
Meijert te komen op 30 september.

Tarieven pontveer Nessersluis 
aangepast
Met ingang van 1 januari 2010 gelden voor het pontveer in Nessersluis 
nieuwe tarieven. De nieuwe tarieven zijn gecorrigeerd met de inflatie 
over de laatste vijf jaar. Daarnaast is het aantal tarieven gereduceerd 
van 52 naar 12 verschillende categorieën.

Eens in de circa vijf jaar worden 
de tarieven voor het pontveer in 
Nessersluis aangepast. De inflatie 
over die periode wordt dan in de 
tarieven verwerkt. Behalve deze 
laatste inflatiecorrectie is ervoor 
gekozen om het aantal tarieven 
drastisch terug te brengen. Door de 
jaren heen zijn er 52 verschillende 
tarieven ontstaan. Met de nieuwe 
tariefaanpassing wordt dit aantal 
terugbracht tot 12. 

Veel bewoners van De Ronde Venen 
maken regelmatig gebruik van het 
pontveer in Nessersluis. Per over-
zetting wordt dan een klein bedrag 
aan de pontbaas betaald. Daarbij 

gelden er voor verschillende voer-
tuigen aparte tarieven. Met ingang 
van 1 januari 2010 gaat voor een 
enkele overzetting een voet-ganger 
bijvoorbeeld € 0,25 en een auto € 
1,20 betalen. Voor mensen die vaak 
gebruik maken van de pont is het 
mogelijk om een kortingskaart aan 
te schaffen. Met zo’n kaart kan 10 
keer van de pont gebruik gemaakt 
worden tegen een gereduceerd 
tarief. Daarnaast blijven de aparte 
tarieven voor bewoners van Nes-
sersluis bestaan. 

Het volledige overzicht met de 
nieuwe tarieven staat op 
www.derondevenen.nl

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ: 
Mijdrecht

 • Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof • 
Blauw autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •

• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
 

Wilnis
• Servicepunt Wilnis • C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • 

Drogisterij de Nagtegaal •
 

Vinkeveen
• Servicepunt Vinkeveen • Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •

EN ONLINE OP WWW.DEGROENEVENEN.NL

Walk inn    1 paar laarzen naar keuze + 10 x waardebon van 20 euro

Trendshop   Schilderij t.w.v. € 200

Wuite Mode  Hoofdprijs een kledingbon van 100 euro (hoofdprijs) en nog een   
   aantal kleine waardebonnen. 4 van 50 euro en 4 van 25 euro

Bakkerij Leonard   Waardebon van 50 euro; extra prijzen: 4 waardebonnen voor een taart
   naar keuze voor 20 personen; 4 waardebonnen voor een slagroom schnitt

Boutique des Fleurs  1e prijs: bloemenarrangement van €200
   2e prijs: bloemenarrangement €100

Poelier v Egmond   Waardebon € 50 en 4 bonnen voor 2 gegrilde kippen

Blues Basic and more  10 cadeaubonnen van 25 euro

Swaab    Pandora Colier t.w.v. € 125 en 3 cadeaubonnen van €25

Wereldwinkel   Hangmat/hangstoel + diverse cadeau bonnen

Jack’s Hairdesign   Metamorfose vrouwelijk

Spaar 8 kassabonnen van verschillende deelnemende winkeliers, en 
lever deze tot en met 3 oktober in bij Walk-Inn. 

Naast de reeds vermelde prijzen op pagina 2 stellen de winkeliers van De Passage ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan nog een aantal fraaie extra prijzen ter beschikking.
U kunt nog meedoen tot en met 3 oktober a.s.  Op 10 oktober worden de winnaars 
getrokken en bekend gemaakt door Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen.

10 jaar Passage - Extra prijzen

Doe mee aan de spectaculaire actie van 
de Passage en maak tot 3 oktober a.s. 

kans op prachtige prijzen!



10  DE GROENE VENEN 



DE GROENE VENEN   11

Nieuwe herenmodezaak vervangt Broeckmans 

Prego Mannenmode 
nieuw in Mijdrecht
Na eerst een aantal jaren in Amsterdam gevestigd te zijn geweest, heeft Prego Mannen-
mode nu zijn deuren geopend aan de Mijdrechtse Dorpsstraat, in het pand waar tot voor 
kort Broeckmans gevestigd was. En hoewel het interieur grotendeels hetzelfde is geblev-
en, is er op alle andere vlakken wel degelijk een en ander veranderd. 

Ten eerste zijn eigenaar Ron de Gram en zijn 
vrouw Tamara alle dagen zelf aanwezig in de 
zaak, wat de sfeer een heerlijk vertrouwd en 
gezellig karakter geeft. Prego Mannenmode 
is dan ook een herenmodezaak zoals je tegen-
woordig niet zo veel meer vindt; zo één die 
het woord ‘nostalgie’ een positief eigentijdse 
en nieuwe betekenis geeft. Nostalgie in de 
zin van ouderwets vakmanschap,  persoon-
lijke bediening en service, gedegen advies 
en prijzen die u nog doen herinneren aan 
de ‘gulden-tijd’. Denk daarbij aan colberts 
vanaf 109 euro, kostuums vanaf 149 euro 
(ja écht!!) regenjassen vanaf 119 euro en 
pantalons vanaf 69 euro. 
Toch is Prego allesbehalve een discountzaak, 
want met de ‘boardroom’-achtige kostuumaf-
deling  (compleet met Chesterfieldbank,  
sigarenhumidor  en fraaie boeken) waant u 
zich eerder in een herensociëteit dan in een 
kledingzaak. 
U vindt er in de collecties van Humberto en 
Falabella de mooiste Italiaanse stoffen in 
getailleerde of klassiek gesneden kostuums 
en colberts, Toscaanse Lammy’s en cashmere 
mantels en wordt verwend met een heerlijke 
espresso met cantuccini of prosecco. Wie niet 
beter weet, zou kunnen denken dat hij in een 
Italiaanse enclave is beland, want behalve de 
Italiaanse versnaperingen, klinkt op de ach-
tergrond Italiaanse muziek, is de winkelnaam 
Italiaans (‘Prego’ betekent ‘alstublieft’ -Red.) 
en ook de gastvrijheid doet bijna mediter-
raans aan. 

Casual assortiment
Speciaal voor de man die er in zijn vrije tijd 
ook graag goed en verzorgd uit ziet, is het ca-
sual assortiment van Claudio Campione door-
spekt van fraaie sweatshirts in frisse kleuren, 
stoere klassieke pullovers of een puur nautisch 
beeld van jacks en vesten. Handgestikte schoe-
nen met een spits uiterlijk, maar opvallend 
brede (H-)leest zijn er van John White en de 
verfijnde collectie dassen en slim-fit gesneden 
hemden met hoge boord zijn het inzien zeker 
waard. U kunt er gerust met kleine kinderen 
naar toe, want een speciaal hoekje is ingericht 
tot ‘kids-corner’, voorzien van TV met spel-
computertje, kleurboekjes en speeltjes. 

Voor bedrijven
Voor bedrijven heeft Prego Mannenmode een 
geschikt en efficiënt ‘corporate’ programma, 
waarbij men graag op kantoor langs komt voor 
u, uw collega’s en/of medewerkers. En voor al-
les geldt: gratis op maat vermaakt! Passen de 
gebruikelijke openingstijden niet, dan kan men 
van maandag tot donderdagavond bij Prego 
een avondafspraak maken om (uiteraard 
zonder extra kosten) ongestoord in privésfeer 
te shoppen. 
Het is extra aantrekkelijk om dit weekend 
eens een kijkje bij Prego te nemen, aangezien 
elke klant bij besteding van 50 euro een mooie 
fles Onbrina Prosecco ontvangt. (Belangeloos 
door Prinselijk Proeven geleverd aan Prego).

Benvenuti! 
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Namens VVE De Venen 
willen wij graag reage-

ren op de komst van de discotheek 
nabij het zwembad.

VVE De Venen ligt op het voor-
malige werkeiland, aansluitend op 
het perceel waar het zwembad nu 
gebouwd wordt. Op het VVE terrein 
bevinden zich 29 bedrijven en 5 
woningen met een officiële woonver-
gunning, afgegeven door gemeente 
De Ronde Venen 4 jaar geleden.

Wij staan niet negatief tegenover 
de komst van een disco, mits er aan 
bepaalde eisen voldaan wordt op het 
gebied van veiligheid, vandalisme 
en eventuele geluidsoverlast. Het 
is vreemd dat er door de gemeente 
niet vooraf met ondernemers en be-
woners is gesproken om zo bepaalde 
problemen te tackelen alvorens 
het naar buiten te brengen. Vooral 
omdat er in het verleden veel proble-
men zijn geweest met discotheken 
naast een industrieterrein. Denk aan 
de Challenge in Hoofddorp, waar 
het schadeclaims regende en die zijn 
deuren moest sluiten.

Op de vraag waar het plan op geba-
seerd was, kregen wij als antwoord 
dat het een politieke opdracht was 
om tegemoet te komen aan de wen-
sen van de jeugd. Voldoet AllRound 
dan niet? Dat is toch ook een disco 
annex jeugdhonk? En zal AllRound 
meer dan 300 uitgaanders zien bin-
nenkomen per avond in het weekend, 
waarom dan een capaciteit van 800 
mensen op de nieuwe locatie? 

Er is nog een probleem: de nieuwe 
locatie ligt precies in een gebied 
waar de natuur behouden zou blij-
ven. Dit is dmv dure werkgroepen en 
brochures jaren geleden al bepaald 
en beloofd aan de burgers. Het zou 
een recreatiepark worden met wan-
delpaden en vooral veel natuur.
Wij vragen ons dan ook af of de 
gemeente ook daadwerkelijk 
onderzocht heeft wat voor dieren 
en planten er leven in dit gebied en 
waar het water een belangrijke rol 
speelt in het paaigebied van vissen, 
zoals karper, zeelt, kroeskarper, etc. 
die hier jaarlijks vanaf de Vinke-
veense Plassen naar toe komen om 
te paaien. Ook de ijsvogel, buizert, 

ransuil, en de wezel zijn hier te 
vinden en er broeden wulpen, kie-
vitten, grutto’s, sommige dieren zijn 
beschermde diersoorten. Wij hopen 
dat de gemeente dit goed zal besef-
fen alvorens dit terrein te bebouwen 
met een disco. VVE De Venen zal in 
ieder geval blijven knokken om dit 
prachtige natuurgebied te behouden, 
tenslotte is dit beloofd aan de inwo-
ners van De Ronde Venen.

Als VVE De Venen denken wij, dat 
er zeer veel maatregelen genomen 
moeten worden om het geheel zon-
der vandalisme en overlast te laten 
draaien. Wij wijzen ook op de grote 
gevaren bijv. transportbedrijf Brou-
wer, die veel vrachtwagens heeft en 
een tankinstallatie. In de Dorps-
straat was elke ruit in het weekend 
aan de  beurt.  Hoe zal dat hier gaan, 
want dit terrein is moeilijker te over-
zien en op de parkeerterreinen rond-
om alle panden hebben we nu al 
speciale camera systemen hangen, 
die regelmatig vernielers opmerken.

Daar komt ook nog bij dat de 
ontsluiting op de Vermogenweg 

gepland is, dus op de toegangsweg 
naar de bedrijven. Onze mening is 
dan ook: plan de ontsluiting op de 
Veenweg zijn deze weg is makkelijk 
te controleren en dan is de Vermo-
genweg makkelijker af te sluiten bij 
eventuele problemen en kunnen rad-
draaiers niet in elk hoekje en gaatje 
van het terrein ongezien problemen 
gaan veroorzaken.

Wat betreft de bewoners op dit ter-
rein, de gemeente zal toch moeten 
zorgen dat zij geen geluidsoverlast 
hebben. Deze bewoners hebben im-
mers een geldende woonvergunning 
en hebben ook bepaalde rechten, 
waar de gemeente zich aan zal 
moeten houden.

Wethouder van Breukelen heeft in 
een brief van 6 april jl. beloofd ons 
te zullen betrekken en te informeren 
waar nodig over de nieuwe ontwik-
kelingen.

VVE De Venen heeft inmiddels met 
de omliggende bedrijven een werk-
groep gevormd.

Wij gaan er vanuit dat de gemeente 
De Ronde Venen alvorens te gaan 
bouwen, eerst –zoals beloofd door 
wethouder van Breukelen– met ons 
om de tafel gaat om alle problemen 
in kaart te brengen en hier een 
oplossing voor te vinden. Dit lijkt 
ons trouwens ook normaal om grote 
problemen te voorkomen. Daarom 
gaan wij er vanuit dat wanneer de 
disco er daadwerkelijk gaat komen, 
dit geen belemmeringen zal geven 
voor de bedrijven en woningen en 
dat wij later terug kunnen kijken 
op een goede samenwerking met 
de gemeente en een disco die goed 
functioneert op dit terrein.

Dus wat ons betreft zijn wij bereid 
ons steentje bij te dragen. De bal ligt 
dus bij de gemeente. Wij wachten in 
de tussentijd af wat er gaat gebeu-
ren maar wel met de kanttekening 
dat we zeer alert zullen zijn en waar 
nodig onze krachten te zullen bunde-
len om een goed resultaat te boeken 
waar iedereen zich in kan vinden.

Ronald van Eijk
Voorzitter VVE De Venen

Tot voor enkele jaren geleden kon
de Rondeveense jeugd nog kiezen
uit de uitgaansgelegenheden 
La Paix, Williams, De Boei en 
AllRound. Lekker, want het ‘je 
bent jong en je wilt wat’-gevoel 
heerst ook in De Ronde Venen. 
Het is triest anno 2009 te moeten 
constateren dat feitelijk alleen La 
Paix, inmiddels verhuisd naar de 
Rondweg, nog in beeld is. Honder-
den Rondeveense jongeren staan 
echter te trappelen om in hun eigen 
gemeente uit te gaan, maar worden 
gedwongen hun vertier buiten de 
gemeentegrenzen te zoeken. Het is 
Maarten van der Greft (Jongeren 
Advies Commissie) een doorn in het 
oog.
“Sinds jaren proberen we op tal 
van manieren de politiek er van te 
overtuigen dat onze jeugd weinig 
tot geen goede uitgaansgelegen-

heden heeft. Het is een moeilijk 
verhaal om aan de politiek duidelijk 
te maken dat er iets moet veran-
deren voor de jeugd. Bezwaren die 
men opwerpt als zijnde overlast en 
dergelijke zijn met name gebaseerd 
op angst en onwetendheid.”

Dat zou ook maar zo kunnen als 
‘onze’ disco straks een feit is. Een 
bezoekersaantal van achthonderd 
mag dan menigeen de schrik om 
het hart doen slaan, bij voorbaat 
te hoop lopen tegen de ontwik-
kelingen lijkt wat overdreven. Nu 
hangen er heel wat jongeren in 
parken en op straathoeken die zich 
kapot vervelen en de drempel om 
rottigheid uit te halen wordt dan 
wel heel erg laag. Grote aantallen 
jongeren zien zich genoodzaakt 
naar elders te rijden, per fiets of 
per auto, om daar zo broodnodige 

vertier te gaan zoeken. Straks, als 
de plannen doorgaan, gaat de hele 
club gezellig naar de Rondeveense 
disco, om later moe en voldaan naar 
huis te gaan.
En wees eens eerlijk, het scheppen 
van voorwaarden waarin onderne-
mers plannen kunnen realiseren de 
jeugd op een goede manier te laten 
uitgaan is een verantwoordelijkheid 
die we met z’n allen zouden moeten 
nemen. Daarom is het plan dat het 
college heeft neergelegd een goed 
plan. Door het recht van opstal te 
geven en de grond niet te verkopen 
heeft men de maximale grip op wat 
er in de toekomst met de grond en 
de opstal gaat gebeuren. Dit feit, 
in combinatie met een grote groep 
jeugd die staat te trappelen zich 
hier in het eigen dorp te vermaken, 
vereist snel handelen.

Nee Ja

Smeed het ijzer als het heet is, lijkt het devies

Kan de Rondeveense jeugd de 
dansschoenen vast aantrekken?
Het lijkt een beetje op de zwembaddiscussie die jarenlang het Rondeveense is gevoerd. Die duurde maar 
liefst meer dan twintig jaar. Over wel of niet een discotheek, ook een verhaal dat al even speelt, is nu een 
belangrijk besluit gevallen. De gemeente stelt een strook kleigrond ter beschikking. Ze geeft het recht van 
opstal om een discotheek te realiseren en middels een openbare aanbesteding drijft er vanzelf een van 
wanten wetende ondernemer naar boven die aan de slag gaat. Het lijkt te mooi om waar te zijn.

Maarten van der Greft (Jongeren Ad-
vies Commissie): “Veel bezwaren zijn 
gebaseerd op angst en onwetendheid.”

Reactie Wethouder 
Jan van Breukelen:
“Een discotheek in onze gemeente is 
naar aanleiding van een veel
gehoorde vraag van de jongeren 
een wens van het bestuur. Door het 
onlangs genomen besluit van recht 
van opstal kunnen we grip houden op 
de grond en de daarop te ontwik-
kelen activiteiten. Zo zijn we weer 
een stapje verder om in de behoefte 
van jongeren te voorzien. Voor de 
realisatie van een discotheek is dat 
een goede ontwikkeling.”

“Ik ben absoluut tegen de vestiging van deze discotheek. 
Ik verwacht veel geluidoverlast van komende en gaande bezoekers 

uit de gehele omtrek, want zoiets is niet voor de lokale jeugd alleen. 
Onze ervaring met de Oudejaarstent bevestigen dit. 

Ik hoop dat de gemeente dit ook inziet en dit onzalige plan niet doorzet.”

“Slecht idee en wel om de volgende reden: 
muziektenten bij de jaarwisseling laten enorme geluidsoverlast zien.

er zal tevens grote verkeersoverlast ontstaan met bijbehorend lawaai.
Dit komt bovenop de belasting die het nieuwe zwembad gaat opleveren.

Asociaal! Kijk liever naar de mogelijkheden van AllRound.”

“Een disco met 800 personen is veel te groot voor deze gemeente. 
Het zoveelste stokpaardje van deze gemeente. 

Je zal zien dat dit binnen de korste keren failliet gaat 
en leeg komt te staan. En dan...? ”

“Eindelijk! Het is natuurlijk nodig om in Mijdrecht iets meer uitgaansmogelijkheden te 
realiseren. Er zouden ook wel wat meer gezellige kroegjes bij kunnen zodat de jeugd 
zelf kan bepalen waar naar binnen te gaan. Zo krijg je dat er niet teveel jongeren 
continu bijelkaar vertoeven. Ik kijk er nu al naar uit wanneer de eerste paal van deze 
discotheek de grond in gaat. Want het is voor ouders toch veel prettiger en geruster 
als je kids in je omgeving plezier kunnen maken en nog niet naar de grote steden 
hoeven te gaan. Ik begrijp ook niet dat er mensen tegen dit plan zullen zijn. Het is toch 
buiten de bebouwde kom. SUPER. Succes!”

“Mijn kind van zestien op de fiets naar Uithoorn of Aalsmeer? Midden in de 
nacht terug? Ik dacht het niet!”

“Het wordt de Rondeveense jeugd wel heel erg moeilijk gemaakt. Natuurlijk 
vind ook ik dat overlast op straat niet kan. Maar waar moeten ze dan naar 
toe?”

“Een gemeente van deze omvang moet mogelijkheden hebben de jeugd op 
een goede manier te vermaken. Alle horeca waar jeugd kwam sluiten en daar 
niets voor terug te openen, is vragen om problemen.”

“

“

Reactie Wiebe Terwel 
voorheen directeur Leefbaarheid 
De Ronde Venen.

“Ik betwijfel of de Ronde Venen 
voldoende potentieel heeft een  
discotheek als beoogd op te runnen. 
Er ontbreekt mijns inziens massa. 
Verder zie je in den lande dat heel 
veel voornamelijk lokale discotheken 
de deuren sluiten. De disco aan de 
Veenweg zal dan ook bezoekers van 
elders moeten aantrekken om goed 
te kunnen draaien. Wel vind ik het een 
zaak van particulier initiatief. Laat 
een ondernemer maar een goede 
afweging maken.”
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Exposities
Atelier De Kromme Mijdrecht
In het gezondheidscentrum aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht zijn 
tot medio oktober werken te zien 
van leden van Atelier De Kromme 
Mijdrecht. De werken hebben als 
thema ‘zomer’.
Openingstijden: elke werkdag van 
9.00 tot 16.00 uur.

Verkoopexpositie beeldhouw-
werk uit Zimbabwe in De Hoef.
Circa 300 beelden van jonge kun-
stenaars in de prachtige tuin van 
Hoeve Stroomzicht,Westzijde 50, 
De Hoef. 26 en 27 september, van 
12.00 - 17.00 uur. Toegang gratis.
Info: Nando van Maarseveen, 
06 5160 3842. Zie ook: 
lynettescreche.com

Activiteiten
The Chief live in Cens
Iedereen die van hits van ‘toen’ 
houdt, is a.s. zaterdag welkom in 
Café Cens, Eendracht in Mij-
drecht. The Chief zingt vanaf 
21.30 uur live. Tal van artiesten 
zullen die avond de revue passe-
ren. Cliff Richard, The Shadows, 
Beatles en Stones, The Who, The 
Hunters, Santana, Eric Clapton, 
Dire Straits, The Eagles, Jimi 
Hendrix, Van Morrison en vele 
anderen. Lekker terug in de tijd 
van toen, gewoon doen!!!

Dag van de Ouderen
Vrijdagmiddag 2 oktober wordt de 
Dag van de Ouderen gevierd in 
De Meijert in Mijdrecht.Het 
thema is “Uit goed voor u!”
Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen 
ouderen informatie krijgen over 
verschillende mogelijkheden voor 
uitstapjes in De Ronde Venen. 
Verder treedt jong talent op en 
kunnen de aanwezigen lekker 
even Line Dancen, mooie kaarten 
maken of leren hoe ze stenen kun-
nen bewerken. Gratis toegang.

Genealogiedag in Vinkeveen
Historische Vereniging De Proos-
dijlanden organiseert op 26 sep-
tember een genealogiedag in De 
Boei aan de Kerklaan in Vinke-
veen.Er zijn twee lezingen, om 
10.30 uur over het softwarepro-
gramma Pro Gen. Om 14.00 uur 
verzorgt het Centraal Bureau voor 
Genealogie de tweede lezing.
Ook is er een marktplaats op het 
gebied van (familie-) historie, met 
deskundigen die tips en informa-
tie over het onderzoeken van uw 
stamboom.
De genealogiedag duurt van 10 
tot circa 16.00 uur. U kunt meteen 
een kijkje nemen in Museum De 
Ronde Venen bij de tentoonstelling 
“Tot de bodem uitgezocht” van de 
historische vereniging.

Agenda Opbrengst Marcel Witte’s ‘Teardrop’ bestemd voor ‘Aap in Nood’ Plan

Mijdrechtse kunstenaar zet 
WWF actie op touw
Professioneel kunstenaar Marcel Witte uit Mijdrecht heeft in samenspraak met Het Wereld Natuur Fonds een 
unieke actie opgezet. Van zijn schilderij ‘Teardrop’ is in een beperkte oplage van 200 exemplaren een gecertifi-
ceerde Giclée uitgebracht. De opbrengst van de verkochte Giclées zal volledig ten goede komen aan ‘Het Aap in 
Nood Plan’: een project van het Wereld Natuur Fonds om o.a. de bedreigde orang-oetan te beschermen.

De schilderijen van Marcel Witte 
balanceren op het grensvlak tussen 
realisme en fantasie. 
Met de natuur als inspiratie zijn 
het hoofdzakelijk de gedetailleerde 
dieren die tegen een monochrome 
achtergrond de aandacht vragen 
en compositie bepalen. Geen sterk 
uitgewerkte omgeving, maar leegte 
om het contact tussen de aanschou-
wer en het dier te versterken. 
Dit wordt nog eens bekrachtigd 
doordat de dieren worden weerge-
geven op nagenoeg ware grootte.
 
Als kunstenaar vindt Marcel het 
erg belangrijk dat mensen van 
zijn werk genieten. Maar naast dit 
aspect ziet hij kunst ook als een 
fantastisch middel om o.a. politieke 
of maatschappelijke onderwerpen 
te belichten. 
Je kan dan ook regelmatig een 

boodschap in zijn werk terugvinden, 
zonder dat het daarom al te veel 
symbolische waarde uitstraalt.
Een van Marcels meest recente 
doeken ‘Teardrop’ vormt hiervan 
een goed voorbeeld en is geïnspi-
reerd op ‘Het Aap in Nood Plan!’ 
van Het Wereld Natuur Fonds.
‘Teardrop’ toont een jonge, huilende 
orang-oetan. Het schilderij is een 
persiflage op het schilderij van het 
huilende zigeunerjongetje, geschil-
derd door Bragolin. 
De traan op Marcel zijn schilderij 
weerspiegelt de bedreigingen van 
deze diersoort, zoals vernietiging 
van de leefgebieden en jacht.
Tijdens komende exposities zal dit 
beeld ‘zijn verhaal’ aan het publiek 
vertellen. “Op die manier hoop ik 
om de sympathie voor de orang-
oetan te vergroten en bij te dragen 
aan het besef, dat hulp voor deze 

diersoort echt noodzakelijk is.”
Maar er is meer mogelijk... 
Door Giclées uit te brengen van 
‘Teardrop’ zal dit beeld bij meer 
mensen onder de aandacht ko-
men. Daarbij zal de opbrengst van 
verkochte Giclées in zijn geheel 
ten goede komen aan het ‘Het Aap 
in Nood Plan’. Het schilderij kan 
hierdoor daadwerkelijk bijdragen 
om de orang-oetan een helpende 
hand te bieden.’ 
 
De gecertificeerde Giclée wordt 
uitgebracht in een beperkte oplage 
van 200 exemplaren. 
Voor € 285,- kunt u in het bezit 
komen van dit unieke kunstwerk en 
helpt u de orang-oetan te overleven. 
Meer informatie kunt u vinden op 
de speciale Giclée-actie website:
www.marcelwitte.com/giclee.

Zijn er nog nieuwe Lama’s 
in De Ronde Venen?
Voor tieners van 10 tot 14 jaar organiseert Stichting de Baat een cur-
sus ImprovisatieToneel. Lig je helemaal dubbel van de Lama’s? Heb je 
fantasie en houd je van lachen? Dan is deze cursus iets voor jou! 

De cursus start op 7 oktober JC Allround. In 18 lessen op de dinsdag-
avond, van 19.30 tot 20.30 uur, kun je kennismaken met deze vorm van 
toneelspelen. De cursus wordt gegeven door Astrid Millenaar van De 
Speltuin.

Bij ImprovisatieToneel maak je met elkaar een toneelspel of sketch zon-
der van te voren te overleggen. Soms weten de spelers wel wie ze zijn, 
waar ze zijn en wat er aan de hand is. Door goed naar elkaar te kijken en 
te luisteren, en door goed op elkaar te reageren, bepalen de spelers met 
elkaar waar hun spel over gaat. 
Het improviseren wordt stapsgewijs geleerd. Je leert onder andere ge-
bruik te maken van je stem, je mimiek en energie. Er is bij deze vorm van 
toneel veel aandacht voor het groepsproces en de samenwerking onder-
ling. Maar bovenal wordt er bij ImprovisatieToneel heel veel gelachen!

Meedoen met deze cursus? Het kost € 125 voor 18 lessen van een uur.

Deze cursus wordt aangeboden in 18 lessen, 10 lessen voor de kerstva-
kantie (blok 1) en 8 lessen na de kerstvakantie (blok 2). De prijs voor 18 
lessen is 125 euro. Je kunt ook aan een blok meedoen. Blok 1 kost 80 
euro en blok 2 kost 60 euro.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Je kunt je opgeven bij Stichting De Baat 
0297 230 280 of via de e-mail (w.dewaal@stichtingdebaat.nl).
Meer info op: www.despeltuin.nl en www.stichtingdebaat.nl 

4kidz presenteert: 

Theater tijdens 
kinderboeken-
week
4kidz is een samenwerking tussen 
welzijnsstichting De Baat en de 
regionale Bibliotheek AVV. Samen 
willen wij zorgen voor meer buiten-
schoolse culturele activiteiten in 
DRV. Dit jaar zullen wij in totaal 
negen voorstellingen in de Ronde 
Venen boeken. Houd onze plannen 
in de gaten!

Tijdens de komende kinderboeken-
week is Aan tafel! het thema. Met 
de volgende voorstellingen sluiten 
we op dit thema aan. De voorstel-
lingen vinden plaats op:

7 oktober 13.30 uur (6 t/m 9jaar)
Stoere Broer naar een verhaal van 
Wim Hoffman door Niels Brandaan 
Cotterink. Het broertje van Stoere 
broer vertelt over de avonturen van 
zijn broer.

7 oktober 15.30 uur (9 t/m 12 jaar)
De Gelukkige Prins naar een 
sprookje van Oscar Wilde. 
Een ontroerende muzikale vertel-
voorstelling. Niels Brandaan Cot-
terink werkt samen met een violiste 
en samen vertellen zij een verhaal 
over vriendschap.
Voor meer informatie over deze 
voorstellingen : 
www.verteltheater.nl

14 oktober 13.30 uur (3 t/m 5 jaar)
Bibis Bakoven Poppentheater door 
Janet Cratchley. Bibi wil een taart 
bakken voor Stuiter het konijn.
Voor meer informatie over deze 
voorstelling: 
www.scratchmarionetten.nl

De voorstellingen worden gege-
ven in jongerencentrum AllRound, 
Rondweg 1a. Mijdrecht.
Kaarten kunnen gekocht worden 
in de bibliotheek of bij de Service-
punten.
Voor meer informatie: 
Marije Lutgendorff, tel. 250338 of 
op:
www.bibliotheekavv.nl of 

Nieuwe secretaris 
voor JAC

Richard Reurings is de nieuwe 
secretaris van de JAC. Hij volgt 
Jonathan Stam op, die zich ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor 
de JAC, maar dit helaas niet meer 
kon combineren met andere 
werkzaamheden. 

Richard is al weer één jaar lid van 
de JAC en wil zich meer gaan pro-
fileren. Voorzitter Maarten van der 
Greft is verheugd met de nieuwe se-
cretaris. “Richard heeft aangetoond 
zeer kundig te zijn, het secretariaat 
is bij hem in goede handen,” aldus 
Maarten. 

Verder is de JAC op zoek naar 
nieuwe leden. Een aantal jongeren 
zijn vanwege hun studie ergens 
anders gaan wonen. Hierdoor zijn 
er weer wat plaatsen vrij gekomen. 
Wil jij mee praten over belang-
rijke zaken als woningbouw voor 
starters, de komst van een grote 
discotheek in onze gemeente of 
sportvoorzieningen? Dan is de JAC 
iets voor jou. Het is gebleken dat de 
JAC daadwerkelijk iets kan berei-
ken. De voetbalkooi naast jongeren-
centrum Allround is hier een goed 
voorbeeld van! 

Als je lid wilt worden meld je dan 
aan. Voorwaarde is wel dat je tus-
sen de 15 en 23 jaar oud bent en 
in De Ronde Venen woont. Je kan 
natuurlijk ook een keer langskomen 
bij een vergadering.

Voor meer informatie kun je te-
recht op onze website: 
www.jac-derondevenen.nl.
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Het is Kerstmis 
voor je het weet
MIJDRECHT – Terwijl veel mensen net van vakantie terug zijn en nog 
nagenieten is Jeroen Weber van Jeroc 2000 alweer volop in de weer 
met de kerstgeschenken en de kerstpakketten. Voor je het weet is het 
weer Kerstmis.

door piet van buul

IN VOL BEDRIJF

Jeroc 2000 is gespecialiseerd in 
relatiegeschenken, promotiemateri-
aal en kerstpakketten. Het hele jaar 
door ligt de nadruk op de relatie-
geschenken en promotiemateriaal. 
Voor campagnemateriaal bij recla-
mecampagnes biedt Jeroc2000 een 
scala aan producten. Uniek is de 
kledinglijn die voorzien kan worden 
van een bedrijfslogo. 

Kerstpakketten
Maar wanneer de zomervakantie er 
op zit concentreert de aandacht van 
Jeroen en zijn mensen zich vooral 
op de kerstpakketten. In de ruime 
showroom treffen we dan ook al 
een opstelling in winterse sferen, 

compleet met kerstboom. “Het lijkt 
misschien wat vroeg”, zegt Jeroen, 
“maar wanneer je een kerstpak-
ket wilt samenstellen dan moet dat 
zorgvuldig gebeuren. We hebben 
wel kant en klare pakketten, maar 
het leukste is toch dat zo’n pakket 
een eigen accent heeft. Wij leggen 
in ons werk dan ook de nadruk op 
het persoonlijke contact en stellen 
samen met de klant een pakket 
samen dat volledig op maat is toe-
gesneden. Er zijn op dit gebied heel 
veel mogelijkheden. Meestal vormt 
een mooi cadeau, al dan niet voor-
zien van naam of bedrijfslogo, de 
basis van het pakket. Daaromheen 
komen dan een aantal kleinere 

cadeauartikelen, foodproducten of 
dranken.”

Specialist
Jeroc bestaat dit jaar precies vijf-
tien jaar. “We hebben in die periode 
zo veel ervaring opgebouwd dat we 
ons wel een specialist op dit gebied 
durven noemen. We weten uit erva-
ring dat een met zorg samengesteld 
pakket door de ontvangers zeer 
op prijs wordt gesteld. De inhoud 
van het pakket moet bruikbaar 
en van goede kwaliteit zijn. Wij 
onderscheiden ons in de hoge kwali-
teit en de originaliteit van onze 
producten”. Jeroen vindt dat juist 
nu het bij sommige bedrijven wat 
moeilijker gaat, het kerstpakket 
belangrijk kan zijn om personeel te 
danken voor de inzet in moeilijke 

omstandigheden en klanten te 
waarderen voor hun trouw en steun 
aan het bedrijf. Jeroc 2000 heeft 
speciaal voor de kerstpakketten 
de site www.hetkerstgeschenk.nl 
geopend zodat men zich thuis al kan 
orienteren.
De fraai ingerichte showroom toont 
een keur aan relatiegeschenken en 
promotieartikelen. Jeroen: ‘Er zijn 
geweldig veel mogelijkheden op dit 
gebied. Van leuke give-aways tot 
waardevolle geschenken. We heb-
ben inmiddels ook een uitgebreide 
kledinglijn, maar ook handdoeken 
of rugzakken. Daarom vinden we 
een persoonlijke benadering ook zo 
belangrijk. We kunnen dan samen 
zoeken naar de beste oplossing voor 
dat specifieke bedrijf of voor die 
specifieke promotiecampagne.”

Showroom
Vijftien jaar geleden startte Jeroen 
Weber zijn bedrijf vanuit zijn 
woning in Wilnis. Inmiddels heeft 
hij een prachtige showroom aan 
de Rendementsweg 4m waar hij 
samen met Ebriene, Carlo en Diana 
garant staat voor hoogwaardige 
kwaliteit en optimale service. Het 
derde lustrum zal gevierd wor-
den met een aantal spectaculaire 
jubileumaanbiedingen. Die kan men 
vinden in de digitale nieuwsbrief 
van Jeroc 2000. Zo’n nieuwsbrief 
kan men aanvragen via de site of 
met een mailtje (kerst@jeroc2000.
nl.). Jeroc is telefonisch bereikbaar 
onder nummer 0297-256 377.

www.jeroc2000.nl
www.hetkerstgeschenk.nl

In de showroom van Jeroen Weber is het al Kerst en branden de kaarsjes in de boom.          foto: patrick hesse

Mag u zakelijke relaties blijven e-mailen?
De Telecomwet wijzigt per 1 oktober: één van de veranderingen behelst 
een totaalverbod op spam: consumenten mocht u al langer geen onge-
vraagde berichten meer sturen, straks geldt dat ook voor e-mail (en 
faxen) die u aan zakelijke relaties stuurt. Als uw berichten een commer-
cieel, ideëel of charitatief doel dienen, moet u van tevoren toestemming 
hebben gekregen.
Ook van zakelijke relaties, van wie u de e-mailadressen al voor 1 okto-
ber in uw bezit had, moet u toestemming hebben gekregen om berichten 
te sturen. 
U kunt niet volstaan met een oproep van deze strekking: ‘Reageert u 
svp als u onze nieuwsbrief of aanbiedingen niet meer wilt ontvangen’. 
Dat is voor de wet niet voldoende. Als er niet wordt gereageerd, is er 
geen toestemming verleend en mag u geen berichten meer versturen. 
Ontvangen bedrijven uw berichten op een e-mailadres dat begint met 
info@? Ook dan moet u toestemming hebben gekregen.
bron: de zaak

Kort bedrijfsnieuwsTon Rapp (Coaching, Counseling & Training):

“Naderende bedrijfsopvolging in familie-
bedrijven verdient serieuze aandacht”
“Ach, de zaken lopen nu eenmaal 
zoals ze lopen. Het is toch jaren 
goed gegaan. Wie had ooit kunnen 
bedenken dat dit juist ons boven 
het hoofd zou hangen.” 
Het zijn veel gehoorde uitspraken 
bij familiebedrijven op het moment
waarop knopen moeten worden 
doorgehakt. Pijnlijke beslissingen 
zijn vaak het gevolg.

Ton Rapp van Coaching, Counseling 
& Training beaamt deze tragiek bin-
nen de familiebedrijven. “Mijn kan-
toor kent die situaties maar al te 
goed. Vader als boegbeeld van het 
bedrijf en ook de kinderen die in zijn 
kielzog meer dan hard meewerkten 
om de trots van de familie hoog te 
houden. De droom van de opa moet 
levend worden gehouden. Ineens ver-
dwijnen de bekende namen en logo’s 
van de gevels en (vracht)auto’s.” 
Volgens Rapp kan dat gebeuren door 
bijvoorbeeld gebrekkige voorberei-
ding bij de overname door de volgen-
de generatie, geen (voldoende opge-
leide) opvolger of onvoldoende on-
dersteuning vanuit de familie. 

Coaching
Rapp: “Het blijkt vaak dat veel narig-

heid bespaard had kunnen worden 
wanneer vroegtijdig met de coaching 
bij de opvolging was begonnen.Har-
de en zachte kanten spelen een be-
langrijke rol; de harde kant is het 
terrein van de fiscalist/accountant, de 
zachte die van de coach, begeleider 
en vertrouwenspersoon van de fami-
lie bij de transitie.” 

Onduidelijk en stroef
“Ondernemers zijn harde werkers 
en vaak geen praters, waardoor de 
communicatie veelal onduidelijk en 
stroef verloopt. De belangen van het 
gezin en het bedrijf lopen dwars door 
elkaar heen wat onderling verwar-
ring kan veroorzaken. Opvolging is 
vaak weggelegd voor de oudste zoon 
in plaats van de dochter. Het gebeurt 
veelal door aanwijzing of onder 
‘lichte’ dwang. Ook kan ‘noodgedwon-
gen’ moeten worden uitgeweken naar 
een jonger kind. Het bedrijf moet im-
mers worden doorgegeven. Niet 
zelden leidt dit tot grote conflicten 
die diepe sporen trekken binnen de 
familie. ”

Inzicht
Rapp: “Dit is het topje van de ijsberg. 
Mijn kantoor begeleidt familiebedrij-

ven voor, tijdens en na de lastige tijd 
bij de overname door een gedegen 
coaching & training. Inzicht gevende 
gesprekken binnen de leidingge-
vende familie kunnen veel onnodige 
communicatiestoringen voorkomen. 
Inzicht hoe onderling effectief met 
elkaar kan worden omgegaan, advie-
zen naar de toekomst voor zowel de 
scheidende als de nieuwe directeur 
blijken erg waardevol. Ik ben ervan 
overtuigd dat goede begeleiding 
het percentage probleemgevallen 
aanmerkelijk kan verlagen.”

Meer informatie:
Ton Rapp Coaching, Counseling & 
Training, Dubloen 36, Mijdrecht
Tel: 06-53970916
www.trainenipvontslaan.nl 
Partner Portee
www.portee.nl



16  DE GROENE VENEN 

De dames van Boekhandel Mondria 
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die 
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze 
hier over opmerkelijke boeken.

Auteur: Simone van der Vlugt
Titel: Herfstlied

Journaliste Nadine wil eigenlijk 
schrijfster worden. Net als ze erin 
slaagt een uitgever voor haar werk 
te interesseren, wordt Leiden opge-
schrikt door de moord op een jonge 
vrouw. Als de moordenaar meer 
slachtoffers maakt, die allemaal in 
Nadine’s omgeving verkeren, kan 
ze de gebeurtenissen niet meer als 
toeval afdoen en beseft ze dat zij en 
haar zestien jarige dochter Mariëlle 
gevaar lopen.
Het boek leest in het begin als een 
roman. Daardoor leer je de hoofd-
persoon beter kennen en hoe zij en 
haar dochter in het leven staan.
Herfstlied is heel toegankelijk 
geschreven en daardoor moeilijk 
weg te leggen. Het moment dat de 
spanning oploopt, is het moment 
waarop het je echt meeneemt en 
opslurpt. Het feit dat je meekijkt 
in het hoofd van de moordenaar 
geeft een extra dimensie. Juist 
daardoor ben ik meerdere keren op 
het verkeerde been gezet en kon ik 
niet meer stoppen met lezen. Het 
plot is geniaal en onverwacht. Het 
is echt een aanrader voor de echte 
boekenwurm maar ook voor men-
sen die niet zo vaak lezen. Door de 
alledaagsheid en geloofwaardigheid 
van het verhaal is het een echte 
pageturner!
gelezen door hetty jager

...mevrouw Hoffmans
De auteur Tess Gerritsen is één 
van mijn lievelingsschrijfsters. Zij 
weet vanaf pagina 1 een razend 
spannend verhaal neer te zetten.Tot 
aan de laatste bladzijde blijf je als 
lezer in spanning wie de dader is. 
Het beste boek dat ik tot nu toe van 
haar heb gelezen is de Chirurg.
Het gaat over een chirurg die 
‘s nachts de slaapkamers van niets-
vermoedende vrouwen binnen-
dringt. Hij laat hen onvoorstelbare 
verschrikkingen ondergaan. De 
enige hoop van de politie is dokter 
Catherine Cordell, slachtoffer van 
een identieke misdaad. Twee jaar 
geleden schoot ze haar aanrander 
neer. Catherines wereld stort in 
als deze nieuwe moordenaar de 
details van toen blijkt te kennen. 
Kan rechercheur Thomas Moore 
haar beschermen tegen deze niets-
ontziende jager?

De keuze van...
Deze week op Midpoint FM & TV
 Zaterdag   Zondag  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag

00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix

09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics 08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending  

 met Monique Musch   

 & Stephan de Ruijter

12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint  10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

 Peter Bakker  (herhaling)

14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met  Goedemiddag met  Goedemiddag met   Goedemiddag met Goedemiddag met  

 met Nico van  Patrick en Maarten        Jim Clarke Jim Clarke Jim Clarke Peter Bakker Peter Bakker

 der Linden

16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint 14:00 - 17:00 uur 2The Sport met         14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix

 (actualiteiten)  Tim de Bruin

18:00 - 20:00 uur Eighties Request 17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air  Alive met Roel  Non Stop Hit Mix De Kelder GeekFM

 Non Stop 80’s Hits  (herhaling)  met Peter & Marcel en Anne  met Tim de Bruin met Wilco & Crew

20:00 - 22.00 WZZP Jongeren 18:00 - 20:00 uur Nederpop Café 22:00 - 24:00 uur Alltime Pop  Alltime Pop Alltime Pop  Alltime Pop  Alltime Pop 

 Programma  met Nico & Sjaan  & Rock Songs & Rock Songs & Rock Songs & Rock Songs & Rock Songs

22:00 - 00.00 MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur Eindeloos met  

 Non Stop Dance Hits  Jim Clarke  

   en Peter Bakker 

  22:00 - 24:00 uur Alltime Pop  

   & Rock Songs

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

In 2ThePoint dit keer:
Rondeveense kaas en honing zijn in de 
race voor de titel ‘Beste Streekproduct 
van het Groene Hart’.
Bewoners van De Ronde Venen 
reageren op de herindeling.

Het boek van...

Culinaire Venen doneert 6.000 euro aan Kika
 
Culinaire Venen 2009 heeft zesduizend euro opgeleverd voor Kika. Bin-
nenkort overhandigt de Stichting Culinaire Venen, namens de Lions-
club Mijdrecht-Wilnis de cheque aan vertegenwoordigers van dit goede 
doel. Hoewel organisatie en bezoekers terugkijken op een geslaagd 
evenement, is het bedrag dat is overgebleven lager dan vorige jaren. 
Ligt ook hier de recessie op de loer?

“Het bedrag dat bezoekers van het 
evenement hebben besteed aan 
bonnen, en dus aan eten en drinken, 
ligt ongeveer gelijk aan dat van 
voorgaande jaren. Wel hebben we in 
de aanloop naar het evenement veel 
meer moeite gehad om sponsors te 
vinden. Je merkt dat een deel van 
het bedrijfsleven echt even pas op 
de plaats maakt. Desondanks zijn 
we door de bijdrage van de deel-
nemende sponsoren en de inzet van 
vrijwilligers vanuit de Lionsclub in 
staat geweest een groot deel van de 
vaste kosten te dekken, voordat het 
evenement van start ging”, aldus 
voorzitter Norbert Karthaus van 
Stichting Culinaire Venen.

Grote inzet
Karthaus prijst de grote inzet van 
een aantal bedrijven: “Zo heeft 
Homan Elektrotechniek uitslui-
tend de kosten voor brandstof en 
de manuren in rekening gebracht 
en zijn de agregaten, verlichting, 
bekabeling, etc geheel kosteloos 
geleverd. DataMail leverde het 
drukwerk en de spandoeken geheel 
kosteloos, Brand doneerde 25 
vaten bier aan het evenement en 
John den Hollander bracht geen 
organisatiekosten in rekening. 
Zonder de inzet en bijdrage van 
dergelijke betrokken ondernemers 
is het onmogelijk om een dergelijk 
evenement te organiseren.”

Positief resultaat
Doordat er dit jaar zo’n 8.000 euro 
minder sponsorgeld beschikbaar 
was, gaf het huishoudboekje bij 
de start van het evenement een 
negatief saldo aan, zo verklaart 
Karthaus. “Daarmee bedoel ik, 
dat de bijdragen van sponsors en 
horecabedrijven lager waren dan de 
kosten van het evenement. Door de 
bonnenverkoop is dat uiteindelijk in 
een positief resultaat omgebogen, 
maar daardoor is het bedrag dat 
onder de streep overblijft lager dan 
voorgaande jaren. Ook volgend jaar 
verwachten we dat het aantrekken 
van sponsors moeilijker zal zijn, on-
danks het succes van het evenement 
zelf en de enorme steun die we krij-
gen van sponsors, vrijwilligers en 
de Lionsclub. Vandaar dat we een 
bedrag hebben gereserveerd voor 
de exploitatie van volgend jaar.”
 
Op tijd uitbetaald
Gezien de toen al dreigende situatie 
bij The Entertainment Group, die 
een deel van de organisatie van 
het evenement verzorgde, heeft 
John den Hollander in overleg met 
de toenmalige directie van TEG, 
deze activiteiten ondergebracht in 
een ander bedrijf, waardoor alle 
leveranciers en artiesten op tijd 
uitbetaald konden worden en de 
continuïteit van het evenement niet 
in gevaar kwam.

Karthaus sluit dan ook met een 
goed gevoel de boeken van dit jaar. 
“Het publiek is ons trouw gebleven, 
heeft genoten van een geweldige 
avond met prachtige gerechten en 
leuke artiesten. Dat is precies wat 
de Culinaire Venen in onze ogen 
moet zijn.”

Financieel Overzicht 2009
Inkomsten
Sponsoring bedrijven 22.761
Bijdragen horeca  12.325
Totaal 35.086

Uitgaven
Tenten/Podium/Keuken-
apparatuur/Entertainment 38.392
Tekort  -3.306

Opbrengst evenement  41.620
Af: Vergoedingen bonnen 
aan horeca 30.127
Overschot 11.493
 
Resultaat(Tekort+Overschot) 8.187
Af: reservering en 
financiering voorraad   2.187
 
Resteert voor KiKa 6.000

Culinaire Venen

DE GROENE
VENEN

Uw advertentie of 
vacature in deze 

krant?
Bel 0297-38 52 57 

voor de 
mogelijkheden.www.solidq.nl

Systeem/netwerk beheer  

Remote beheer  

24x7 Monitoring 

Mobiel werken 

Online backup oplossingen   

Rendementsweg 24, 
3641 SL Mijdrecht  - info@solidq.nl
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(Kom in) De Kas
tekst + foto’s: patrick hesse

Dit keer begeef ik me naar Amsterdam-Oost, op nog geen kilometer af-
stand van waar mijn wiegje (nou ja, zeg maar wieg) heeft gestaan en ben 
te gast op een werkelijk prachtige locatie: restaurant De Kas, gelegen 
in  park Frankendael. Volgens de website een oase van rust, maar toch 
schuiven er jaarlijks vijftigduizend gasten aan: hetzij in de adembenemen-
de, door Piet Boon ontworpen eetzaal, hetzij aan de chefstafel in de 
keuken of, als het weer het toelaat, buiten in de kruidentuin. Dit belooft 
veel goeds - ik heb er zin in.Mmmm.... met Hesse

Patrick Hesse is geen chef-kok 

of gediplomeerd keurmeester, 

maar weet wél precies wat 

hij lekker vindt. Daarom is hij 

regelmatig te gast bij diverse 

restaurants in de (wijde) regio 

en maakt hij ons deelgenoot 

van zijn culinaire ervaringen.

“Een keuken omringd door vrucht-
bare grond, waar groenten en krui-
den welig tieren... waar het daglicht 
aan alle kanten naar binnen valt en 
waar de koks zich dagelijks kunnen 
vermaken met wat het seizoen hen 
aanreikt. Het lijkt een voor de hand 
liggende gedachte, maar ik heb twin-
tig jaar tussen witte tegels onder TL 
buizen staan koken voordat ik er op 
kwam.” Met deze poëtische woorden 
startte topkok Gert Jan Hageman 
(hij behaalde een Michelinster) in 
2001 één van Amsterdams opmer-
kelijkste restaurants, met de voor 
de hand liggende naam ‘De Kas’. Op 
zoek naar een locatie om zijn visie 
vorm te geven, stuitte Gert-Jan op 
een kweekkas uit 1926 van de Am-
sterdamse Stadskwekerij, die op de 
nominatie stond voor de sloop. Met 
medewerking van gemeente, familie 
en vrienden lukte het om het unieke 
8 meter hoge glazen gebouw te her-
bouwen tot restaurant en kwekerij.

Het zonnetje laat zich nog even zien 
als ik door het prachtige park naar 
mijn bestemming loop. Even blijf 

ik staan om deze prachtige locatie 
gade te slaan. Wat ziet dit er gelikt 
uit zeg! Bij binnenkomst word ik 
meteen vriendelijk begroet door een 
charmante dame in zwarte kledij, 
die mij vervolgens voor gaat en mij 
een tafel aanbiedt in de kas. Na een 
bronwatertje (geen wijn, ik ben met 
de auto) komt Enno de Groot aan 
mijn tafel staan om met veel enthou-
siasme het concept van De Kas uit 
te leggen. De Kas serveert dage-
lijks één supervers menu à 49,50 
euro, afgestemd op de oogst van de 
dag. Dit zogeheten vijfgerechten-
menu bestaat altijd uit een selectie 
van drie kleine voorgerechten, 
een hoofdgerecht en een dessert. 
Doordat alles uit eigen kwekerij 
komt, wordt er alleen met zeer verse 
ingrediënten gewerkt.

Voldruppelen
Nog diep onder de indruk van de 
locatie wacht ik rustig op de dingen 
die komen gaan, terwijl het toch 
grote restaurant langzaam maar 
zeker voldruppelt. 

Als voorgerecht krijg ik drie verschil-
lende bordjes op tafel: een frisse 
maïskolf met vanilleboter en
peterselie; vervolgens een Blini met 
snijbiet, rode ui, Basilicum crème 
fraiche met Grevelingen-oester en 
als derde Bintsla met cepes walnoot-
olie en een confit van wilde Beem-
stereend, waarbij de charmante 
dame van De Kas mij waarschuwt 
voor mogelijk achtergebleven kogel-
tjes. Het ziet er allemaal prachtig uit 
en ik moet zeggen, alles heeft een 
volle smaak. Je merkt dat hier met 
veel passie gekookt wordt.

De Kas
Geopend: 
• ma t/m vr lunch en diner 
van 12.00 - 14.00 uur en 
van 18.30 - 22.00 uur 
• zaterdag alleen diner 
van 18.30 - 22.00 uur
• zondag gesloten.
Kamerlingh Onneslaan 3
1097 DE Amsterdam
T 020 462 45 62
E info@restaurantdekas.nl
www.restaurantdekas.nl

Prachtige ambiance
Wanneer het tijd is voor het hoofd-
gerecht heb ik al een paar sfeer-
plaatjes van het interieur kunnen 
maken. De ingevallen duisternis bui-
ten komt de locatie ten goede.Wat 
een prachtige ambiance, werkelijk 
bijzonder hoe men er in geslaagd is, 
om in zo’n grote transparante ruimte 
zoveel intimiteit te creëren. Cha-
peau! Het hoofdgerecht bestaat uit 
Zeewolf, gepekeld in bietensap met 
geroosterde wortel een stamppotje 
van palmkool met citroendressing, 
bietensalade met bosui en peterselie. 
Wat een nieuwe smaaksensatie en 
–eerlijk is eerlijk– de versheid proef 
je er echt aan af.

Hoogtepunt
Nog nagenietend, komt voor mij toch 
het hoogtepunt van vanavond in de 

Humberto Tan presen-
teert eigen kledinglijn 
bij Prego Mannenmode
Speciaal voor de opening van Prego 
Mannenmode aan de Mijdrechtse 
Dorpsstraat zal Humberto zaterdag 
26 september tussen 13.00- 15.00 
uur zijn eigen collectie presenteren. 
Tevens kunt u zich door de sympa-
thieke presentator (en ontwerper) 
zelf laten adviseren!
Humberto Tan is door het blad 
Esquire diverse malen verkozen 
tot Best Geklede Nederlander. Al 
geruime tijd heeft hij zijn eigen kle-
dinglijn, die in tal van Nederlandse 
herenmodezaken van het betere 
genre wordt verkocht. De collectie 
omvat o.a. kostuums, colberts, pull-
overs, jeans, shirts en dassen.

29 september t/m 4 oktober

Mosselweek in Wilnis

3-gangen Mosselmenu voor €25

vorm van het verrukkelijke dessert: 
Gepocheerde Truimph de Vienne 
peer met mascarpone, chocolader-
oomijs met pijnboompitten, witte 
chocolade schotsen met venkelzaad. 
Ik had het niet kunnen bedenken, 
maar lékker!
Na deze bevredigende avond besluit 
ik in een melancholische bui toch 
nog even langs mijn geboortehuis 
te rijden, om zo deze mooie avond 
perfect af te sluiten. 

Advertentie103x63.indd   1 22-7-09   19:31
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MIJDRECHT – De zwem- en polo-
vereniging De Amstel is op 13 april 
1962 opgericht. In de beginjaren 
hebben ze letterlijk en figuurlijk op 
tal van locaties rondgezwommen. 
Totdat ze een thuisbasis vonden in 
Vinkeveen. Gezellig, maar eigenlijk 
te klein. En nu komt er dan einde-
lijk een zwembad, dat aan alle 
wensen van de vereniging voldoet. 

Paul Lamers werd lid toen hij negen 
jaar oud was. Dat is dit jaar precies 
veertig jaar geleden. De zwemver-
eniging is een belangrijk deel van 
zijn leven geworden. Hij begon als 
wedstrijdzwemmer en stapte als 
19-jarige over naar het waterpolo. 
Poloën doet hij nog steeds. Wanneer 
hij tenminste niet als scheidsrech-
ter actief is. Dat scheidsrechteren 
doet Paul inmiddels ook al zo’n 
dertig jaar. Hij fluit op hoog niveau 
en daardoor is voor hem het actief 
beoefenen van de polosport op het 
tweede plan gekomen. In 1982 werd 
hij lid van het bestuur van de vereni-
ging. Hij is inmiddels zeventien jaar 
voorzitter. “Dat doe ik nog steeds 
met heel veel plezier. In al die jaren 
ben ik zo vergroeid met de vereni-
ging dat ik niet meer zonder zou 

kunnen. Wanneer je in verenigings-
verband wilt sporten, dan heb je ook 
een zekere verantwoordelijkheid om 
er voor te zorgen dat die vereniging 
kan functioneren. Daar moet je ook 
weer niet te zwaar tegen aan kijken. 
Je moet het natuurlijk wel leuk 
vinden om te doen. En je krijgt er 
ook heel veel voor terug.” 

Nootjes en chips
“Als voorzitter mag ik me gelukkig 
prijzen dat onze vereniging over 
een fantastisch bestuur beschikt. 
Allemaal mensen waar je van op aan 
kunt en die staan voor de taak die ze 
binnen de vereniging op zich hebben 
genomen. En ik hou niet van stijf 
vergaderen, met stapels papieren 
en dergelijke. Je kunt ook op een 
ontspannen manier tijdens een 
vergadering goede zaken doen en 
afspraken maken. Bij ons komen dan 
ook de chips en de nootjes op tafel 
tijdens de vergadering.” 

Veel leren
Paul is er van overtuigd dat je als 
vrijwilliger in een vereniging ook 
heel veel kunt leren. “Je krijgt er 
heel veel voor terug. Je leert om in 
teamverband te werken en je doet 
als vrijwilliger in een vereniging 
heel veel ervaring op waar je in je 
werksituatie vaak profijt van hebt. 
Je leert leiding geven, dingen orga-
niseren, met mensen omgaan enzo-
voort. Kortom: de tijd die je in een 

vereniging steekt is geen verloren 
tijd.” Hij pleit er ook voor dat veel 
meer jongeren in verenigingsver-
band zouden moeten gaan sporten. 
“Al is het maar voor een paar jaar. 
Het is goed voor je conditie. Maar 
je leert er ook gemeenschapszin te 
ontwikkelen. Normen, waarden en 
fatsoen kun je ook heel goed in een 
vereniging leren.”

Nieuw zwembad
Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan het nieuwe zwembad, dat 
centraal gelegen tussen Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkeveen, het nieuwe 
onderkomen voor de zwem- en 
polovereniging De Amstel zal gaan 
bieden. Paul is er erg blij mee. 
“In de beginjaren hebben we wat 
rondgezworven. Oorspronkelijk was 
het een Uithoornse vereniging. In 
de zomer zwommen we daar in 
het buitenbad en ’s winters binnen. 
Dat buitenbad is al heel lang weg. 
Er bleef nog wel een binnenbad in 
Uithoorn. We hebben ook bij AMVJ 
gezeten, in Slotervaart en een paar 
jaar in Aalsmeer. Tot we een onder-
komen vonden in De Boei in Vinke-
veen. Het zwembad in Uithoorn is 
vooral in gebruik als instructiebad. 
We maken daar nog steeds gebruik 
van en zullen dat in de toekomst ook 
blijven doen. Vinkeveen is nu onze 
belangrijkste locatie, waar we onze 
wedstrijden zwemmen. Het is een 
gezellig bad, maar voldoet eigenlijk 

Sport kort

Tumbling: 
leuke activiteit voor 
kinderen vanaf 6 jaar
Bij Sportvereniging Veenland Wil-
nis kunnen kinderen vanaf 6 jaar 
tumblen! Een tumblingbaan is een 
lange mat die gevuld is met lucht. 
Hierdoor kun je al snel verschil-
lende sprongen aanleren, zoals 
een salto of radslag. Kinderen zijn 
altijd enthousiast over de oefenstof, 
omdat je niet bang hoeft te zijn om 
hard te vallen. Om het tumbling uur 
te kunnen laten doorgaan, heeft de 
vereniging meer leden nodig. Wilt 
u kennismaken met tumbling dan 
bent u op dinsdag om 18.00 uur van 
harte welkom in de Willisstee. De 
lessen zijn onder begeleiding van 
Evelien en Mariska. Kijk voor meer 
info op de site www.veenland.nl.

Straattennissen op 
3 oktober
Tennisvereniging de Ronde Vener, 
Tennisvereniging Wilnis en de Vin-
keveense Lawn Tennis Verenging 
hebben de handen ineen geslagen 
om de tennissport onder de 
jeugd te promoten. Mede dankzij 
een jeugdsportsubsidie van de 
gemeente vindt op 3 oktober het 
REAAL Straattennis evenement 
plaats op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht. 
Tijdens het REAAL Straattennis 
evenement zijn kinderen op een 
speelse manier met tennis bezig. 
Een professioneel straattennis-
team helpen hen hierbij. Het team 
verzorgt minirackets en tennisbal-
len voor alle kinderen die een 
balletje willen slaan. Meedoen is 
gratis, heel gemakkelijk en boven-
dien enorm gezellig! En er zijn 
ook nog leuke prijzen te winnen.
Ben je tussen de 5 en 12 jaar 
kom dan van 13.00-16.00 uur een 
gave, sportieve middag beleven 
op het Raadhuispein in Mijdrecht. 
Kijk voor meer informatie over 
REAAL Straattennis op:
www.iktennisopstraat.nl.

DE CLuB VaN… PAUL LAMERS

We kijken uit naar het nieuwe 
zwembad
door piet van buul — foto: patrick hesse (visionquest.nl)

Paul Lamers: “In al die jaren ben ik zo vergroeid met de vereniging dat ik niet 
meer zonder zou kunnen.”

De Club van...
Elke sportclub of vereniging 

heeft ze. Die stille krachten die 

bescheiden op de achtergrond 

een onmisbare schakel vormen 

bij het reilen en zeilen van de 

club. Die er altijd zijn en op wie 

je altijd een beroep kunt doen. 

Piet van Buul zoekt ze op en zet 

er wekelijks één in het zonnetje. 

Want dat verdienen ze...

niet aan de eisen van de bond. Het is 
te klein en we spelen er met dispen-
satie. Verenigingen die bij ons komen 
spelen zeggen dan meestal ook dat 
ze het een klein badje vinden. Maar 
na al die jaren is er dan nu zicht op 
een nieuw zwembad dat aan alle 
eisen voldoet.”

Als gesprekspartner geaccepteerd
Paul Lamers is erg te spreken over 
de manier waarop de vereniging 
bij de totstandkoming van het bad 
betrokken is. “Vergeet niet dat de 
discussie over een nieuw zwembad 
hier al loopt vanaf 1989. Dat is dus 
inmiddels twintig jaar. Maar nu is 
het dan eindelijk zover. En het wordt 
een prachtig bad. We hebben er als 
bestuur wel steeds bovenop gezeten 
om er voor te zorgen dat de inrich-
ting ook aan onze wensen voldoet. 
Veel gesprekken met wethouders en 
gemeenteambtenaren, met archi-
tect, projectontwikkelaar en noem 
maar op. Gelukkig zijn we steeds als 
serieuze gesprekspartner geaccep-
teerd en bij de plannen betrokken. 
Er komt nu een zwembad met een 
mooi 25 meter wedstrijdbad, dat ook 
aan de eisen voor waterpolo voldoet. 
Daarnaast komt er een doelgroepen-
bad van 17 bij 10 meter en een re-
creatief bad. En wat we wel heel 
plezierig vinden is het feit dat er in 
het gebouw ook een eigen ruimte 
voor de club komt. Daar kunnen 
onze leden elkaar ontmoeten en nog 
wat napraten. We kunnen er onze 
vergaderingen houden en tal van 
activiteiten organiseren. Want we 
willen als vereniging ook een sociale 
functie vervullen. Met zo’n driehon-
derd leden zijn we een middelgrote 
vereniging.

Nieuwe sponsor voor 
Atlantis D1
Het team D1 van KV Atlantis heeft een 
nieuwe sponsor: meubelstoffeerderij 
Bos uit Amstelveen. 
Op de foto oven: Wilco Kuijlenburg, 
Jarni van der Wilt, Kevin Keijman, Rick 
Kuijlenburg, Sven van Putten, Sander 
van Diemen en Wendy Kentrop. Onder: 
Suzanne Pijper, Jara van Es, Emma 
Beijer, Amy Loman en Joëlle Bakker.
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uitstoot      belastingvoordeel

Nieuw: de Fiat 500 met gratis Dualogic-automaat met maar 14% bijtelling!
Waarom je motor aan laten staan, als je toch niet rijdt? De Fiat 500 met Start&Stop-systeem zet de motor 
uit als je stil staat. En samen met de Dualogic-automaat bespaar je tot wel 15% op je brandstofkosten. Dat 
maakt de Fiat 500 zó schoon, dat je profi teert van 14% bijtelling als je hem least. De nieuwe schone en 
zuinige Fiat 500 Dualogic-automaat is er voor 3 12.995,-.

www.fi at.nl

L E S S  I S  M O R E ,  L E S S  I S  B E T T E R ,  L E S S  I S  G E N I U S .

Gem. brandstofverbruik: 4,7 - 4,8 l/100 km (1 op 20,8 - 21,3). CO2: 113 gr/km (110 gr/km voor Dualogic).

Fiat. De laagste gemiddelde CO2 uitstoot van Europa.

Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Deze actie loopt t/m 30 september.

Test Honda Fireblade CBR900RR Best Buy Bikes

Niet voor Watjes!
Deze week test Patrick Hesse een 
Honda Fireblade uit 2003 bij Best 
Buy Bikes uit Mijdrecht.

“Hij is net binnen en nog niet eens 
gepoetst!” Ed wijst op de bloedsnelle 
zwart-rode Fireblade. Wanneer ik 
begin deze week Ed ’s snoepwinkel-
tje binnenstap, is het prachtig nazo-
mer weer en als ik in de mooie zaak 
rond kijk krijg ik enorme trek in een 
lekker stukje sturen. 
Hmm, eens even denken. Of ik zin 
heb om op fantastische stuurfiets een 
blokje om te gaan? Is de paus katho-

liek? Maar natuurlijk! Alleen twijfel 
ik of het wel een goed besluit van me 
was om een jethelm met scherm mee 
te nemen, gezien de reputatie van de 
Fireblade, die bekend staat als racer 
pur sang.
Ik was bij voorbaat beter afgeweest 
met een integraalhelm, maar ja, dan 
maar roeien met de riemen die we 
hebben. Wederom heeft Ed één van 
Honda’s fijnste fietsen voor mij klaar 
staan.
Het is 1992 en het jaar dat Michael 
Jackson nog springlevend aan zijn 
legendarische Historie tournee 

begint en op 4 oktober er plotseling 
een Boeing 747 uit de lucht valt en 
zich in flat in de Bijlmermeer boort. 
Datzelfde jaar introduceert Honda 
de Fireblade. Eén van Honda’s race 
engineers, Tadao Baba, kwam met 
het briljante plan om een racemotor 
voor de massa te ontwikkelen, zo 
eentje die ook “streetlegal” is. Baba 
bedacht een supersportfiets met een 
buitengewoon sterk blok van 900cc 
en geweldige stuureigenschappen, 
met het formaat en gewicht van een 
600cc motorfiets. Het wordt een we-
reldwijde bestseller. Iedereen roemt 
de CBR900 om zijn stuurkwaliteiten 
en zijn enorme potentie. Zoals zo 
vaak bij de fabrikant uit het land van 
de rijzende zon, houden ze één model 
aan om door de jaren heen verder te 

tekst en foto’s patrick hesse (visionquest.nl)
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En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van 

auto’s. Werkte voor TV-program-

ma’s als Gek op Wielen en RTL 

Autowereld en organiseerde de 

tentoonstelling ‘Onze Auto’s, 

Rijden door de Tijd’ in de Beurs 

van Berlage. Voor De Groene 

Venen test hij wekelijks een 

auto uit het rijke aanbod van de 

regionale dealers.

Fiat 500 1.2
Gereden versie: 
Fiat 500 1.2 Dualogic 
Start&Stop Lounge
Vermogen: 69 pk
0-100:  13,0 s
Top:  160 km/u
Gemiddeld verbruik: 
1 op 21,3 / 4,7 l/100km
BPM:  geen
Prijs:  € 15.231,60
Alternatieven: 
Mini, Mitsubishi Colt, Fiat 
Panda, Renault Twingo, Toyota 
Yaris

En route met de Fiat 500

Het nieuwe rugzakje
Exact vijftig jaar na de introductie van de welbekende Fiat 500, werd in 2007 met veel bombarie in Milaan de 
nieuwe 500 onthuld. Dat verschilt niet veel met de onthulling in 1957. Toen werd in de tuin van het Italiaanse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken in het geheim de eerste 500 Nuova, bijgenaamd ‘het rugzakje’, getoond. Om 
vervolgens op 4 juli 1957 groots aan het publiek getoond te worden. Op deze dag rijdt er een colonne 500’s 
vanaf de fabriek, terwijl tegelijkertijd in Rome een vergelijkbare stoet vertrekt met als bestemming het Sint 
Pieterplein. Natuurlijk, het blijven Italianen, dus zoals gebruikelijk in die tijd sturen de mannen en, niet zo ge-
bruikelijk in die tijd, staat in elke auto een schoonheidskoningin uit de dakopening te zwaaien naar de in grote 
getale opgedraven menigte. Nu is er dus de opvolger van de legendarische Fiat 500. 

door michael reuling    
foto’s: patrick hesse

De nieuwe 500 is behoorlijk groter 
dan de oude 500 (50cm langer), 
maar toch koop je de nieuwe 500 
niet voor z’n praktische ruimte, 
daarvoor ben je beter af met de 
Panda. Nee, de 500 koop je voor 
z’n looks. En op dat vlak scoort 
de 500 punten. De kleine Fiat is 
geheel naar wens samen te stellen. 
Zo heb je keuze uit 10 lakkleuren, 
8 verschillende stripings, 8 typen 
velgen en zelfs de sleutels zijn met 
diverse prints te krijgen. De 500 is 
leverbaar met een aantal kleuren 
die hem erg goed staan. De demo 
met ‘Electroclash grey’ is jammer 
genoeg een kleur die ‘m in de ogen 
van ondergetekende en de fotograaf 
niet goed staat. Want, door een 
buitenkleur te kiezen, kies je ook 
meteen de kleur van het paneel op 
het dashboard. In het dashboard zit 
namelijk, net als in de oude 500, 
een groot paneel uitgevoerd in de 
exterieurkleur. In combinatie met 
de zwarte bekleding van de demo-
versie wordt het zo een somber 
geheel. Daarom hebben we een foto 
toegevoegd van een lichtblauwe 
500. Zo’n 500 moet je nemen met 
‘Cha cha cha azure’ (baby blauw) of 
“Funk white” (crème wit). 

Stop de start-stop
Deze 500 is voorzien van een 
automatische versnellingsbak. In 

het begin is het een beetje wennen 
aan het schakelgedrag van deze 
automaat. De wisselingen van de 
versnellingen zijn nogal traag en 
schokkerig. Totdat je doorkrijgt hoe 
en wanneer je het gas even moet 
liften. Langzamerhand begint de 
automaat dan steeds soepeler te 
werken. Verwacht overigens geen 
kick-down. Voor brute kracht moet 
je toch echt even doorsparen voor 
de Abarth-versie, leverbaar vanaf 
ongeveer € 22.000,-. De gereden 
500 is uitgerust met een start-stop-
systeem en heeft niet voor niets een 
A label en slechts 14% bijtel-
ling (alleen in combinatie met de 
automaat). De motor slaat af zodra 
de auto tot stilstand komt. Laat het 
rempedaal los en de motor start 
weer om er vandoor te kunnen. Net 
als de automaat is dit systeem even 
wennen. Achterliggers denken mis-
schien dat je een iets langere re-
actietijd nodig hebt als het licht op 
groen springt, maar de motor heeft 
gewoon even kort de tijd nodig om 
te starten zodra je het rempedaal 
los laat. Wie echter goed op het 
dashboard zoekt vindt een knop die 
het start-stop-systeem uitschakelt. 
Dus je hebt het voordeel van geen 
BPM plus lage bijtelling, zonder 
het start-stop-systeem te hoeven 
gebruiken! 

Kek stadsautootje
De 500 ligt goed op de weg. Drem-
pels zijn voor elke auto met korte 
wielbasis behoorlijke obstakels, dat 
is voor de 500 dus geen uitzonde-
ring. Maar de demping is verder 
tip top in orde. Verder zitten er 
een aantal leuke opties op de 500, 
zoals een audiosysteem waarbij je 
een USB-stick kunt inpluggen met 
daarop je favoriete muziek. Ook 
aan de Bluetooth carkit is gedacht. 

De toerenteller, snelheidsmeter, 
benzinemeter en alle andere 
informatie is verwerkt in één grote 
klok geplaatst voor de bestuurder. 
Een gaaf schouwspel om tijdens het 
accelereren te bekijken. En als je te 
lang naar die show 
kijkt en er gebeurt 
onverhoopt wat, 
dan zit je goed 
in de 500. Deze 
is namelijk door 
NCAP beoordeeld 
met 5 sterren, na-
dat de 7 airbags 
tellende auto 
onderworpen 
werd aan een 
crashtest. Met 
dit resultaat 
wordt de 500 gerekend tot 
de veiligste in zijn klasse.

Conclusie
De Fiat 500 is een populair stads-
autootje. Niet verwonderlijk: hij 
ziet er goed uit en hij rijdt goed. 
Met de 1.2 benzinemotor kies 
je niet voor snelheid, maar voor 
zuinigheid. Dat merk je ongetwij-
feld snel in de portemonnee. Als je 
de huidige aanschafprijs vergelijkt 
met die van 1958 (Fl. 3.799,-) dan 

vraag je je af wat er in al die tijd 
veranderd is. In ieder geval is er 
een hoop gemoderniseerd. De 500 
is een mooie combinatie van een 
rijk verleden met moderne techniek 
met een hoge ‘heb’-factor.

Zelf proefrijden?
Fiat Vermeij - Uithoorn

vervolg van pagina 20
ontwikkelen en, waar mogelijk, bij te 
schaven. Een perfectionering die tot 
op de dag van vandaag doorgaat. 

Elektronisch injectiesysteem
U kunt zich voorstellen dat een Fire-
blade uit 2003 behoorlijk is dooront-
wikkeld en inmiddels ook al beschikt 
over het elektronische injectiesys-
teem. Het bodywork ziet er ook een 
stuk agressiever uit dan zijn voorgan-
gers. En met een leeg gewicht van 
179 kilo en 150pk op het achterwiel 
mag hier toch wel gesproken worden 
over een serieuze racer. 

Tot leven
Een druk op de knop en het monster 
komt tot leven. De 4 in 1 uitlaat van 
het merk 2brothers laat weten er zin 
in te hebben of zoals de Amerikanen 
dat zo mooi zeggen: loud pipes save 
lives!
Als ik me op de CBR hijs merk ik dat 
niet alleen mijn jethelm een verkeer-
de keus was, maar ook mijn motor-
schoenen met stalen neuzen. Die 
hadden eigenlijk plaats moeten 
maken voor racelaarzen, met als 
gevolg dat, wanneer ik mijn voet wil 
verplaatsen, ik steeds blijf hangen 
achter de schetsplaat. Met deze fiets 
heeft het geen zin om door het dorp 
te blijven rijden, dus ga ik richting 
snelweg en wanneer ik op de A2 
binnen no-time het bordje Breuke-
len zie, zet ik de daling in. Wat een 
power! Niet normaal meer! Gewoon 
brute kracht en met een gemak dat 
diep ontzag inboezemt. 

Poetsbeurt
Bij het maken van de foto’s obser-
veer ik de machine aan alle kanten 
en buiten het feit dat hij schreeuwt 
om een goede poetsbeurt, is er niets 
mis mee. Een fiets die door de vorige 
eigenaar zo op het eerste gezicht 
met liefde en respect behandeld is.
Uiteraard hier en daar wat gebruiks-
sporen, maar gezien de leeftijd niets 
schokkends.

Straatje om
De motor staat bij BestBuyBikes 
aan de Handelsweg 2b in Mijdrecht 
en kost € 6990,00. Als je geen 
watje bent en klaar bent voor serieus 
racewerk ga dan net als ik eens een 
straatje om met de Fireblade. Als je 
overgaat tot aanschaf adviseer ik de 
circuitdagen in het land in de gaten 
te houden of lekker veel weekends 
Duitsland te plannen om het vol-
ledige potent van deze Honda te 
kunnen benutten. 
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DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ: 

Mijdrecht
 • Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof • Blauw autoverhuur •

• Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt • Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
 

Wilnis
• Servicepunt Wilnis • C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •

 
Vinkeveen

• Servicepunt Vinkeveen • Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
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Regio Agenda
Evenement

Turfrace
Stichting Zeilvaart Warmond 
organiseert de 26ste Turfrace van 
25 t/m 27 september

Vrijdag 25 september gaat de 
26ste Turfrace van start met een 
vroege afvaart om 07:30 uur 
vanuit het park Groot Leerust in 
Warmond richting Vinkeveen. Het 
keerpunt is dit jaar op een nieuwe 
locatie bij de watersportvereni-
ging Vinkeveen Abcoude aan de 
Baambrugse Zuwe aldaar. De 
deelnemende schepen die tussen 
de 5 en 10 ton wegen mogen niet 
met de motor aangedreven worden 
en moeten dus zeilend, bomend, 
roeiend of jagend het meer dan 
100 km lange parcours afleggen. 

Zaterdag de 26ste vertrekken 
de schepen richting Warmond, 
starttijd 11:00 uur. Het startschot 
wordt traditiegetrouw gelost door 
wethouders van de gemeente De 
Ronde Venen en van Teylingen. Het 
geheel wordt omlijst met muziek. 
Na het startschot wordt er eerste 
een wedstrijdbaan op de Noordplas 
gevaren alvorens de tocht naar de 
Tolhuissluis wordt aangevangen. Na 
de overnachting bij de Tolhuissluis 
zullen de schepen op zondagmid-
dag aan het Park Groot Leerust 
liggen. Prijsuitreiking volgt om tus-
sen 15:00 en 15:30 uur, natuurlijk 
ook weer muziekaal omlijst en met 

gelegenheid voor een hapje en een 
drankje in de evenemententent.

Theater

Björn Again
26 september – Schouwburg 
Amstelveen

Björn Again staat alweer 21 jaar op 
de planken onder leiding van Rod 
Stephen, dat is ruim twee keer zo 
lang als hun lichtende voorbeeld 
ABBA bestaan heeft. De band-
naam is overigens een verwijzing 
naar zanger Björn Ulvaeus, en een 
woordspeling op de term ‘opnieuw 
geboren’.  
De Australische tribute band toert 
sinds 1989 de wereld rond met 
een lichtvoetige benadering van 
het ABBA-repertoire. Trouw aan 
de liedjes zelf, maar de show heeft 
ook iets van een parodie. De groep 
praat met een soort Zweeds accent, 
half Engels en half Zweeds, en 
hebben artiestennamen als Agnetha 
Falstart, Benny Anderwear, Frida 
Longstokin en Björn Volvo-us. Zij 
worden ondersteund door bassist 
Rutger Sonofagunn en drummer Ola 
Brunkert. Björn Again zorgt voor 
een feest der herkenning in een 
nieuw jasje. 
Zang: Frida Longstokin en Agnetha 
Falstart. Gitaar, zang en saxofoon: 
Björn Volvo-us. Keyboards en gitaar: 
Benny Anderwear. Bas en zang: 
Rutger Sonofagunn. Drums: Ola 
Brunkert.

Evenement

Riddertoernooi
26/27 september - Archeon, 
Alphen aan den Rijn

Met wapperende banieren rijden 
ridders te paard het toernooi 
binnen. Een spectaculair ridder-
toernooi; met een dynamische en 
sprankelende demonstratie laten 
ridders in hun prachtige middel-
eeuwse harnas hun vaardigheden 
te paard zien. Wie is jouw favoriete 
ridder en schreeuw jij hem naar de 
overwinning.

Zorg en Zekerheid Klantendag
Op 26 September organiseert Zorg 
en Zekerheid een speciale klanten-
dag in Archeon.
Op deze dag krijgen verzekerden 
van Zorg en Zekerheid maar liefst 
50% korting op de toegangsprijs. 
Een kaartje (vanaf 10 jaar) kost 
normaal  € 18,65, maar met de 
korting van Zorg en Zekerheid be-
taalt u slechts € 9,33 per persoon.  
Zo wordt een dagje uit met het 
hele gezin wel heel aantrekkelijk!
Naast deze korting is er voor ie-
dereen een gratis drankje en gratis 
appel of banaan. Kinderen krijgen 
bovendien een gratis paspoort met 
speurtocht. 
Het aantal kaarten is beperkt dus 
vul snel het bestelformulier in; ook 
vrienden en familie van onze verze-
kerden zijn van harte welkom! 

Film

Lover of loser 
vanaf  24 september in diverse 
bioscopen

Het zit de 15-jarige Eva (Gaite 
Jansen) niet mee. Met haar nieuwe 
stiefvader (Thomas Acda) kan ze 
absoluut niet opschieten. Waarom 
doet hij altijd zo klef tegen haar? 
Haar moeder (Susan Visser) 
vindt echter dat Eva niet zo moet 
zeuren. Als bijverdienste ontwerpt 
Eva T-shirts, die ze zaterdags in 
de printshop drukt. Ze is verliefd 
op Mees (Martijn Lakemeier), 
de leuke jongen die daar werkt. 
Maar door een misverstand denkt 
ze dat hij al een vriendin heeft. Ze 
komt steeds meer alleen te staan, 
helemaal als haar beste vriendin 
(Claire Bender) het te druk heeft 
met haar nieuwe vriendje en steeds 
minder met Eva wil afspreken.  Als 
bij een optreden van een muziek-
band de vlotte knappe Ricardo 
(Ruud Feltkamp) aandacht aan Eva 
besteedt, is ze al snel verloren. Hij 
pakt haar helemaal in met leuke 
kleren en wil haar meenemen naar 
een beroemde modeontwerper in 
Parijs. Maar Mees vertrouwt het 
niet. Hij komt erachter dat Ricardo 
helemaal niet naar Parijs zal gaan. 
En dan doet hij alles om Eva te 
redden.

Cabaret

25 jaar Hans Liberg
29,30 september en 1 oktober 
Schouwburg Amstelveen  

Hans Liberg zit vijfentwintig jaar 
in het vak en dat wordt gevierd! De 
muzikale topentertainer – inmid-
dels Ridder in de orde van de 
Nederlandse Leeuw – put in deze 
jubileumshow uit een kwart eeuw 
succesvol repertoire. Hoogtepunten 
uit zijn negen shows, maar dan ge-
recycled, gepimpt, gerenoveerd en 
in een nieuw jasje gestoken. ‘Als je 
je geschiedenis kent, dan herhaalt 
zij zich niet’, aldus Liberg. 
 
Deze feesteditie wordt opnieuw 
een show met de bekende Liberg-
ingrediënten: bruisende energie, 
grote muzikaliteit en een hoog 
lachgehalte. Liberg in Mao-pak, 
een communistisch toneel, een lied 
over democratie. Politiek correct 
of satire? Zoekt u dat zelf maar 
uit, want dat doet Liberg ook al 
vijfentwintig jaar.
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www.grando.nl
Actie is niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

ZONDAG 27 SEPTEMBER OPEN!Grando Mijdrecht
Industrieweg 38G (Naast Karwei), tel.: 0297-250494
Openingstijden: ma t/m do: 9:30-18:00, vr: 9:30-21:00, za: 9:30-17:00.

LAAT U INSPIREREN BIJ GRANDO 
EN PROFITEER DEZE MAAND VAN EXTRA VOORDEEL!

MAGNETRON
MET 7 FUNCTIES

5-PITS GASKOOKPLAAT
MET WOKBRANDER

DESIGN
AFZUIGKAP

INGEBOUWDE
VAATWASSER

LUXE INGEBOUWDE
ESPRESSOMACHINE

TWEE 90 CM BREDE
PANNENLADEN

90 CM BREDE
BESTEKLADE

EXTRA GROTE
SERVIESKAST

RVS OVEN MET
HETELUCHT

FAMILIE-
KOELKAST
OP HOOGTE

DE LAATSTE 
TREND: UW EIGEN
WIJNKLIMAATKAST

VERWIJDERSERVICE

ALLURE
Afmeting: 180 + 272 cm.
Kleur: wit.
Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.

7.795,-
VAN 11.995,- VOOR SLECHTS!

+ GRATIS MONTAGE

9.995,-
VAN 13.750,- VOOR SLECHTS!

+ GRATIS MONTAGE

ZO. 27 SEPT
OPEN!

ALLES MOET WEG TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD!
SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALESSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAALLLE - SAAAAAAALLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEE ------  S
SUPER 
VOORDELIGE 

SHOWROOM

KEUKENS!!

VERWIJDERSERVICE

MILO
Afmeting: 185 + 305 cm. Kleur: oud-wit. 
Verkrijgbaar In diverse kleuren en maten.

Deze keuken is inclusief:
■  Luxe gaskookplaat 
 met wokbrander
■  Zeer ruime gezinskoelkast
■  RVS oven

■  Extra diep werkblad, 70 cm
■  100 cm brede korfl aden
■  Volledig geïntegreerde vaatwasser
■  5 jaar Grando garantie

Warm oud-wit en eikenhout


