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Marktkoopman Pieter van Vliet gekozen tot
‘Beste Groenteman van Nederland 2011’
Marktkoopman Pieter van Vliet uit Rijnsburg, die wekelijks met zijn kraam op de markt in Mijdrecht staat, heeft de titel ‘Beste
Groenteman van Nederland 2011’ in de categorie Ambulante Handel gewonnen. In totaal 70 bedrijven hadden zich ingeschreven
voor de verkiezing. Wethouder Pieter Palm van De Ronde Venen heeft gisteravond, na afloop van de marktdag, op het gemeentehuis Pieter van Vliet gefeliciteerd met het behalen van de titel. 			
Lees verder op pagina 3

Zaterdag 24 september Brandweerdag
Morgen is het Brandweerdag bij de brandweerkazerne aan het Kloosterplein in Vinkeveen. Deze wordt georganiseerd door de brandweerposten van de Ronde Venen te weten; Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen & Waverveen.
Naast diverse demonstraties van allerlei specialiteiten van de brandweer
zijn er de hele dag door rondritten
met de brandweerauto, kan je spelen
met water met de verschillende
spuitspellen en is er allerlei nformatie te verkrijgen over alles wat met
brandweer te maken heeft. Er is een
fotograaf die unieke foto’s maakt
van u en uw kinderen verkleed als
stoere brandweerman/vrouw voor een
brandend pand met de brandweerspuit
in de aanslag.

Programma:

10.00 uur - start op
en dag
11.00 uur - demons
tratie
		 jeugdbr
Naast de brandweer zijn er ook
andweer
11.45 uur - demons
andere hulpverleningsinstanties
tratie kleine
		 blusm
aanwezig (politie, ambulancedienst,
iddelen
dierenambulance) die hun voertuigen 13.00 uur - demonstratie tech		 nische
openstellen aan het publiek.
hulpverlening
14.15 uur - demons
tratie 		
		 jeugdbr
Waan je een dagje in het spanandweer
15.00 uur - demons
nende leven van de brandweerman
tratie kleine
		 blusm
en brandweervrouw en kom op
iddelen
15.45 uur - demons
zaterdag 24 september naar het
tratie duikploeg
		
(Zeilschool)
Kloosterplein in Vinkeveen! We
verwelkomen u graag tussen 10.00 16.45 uur - prijsuitreiking 		
		 kleurwe
en 17.00 uur.
dstrijd

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

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

www.strooppot.nl

2		

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN 		

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Beter weer...
Dit weekend heeft eindelijk weer
een mooie kant, er is zon en een
temperatuur die omhoog gaat.
Vanaf vrijdag komen we onder
invloed van een hogedrukgebied te
liggen, dat in het weekend groter
wordt en gedeeltelijk over ons heen
komt te liggen. Dat betekent meer
zon en de temperatuur gaat zelfs
boven de 20 graden uitkomen; al
zullen er nog wel steeds wat wolken
over ons heen komen drijven, maar
daar komt nagenoeg geen neerslag
uit.
Zaterdag is het vrij zonnig, maar
de wolken zullen niet helemaal
wegblijven, echte neerslag zit er
niet in. De maximum temperatuur
ligt tussen de 19 en 21 graden en de
minimum temperatuur ligt rond de
8 graden. In de nacht kan er in de
polders wel gemakkelijk mist ontstaan. De wind komt uit zuidelijke
richting en is matig van kracht.
Zondag is het licht bewolkt, maar
de zon komt er aardig doorheen.
Ook dit zal een zo goed als droge
dag gaan worden. De maximum
temperatuur ligt tussen de 20 en 22
graden, de minima liggen rond de
9 graden. Door de temperatuursverschillen kan er weer gemakkelijk
mist gaan ontstaan in de polders. De
matige wind komt uit zuidwestelijke
richting.
Maandag is een aardig zonnige
dag, met nog wel een paar wolkjes.
Temperaturen overdag tussen de
20 en 23 graden; de minimum
temperatuur ligt rond de 10 graden.
De wind komt dan uit zuidwestelijke
richting en zal matig van kracht zijn.
De rest van de week ziet er ook
aardig uit, op dinsdag na want dan
komt er een kleine storing over ons
heen. Woensdag gaan we weer onder invloed van een hogedrukgebied
liggen die later richting Scandinavië
trekt.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 24 september 2011
- Open Dag Brandweer, Vinkeveen
- Stelling Nemen, Fort Abcoude
- Bingo in de Amstelhoek
- Live muziek, Grieks restaurant
Corfu, Mijdrecht
- Erik van Muiswinkel, Theater Piet
Mondriaan, Abcoude
Zondag 25 september 2011
- Rode Loper Dienst, LEEF! 		
De Meijert, Mijdrecht
- Koopzondag in Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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‘Beste Groenteman
van Nederland 2011’
Vervolg van voorpagina.
De finale vond maandag jl. plaats tijdens de vakbeurs
AGF Detail in
Houten. De selectieprocedure
was grondig
en uitgebreid.
Elke deelnemer
ontving een
onaangekondigd
bezoek van een
mysteryshopper.
Na dit bezoek kreeg de top 10 een
bezoek van de vakjury die aan de
hand van een uitgebreide vragenlijst
de winkel/marktkraam, de producten, de ondernemer en zijn personeel
onder de loep namen. Natuurlijk
werden ook het assortiment en
kwaliteit van de producten, hygiëne,
uitstraling in en buiten de winkel en
de bedrijfsresultaten van de onderneming beoordeeld. Het rapport van
de Mysteryshopper samen met dat
van de Vakjury bepaalde uiteindelijk
welke zes teams door gingen naar
de finale.

College benoemt twee interim-managers
Het college van B en W van De Ronde Venen heeft dinsdag jl. twee
interim-managers benoemd. Ina Sjerps is door het college aangesteld
als gemeentesecretaris a.i. van De Ronde Venen en Peter Lahaye tot
directeur van het Projectencentrum.
De beide interim-managers vervangen gemeenteambtenaren Emma de
Lange en Dick Stapel De Ronde Venen, die op non-actief werden gezet
na een rapport over grote fouten bij
de grondexploitatie van verschillende
projecten.

Ina Sjerps
Ina Sjerps (52) heeft tijdens haar
loopbaan managementfuncties
vervuld bij verschillende organisaties
in de publieke sector. Ze was onder
andere werkzaam bij het ministerie
van Sociale Zaken, de Universiteit
van Amsterdam, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en
het servicecentrum Drechtsteden, een
intergemeentelijk samenwerkingsverband. Ina Sjerps is als gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i. eindverantwoordelijk voor de ambtelijke
organisatie en geeft leiding aan het
directieteam als geheel.
Peter Lahaye (63) is benoemd tot

Peter Lahaye

directeur a.i. van het Projectencentrum. Hij is momenteel als strategisch adviseur verbonden aan onderzoeksbureau DHV en heeft diverse
management- en directiefuncties
bekleed op het gebied van onder andere gebiedsontwikkeling, vastgoed,
infrastructuur en mobiliteit. Hij is
gespecialiseerd in de gebieds- en
vastgoedontwikkeling van complexe
ruimtelijke investeringsprojecten.
Lilian Schreurs, de huidige directeur/
loco-gemeentesecretaris, maakt
naast de twee interim-managers de
directie van de gemeente compleet.

Gemeenteraad niet enthousiast

Weinig steun voor nieuw
gemeentewapen
Na de samenvoeging van de gemeenten Abcoude Baambrugge en De Ronde Venen ging de nieuwe gemeente
van start onder de naam De Ronde Venen. Een meerderheid van de raad vond het niet nodig een nieuwe
naam te verzinnen. Om de nieuwe gemeente toch iets eigens mee te geven, diende de fractie van het CDA
een initiatiefvoorstel in om een nieuw gemeentewapen voor De Ronde Venen te laten maken. De raad bleek
er niet veel zin in te hebben.
door piet van buul

Een gemeentewapen heeft een
cultuurhistorische waarde. In zo’n
wapen worden elementen aangebracht die symbool staan voor
de historie van de gemeente. In
tegenstelling tot een logo, dat het
briefpapier, de publicaties van de
gemeente en de dienstauto’s siert
en daarmee de gemeente een
gezicht naar buiten geeft, heeft het
gemeentewapen een meer officiële
status. Het wapen komt op officiële
documenten, zoals trouwboekjes
en dergelijke. Het kan op een bord
in de hal van het gemeentehuis
gehangen worden en kan onderdeel
zijn van de ambtsketen van de burgemeester. Abcoude had een eigen
wapen. Het gemeentewapen van De
Ronde Venen was een samenstel-

ling van de wapens van Mijdrecht,
Vinkeveen en Wilnis.
Terughoudend
Tijdens de commissievergadering
op donderdag 8 september bleek
dat slechts de fracties van PvdA/
Groen Links en ChristenUnie/SGP
wel wat zagen in het initiatief van
het CDA. De overige fracties waren
erg terughoudend. Zij waren niet
overtuigd van het belang van een
nieuw wapen. Vraagtekens werden
er ook gezet bij de kosten die begroot zijn op vijfduizend euro. “Dat
lijkt niet veel, maar hoe verklaar
je die uitgave tegenover de burgers
die met forse bezuinigingen worden
geconfronteerd,” stelde de fractie
van RVB.

De VVD kwam met het voorstel om
het probleem maar op het bordje
van het college te leggen. “Het past
binnen het budget dat B&W zelfstandig mag uitgeven, daar hoeven
ze de raad niet eens over lastig te
vallen,” zo meende de VVD. Op deze
escape werd gretig ingespeeld door
de meerderheid van de raad. Laat
B&W het initiatief maar nemen om
een paar ontwerpen te laten maken
en laat ze die dan maar ter keuze
aan de raad voorleggen. Het CDA
liet in het midden of ze hun voorstel
alsnog intrekken.
Het is overigens zeer wel denkbaar
dat het college momenteel wel wat
anders aan het hoofd heeft dan een
nieuw gemeentewapen.
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Luistervink
Hulde!!
Razend kan ik er om worden.
Je zet gehandicapten in rolstoel
op het Malieveld en roept de
oppositie op actie te voeren. U
begrijpt het al, het gaat om het
PGB. Gehandicapt ter wereld komen is een persoonlijk drama dat
de betrokkenen diep treft. In tegenstelling tot vaak weerzinwekkende situaties in het Oostblok,
kennen we in Nederland instellingen waar de minder bedeelde
medemens menselijk wordt verpleegd. Maar goed ook. Echter,
zoals het meestal gaat, verzinnen
we iets wat nog beter dan best
is. Het persoonlijk gebonden
budget is er zo een. Ik ken gevallen waar de redelijkheid absoluut
ver te zoeken is. Die Downer die
zo rustig wordt als hij of zij met
dolfijnen zwemt. Samen met
ouders op reis naar een ver oord,
betaald uit het PGB. Dochter
die op reis naar Amerika gaat
en beide ouders mag meenemen
die als begeleiding recht hebben
op een vergoeding. Die meneer
die een directeursbaan heeft in
een zelf opgezette IT-winkel en
maar liefst zeven duizend (zegge
zeven duizend) euri per maand
aan PGB incasseert. In ruil
hiervoor krijgt hij hulp bij het
opstaan, naar bed gaan en maakt
met begeleiding uitstapjes die
het leven veraangenamen. Zijn
vrouw kan die hulp niet verlenen,
omdat ze werkzaam is als arts in
een verpleegtehuis. Zelf redelijk
bekend in de wereld waar het
hier allemaal om draait, kan ik u
nog vele voorbeelden geven. Dat
laat ik maar even achterwege.
Als vader van een Downer is het
nog nooit in mijn hoofd opgekomen om een vergoeding te
vragen voor het weekend bezoek
dat zoonlief aan ons brengt. Met
hem op stap gaan –hij is gek van
K3 en Kabouter Plop– zie ik als
een ouderlijke plicht. Toen ik een
aantal jaren geleden door een
hulpverlener op het feit werd
gewezen mantelzorger te zijn en
als zodanig recht had op voorzieningen, draaide mijn maag
om. Onze standaard gezondheidszorg is meer dan goed. Dat
deze te duur is geworden en dat
daardoor het PGB, ondanks het
feit dat hier grote bedragen in
worden verspild, goedkoper blijkt
te zijn, geeft aan dat er aan de
basis eens goed gekeken moet
worden naar het hoe en waarom.
Ik schrik er van, als ik met name
jongeren hoor dat ze de kosten
voor ouderen en gehandicapten
niet meer willen ophoesten. Ik
begrijp het wel. Staatssecretaris
Veldhuijzen Van Zanten verdient
alle lof voor haar inzet het tij
te keren. De oppositie zou zich
moeten schamen, zij zijn het immers die deze etterende zweer
in welzijnsland hebben veroorzaakt.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Johannes
In de serie “Als dit uit de hemel is
kunnen jullie het niet bestrijden”
is zondag 25 september het vijfde
onderdeel beluisteren. Dit onderdeel
handelt over Johannes. Het begin
van het Johannes evangelie plaatst
de lezer in een tijd, die aan onze tijd
voorafgaat.
Aan de discussie nemen deel; Hannie
van Diën ( PKN Mijdrecht); Peter
van Golen (NH Vinkeveen); Piet
van der Neut ( Ger. Kerk Vinkeveen/
Waverveen) en Wim Vernooij (RK
Vinkeveen). Gespreksleider en programmamaker Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren op zondagen van 9-10 en van 17-18 uur op
Midpoint FM.

De Hoef

Sprekersclub weer
bijeen
Sprekersclub ‘De Hoef’ komt dinsdagavond om 20.00 uur bijeen in
het gebouw De Springbok, Oostzijde
61a in De Hoef.
Deze avond wordt er gediscussieerd
over ons strafrecht. Het onderwerp
is: Strafrecht of herstelrecht, en nog
vele ander onderwerpen.
U bent van harte uitgenodigd en
de toegang is vrij. U kunt zich nog
inschrijven voor de cursus communicatietraining bij de Paraplu.
Voor informatie en inschrijving
bij Mart van der Voort, tel. 0297212060 of de Stichting Paraplu tel.
0297-283908. De cursus start op
31 oktober.

Mijdrecht

MEEbus op
Haitsmaplein

DE GROENE VENEN

Band 'The Breakz' blijken nieuwe Gogo’s van
C1000 De Ronde Venen Wilnis
Klanten kunnen bij C1000 De Ronde Venen sparen voor de nieuwste
Groovy Gogo’s. Bij elke 10 euro aan
boodschappen krijgt de klant een
zakje met een Gogo-character en
een Gogo-sticker gratis. In totaal
zijn er 60 verschillende Gogo’s. Zo
is er de steeds populairder wordende band ‘The Breakz’, bestaande
uit zes leden: zangeres Tez, rapper
Blinq, drummer Silo, DJ Flow, gitarist Bee en breakdancer Zipp. Niet
alleen leden van de band zelf, maar
ook de groupies en de fans van de
band zijn bij elkaar te sparen. Op de
website www.c1000.nl/gogos
staat meer informatie over de
band en stellen alle Groovy Gogo’s
zichzelf voor.
Voor het derde jaar voert C1000
De Ronde Venen de succesvolle
Gogo-spaaractie. Nieuw is, dat er
in alle C1000-winkels ook Groovy

Gogo’s artikelen verkocht worden,
zoals pluche knuffels, een bewaarkoffer en een schooltas. Op woensdagmiddag 28 september vindt een
ruilmiddag plaats.

Vierduizend euro voor Stichting De Opkikker
Rotaryclub Mijdrecht heeft op 13 september jl. een cheque van vierduizend euro uitgereikt aan de Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn.
Die gaf op haar beurt de cheque door aan Stichting de Opkikker. Deze
stichting verzorgt jaarlijks verwendagen voor gezinnen met een ernstig
ziek kind. Ongeveer tien keer per jaar organiseren zij een Superopkikkerdag in De Eemhof waar zij 50 gezinnen tegelijk verwennen.
De Sinterklaasaktie houdt zich elk
jaar bezig met het organiseren van
diverse intochten, bedrijfsbezoeken, scholen en huisbezoeken in en
rond Uithoorn. Daarmee halen 150
vrijwilligers in drie weken tijd geld
op voor maatschappelijke doelen.
Vanwege haar 50-jarig bestaan, is
gekozen voor een bijzonder hoofddoel; Stichting de Opkikker.
Het door Rotaryclub Mijdrecht
gedoneerde bedrag is tien procent
van de opbrengst van een door

drie Rotaryclubs georganiseerde
kunstveiling in mei van dit jaar bij
Sotheby’s in Amsterdam. Zeventig
van de opbrengst van de veiling,
oftewel 28.000 euro, is eerder
geschonken voor de inrichting van
een jeugdtheaterzaal in het Emma
Kinderziekenhuis AMC.

Voormalig timmerman en voorman
in de bouw, Henk Joustra (72 jaar
jong) uit Mijdrecht is al ruim twintig jaar het vaste ‘klusmaatje' van
John den Hollander (Event Station)
en o.a. mede verantwoordelijk voor
bouw, advies en begeleiding van het
kantoorgebouw aan de Stationsweg
18.
Toen John het idee kreeg om een
bekisting te maken om de drie monumenten op het Raadhuisplein tijdens evenementen af te dekken, lag
het dan ook voor de hand dat Henk
de klus ging klaren. Drie weken
werkte hij deze zomer in zijn achtertuin aan de bekisting, ondanks de
regen. Zijn vrouw Wil zorgde voor

de catering en ondersteuning. Het
resultaat mag er zijn: drie stevige
statafels van een speciale constructie die om de monumenten passen en zorgen dat ze niet worden
beschadigd. “Een man met gouden
handen,” aldus John den Hollander,
die zelf alle kosten betaalde voor
het project. “Uit respect voor de
monumenten en als geschenk voor
de gemeente. De tafels zullen bij
alle grote evenementen worden
geplaatst.” De Culinaire Venen had
de primeur en Henk poseerde trots
bij zijn werk. Hij hoopt dat iedereen
er met respect mee zal omgaan.
foto rob isaacs

Geslaagde Open Dag
Atelier van Steen tot Beeld

Foto v.l.n.r.: Ruud Sliphorst van Stichting de Opkikker, Joyce Rijneker van
Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn en
Teun Verkaik van Rotary Mijdrecht.

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

Zaterdag j.l. is het seizoen van Atelier van Steen tot Beeld te Mijdrecht weer gestart. Jong en oud
gingen aan de slag met een steentje
en gereedschap om een mooie
ketting of voelsteentje te maken, of
kwamen nieuwsgierig een kijkje in
het atelier nemen.
De ontmoetingen aan de werktafel
waren inspirerend en plezierig. Dit

Mijdrecht

Rode Loper dienst

Rommelmarkt PKN Abcoude groot succes

Op zondag 25 september organiseert LEEF! evangelische gemeente Mijdrecht een Rode-Loper dienst
met het thema Waar is God?

Afgelopen zaterdag vond de bekende
rommelmarkt in de Dorpskerk van
Abcoude plaats. Er waren veel spullen ingeleverd en opgehaald; van
glasservies, klokken, lampen, meubi-

Kom je laten inspireren door
spreker Dave Wijker.
Er is crèche en een kinderdienst
(vanaf 2,5 jaar).
Aanvang 10.00 uur, De Meijert,
Dr. Van der Haarlaan 6, Mijdrecht.

Joustra werk, ijzersterk!

lair, elektrische apparatuur, potten en
pannen, boeken tot kinderspeelgoed,
etc. Op zaterdagochtend om tien uur
stonden er al tientallen mensen te
wachten totdat de deuren opengingen. Er werd veel verkocht
en niemand ging met lege
handen weg. Daarnaast was
er een Rad van Fortuin met
mooie prijzen, geschonken
door bedrijven, winkeliers en
ondernemers uit Abcoude en
omgeving.
Voor de verloting van een
scooter waren aparte loten
verkocht. De heer Nijsen uit

Abcoude won deze hoofdprijs. Op lot
nummer 214 is de tweede prijs gevallen. Wie dit lot heeft kan telefonisch
contact opnemen met de heer C.
Spanbroek, tel. 0294-283856.
De opbrengst van deze rommelmarkt
bedroeg 9.250 euro. Een deel is
bestemd voor Kika en het restant is
bestemd voor de Dorpskerk, om o.a.
nieuwe trouwstoelen en een geluidsinstallatie te kunnen aanschaffen. De
organisatie dankt iedereen die heeft
meegeholpen.

creatieve samenzijn zette velen
aan om ook eens te gaan beeldhouwen. Gelukkig is er nog ruimte
voor enkele enthousiastelingen om
een cursus of workshop te komen
volgen. Voor de woensdagmiddag
en donderdagochtend is men van
harte welkom aan de Genieweg 45
te Mijdrecht.

Argon uitgeschakeld in
KNVB Beker
Argon is gesneuveld in de tweede
ronde van de KNVB beker. De
Mijdrechters verloren met 0-2 van
Almere City FC.
Argon kon terugkijken op een
uitstekende wedstrijd. Het duel leek
uit te draaien op verlenging, maar
vlak voor tijd slaagde Almere er
toch nog in om de ban te breken.
Ribeiro maakte in de slotminuut
0-1. Door een eigen doelpunt van
Filippo werd het zelfs nog 0-2.

DE GROENE VENEN 		
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Ladies Night bij Karwei trok veel bekijks
De jaarlijkse Ladies Night bij
Karwei trok vorige week vrijdag
weer veel bekijks. Veel dames
(maar gelukkig ook veel mannen)
kwamen af op het gevarieerde
activiteitenprogramma dat door
Joyce Meijer en Inge Dalmeijer
van Karwei Mijdrecht was opgezet, en waar tal van Rondeveense
ondernemers aan bijdroegen. Zo
was er een modeshow door Wouda
Fashion, sportdemonstraties door
Beuving Sport en stands van De
Loods, Bassetti Bijoux, Hizi Hair,
Real You Beauty Salon, Grieks
Specialiteitenrestaurant Corfu. Er
waren diverse workshops, een loterij met fantastische prijzen en voor
elke vrouwelijke klant een gratis

foto's rob isaacs

Workshop spiegel decoreren

Real You Beauty Salon

Grieks restaurant Corfu

Dweilweer krijgt negende dweildag niet stuk

De jury van de Mijdrechtse dweildag had het er maar druk mee,
want de kwaliteit van de orkesten
lag erg hoog. Dat de sfeer in het
centrum van Mijdrecht goed was bij
de muzikanten en het in grote getale toegestroomde publiek, bleek
wel toen het weer zo rond half vier
omsloeg en het echt dweilweer

Bingo op
zaterdagavond
Morgen, zaterdag 24 september,
kan men weer gezellig komen
bingospelen. De avond begint om
20.00uur en de zaal is open vanaf
ca. 19.00uur. Er worden weer 10
ronden gespeeld met vele mooie
prijzen. De entree en het eerste
kopje koffie zijn gratis. De organisatie rekent op een grote opkomst!
Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek

Dinsdagmiddag 13 september hebben ruim 250 gasten genoten van
de Zonnebloem theatershow Circus
Monetti. De Zonnebloem regio
Rond om de Venen ontving de gasten uit Mijdrecht, Wilnis/De Hoef,
Vinkeveen/Waverveen en Abcoude/
Baambrugge in De Meijert in Mijdrecht. Hierin spelen Mariska van
Kolck, Harry Slinger, Heddy Lester,
Jacqueline Aronson en Pauline du
Bois de familieleden van een klein,
rondreizend familiecircus, dat na
het overlijden van de circusdirecteur van de ene bizarre onthullende
verrassing in de andere valt. Naast
het schitterende acteerwerk werden
ook hele mooie liedjes vertolkt zoals “De clown”, “De fles”, “Send in
a clown” en “daar moet je mijn zus-

ter zien”. Stuk voor stuk allemaal
liedjes waarvan de Zonnebloem
gasten hebben genoten.

Alzheimercafe zet mensen in beweging
Afgelopen donderdag verzamelden zich een flink aantal mensen in de
Koepelzaal van Nieuw Avondlicht in Mijdrecht. In het kader van Wereld
Alzheimerdag werd er informatie versterkt over de ziekte die vele ouderen
treft of nog gaat treffen. In 2040 verwacht men een toename van het aantal patiënten in Nederland tot een kwart miljoen. Burgemeester Marianne
Burgman voegde met een aantal leerlingen van het VLC de daad bij het
woord. Gezamenlijk plantten zij 500 narcisssenbollen. De narcis bevat een
stofje dat als medicijn gebruikt kan worden om in sommige gevallen de
ziekte te kunnen vertragen. Ook zorgt de felle kleur van de uiteindelijke
bloem voor een zonnige kijk op het leven. De middag werd verder opgeluisterd door een optreden van “Jan met de Hamer”, een vocalist en een
Country Line Dans groep. Op 12 oktober aanstaande is de volgende bijeenkomst die in het teken zal staan van de vraag “Wat is dementie?” Inlichtingen of aanmelding voor deelname aan deze avond kan via tel. 0297- 230
280, Steunpunt Mantelzorg, Stichting de Baat.

werd. De orkesten speelden gewoon
door en het publiek bleef gezellig
naar de muziek luisteren en kijken.
Even na vijf uur was er een samenspel van alle orkesten tezamen;
het werd een orkest van wel 200
muzikanten. Gelijk daarna was de
prijsuitreiking.
In de wedstrijdklasse waren de winnaars de Útlopers uit Sneek, voor
de leutklasse Muziekenzo uit Almere en tenslotte ging de Aggemarvanhuisaf Band uit Boxtel er met de
Co Outshoorn wisselbokaal van door
voor de meest opmerkelijke act.
De organisatie bestaande uit
Muziekvereniging VIOS in samenwerking met de Stichting Koopcentrum Mijdrecht kan terug kijken op
een zeer geslaagd evenement. Zij
kunnen aan de slag voor de tiende
editie op 15 maart 2012.
Wilt u nog even nagenieten?
Kijk dan op

www.mijdrechtsedweildag.nl

Kort nieuws
Amstelhoek

goodiebag. Ook de komende weken
is er nog van alles te doen bij
Karwei: zoals een woonmarkt op
1 oktober: met Flexa kleuradvies,
kramen van boekhandel Mondria
(interieurboeken) en Vida Makelaars, gratis pannenkoeken en voor
kinderen een kleurwedstrijd. Op
8 oktober staat er een Ontmoet &
Begroet met Efteling-figuren op de
kalender. Karwei Mijdrecht is er
trots op één van de vier vestigingen in het land te zijn, waar dit
evenement plaatsvindt. Hou voor
meer informatie deze krant in de
gaten!

Wouda Fashion

Zaterdag jl. werd voor de 9e keer
de Mijdrechtse Dweildag georganiseerd in het centrum van Mijdrecht.
En er moest er nu en dan ook echt
gedweild worden, want de kraan
boven stond af en toe flink open. Al
vroeg verschenen tien vrolijk gekleurde orkesten op het Raadhuisplein. En binnen de kortste keren
was het één muzikaal feest.
Om half twaalf startte het Defilé op
het Raadhuisplein, waarna optredens door het Mijdrechtse centrum
plaats vonden. De dweilorkesten
voerden allerlei grappige acts op en
het publiek werd muzikaal uitgedaagd.

Genieten bij Zonnebloem Theatershow
Circus Monetti

Vinkeveen/Waverveen

Ruim 5000 euro
voor KWF
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Vinkeveen en Waverveen heeft € 5356,01 opgebracht.
Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op
giro 26000 ten name van KWF
Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor
minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven.
De strijd tegen kanker is nog niet
gestreden. Ondanks de goede
resultaten is nog een lange weg
te gaan, want helaas overlijden
er nog jaarlijks 42.000 mensen
aan kanker. Wetenschappelijk
onderzoek blijft daarbij nog steeds
heel hard nodig. De KWF-afdeling
Vinkeveen en Waverveen dankt
daarom iedereen voor zijn of haar
bijdrage aan deze collecte.

Wilnis

Collecte Prinses
Beatrixfonds
De collecte voor het Prinses
Beatrixfonds, ter bestrijding van
spierziekten, die gehouden werd
van 12 t/m 17 september j.l. heeft
in Wilnis € 2.960,50 opgebracht.
Het comité Wilnis dankt alle
gevers hartelijk.

Waverveen

Autocross verschuift
naar 8 oktober

Super meiden

Marianne Verschoor is een van de
vele wandelaars van de 60K Walk
van A Sister's Hope die op 8 en 9
oktober a.s. wordt
gehouden om geld
in te zamelen voor
onderzoek naar borstkanker. Mara en Nina,
twee vriendinnen van
Marianne's dochter
Dionne, hebben kaarten gemaakt en met
scoubiedoe touwtjes

sleutelhangers gemaakt. Zij zijn die
bij buren, kennissen, vrienden en
bekenden gaan verkopen. Afgelopen
week kwamen zij hun spaarpot legen, en de opbrengst
was maar liefst
85,87 euro!
Marianne vond het
zo ontzettend lief en
goed van deze meiden, dat zij hen een
plaatsje in onze krant
gunt. En wie kan dat
nou weigeren?

De cross van Waverveen die
gepland stond voor morgen, wordt
verschoven naar 8 oktober a.s.
Door het slechte weer (regen
maar ook lage temperaturen)
van de laatste tijd is de maïs die
gezaaid is nog niet geschikt om
te oogsten. Het gewas is nog niet
rijp. Daarnaast is het land ook
nog eens te drassig om met de
oogstmachines het gewas er vanaf
te halen. De organisatie hoopt dan
ook op droog weer de komende
twee weken om op 8 oktober toch
te kunnen rijden.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Herenweg 110 A, Wilnis
Op een zaterdagochtend heb ik afgesproken met de bewoners van de Herenweg
110A in Wilnis. Alle gezinsleden zijn vroeg uit bed getrommeld voor de rondleiding door deze half-vrijstaande woning, zodat we alle kamers kunnen bekijken.
De eerste indruk van de woning is een goede. De woning ziet er van buiten netjes
uit en de voortuin is tiptop in orde. Er is parkeerruimte voor twee auto’s, maar
ook langs de weg is er plaats genoeg om te parkeren. Ik bel snel aan om de rest
van de woning te kunnen bekijken.
We beginnen de rondleiding op de
zolderkamer. Dit is een grote kamer
met veel lichtinval door de twee
tuimelramen. Langs de kanten zijn
schuifkasten gemaakt, die je als
bergruimte kunt gebruiken. Eén
kast is als kledingkast ingericht, erg
handig, want nu hoef je hier geen
aparte kast voor neer te zetten.
Op naar de eerste verdieping waar
drie slaapkamers en de badkamer
te vinden zijn.
Er zijn twee grote slaapkamers en
een wat kleinere, die wel over heel
veel bergruimte beschikt.
In de badkamer zit een bad, douche,
wastafel en een tweede toilet. Ook
hier is veel lichtinval door het grote
dakraam. Erg fijn om een raam in
je badkamer te hebben, vind ik.
We dalen af naar de begane grond,
waar we in de hal terechtkomen
en waar de meterkast en het toilet
geplaatst zijn. De woonkamer is
enorm ruim en heeft grote ramen
aan de voor-, zij- en achterkant.
Er is een sfeervolle open haard die
de kamer heerlijk kan verwarmen,
en er ligt hier vloerverwarming,
net als in de hal, het toilet en de

Facts & Figures
Herenweg 110 A, Wilnis
Vraagprijs € 399.000,- v.o.n.
Perceel oppervlakte 294 m2
Inhoud 380 m3
6 kamers (4 slaapkamers)
Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl

www.korvermakelaars.nl

badkamer.
De aangrenzende halfopen keuken
bevindt zich aan de achterzijde van
de woning en is van alle benodigde
gemakken voorzien. Vanuit de keuken lopen we naar de garage. Die is
nu in gebruik als showroom, maar
kan zo worden ingericht als kantoor,
praktijkruimte of als slaapkamer.
Er is een aparte ingang aan de
voorzijde en er is een keukenblok
geplaatst. Ook staat hier een sauna,
wat natuurlijk heerlijk is zo in je
eigen huis! Uiteraard kan de garage
ook gewoon weer als garage in
gebruik genomen worden.
Tot slot komen we in de zonnige achtertuin terecht die rustig
gelegen is. De tuin is goed onderhouden en er staat hier nog een
grote houten berging om fietsen en
tuinmeubelen in op te slaan.
Deze bijzonder ruime en keurig
onderhouden woning is centraal
gelegen in Wilnis. De supermarkt en
de gezellige dorpsstraat zijn met de
fiets in enkele minuten te bereiken.
Ook zit je zo in het centrum van
Mijdrecht. Kortom, geen enkele
reden om deze woning over te slaan
tijdens de NVM Open Huizen Route
op zaterdag 1 oktober. Tussen 11:00
en 15:00 uur bent u in deze woning
van harte welkom om de ruimte en
de mogelijkheden met eigen ogen
te bekijken.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Zwembad
Basisschool
Sportvoorzieningen

0,7
5,5
0,6
0,7
1,5

DE WEEK IN BEELD
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Vorige week vrijdag is een vrouw geschept op haar fiets ter hoogte van de N212,
Ing. Enschedeweg in Wilnis. Een automobilist reed over de Pastoor Kannelaan
richting de N212, toen de fietsster vermoedelijk de auto over het hoofd heeft
gezien. De vrouw kwam met haar hoofd op de motorkap van de auto terecht
en viel vervolgens op de grond. Zij werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis
gebracht.					
foto peter bakker
Het team van Van Rijn Racing nam het afgelopen weekend in België deel aan een race voor
het kampioenschap, die ook mee telde voor het Duitse Kampioenschap. Daardoor werden de
manches op 18 september jl. ook samen met Duitse collega’s verreden. Een prima meting voor
team en rijder om te zien wat de auto presteert onder droge omstandigheden. En eindelijk
viel dit weekend alles op zijn plek. Met een heatoverwinning, directe plaatsing in de B-finale
en een negende plaats in het algemeen klassement, mocht het team tevreden zijn. Op 9
oktober wordt het het rallycrossseizoen afgesloten op het Duivelsbergcircuit in België. Deze
laatste wedstrijd telt ook nog mee voor het Nederlands Kampioenschap.

Bij een aanrijding tussen een tractor en een auto raakte dinsdagmiddag jl. een
inzittende van de auto gewond. Een 38-jarige man uit Amstelveen reed met
een tractor met aanhangwagen over de Mijdrechtse Zuwe. Voor hem reed een
48-jarige automobilist uit Vinkeveen. In die auto zat tevens een 69-jarige vrouw
uit Vinkeveen. De Vinkevener stopte toen het verkeerslicht op oranje sprong. De
Amstelvener verwachtte echter dat de automobilist door zou rijden. Daardoor
kon hij zijn tractor niet meer tijdig tot stilstand brengen. Hij week nog wel uit,
waardoor hij tegen de linkerachterzijde van de auto botste. De 69-jarige Vinkeveense raakte daarbij gewond. Zij werd met een hoofdwond en een bult op haar
hoofd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling mocht zij
het ziekenhuis verlaten.				
foto peter bakker

Ter hoogte van Waverveen is een politiewagen op een tegenligger
gebotst. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag jl. op de provinciale
weg N201. In de politiewagen zaten twee agenten; de tegenligger zat
alleen in zijn auto. Een ooggetuige meldde dat er een politieagent is
afgevoerd naar het ziekenhuis. De toedracht is nog niet bekend. De
politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Tijdens het
onderzoek was de afslag richting Waverveen afgesloten.		
					
foto thijs van uden

Dinsdagmiddag jl. is in Waverveen een overval gepleegd op een boerderij aan de
Cliffordweg. De overvaller was door de tuin van de woning geslopen en drong de
boerderij binnen. Hij had de beide bewoners, een vrouw van 61 jaar en een man
van 71 jaar, bedreigd, geslagen en eiste geld. Meerdere buurtbewoners kwamen
op het hulpgeroep af. De verdachte probeerde vervolgens in de auto van de
slachtoffers te vluchten, maar kreeg het voertuig niet gestart. De verdachte
ging er daarop te voet vandoor, achtervolgd door meerdere buurtbewoners. De
verdachte sprong aan de Hoofdweg in een brede sloot. Mede dankzij de inzet
van de buurtbewoners konden agenten hem daar aanhouden. De verdachte, een
27-jarige Pool, werd overgebracht naar het politiebureau. Daar is hij voor nader
onderzoek ingesloten en in verzekering gesteld. De bewoner was bij de woningoverval lichtgewond aan zijn hoofd geraakt. Hij werd ter plaatse behandeld door
ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.
Beide bewoners deden aangifte. Aan getuigen van de woningoverval en aan
mensen die de verdachte daarvoor op of in de omgeving van de Cliffordweg
hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district
Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op
telefoonnummer 0800-7000.				
foto peter bakker
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Familieberichten

DE GROENE VENEN 		

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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Voor vrouwen met kanker op maandag 10 oktober 2011

Workshop Huidverzorging,
Make-up en Kleuradvies
Dat je kanker hebt, is op zich al vreselijk. Dan zou je willen dat anderen dat niet aan je
kunnen zien. Maar de ziekte en de kuren kunnen je huid opvallend veranderen: een andere teint of vlekken in je huid. Als het je dan toch zou lukken om er goed verzorgd uit te
zien, geeft je dat een goed gevoel!
Dát doel heeft deze workshop: leren jezelf
zo op te maken, als jij jezelf wilt zien en wilt
laten zien. Op maandag 10 oktober 2011 van
9.30 uur tot 12.00 uur geven drie deskundige vrouwen deze workshop in Inloophuis ’t
Anker in Mijdrecht. Karin van Hartevelt en
Dorethé Zwemer zijn professionele schoonheidsspecialisten, die ervaring hebben in het
geven van een soortgelijke workshop in grote
ziekenhuizen. Jolanda Bras is kleurenadviseuse. Zij helpt je zoeken welke kleuren het
beste passen bij je natuurlijke teint en kleur
van ogen en haar.
De kosten van deze workshop, vijf euro, zijn
beperkt gehouden, dankzij de ruime sponsoring. Aanmelden (tot 28 september a.s.) kan
met een e-mail naar
info@inloophuishetanker.nl, of telefonisch

bij coördinator Bert Schaap, 0297-565172.
Voorrang krijgen degenen die niet eerder al
hebben deelgenomen aan deze workshop. Je
vindt ’t Anker aan de Hoofdweg 85A, 3641
PR in Mijdrecht, in het gebouw van sv Argon.

Sportief en gezellig wandelen bij
Spel en Sport De Ronde Venen
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Sportief wandelen is bedoeld voor mannen en
vrouwen die wandelen leuk vinden en lekker
buiten wat aan hun conditie willen werken.
Sportief wandelen is meer dan een stukje
wandelen; het is een wandeltraining. De
training is rondom sporthal de Willsstee, het
Speelwoud, de Spoordijk enz., waar we oefeningen doen om de spieren sterker te maken
en de looptechniek en conditie te verbeteren.
U loopt in een gezellige groep onder leiding
van een gediplomeerde docent. Er wordt
iedere maandag getraind en om 10.00 uur
vertrokken vanaf de ingang van de Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Rond 11.00
uur is men weer terug.
Voor meer info: www.spelensportdrv.nl
of tel. 06 21918353.

Sta Sterk-trainer blij met nieuwe collega's
Brahim weg bij BACKSTAGE..... WAT NU?

We zullen je missen, veel succes in de
toekomst! We komen je opzoeken!!!
Dikke zoenen P&M

Dagtocht De Weistaar bij de Paraplu
De zomer loopt op z'n einde, het najaar
begint binnenkort, dus de hoogste tijd om
nog eens een gezellig uitstapje te maken.
De Stichting Paraplu stelt u daartoe ruimschoots in de gelegenheid met een altijd
weet gezellige en aangename dagtocht.
Op donderdag 13 oktober organiseert de
Stichting Paraplu een gezellig edagtocht.
Er wordt om 8.45 uur vertrokken vanaf de
parkeerplaats bij de “Willistee” in Wilnis, via
een mooie route binnendoor naar Maarsbergen met als eindbestemming "De Weistaar".
Gelegen in midden Nederland, vindt men
Kaasmuseum en Partyboerderij De Weistaar,

gelegen op een markante plek tussen de
Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei.
Na informatie wordt over kaas maken en
uiteraard ook proeven, worden aansluitend
het Museum en de Landwinkel bezocht.
's Middags kan een partijtje Boerengolf worden gespeeld. Deelname aan deze prachtige
dagtocht kost € 43,00.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Ook kan men online
reserveren.

Afgelopen zaterdag 17
september ontvingen
acht trainers hun diploma
'Trainer Omgaan met
Pesten' van docent
Mirelle Valentijn uit Wilnis. Mirelle is blij dat er
nu ook in andere regio’s
in het land trainers klaar
staan om beroepskrachten, ouders en kinderen
te helpen bij het omgaan
met pesten. De trainers
van de stichting Omgaan
met Pesten zetten zich al
jaren in om het pestprobleem uit de wereld te
helpen. Zij bieden training en ondersteuning
en worden ingeschakeld voor workshops.
Binnen de sta sterk training krijgen deelnemers in tien lessen praktische handvatten om
hun gedrag te veranderen. Geen lange uitleg,
maar kort en krachtig en vooral veel spellen
en oefening. De afwisselende huiswerkopdrachten zorgen ervoor dat het geleerde
beter beklijft. De resultaten zijn verbluffend:
na tien lessen zitten de kinderen beter in hun
vel; weten ze wat ze kunnen zeggen en doen

als anderen onaardig tegen hen doen; en passen ze die kennis in steeds meer situaties toe.
Het pesten stopt of wordt sterk verminderd.
Voor meer informatie over de trainingen kan
men contact opnemen met Mirelle Valentijn
0297 – 27 46 05 praktijkvoorlevensgeluk@
kpnplanet.nl. Ook vind je informatie over pesten en deze training op www.stichtingdebaat.nl,
www.omgaanmetpesten.nl en

www.praktijkvoorlevensgeluk.nl.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week Nederpopicoon Rob de Nijs die dit seizoen
zijn vijftig jarig platenjubileum viert met de concerttour ‘Een halve eeuw zanger’. Recent verscheen zijn
laatste cd, getiteld ‘Eindelijk Vrij’. Net voor het interview werd bekend dat De Nijs voor deze cd in de publieks- en jurysector genomineerd is voor een Edison nominatie. Rob de Nijs: “Ik ben vrolijk gestemd. Voor
mij is dit een onverwachte verrassing.”

Nederpopicoon Rob de Nijs

‘Ik ben geen man die zijn
repertoire aan het herkauwen is’
Volgens mij heb je een grote kans om
te winnen, de reacties op het uitkomen
van je laatste plaat ‘Eindelijk Vrij’
waren lovend. Ook van de pers.
“Ja, dat klopt. Ik ben gewend dat in
de laatste decennia de wat serieuzere pers niet echt met mijn platen
bezig was, dat was ineens wel zo.
Deze intuïtieve keuze om dit album
te maken is toch een goede geweest. De huidige aandacht van de
muziekwereld is gericht op country
en blues, wij vonden dat het nieuwe
album deze kant moest opgaan.
Daniel Lohues (producer van de cd,
red.) en ik vonden dat het een simpel album moest worden, waarbij

de persoonlijke interpretatie van de
stukken centraal stond.”

de setlist voor deze concertreeks te
maken?

In een interview met het AD zei je:
‘Ik kies muzikaal wat ik wil’. Was dit
ook de basis voor het maken van deze
plaat?

“Dat wordt steeds moeilijker, maar
de basis is de nieuwe cd. Het is
absoluut niet zo dat het publiek
gaat kijken naar een oude man die
zijn repertoire aan het herkauwen
is. Het is een heel dynamisch en
energiek concert, ik voel me beter
dan ooit. Ondanks het feit dat ik
ouder ben heb ik veel meer de kans
om mijn hele materiaal ook dat te
geven wat het nodig heeft. ”

“Zeker. Deze eigen keuzes heb ik
eerder gemaakt. Ik hoef niet net
te doen of ik mijn hele leven lang
ben gedicteerd door anderen. Dat is
namelijk niet zo, vanaf een bepaald
moment ben ik wel degelijk bezig
met de eigen lijn van mijn carrière.”

Hoe leuk was het om in het Rob de
Nijs geschiedenisboek te bladeren en

Op 23 juni 1962 won je de talentenshow
Tuk op Talent, volgend jaar 50 jaar
geleden.

“Dat is het begin van –wat mij
betreft– eigenlijk de rest van mijn
leven. We gaan daar zeker iets
speciaals mee doen.”

Op de cd ‘Eindelijk Vrij’ staat ‘Nog
steeds geen Rock ‘n’ Roll’, een nummer
met een knipoog.
“Een hele vette knipoog, ironie,
humor en zelfreflectie. Het is na al
die tijd eigenlijk een dikke vinger
(lacht). Het nummer wordt erg
gewaardeerd.”

Concert Regiokoor De Ronde Venen

Lezing Turfwinning bij het Cursusproject

Het Regiokoor De Ronde Venen start het zangseizoen 2011-2012 met een
concert op zondagmiddag 6 november te Mijdrecht in Kerkelijk Centrum
De Rank aan de Prins Bernhardlaan 2. Het programma voor die middag is
met zorg samengesteld door dirigent Gert Hans.
Uitgevoerd worden: Deutsche Messe van Schubert, Vier Liederen van
Brahms en enkele toppers uit bekende musicals, zoals Edelweiss uit de
musical The Sound of Music, Sunrise, sunset uit de musical Fiddler on the
Roof. Een en ander zal worden afgewisseld met instrumentale nummers.

Na de laatste IJstijd, zo’n 10.000 jaar
geleden, steeg het water en er ontstond een rijke flora. De afgestorven
plantenresten vormden de basis voor
het ontstaan van een veenpakket. Bovendien ontdekte men, dat gedroogd
veen kon branden en zo ontstond een
hele industrie, wat de motor voor
de Gouden Eeuw zou worden. Dit
proces, om op grote schaal turf te
maken, werd ondersteund door vele
gereedschappen die door de lokale
smid werden vervaardigd. Daar het
grootste deel van het veenpakket
onder water lag, ontstonden er door
het baggeren grote plassen water.
Lezing op: 4 oktober, 20.00 - 22.00
uur, in Museum De Ronde Venen,
Herenweg 240 Vinkeveen, kosten 5
euro.

Het Regiokoor heeft in het recente
verleden haar sporen reeds verdiend met uitvoeringen van o.a. de
Messiah van Händel, het Requiem
en de Krönungsmesse van Mozart
en delen van Bach, Zelenka, Vivaldi
en Rheinberger. Het koor bestaat
op dit moment uit 48 zangeressen
en zangers en er wordt intensief geoefend om er op 6 november weer
een fraai concert van te maken!
Vanaf heden zijn toegangskaarten
voor dit concert weer te verkrijgen
via de leden van het koor.
Vooruitblik:
Op zondagmiddag 11 december
2011 voert het Regiokoor een
kerstprogramma uit in de Urbanuskerk te Nes a/d/Amstel.

Dit programma met Christmas
Carols is deels met pianobegeleiding door de bekende pianiste Irina
Parfenova en deels a capella, onder
leiding van onze dirigent Gert Hans.
Last but not least:
Samen met het koor Jubilate Deo
uit Alphen a/d Rijn voert het Regiokoor op 10 en 11 maart 2012 (1x
te Alphen en 1x te Mijdrecht)
met het Nationaal Symphonisch Kamerorkest en vier solisten een groot
koorwerk uit, namelijk de Mis in C
nr 9, bekend als de Paukenmesse
van Joseph Haydn. Tevens nog
enkele kleinere stukken van Haydn
en Mozart. Het geheel zoals steeds
onder de leiding van onze dirigent
Gert Hans.

Film over behoud veenweidegebied Kockengen
Op donderdagavond 29 september wordt bij Videoclub De Ronde Venen de
film vertoond die gemaakt is in opdracht van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen in het Sociaal Cultureel Centrum ‘de Boei’ Kerklaan
32 in Vinkeveen. De avond begint om 20:00 uur in zaal Zuiderwaard.
Nu de film klaar is zijn de stichting en Videoclub DRV daar erg blij over. We
zijn het eens dat de film staat voor de toekomst van het veenweidegebied. En
dan natuurlijk organisatie van de opnamen in Kockengen, in Utrecht en in de
lucht met Peter Bakker en met de boot van Natuurmonumenten bij de Meije.
Zoals altijd oplossingen vinden voor technische problemen en vooral er voor
zorgen dat je de beelden en geluid krijgt die je wil hebben.
Op deze donderdagavond kunt u het resultaat zien van deze film, waarvan de
voorbereidingen al in december 2010 zijn gestart.

Inschrijven kan via de Rabobank of
via internet op www.cursusproject.nl
Wie meer wil weten over inschrijven,
cursustijden en betalen, kan bellen
naar tel. 0297 261849 / 0297 285570,
of mailen: auwert@casema.nl

René van Beeck en Jenn Jade in De Boei
Zangeres Jenn Jade is vrijdag 30 september in De Boei in Vinkeveen de
speciale gast van René van Beeck tijdens de eerste voorstelling van Stichting Cultura De Ronde Venen in het seizoen 2011-2012. De veelzijdige
Amerikaanse jazz-zangeres beleeft die avond haar Nederlandse première.
Van Beeck zorgt hiermee opnieuw voor een verrassing.
Jennifer Jade Ledesna is geboren in New York City en is naast zangeres ook
actrice en danseres. Ze vervulde diverse rollen in musicals, waaronder die
van Dorothy in de musical The Wiz en Maria in West Side Story. Ze treedt
regelmatig op in de Franse club Aux Trois Mailletz, in het hart van haar huidige woonplaats Parijs en ze verzorgt met haar groep The Jazz Immigrants,
naast haar eigen concerten, tal van optredens in zowel Amerika als Europa.
Jenn Jade en René van Beeck worden bijgestaan door Erik van der Luijt op
piano en Chris Strik op drums.
Het concert in De Boei begint vrijdag 30 september om 20.30 uur. Kaarten
kosten 11 euro. Kaarten reserveren via www.cultura-drv.nl of in de voorverkoop bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht; bij Drogisterij De Bree en bij De
Boei in Vinkeveen.
Aan de zaal kunt u eventueel ook een half uur voor aanvang nog kaarten
kopen. Maar een waarschuwing is op z’n plaats: de Cultura-concerten
van René van Beeck & Friends zijn doorgaans snel uitverkocht!

Wat zijn je verdere plannen?
“Ik ben gevraagd om in de nieuwe
Kabouter Plop film de rol van De
Kolonel te spelen. Dat vond ik tè leuk
om te laten lopen, vorige week ben ik
begonnen met de draaidagen.”

Rob de Nijs is op 7 oktober te zien in
Schouwburg Amstelveen.
www.robdenijs.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

Nieuws vindt u ook bij http://cursusproject.hyves.nl of volg ons op
Twitter; @Cursusproject
Bij de Rabobank, VVV, steunpunten
en bibliotheken is het programma ook
te bekijken.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Jurrian Hartwigsen beschildert miniaturen van wargames

“Je moet er veel geduld voor hebben”
Jurrian Hartwigsen was 14 jaar toen hij voor het eerst met de miniaturen uit wargames in aanraking kwam.
Een vriend had in een gameshop een startersset van de Lord of the Rings miniature game gekocht en vroeg
of het ook wat voor Jurrian was. Samen met zijn vader ging Jurrian aan de slag. Vader Michael had al wat
ervaring met bootminiaturen en schilderde net iets beter dan zijn zoon. Jurrian: “Mijn vader was zelfs bang
dat ik uit teleurstelling ermee zou stoppen.” Maar waar zijn vriend en vader al snel afhaakten, ging Jurrian
gepassioneerd verder. Inmiddels is de Mijdrechtse Jurrian 20 jaar en nog steeds heeft hij graag de kwast en
miniaturen in handen. Jurrian: “Met geduld en oog voor detail kom je in deze hobby heel ver.”
Tijdrovend
Hoewel de miniaturen eigenlijk
voor bordspellen bedoeld zijn, speelt
Jurrian er niet mee. Jurrian: “Elk
wezen heeft een eigen karakter en
vechtwapens. Daarnaast zijn er ook
vehicles (voertuigen) en kun je zelf
de vechtterreinen maken. Er is een
duidelijke rangorde. Zo zijn de plastic
varianten minder waard en dus ook
goedkoper. Beter zijn de metalen
figuren en nog waardevoller zijn de
miniaturen van kunsthars (resin). Dat
laatste is ook het beste materiaal
voor het schilderen. Deze miniaturen zijn het duurst, maar bevatten
ook meer details. In het begin heb
ik ook wel eens met de miniaturen
gespeeld, maar dat doe ik nu al jaren
niet meer. Ik vind het bewerken en
beschilderen van de miniaturen veel
leuker. Hoewel ze vaak slechts een
paar centimeter groot zijn, kost het
bewerken veel tijd. Voor elk figuur is
er een voorbeeld zoals deze ‘bedoeld
was’, maar meestal kies ik zelf de
kleuren en heb ik mijn eigen inbreng.
De meeste miniaturen vragen zo’n
15 uur. Mijn record is 40 uur. Dat
was de tijd die ik nodig had om een
fantasyvoertuig te beschilderen. Door
de ervaring word je steeds beter en
sneller. Toch moet je altijd geduld

houden, want het blijft gedetailleerd
werk. Vooral vrouwen blijken hier erg
goed in te zijn, want het is zeker niet
alleen een hobby onder jongens en
mannen. En 40 uur lijkt lang, maar er
zijn ook mensen die wel 300 uur aan
één miniatuur besteden. Die zijn dan
meestal wel ontzettend goed gelukt.”
Technieken
Voordat je kunt gaan schilderen
moeten er eerst nog een paar
handelingen verricht worden. Zo
heeft elk figuur een base, oftewel
een ondergrond of standaard. Vaak
zit deze in het pakket en hoef je deze
alleen te beschilderen en bewerken,
maar soms maakt Jurrian deze
base ook zelf. Daarnaast moeten de
figuren nog in elkaar gezet worden
en moeten alle naden (moldlines)
weggewerkt worden. De duur van het
beschilderen van een miniatuur is afhankelijk van de snelheid van de hobbyist, maar ook van de technieken die
hij of zijn gebruikt. Er bestaan talloze
schildertechnieken. Jurrian licht er
een paar toe: “Wanneer je maar
één kleur gebruikt, noem je dit de
basecoat. Ook kun je in verschillende
lagen schilderen (layering). Dan begin je bijvoorbeeld met een donkere
kleur en breng je daar overheen een

steeds lichtere kleur aan. Als je dit
met veel verschillende kleuren doet,
krijg je diepte. Sommigen gebruiken
hierbij wel 50 verschillende kleurlaagjes, anderen maar vier. Hoe meer
kleuren je gebruikt, hoe mooier en
realistischer het wordt. Wanneer
men veel lagen gebruikt, kiezen ze
vaak voor de techniek feathering.
Hierbij smeer je de verf uit tot hele
dunne laagjes, zodat ze transparant
zijn. Daardoor kun je veel lagen over
elkaar heen doen, zonder dat het
een hele dikke verflaag wordt. Zelf
ben ik erg van het mengen. Dit heet
officieel ‘blenden’. Hierbij gebruik ik
twee kleuren. Door deze te mengen
komen deze geleidelijk naar elkaar
toe. Deze techniek gebruik ik vaak
bij het beschilderen van de mantels
van de krijgers. Wanneer je door de
beschildering niet meer ziet hoe je
het figuur in elkaar gezet hebt en
de kijker dus niet ziet waar het ene
onderdeel ophoudt en het volgende
begint, dan heb je het goed gedaan.”
Fora
Voor zijn hobby bezoekt Jurrian onder de naam A Luna, de eerste maan,
verschillende fora op internet. Twee
daarvan zijn internationaal, één is
Nederlands. Jurrian: “Het Nederland-

4.0, een theaterconcert over leven, liefde en lust
Heeft u zondagmiddag 2 oktober a.s. zin in een kleinkunstvoorstelling pur
sang, dan is de voorstelling 4.0 een echte aanrader.‘Vier punt Nul’ is een
theaterconcert van vier zangers met uiteenlopende achtergronden (klassiek, kleinkunst, musical, jazz). De liedjes, bekend en onbekend, komen
overal vandaan, maar vooral uit het theater, waar een tekst vaak meer
behelst dan hou en trouw.
Wat is echt belangrijk in het leven?
Liefde, zullen de meeste mensen zeggen. Waarom zijn we in het dagelijks
leven dan meer bezig met onze
lusten? In deze geheel zelf bedachte
en vormgegeven productie begeeft de
Mijdrechtse Adriana Kegley (samen
met Carlijn Stolten, Jeroen de Beer
en Peter Duvekot) zich op het spanningsveld tussen liefde en lust. Kegley,
De Beer, Duvekot en Stolten vertellen verhalen. Verhalen die troosten,
kracht geven, laten lachen. Soms
vierstemmig, soms in duet, soms solo.
De voertaal is Nederlands, ieder
woord is te verstaan.
Zowel in Amsterdam als in Utrecht
waar de voorstelling dit voorjaar
meerdere keren werd gebracht,
waren de reacties enthousiast:
“Gevoelige liedjes, humor, mooie
stemmen. Wat een enige show”; “Het
plezier spat er vanaf!!”
Op zondagmiddag 2 oktober vindt
de allerlaatste voorstelling van 4.0

plaats in het Fijnhouttheater in Amsterdam (Lootsstraat 39). Kijk voor
info over tijden en toegang op:

www.lifesastage.nl.
4.0 is een productie van Stichting
Life’s a stage, door Adriana Kegley
in 2008, samen met kompaan Peter
Duvekot, opgericht. Deze Mijdrechtse
stichting heeft als doel het bieden
van een basis voor het creëren van
podiumkunsten die gestoeld zijn op
theatrale vormgeving van levensthematiek, met als belangrijkste uitgangspunt de zelfherkenning van het
publiek in de vormgegeven thema’s.

Adriana Kegley
Adriana is een allround zangeres.
Ze heeft 13 jaar deel uitgemaakt
van Da Capo’s Popkoor. Ook zong ze
ruim acht jaar als leadzangeres bij
de Uithoornse coverband Mixed. Ze
volgde zangles bij o.a. Sonja van Lier
en nam deel aan een masterclass van
Mathilde Santing. Inmiddels heeft
ze de switch naar de jazzmuziek
gemaakt en treedt ze regelmatig
met haar vaste pianist, Maarten Tros,
op bij diners, recepties en andere
gelegenheden. Haar repertoire loopt
uiteen van rustige jazz ballads en
bluesnummers tot Braziliaanse
lounge- en jazzy popmuziek. Met
muziek die niet dominant aanwezig
is, maar op subtiele wijze de juiste
stemming oproept: herkenbare nummers die plezierig zijn om naar te
luisteren én om bij te tafelen. Naast
haar solo- en theateroptredens zingt
Kegley ook bij Vocal Group BANT in
Amsterdam.
Recentelijk is Adriana begonnen als
zangcoach. Ze wil graag haar jarenlange ervaring delen met anderen, en
adviseren bij de presentatie, dictie en
beleving van het lied en het zoeken
naar het juiste repertoire.

foto patrick hesse

se forum is vooral gezellig en bedoeld
om elkaar te helpen, andere fora zijn
nog wel eens erg prestatiegericht.
Daar zijn de leden erg kritisch. Op het
forum www.coolminiornot.com
bijvoorbeeld word je ook beoordeeld
in tekst en in een cijfer op een schaal
van 1 tot 10. In het begin is dit wel
eens confronterend, maar hoe beter
je wordt, hoe hogere cijfers je haalt.
Mijn hoogste cijfer is een 8.3 en
daar was ik dan ook erg blij mee.
Het hoogst behaalde cijfer is een
9.9, want er is altijd wel iemand met
kritiek. Op een ander forum ben ik
zelfs moderator (medebeheerder)
geworden. Hier heb ik dus meer
invloed. Hiervoor schrijf ik artikelen
om andere mensen te helpen en help
ik bij het organiseren van wedstrijden. Op de fora leer je steeds meer
mensen kennen. Vrienden met wie
ik regelmatig contact heb, maar ook
mensen die de miniaturen maken

in plaats van beschilderen. Zo heb
ik van één van hen een miniatuur
gekregen die hij zelf gemaakt heeft.
Hiervan zijn er wereldwijd maar 300
te vinden en ik heb nummer 1. Ook
heb ik via het forum twee miniaturen laten maken. Deze werden dus
speciaal voor mij gemaakt, aan de
hand van de door mij opgegeven
wensen. De beschildering kon ik dan
zelf doen. Dat was wel spannend,
want zulke handgemaakte miniaturen zijn niet goedkoop. Als je goed
kunt schilderen werkt dit waarde
vermeerderend, maar je kunt ze ook
verpesten. Soms wordt een setje
beschilderde miniaturen voor ruim
1.500 dollar verkocht. Zelf verkoop
ik ook af en toe wat, maar dat levert
geen duizenden euro’s op hoor. Wel
een leuk zakcentje voor een vakantie
of voor een investering in de hobby.
Trots: “En mijn vader? Die ben ik
inmiddels al lang gepasseerd.”

Quassima genomineerd voor Mooi Mens
Quassima Asafiati, oprichter en voorzitter van Stichting Multi Mondo,
is één van de 25 genomineerden die in de race is voor de titel Mooi
Mens 2011, een initiatief van zorgverzekeraar IZZ om alle zorgmedewerkers die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor anderen in het
zonnetje te staan. Sinds 2007 organiseert het bedrijf de Mooi Mens
Verkiezing, waarin op zoek wordt gegaan naar bijzondere zorgmedewerkers die een inspiratiebron zijn voor anderen.
Maar liefst 685 mensen zijn dit jaar
voorgedragen voor de titel Mooi
Mens 2011, die allen uitblinken in
de zorg voor anderen. De jury heeft
uit alle inzendingen de 25 meest bijzondere zorgmedewerkers geselecteerd. De Mijdrechtse Quassima is
één van hen. Al op haar achttiende
legde zij de basis voor stichting
Multi Mondo. Als doktersassistente
signaleerde ze dat veel vrouwen –
allochtoon en autochtoon – gezondheidsklachten hebben, doordat ze
te weinig bewegen. Ze organiseert
zwemlessen en fysiofitness. Hierdoor
behalen veel vrouwen hun zwemdiploma en durven ze over de drempel
van de sportschool te stappen.
Inmiddels werkt Quassima als assistente plastische chirurgie en steekt
al haar vrije tijd in Multi Mondo.
Naast de sportieve bijeenkomsten
organiseert ze ook praatavonden
voor vrouwen uit alle culturen.
Zelf is Quassima blij met de

foto patrick hesse

waardering voor haar inzet van de
afgelopen vier jaar. “Waar het mij
vooral om gaat, is dat vrouwen uit
alle culturen naast hun gezondheid
ook hun sociale contacten kunnen
verbeteren. Gewoon naar de sportschool gaan is niet voor iedereen zo
‘gewoon’.”
Op www.zorglive.nl/mooimens kan
men tot 4 november a.s. een stem
uitbrengen op de genomineerden.
Op 8 november vindt de feestelijke
verkiezingsavond plaats en maakt de
jury de vijf finalisten bekend. Daarna
bepaalt het publiek wie zich een jaar
lang Mooi Mens mag noemen.
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Kom naar de open dag zaterdag 1 oktober
van 11.00 tot 13.00 uur. Kreekrug 3 te Waverveen!
Kijk voor meer informatie op www.funda.nl of www.kreekrug.nl

buite n wonen in waverveen...

Een ontwikkeling van








ruime drie-onder-een-kapwoningen met riante achtertuin én dakterras op het zuiden
eindeloos uitzicht over de weilanden
heerlijk landelijk wonen en genieten van alle rust en ruimte
kleinschalige en kindvriendelijke woonwijk
woonoppervlakte circa 145 m 2
vraagprijs € 370.000 v.o.n.

Hofland 182a
3641 GK Mijdrecht
0297-285553
mijdrecht@kooplenstra.nl

www.tweed.nl 2949-11

...in kreekrug heb je nog ruimte!

TOT 15 NOVEMBER BIJ OPEL

HANDEL MET VOORKENNIS.
Nu 5 jaar 0% rente + 5 jaar gratis onderhoud.
Tot 15 november proteert Nederland van de Opel 5+5 deal. 5 jaar lang rijden zonder een cent rente te betalen en 5 jaar lang gratis onderhoud. De 5+5 deal
is de slimste deal voor iedereen die de komende 5 jaar precies wil weten wat hij maandelijks aan zijn auto kwijt is. Weinig, namelijk. Kom snel naar onze
showroom voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!

Hoofddorp

Aalsmeer

Amstelveen

Mijdrecht

Amsterdam

Sonderholm 164
Telefoon (023) 554 29 20
hoofddorp@vankouwen.nl

Oosteinderweg 110
Telefoon (0297) 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Vlielandstraat 1
Telefoon (020) 643 26 80
amstelveen@vankouwen.nl

Communicatieweg 26
Telefoon (0297) 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Transformatorweg 39
Telefoon (020) 581 62 00
amsterdam@vankouwen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,0 – 3,5; kms/liter: 9,1 – 28,6; CO2 gr/km 259 – 94.
De 5+5 actie loopt op nieuwe orders van 12 sept. t/m 15 nov. 2011 (uiterlijk 31 dec. 2011 kentekenregistratie) op alle Opel personenauto’s m.u.v. Astra GTC, Zara Tourer en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC
Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). GMAC behoudt het eigendom van de auto tot het krediet inclusief de rente is terugbetaald. De vermelde kredietsommen zijn voorbeelden; het maximaal te nancieren bedrag
bedraagt de adviesconsumentenprijs incl. BTW/BPM , excl. aeveringskosten, onder aftrek van minimaal15% aanbetaling contant of via inruil (korting wordt niet gezien als aanbetaling). Indien wenselijk zijn kortere looptijden mogelijk tijdens deze
actie periode tegen 0% debetrentevoet condities. Toetsing bij het BKR te Tiel. Vraag naar het informatieblad bij uw Opel dealer of bij de klantenservice van GMAC (076-5448932). GMAC en uw Opel dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of
het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke/bedrijf situatie. Uw Opel dealer bemiddelt voor GMAC op basis van een contractuele verplichting. Zie www.opel.nl voor de uitgebreide 5+5 actievoorwaarden.

KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN TOTAAL PRIJS KREDIET

MAANDLAST DEBETRENTEVOET

€ 5.000,€ 7.500,-

€ 83,34
€ 125,-

60
60

€ 5.000,€ 7.500,-

0,00%
0,00%
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Nieuw initiatief Rabobank en Van ’t Hul voor beginnende ondernemers

Starterskracht: leren van ‘oude rotten’
Starterskracht is de naam van
een reeks bijeenkomsten die
Rabobank Rijn en Veenstromen
uit Mijdrecht en Van ’t Hul Accountants uit Wilnis gaan houden
om startende ondernemers, onder
meer in De Ronde Venen, op weg
te helpen. De eerste bijeenkomst
is op maandagavond 10 oktober
bij Van Walraven in Mijdrecht.
door anja verbiest

Starterskracht is een nieuw initiatief
voor De Ronde Venen; niet eerder
werd een dergelijke bijeenkomst
voor beginnende ondernemers hier
gehouden. Het is de bedoeling dat de
komende tijd soortgelijke bijeenkomsten worden georganiseerd in
Woerden en Bodegraven.” De achterliggende gedachte van Starterskracht is dat startende ondernemers,
of degenen die plannen hebben voor
een eigen bedrijf, de gelegenheid
krijgen om te leren van ‘oude rotten’,
ervaren collega-ondernemers dus”,
legt Denny van der Vaart, adviseur
Bedrijven bij Rabobank Rijn en
Veenstromen, uit.
Gerd van ’t Hul (Van ’t Hul Accountants) zegt: “Mede door de economische crisis is de markt in beweging.
Er komen steeds meer zelfstandigen.
Steeds vaker zijn dat mensen die elders geen baan meer kunnen vinden
en daarom zelf aan de slag gaan.
Maar er zijn natuurlijk ook mensen
die altijd al een eigen bedrijf wilden
beginnen. Bij het starten van een
onderneming komt vaak veel meer
kijken dan je aanvankelijk denkt.
Iedereen heeft andere vragen, omdat ieders situatie uniek is. Het doel
van iedere startende ondernemer is
succesvol worden. Maar dan moet

Denny van der Vaart (links, Rabobank Rijn en Veenstromen) en Gerd van ’t Hul
(Van ’t Hul Accountants) bundelen hun krachten om beginnende ondernemers een
extra goede start te geven.				
foto patrick hesse
je niet op administratief gebied in
een van de vele mogelijke valkuilen
lopen.”
Denny van der Vaart beaamt :
“Maatwerk is erg belangrijk. Met
Starterskracht willen we daarvoor
een eerste aanzet geven, door iedere
startende ondernemer, maar ook zij
die nog maar net met plannen voor
een eigen zaak rondlopen, op een
informele wijze met ervaren ondernemers én met elkaar in contact te
brengen. En er tegelijkertijd voor
te zorgen dat iedereen de voor zijn
of haar eigen situatie belangrijke
vragen kan stellen en de juiste contactpersonen ontmoet.”
Op locatie
Mede daarom is ervoor gekozen
om de eerste Starterskracht-bijeenkomst ‘op locatie’ te houden, bij
een succesvolle ondernemer uit De
Ronde Venen. Op maandag 10 oktober komt men bij elkaar bij J. van
Walraven Holding BV, Industrieweg
5 in Mijdrecht.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur
met een inleiding van de zeer ervaren ondernemer Jan van Walraven,
algemeen directeur van de Walraven
Group, die onder meer tips uit eigen
praktijk zal geven. De Walraven
Group is voortgekomen uit Metaalwarenfabriek J. van Walraven BV,
een familiebedrijf dat in 1942 is opgericht. Het bedrijf is uitgegroeid tot
een vooraanstaand toeleverancier
van de installatiebranche, met eigen
productie- en verkoopvestigingen in
diverse landen en ca. zevenhonderd
medewerkers. Na de inleiding van
Jan van Walraven is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen
en wordt er een rondleiding door
het bedrijf gegeven. Na de pauze
staat, middels speeddate-sessies, het
netwerken centraal. “Met een goed
netwerk vergroot je als starter immers je kans van slagen,” aldus Gerd
van ‘t Hul.
Voor meer informatie of aanmelding: www.starterskracht.nl, www.
rv.rabobank.nl of www.vanthul.nl.

beestenboel

Zoiets noem je in de (dier)geneeskunde een vreemd voorwerp of
Corpus Alienum. Dit vreemde voorwerp in de maag of darm zien we
nogal eens bij de hond. Een hond eet
wat minder kieskeurig dan de kat.
Of zoals de strikte kattenliefhebber
zegt: de kat is niet alleen slimmer
dan de hond, hij eet minder lomp, en
hij speelt ook handiger met allerlei
balletjes en bolletjes. Tsja, een hond
is niet altijd even subtiel.
Terug naar Abel. Wat is het? We
weten het niet. Op een röntgenfoto
is een voorwerp met metaalstructuur makkelijk te herkennen, zoals
de gevreesde vishaak. Iets van hout
of kunststof is moeilijk te identifice-

ren. Wat te doen? Inmiddels is Abel
zo snel als hij beroerd is geraakt
ook weer hersteld; hij eet, drinkt,
het braken is gestopt, en zijn staart
staat weer omhoog. We besluiten
om even af te wachten, misschien
gooit hij het er wel uit, van voren of
van achteren...
Dat even afwachten wordt twee
jaar. Maandag jongstleden, wordt
Abel weer op de kliniek gebracht.
Het is de afgelopen tijd steeds goed
gegaan, maar nu braakt hij flink en
wil niet eten. De dag ervoor is hij al
door de dienstdoende collega behandeld voor het braken, maar het heeft
Abel niet geholpen, hij ziet er maar
beroerd uit, met zijn opgetrokken
buikje. We leggen de Jack Russell

Stine Jensen is de eerste gast
die Venen Literair ontvangt in
het nieuwe seizoen waarin weer
schrijvers worden uitgenodigd om
over hun werk te vertellen, vragen
te beantwoorden en boeken te
signeren. Zij komt vrijdag 7 oktober
naar De Boei, Kerklaan 32 in
Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. De
toegangskaarten kosten € 7,50 en
zijn alleen in de voorverkoop te krijgen bij de Openbare Bibliotheken in
Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht; bij
The Read Shop in Vinkeveen en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht.
Stine Jensen is van oorsprong
Deense. Thans is zij universitair
docent literatuurwetenschap aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam
en combineert haar academische
werk met diverse journalistieke
activiteiten. Zo schrijft zij o.a. voor
NRC Handelsblad. In 2005 schreeef
ze “Turkse vlinders. Liefde tussen
twee culturen”over liefdesrelaties
tussen Turken en Europeanen. De

aan het infuus en maken opnieuw
een röntgenfoto. En verdomd, dat
gladde, ronde voorwerp zit er nog,
lijkt iets opgeschoven van maag
naar darm. Gezien de toestand van
Abel wordt hij dezelfde ochtend
geopereerd. We zien meteen dat
het voorwerp in het eerste stukje
van zijn darm is vastgelopen, het zit
klemvast. De darm wordt opengemaakt, het voorwerp eruit gehaald
en darm en buik weer gesloten.
Abel is gezond en een echte terriër;
een dag later is hij gelukkig weer
topfit.
Maar uhh, wat was het nou? zult
u denken. Een kastanje! Wanneer
je er op klopte klonk het wat hol,
maar de schil was hard en... glad
en rond.
Een mooie herfst toegewenst,

Hans Walder
Dierenartsen Amstel, Vecht & Venen
info@dkavv.nl

foto merlijn doornerik

uitbraak van gorilla Bokito in Blijdorp leidde in 2007 tot “Goddelijke
Brulapen”, een bundel opstellen
over mannelijkheid en vrouwelijkheid, brulapen en bimbo’s. In 2009
verscheen “Dokter Jazz”, een
tragikomische vertelling over reizen
tussen oost en west, dromen van romantiek en seks en over hypocrisie
en de obsessie met zuiverheid. In
2010 volgde “Dus ik ben, zoektocht
naar identiteit in een wereld van
oneliners en You Tube” en dit jaar
“Het broekpak van Olivia Newton
John”.

Kinderkledingbeurs Twistvliedschool
Op zaterdag 1 oktober organiseert
de Twistvliedschool in Mijdrecht
een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 9 tot 11 uur staan de
deuren van de school wijd open
voor iedereen die op zoek is naar
tweedehands kinderkleding in maat
92 t/m 176 en speelgoed. Dus liggen je kasten vol met kleding die
niet meer wordt gedragen en speelgoed dat niet meer wordt gebruikt?
Bied het te koop aan! Voor elk

item dat verkocht wordt, ontvang je
60% van de door jou zelf bepaalde
prijs (40% van de opbrengst is voor
de school). Verkopen kan met een
verkoopnummer. Voor het aanvragen van een verkoopnummer (dit
kan tot uiterlijk 28 september) mail
je naar kledingbeurs@twistvliedschool.nl of kun je bellen naar
Erika Posdijk, tel. 0297 58 11 80.
Kijk voor meer informatie op

www.twistvliedschool.nl.

Ouderen blij, vrijwilligers voldaan

Uitgaansdag Rode Kruis, een schot in de roos
Vorige week was het voor een groot aantal Rondeveense ouderen feest.
Een gezelschap van ruim zeventig deelnemers, inclusief begeleiding,
stapte rond negen uur in de bus om de reis naar Ter Schuur te ondernemen. Reisdoel was het Museum Oude Ambachten. De nostalgie herleefde.
door paul bosman

Begin van de herfst
Hoewel sommige mensen denken dat de herfst dit jaar in juli is begonnen, werden we er op de kliniek de afgelopen week voor het eerst
mee geconfronteerd. Het begint allemaal zo’n twee jaar geleden.
Abel, een vrolijke vijfjarige Jack Russell reu, werd destijds binnengebracht met heftige braakverschijnselen. Nadat we met medicijnen
het braken hebben getemperd, wordt er met vervolgonderzoek een
röntgenfoto van de buik van Abel gemaakt. En jawel, ter hoogte van
zijn maag zien we een glad, rond voorwerp.

Stine Jensen opent Venen Literair

Vaak sta je er niet bij stil dat het
leven van de ouder wordende mens
zich op een paar vierkante meter woonruimte afspeelt. Ben je
aangewezen op een rollator of zelfs
een rolstoel, dan is het niet meer zo
makkelijk een uitstapje te maken.
Het Rode Kruis De Ronde Venen
had dan ook terecht deze doelgroep
uitgenodigd voor een dagje. Al vroeg
werd men van huis opgehaald om
zich in Mijdrecht en Vinkeveen te
verzamelen voor een dagje ontspanning. De attente chauffeur van de bus
bracht met een speciale invalidenlift
een aantal mensen aan boord en was
zo vriendelijk de reistijd op te fleuren
met informatie over de route die het
gezelschap aflegde. Een flink aantal
vrijwilligers werd gekoppeld aan een
vaste deelnemer die de gehele dag
onder zijn of haar hoede werd genomen. Bij aankomst in ter Schuur kon

het niet missen; koffie met gebak. Na
een uitvoerige uitleg begon de tocht
door de nostalgie. Een ouderwetse
smidse, een kruidenierswinkel, een
kraamkamer uit de jaren vijftig, een
timmerwerkplaats en nog veel meer.
De uiterst krasse dame van 92 jaren
jong, glom zichtbaar bij het zien van
de autowerkplaats uit de jaren vijftig.
Die zag er heel anders uit dan de
garagebedrijven die haar zoon op dit
moment runt. Ook mevrouw de Graaf
uit Wilnis vertelde trots dat de bokkenwagen die tentoon werd gesteld
door haar eigen man was vervaardigd
en aan het museum was geschonken.
Na een smakelijke lunch begon de
tweede rondtoer door het museum.
Typisch een dagje waar je je geen
moment verveelt. Na een drankje op
het zonovergoten terras met z’n allen
weer in de bus en huiswaarts. Boni en
C1000 waren zo vriendelijk geweest
een attentie voor deelnemers en
begeleiding beschikbaar
te stellen. Kortom, blije
gezichten bij de ouderen,
een voldaan gevoel bij de
vrijwilligers en iedereen
voldaan naar huis. Waarom melden zich eigenlijk
niet meer mensen als
vrijwilliger aan? Dat kan
bij Miriam Mayenburg,
tel. 0297 254231.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Sport Medisch Centrum De Bron Vinkeveen

Niet wachten tot er lichamelijke klachten ontstaan
Het bekende gezegde dat voorkomen beter is dan genezen, wordt bij
De Bron in Vinkeveen in praktijk gebracht. Het Sport Medisch Centrum
is volledig toegerust voor de behandeling van lichamelijke klachten en
blessures. Maar men kan er ook terecht voor een uitgekiend fitnessprogramma, al dan niet in combinatie met voedingsadviezen. Je moet er voor
zorgen dat je het lichaam niet zwaarder belast dan het aankan, stelt Freek
van Vliet.
Anders dan de naam van het medisch
centrum wellicht zou doen vermoeden, richt De Bron zich niet alleen op
sporters. “We houden ons hier bezig
met gezondheidszorg in brede zin,”
zegt directeur Freek van Vliet. “We
hebben een aantal disciplines bij elkaar gebracht die elkaar aanvullen en
versterken. Naast de behandeling van
fysieke klachten en blessures, richten
we ons ook sterk op de preventie. Dat
zal in de toekomst steeds belangrijker
worden. Op het vlak van de fysiotherapie bieden we een ruim pakket
aan mogelijkheden. We werken hier
met een viertal fysiotherapeuten en
twee studenten in de fysiotherapie.
Uiteraard bestaat een belangrijk deel
van onze activiteiten uit fysiotherapeutische behandeling van klachten.
We doen manuele therapie, bedrijfsfysiotherapie, kinderfysiotherapie en
medical taping. Daarnaast voeren we
ook fysieke testen uit om te bepalen
hoe het er met de belastbaarheid
van het lichaam voor staat. Het gaat
immers om evenwicht in de belastbaarheid en de belasting. Wanneer je
het lichaam zwaarder belast dan het
aan kan, ontstaan er fysieke klachten. Om die klachten te verhelpen
kun je fysio toepassen en kun je de
belasting terugbrengen. Maar om
voor de toekomst herhaling van die
klachten te voorkomen, kun je er ook
aan werken om de belastbaarheid te
vergroten. Daarbij kun je denken aan
fitnesstrainingen.”

Politie nieuws
Motoragent komt om
bij ongeluk in
Oudewater
Een 34-jarige agent van Politie
Utrecht is woensdagavond 21
september tijdens zijn dienst om
het leven gekomen.
De agent reed rond 19.10 uur op
een dienstmotor naar Oudewater
om ambulancepersoneel te ondersteunen bij een onwelwording in
een woning. In een bocht op de Johan J. Vierbergenweg kwam hij in
de berm terecht, botste vermoedelijk op een boom en raakte daarna
te water. Omstanders en collega's
verleenden eerste hulp en er werd
direct gestart met reanimatie.
Bovendien kwam een traumahelikopter ter plaatse. De ernstig
gewonde agent werd in kritieke
toestand met de ambulance overgebracht naar het UMC, waar hij
aan zijn verwondingen overleed.
Naar de toedracht van het ongeval
wordt onderzoek verricht.

Fitness
Freek beschouwt het fitnessprogramma van De Bron als een logische
aanvulling op de fysiopraktijk. Freek:
“We hebben hier een compleet ingerichte fitnessruimte. Die zetten we
niet alleen in bij onze behandelingen,
maar er komen hier ook mensen die
geen klachten hebben. Het voordeel
van onze manier van werken is dat
de oefeningen onder deskundige
begeleiding worden uitgevoerd. We
werken in groepen van maximaal
acht personen. Die komen op vaste
tijden in de week. Hoewel ze allemaal
hun eigen programma hebben blijkt
zo’n groep ook heel stimulerend te
werken. Je traint altijd met dezelfde
mensen en er ontstaat dan ook al
snel een leuke en sociale sfeer onder
elkaar. Dat werkt motiverend met
als gevolg dat men niet zo snel een
training overslaat. We doen dit nu al
zeven jaar en er zijn mensen bij die
vanaf het begin meedoen.”
Bij De Bron is ook een speciaal kinderprogramma ontwikkeld. “Ook voor
kinderen is conditietraining een goede
manier om op verantwoorde wijze te
bewegen. Maar dat moet wel onder
goede begeleiding. Kinderen zijn nog
in de groei en dat betekent dat je de
oefeningen daar op aanpast.”
Fitness is ook een belangrijk onderdeel van het afvalprogramma.
Daarvoor wordt er samengewerkt
met een diëtiste die haar praktijk ook
in het pand van De Bron heeft. “Die
samenwerking is belangrijk,” zegt
Freek, “want afvallen is niet alleen

Freek van Vliet: “We richten ons niet alleen op sporters, maar houden ons bezig met gezondheidszorg in brede zin.”
										
foto patrick hesse
een kwestie van voeding, maar ook
van beweging. Die combinatie is onontbeerlijk om succesvol af te vallen.
Er is een speciaal programma voor
kinderen, waarbij we ook de ouders
betrekken.Voor kinderen bijvoorbeeld
geen krachttraining, maar grote bewegingsoefeningen. Voor de kinderen
kunnen we ook een beroep doen op
een othopedagoog/coach die op vrijwillige basis adviezen verstrekt.”
Sporters
Het sport medisch centrum is
gespecialiseerd in de behandeling
van klachten bij sporters. Freek: “We
hebben een goede samenwerking
opgebouwd met de afdeling sportgeneeskunde van het Zuwe Hofpoort
ziekenhuis in Woerden. Eén keer
per maand houdt een sportarts uit
Woerden hier spreekuur. Daar kan
iedereen terecht die klachten heeft.

Samen met de sportartsen zijn er ook
speciale sporttesten ontwikkeld. En
dankzij het goede contact kunnen we
er ook voor zorgen dat mensen met
klachten binnen twee of drie dagen
voor een onderzoek in Woerden terecht kunnen.” De Vinkeveense plassen zijn ook een geliefd oord voor de
duikers. Beginnende duikers moeten
vooraf een test ondergaan. Ook daarvoor kan men bij De Bron terecht.
“Zo’n test is bijna een compleet
medisch onderzoek. Er wordt een
hartfilmpje gemaakt, de longinhoud
wordt getest, er is een inspanningstest en we kijken naar het algeheel
functioneren van de gewrichten.”
Evenwicht
Rode draad in de activiteiten van De
Bron is steeds het zoeken naar een
goed evenwicht tussen belastbaarheid en belasting. “Het is belangrijk

dat die weegschaal in evenwicht is,”
stelt Freek. “Preventie is belangrijk.
Vijfentachtig procent van de klachten
bij hardlopers of sporters wordt
bijvoorbeeld veroorzaakt door slecht
schoeisel. Ik ben ook podoloog en
geef advies op het gebied van goede
sportschoenen. Zo nodig kunnen we
zaken corrigeren met inlegzooltjes.
Zelf geef ik leiding aan een hardloopgroep. Belangrijk daarbij is een
goede opbouw van de training. Een
veel voorkomende fout is dat men te
hard van stapel loopt. Een verantwoorde opbouw is van groot belang
om klachten te voorkomen.”

Sport Medisch Centrum De Bron is
gevestigd aan de Herenweg 111b in Vinkeveen. Telefoon 0297 266700. Meer
informatie kan men vinden op
www.smcdebron.nl.
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De keuze van...

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

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

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

1

... mevrouw
Trees van Veen
Titel: Niemandsland 		
Auteur: Guurtje Leguijt en
Aleph - Paolo Coelho
'Ik heb een heel poosje lekker in
de boekhandel rondgekeken en
een flink aantal boeken bekeken.
'Niemandsland' pak ik er nu uit. Ik
ken deze schrijfster nog niet, maar
de titel en de beschrijving spreken
me aan. Het verhaal gaat over een
Justus, een gevoelig jongetje van
negen, die zijn moeder verliest.
Zijn vader kan de situatie niet aan
en Justus wordt uit huis geplaatst.
Hij komt terecht in de jungle van
crisisopvang en jeugdzorg en voelt
zich wanhopig eenzaam. Ook het
nieuwe boek van Paolo Coelho
koop ik. Ik heb heel veel, bijna alle
boeken van hem gelezen. Hij heeft
je altijd iets te vertellen en een
mooie, inspirerende boodschap, al
vind ik het ene boek wel mooier
dan het andere. 'Aleph' ga ik weer
eens proberen.'

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

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

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

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

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

Deze week in
2TheSport: Robin
Mulder van Moppes Argon, Robert
de Vries FC Abcoude, CSW – Swift,
Handbiker Tim de Vries en ons nieuwe
spel!
Elk heel uur op Midpoint TV

Vossenblond 		
Rascha Peper
Walter
Tervoort, archeozoöloog,
is al jaren
geleden
gescheiden.
De eenzaamheid bestrijdt
hij door zo
nu en dan
een escortdame aan huis te laten komen,
liefst een pronte volksvrouw van
zijn eigen leeftijd. Wanneer op een
avond de jonge, roodblonde Vera
op bezoek komt, raakt zijn bestaan
ontregeld en kan hij zich voor
het eerst van zijn leven niet goed
meer concentreren op het karwei
waaraan hij bezig is: het opgraven
en bergen van skeletten vanonder
een eeuwenoude kerkvloer. Al snel
valt het voor hem niet meer te
verkroppen dat zijn muze haar geld
in de prostitutie verdient. Maar de
eigenzinnige, ondoorgrondelijke
Vera maakt niet de indruk zich
door hem te willen laten ‘redden’.

2

De dag waarop ik Johannes
Klein doodreed 		
Elle van Rijn
Het is de
ochtend van
een prachtige dag in
mei – een
dag die grote
veranderingen teweeg
zal brengen
in de levens
van drie
mensen. Vanessa, een gevierd jeugdboekenschrijfster met een hartstochtelijke kinderwens, wordt wakker in
de meest gewilde wijk van Haarlem.
John, succesvol globetrotter, wacht
op de luchthaven van New York weer
eens op een vertraagde vlucht naar

agenda, dus volgens mij hebben
veel mensen weer de letterlijk en
figuurlijk de smaak te pakken!

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

Deze week
in 2ThePoint:
Fluitekruid nog
Speelweide?
Nieuwe rector
VLC, Estafetteproject: wat nu? Beursvloer Match in beeld, Ladies Night bij
Karwei.

Boeken Tip 5...

Good Oil
Het is alweer 21 september
geweest en de herfst is officieel
begonnen, al was het dat voor mijn
gevoel al vanaf eind juli.
Afgelopen zondag was ook zo’n
donkere dag met veel regen, een
perfecte dag om eens lekker in de
keuken te staan dus. De komende
weken staan er ook lekker veel
eetafspraken bij vrienden in de

Voor iedereen die van lekker
koken houdt heb ik iets nieuws,
iets waar ik mij nog niet eerder in
verdiept heb. Als ik kook gebruik
ik veel olijfolie, maar er is nog iets
gezonders. In landen als Canada en
Groot-Brittannië is het al een veel
gebruikt product en langzamerhand
begint het ook terrein te winnen in
Nederland. Ik heb het over koudgeperste hennepolie. Ik vond deze
olie van het merk Good oil, wat is er
zo good aan deze oil dan?
Hennep kennen veel mensen alleen
maar als een verdovend middel.
Maar het plantje kan ook gewoon
in de keuken worden gebruikt,
althans de blaadjes mogen niet,
maar de zaadjes wel! Hennepolie
wordt al langer erkend als ‘gezond’
en heeft geen hallucinerende of

huis. En de kleine Johan maakt
zich nietsvermoedend klaar om
naar school te gaan. Terwijl de klok
doortikt nemen de gebeurtenissen
een onverwachte wending. Een lang
verzwegen geheim wordt onthuld en
de gevolgen zijn niet te overzien.

3

Het nachtcircus 		
Erin Morgenstern
Achter de
oogverblindende façade
van trucs en
magie van
het Cirque
des Rêves
woedt een
hevige strijd
tussen de
twee jonge
illusionisten Celia en Marco. Sinds
hun vroegste kindertijd zijn ze door
hun leermeesters Hector en Alexander getraind om deel te nemen aan
‘een spel’ waarin de een de ander
moet verslaan om de beste in hun
vak te worden. Wat de inmiddels
verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze marionetten zijn van
de eeuwenoude rivaliteit tussen hun
twee mentoren, en dat het circus
zal dienen als toneel voor een strijd
op leven en dood.

4

Time-out 			
Judith Visser
Schrijfster
Kimberley
Franklin
heeft in
haar man
Manuel haar
grote liefde
gevonden, tot
zij hem een
schokkend
geheim uit
haar verleden opbiecht. Hij is zo
onaangenaam verrast dat hij een
time-out in hun relatie wil en voor
onbepaalde tijd naar zijn familie
in Duitsland vertrekt. Spoedig na
het vertrek van Manuel loopt Kim
Martine, een vriendin van vroeger,
weer tegen het lijf. Terwijl Kim bij
Martine har hart uitstort, overkomt
haar ook nogal wat pech: haar auto

verdovende werking, maar smaakt
wel erg goed. Hennepolie is een
puur natuurlijke olie van 100%
koudgeperst hennepzaad met een
zachte, nootachtige smaak. Het
zit boordevol gezonde Omega-3,
-6 en -9 vetzuren, die bijdragen
aan een gezond hart, is cholesterol
verlagend, draagt bij aan een goede
hersenfunctie (iets wat je met
veelvuldig gebruik van de blaadjes
natuurlijk niet hebt), is een bron
van vitamine E (goed voor huid en
haar) en bevat slechts de helft aan
verzadigde vetzuren van olijfolie.
De meeste hennepolies zijn zuiver
gemaakt van planten die zijn
volgroeid zonder dat er bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Hennepolie
is dan ook de gezondste culinaire
olie die op dit moment op de markt
is.
Hennepolie is net als olijfolie veelzijdig, je kunt het op dezelfde manier gebruiken. Bakken en braden
wordt net als bij de meeste olijfolies

wordt gestolen en ze krijgt een
ernstig ongeluk. Martine werpt zich
op als reddende engel en luisterend
oor. Maar is zo veel pech wel toeval? Als Kim probeert het contact
met Manuel te herstellen, komt
ze langzaam achter de vreselijke
waarheid...

5

The Gift 			
Patty Harpenau

Het is jouw leven. Maak er wat
van!
Iedereen wordt geboren met The
Gift, ofwel je eigen unieke gave, die
je kunt ontwikkelen tot een individueel talent. Als je ervoor openstaat
The Gift in jezelf te ontdekken en
hem ook werkelijk durft te leven,
dan zul je merken dat je jouw eigen
unieke gave en talent optimaal kunt
ontplooien. Is jouw gave 'communicatie'? Dan laat 'The Gift' je zien
hoe je deze kunt ontwikkelen tot
het talent om mensen met elkaar
te laten praten; beroepsmatig pas
je dan goed in een groep, want je
bent een echte teamworker. Of
weet je dat jouw gave 'zorg' is? Met
'The Gift' kun je deze gave ontwikkelen tot het talent om voor andere
mensen te zorgen en wellicht past
een baan in de gezondheidszorg het
best bij jou. 'The Gift' helpt je op
nuchtere wijze antwoord te vinden
op de vragen 'Wie ben ik?' en 'Wat
wil ik?' en reikt je instrumenten
aan om je leven optimaal te leven.
Inspirerend en spiritueel, maar ook
werkbaar en concreet.

afgeraden. Het verbrandingspunt
van de olie ligt erg laag ligt en kan
daardoor een bittere smaak afgeven. Druppel het over salades,
pasta, groentes en soepen of maak
er een lekkere dressing van! Zo
krijg je een aparte bite aan het
gerecht en is het ook nog eens heel
gezond.
Eén overeenkomst heeft het wel
met het klassieke jointje: als je niet
oppast, raak je er aan verslaafd!

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

www.davidhague.nl				

door david hague en patrick hesse			

U zou het misschien niet 1-2-3 denken, maar Wilnis is hard op weg om een
exotisch oord te worden. En dit dankzij de toewijding en het harde werk
van de Habib-broers die ‘Het Fruitpaleis’ in de Dorpsstraat runnen. Deze
kleine winkel is een waar Mekka voor lekkerbekken en past prima binnen
de Rondeveense groente- en fruitwinkels die, naar mijn idee, tot de besten
van het land behoren.
De twee Marokkaanse broers schijnen precies aan te voelen waar de
moderne klant naar op zoek is. Zodra je de winkel binnenloopt, besef je dat
deze zaak goed loopt. Schoon en licht, met meer dan 1000 producten en
toch goed gevuld. Als je rondkijkt, zie je dat de meeste producten biologisch
zijn, en veel fruit is afkomstig van lokale telers. Naast de dagelijkse producten, bieden de heren Habib een assortiment van ongebruikelijke waren
aan, die net een beetje anders zijn dan je zou verwachten. Ter illustratie, er
liggen verse dadels op de toonbank. Niet de gebruikelijke zwarte medjool
(die ze overigens ook hebben), maar de echt verse dadel, geel en vers van
de boom!
Al snel nadat we in de winkel zijn, laadt Patrick zijn boodschappenmandje
vol, en weldra volg ik hem. Terwijl ik dit artikel schrijf, zit ik te knabbelen
op wat gemengde noten, rozijnen, verse dadels en stukjes biologische appel.
Een dergelijk tussendoortje is ideaal voor kinderen want het geeft hen de
juiste hoeveelheid dagelijkse energie en voeding. Ik ben een voorstander
van lunches die uit gedroogd fruit, ongezouten noten, stukjes vers fruit en
groente (zoals komkommer en wortel) en gekookte graanproducten (zoals
spelt of bulgur) bestaan. Door deze producten kunnen kinderen zich beter
concentreren en ze hebben wellicht een gereduceerde broodconsumptie als
gevolg. We eten sowieso teveel broodproducten. Deze vragen veel van onze
spijsvertering, kunnen ons moe doen voelen en maken het lastig ons te
concentreren. Iets waar vooral kinderen gevoelig voor zijn.
Kinderen hebben behoefte aan gevarieerd gezond voedsel. Omdat ze druk
zijn, nog in de groei zijn en dus veel energie gebruiken. Natuurlijk weten de
meeste moeders dat een goede voeding noodzakelijk is om goede resultaten te bereiken. Bij een winkel als die van de gebroeders Habib, vind je zowel het goede als het noodzakelijke. Uit recent onderzoek is een mogelijke
link tussen geraffineerde suikers en agressief gedrag gelegd. Een extra
reden om ook je tieners natuurlijke ingrediënten voor te schotelen.
Tot slot heb ik wat prijsvergelijkingen gedaan waaruit blijkt dat de noten
uit deze winkel in prijs niets verschillen met dergelijke producten van de
Makro of Hanos. ‘Dank je wel’, Habib-broers, omdat jullie gezond voedsel
tegen gezonde prijzen verkopen!

vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu
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Gezonde tussendoortjes
Het is slim, goedkoop en handig om de tussendoortjes voor je kinderen
van tevoren te maken.
Koude salades, gemaakt van aardappelen of rijst, kunnen tot drie dagen
in de koelkast bewaard blijven, mits luchtdicht verpakt. Als je dus op
zondag twee salades maakt, hoef je pas op woensdag weer over iets
nieuws na te denken.
Vers fruit is heerlijk maar kan saai worden. Fruitsalade oogt veel leuker
en kan, zonder banaan, tot drie dagen in een luchtdicht bakje bewaard
worden.
Avacado is calorierijk, maar veel gezonder dan brood of chips. Kinderen
kunnen deze vullen met appel of garnalensalade. Als je ze wijsmaakt
dat hun favoriete popster ze ook eet, zul je geen probleem hebben!
Gebruik je slechts de helft, laat de pit er dan in en sprenkel er wat
citroensap over en bewaar het in strakgetrokken plastic folie.
Hieronder volgen wat ‘hersenvoedsel’-ideetjes, die je kind een
voorsprong op school kunnen geven:
•
•
•
•
•
•

Gedroogd fruit, zoals rozijnen, cranberries en bananenchips
Noten, zoals amandelen, cashew– of walnoten
Koude pasta– , aardappel– of koolsalade
Kleine worteltjes met een bakje groentendip 			
(bijvoorbeeld humus)
Knapperige (rauwe) sperziebonen met een bakje dipsaus
Bakje magere vruchtenyoghurt

Kort nieuws
Vinkeveen

Israëlavond bij de
Passage
Passage Vinkeveen komt op 27
september bijeen in het hervormd
verenigingsgebouw, Herenweg 205,
Vinkeveen. De spreker deze avond
is P.A. van Golen uit Vinkeveen. In
maart 2011 hebben zij een reis
naar Israël gemaakt. Bent u altijd
al van plan om meer over Israël
te zien en te horen? Wilt u de vertrouwde plekken terugzien?
Gasten en leden zijn hartelijk
welkom. Aanvang 19.30 uur.

Vinkeveen

Sonja van der Waa
klaverjaskampioen
Sonja van der Waa uit Vinkeveen
mag zich een jaar lang opnieuw
Open Ronde Venen kampioen
klaverjassen noemen, Na vorig
jaar ook de beker gewonnen te
hebben was zij vrijdag jl. wederom
de sterkste kaartster van het
22e Open Ronde Venen klaverjastoernooi in Café de Merel aan
de Demmerik, Arkenpark MUR
no. 43 te Vinkeveen. Als tweede
eindigde Ida Rass, met 7416 punten; Corry v. Bemmelen eindigde
als derde, met toch ook nog 6871
punten. De poedelprijs ging naar
Bianca Pappot met 4978 punten.

Een voortreffelijk product ter stimulatie van de botgroei is… rabarber.
Om een heerlijke rabarbermousse te maken, snijd je wat rabarber in
stukjes. Doe ze in een pan en voeg een eetlepel biologische honing en
wat water toe. Laat het met deksel op de pan, langzaam koken tot het
zacht is. Laat het afkoelen en pureer het met een staafmixer.

Als je je kinderen als prinsen en prinsesjes wil behandelen, ga dan eens
langs bij het Fruitpaleis. Het is een waar juweel in de kroon die Wilnis
heet!

Mijdrecht

NK Bowlen 50+

In topvorm met nieuwe broodsoort: Shape
Brood met minder koolhydraten dat
toch 100% lekker is. Dat is Shape,
het nieuwe brood van Ambachtsbakker De Kruyf.
Het koolhydraatgehalte van Shape is
50% lager dan standaard meergranenbrood. Het brood bevat extra
veel zaden en pitten met een laag
koolhydraatgehalte zoals sesamzaad,
lijnzaad, soja en zonnebloempitten.
Met Shape sluit Ambachtsbakker de
Kruyf aan bij het op het moment zo
populaire koolhydraatarme dieet.
Vooral het dieet van Dr. Frank is
erg populair, zijn boek is een echte

bestseller. Bij het koolhydraat dieet
worden er veel eiwitten gegeten
en heel weinig koolhydraten. In het
kort werkt het zo; koolhydraten
worden in ons lichaam omgezet in
glucose. Glucose dient als brandstof
om bijvoorbeeld te kunnen lopen,
praten en denken. Teveel aan suikers
wordt in het lichaam omgezet in vet,
wat tot extra gewicht kan leiden.
Door de hoeveelheid koolhydraten
te verminderen kan gebrek aan
glucose ontstaan. Hierdoor schakelt ons lichaam over naar vetverbranding wat kan resulteren in

gewichtsafname. De extra eiwitten
in het dieet werken verzadigend,
waardoor het hongergevoel minder
snel terugkomt. Brood bevat niet
alleen maar koolhydraten, het is
ook een bron van vezels, vitamines
en mineralen. Daarom is Shape
ideaal voor in een koolhydraatarm
dieet. En de koolhydraten die in
het brood zitten zijn zogenaamde
complexe koolhydraten. Complexe
koolhydraten worden langzamer
door het lichaam verteerd en hebben een kleinere kans om als vet
opgeslagen te worden.

Op 25 september, 1 en 2 oktober zullen 209 bowlers uit heel
Nederland afreizen naar Mijdrecht,
waar deze dagen de Nederlandse
Kampioenschappen 50+ hcp.
worden georganiseerd.
Er zijn 10 series van elk 2 uur.
Er wordt gespeeld in 2 klassen,
dames en heren. De spelers hebben
allemaal gelijke kansen om kampioen te worden.Alle deelnemers
krijgen een bonus naar gelang hun
pasgemiddelde.
Zondag 25 september wordt er
gespeeld van 11.30-16.00 uur.
Zaterdag 1 oktober van 10.0018.30 uur. Vanaf 10.00 uur zullen
spelers van de Bowling Vereniging
Mijdrecht spelen.
Zondag 2 oktober van 10.00-16.30
uur. Vanaf 17.00 uur is de finale.
Bowling Mijdrecht kunt U vinden
aan de Ontspanningsweg 1a te Mijdrecht. Er is voldoende parkeergelegenheid. De toegang tot de
bowling is gratis.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Ron Laagwater, Abcouder Boxing Club

De vormende waarde van kickboksen
Een van de belangrijkste aspecten van kickboksen is het respect voor je tegenstander. De regels van deze sport
vereisen een flinke dosis zelfdiscipline. Voor Ron Laagwater, oprichter en voorzitter van de Abcouder Boxing Club,
is het kickboxen een ideaal middel om jongeren zelfverzekerder en weerbaarder te maken. Hij wil jongeren van
de straat halen en ziet voor zijn club een belangrijke rol weggelegd om hen normen en waarden bij te brengen.
Voor Ron Laagwater vormt sport een
belangrijk deel van zijn leven. “Ik heb
vroeger jarenlang gebokst. Maar dan
wel het klassieke boksen. Daarna ben
ik andere sporten gaan beoefenen.
Ik vind het heel erg belangrijk dat
de jeugd ook sportief bezig is, omdat
er een vormende werking van uit
gaat. En dan maakt het eigenlijk niet
zoveel uit welke sport je beoefent. Ik
ben ongeveer acht jaar jeugdtrainer
en coach geweest bij de plaatselijke
voetbalclub FC Abcoude. Daar leren
de jongelui in teamverband werken.
Ik heb ook altijd sterk de nadruk
gelegd op aspecten als respect voor
elkaar en het belang van goede
omgangsvormen.”
Ron maakt zich zorgen over het feit
dat er jongeren zijn die maar wat
rondhangen en dan vaak overlast
veroorzaken of met elkaar op de vuist
gaan. “De maatschappij verhardt en
veel jongeren hebben moeite hun weg
te vinden. Ik heb me toen afgevraagd
wat je zou kunnen doen om te voorkomen dat jongeren naar het niveau
van straatjeugd afglijden. Dat was de
directe aanleiding om de Stichting
Abcouder Boxing Club op te richten.
Ik heb een plan opgesteld om aan te
geven hoe we met zo’n initiatief een
positieve bijdrage zouden kunnen
leveren aan de ontwikkeling van de
Abcouder jeugd. Ik ben met dat idee
naar de gemeente gegaan. Het ging
mij overigens niet om subsidie. Maar
ik wilde graag dat de gemeente het
plan zou steunen en dat men ons zou

helpen bij het zoeken van een goede
oefenruimte. De gemeente reageerde
positief en we kregen ruimte in het
jongerencentrum The Tumult. In het
voorjaar van 2009 zijn we van start
gegaan met onze kickbokslessen.
Inmiddels hebben we zo’n veertig
leden. We zijn onlangs verhuisd naar
bedrijventerrein Hollandse Kade
waar we een mooie grote ruimte
huren. In deze dojo wordt intensief
geoefend en getraind onder leiding
van Jamal Karouche. Jamal is gediplomeerd Sensai, die in zijn actieve
carrière enkele internationale kampioenschappen in de wacht sleepte.”
Kickboksen is een schone sport
Ron draait er niet om heen. “Ik kan
niet ontkennen dat onze sport hier en
daar een slecht imago heeft. Maar
dat wordt meer veroorzaakt door
sommige mensen die zich binnen die
sport bewegen dan met het kickboksen zelf. Het boksen is een elegante
sport, en absoluut niet agressief. In
tegendeel zelfs. Niet voor niets wordt
het de ‘Noble Art of Selfdefence’genoemd. Kickboksen is er op gericht
om door middel van speciale technieken je benen, je voeten en je armen
te gebruiken om je tegenstander te
raken en op die manier punten te
scoren. Er zijn heel strenge spelregels
waarin onder meer bepaald wordt dat
je de tegenstander niet mag verwonden. Er komen bij het kickboksen dan
ook nauwelijks sportblessures voor.
Wanneer je in het weekend op de

OPEN DAG

spoedeisende hulp in het AMC komt
zie je daar volop voetballers en hockeyers maar zelden meldt zich daar
een kickbokser.”
Ron vertelt dat er bewust gekozen is
voor het kickboksen en niet voor het
klassieke boksen. “De huidige jeugd
loopt niet meer zo warm voor het
klassieke boksen. Ze vinden kickboksen veel leuker. Kickboksen is vooral
gericht op beheersing. Eventuele
agressie kun je tijdens de trainingen
kwijt op de acht bokszakken die hier
in de dojo hangen, maar niet op je tegenstanders. De trainingen beginnen
ook altijd met een korte meditatie
en het uitbrengen van een Japanse
groet.”
Ron geeft zelf geen training maar
zet zich vooral in om zijn sport en
zijn club te promoten. “Ik heb zelf
een opgroeiende zoon en kom veel
met jongeren in aanraking. Ik vind
het heerlijk omdat de jeugd de
toekomst heeft. Ik ga ook heel veel
naar bijeenkomsten waar jongeren
samen komen. Op die manier weet ik
redelijk goed wat er leeft en ik praat
ook veel met ze.”
Nieuwe leden zijn welkom
De Abcouder Boxing Club heeft nog
ruimte voor nieuwe leden. “We richten ons sterk op de jeugd vanaf twaalf
jaar,” zegt Ron. “Maar we hebben ook
enkele volwassenen bij onze club, die
even welkom zijn. De vereniging heeft
op dit moment een wedstrijdteam
van vier leden dat aan wedstrijden
tegen andere verenigingen meedoet.
Zij trainen wel vier keer in de week.
Maar het merendeel van onze leden
is recreant en die komen een of twee

Voorzitter Ron Laagwater (rechts) van de Abcouder Boxing Club met gediplomeerd
Sensai Jamal Karouche.				
foto patrick hesse
keer per week trainen. Kickboksen is
ook een ideale sport om je conditie te
verbeteren of op peil te houden.”
Mensen die geïnteresseerd zijn, worden door Ron van harte uitgenodigd
om contact op te nemen. “Men kan
ons een mailtje sturen op
abcouderboxingclub@live.nl.

Nieuw keramiekatelier in De Hoef
Op een prachtig plekje aan de Kromme Mijdrecht heeft keramiste Bep
Blenderman haar atelier geopend. Bep maakt figuratieve sculpturen en objecten van klei en bewerkt deze vaak met oxides en engobes. Ze vindt het
belangrijk dat het pure organisme van het materiaal zichtbaar en herkenbaar blijft. Door de grote verscheidenheid van vormen is het niet mogelijk
om in een kort overzicht een volledig beeld te geven maar op haar website
www.steengoedatelier.nl is de collectie te zien.
Start cursussen en workshops.
In oktober wil Bep starten met de
cursus keramische vormgeving. Er
zal gewerkt worden in groepjes van
maximaal 6 personen zodat ze voldoende persoonlijke bergeleiding kan
geven. De cursus bestaat uit blokken
van 8 lessen en in overleg kan er een
les worden ingehaald. Deze cursus
vindt plaats op woensdag en vrijdag
van 13.30uur tot 16.00 uur. Er kan

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 9.00-17.00 UUR

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
SEPTEMB

PAARDRIJMA ER
AND
Met het hele gezin genieten van een schitterende sport! Kijk voor
meer info

www.fnrs

MANEGE MARIA HOEVE
HH

Hoofdweg 85-c te Mijdrecht, tel. 0297 - 594466
Kom kijken op onze gezellige manege
en maak kennis met de manege paarden

.nl

op

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Men mag mij ook bellen op
0653840046. De trainingsavonden
zijn op maandagavond en op woensdagvond. Het is ook altijd mogelijk
om een of twee keer mee te doen om
te kijken of men het echt leuk vindt.
Daarna kan men beslissen om lid te
worden.”

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

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

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

gewerkt worden op elk niveau of volgens een thema, dit kan in onderling
overleg besproken worden. Kijk voor
meer informatie op de website
www.steengoedatelier.nl of mail naar
steengoedatelier@live.nl.
Workshop (kerst) huisjes maken
In november en december wil Bep
workshops geven in het maken van
huisjes zodat er samen een (Kerst)
dorp gebouwd kan worden. De
eerste workshop start op zaterdag
5 november. Om 10:00 uur wordt er
gestart met koffie en wat lekkers,
dan bespreken we wat een ieder wil.
Eigen inbreng wordt aangemoedigd!
Om ongeveer 12:30 uur is er een
heerlijke lunch. In de middag wordt
er doorgewerkt tot ongeveer 16:00
uur. In de weken daarop moeten de
huisjes drogen en gestookt worden.
Dan is er nog een dagdeel nodig om
de huisjes te beschilderen dit kan op
19 november maar een andere datum
is bespreekbaar.
Heeft u een eigen vriendengroepje?
Dan kan er een workshop op maat
gemaakt worden!
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

AMR Motors & Motor Service Uithoorn slaan handen ineen

The best of both worlds
Een langgekoesterde droom is in vervulling gegaan. Na een paar jaar ieder op een aparte te kleine locatie
te hebben geopereerd, slaan Albert Pannekoek en Frans Diepgrond de handen in een en openen zij op 1
oktober officieel hun nieuwe gezamenlijke onderkomen aan de Amsterdamseweg 13 B te Uithoorn. Het volledig gerenoveerde pand biedt onderkomen aan de twee motorzaken, met elk hun eigen discipline: bij Motor
Service Uithoorn kan men terecht voor de aanschaf van nieuwe of gebruikte motoren, scooters en een uitgebreide lijn van motorkleding. AMR motorfietsen is gespecialiseerd in het onderhoud en reparatie van zo'n
beetje elk merk motorfiets, met een speciale interesse voor BMW.
Frans: “Voor ons is dit een perfecte
oplossing, ik ken Albert al jaren en
weet hoe technisch hij onderlegd is.
Bovendien een fijne vent om mee te
werken, iemand waar je afspraken
mee kan maken. Op deze manier
snijdt het mes aan twee kanten. Wie
wacht op een reparatie of een onderhoudsbeurt, kan bij ons lekker even
door de zaak snuffelen voor nieuwe
kleding of misschien een andere
motor en Albert doet het onderhoud
en de afleveringsbeurten van de door
mij verkochte motorfietsen. Door de
handen ineen te slaan, konden we
dit prachtige ruim opgezette pand te
kunnen betrekken. De Amsterdamseweg wordt straks een doorlopende
weg richting de nieuwe N201, dus
we kunnen wel stellen dat dit een Alocatie is. Deze intensieve samenwerking heeft als doel om motorrijdend
Nederland een motortotaalzaak te
bieden.”

Na een maandje volop te hebben
proefgedraaid is het op 1 oktober tijd
voor de officiële opening. Dat gebeurt
om 11.00 uur op spectaculaire wijze
door Nederlands kampioen wegrace
Supersport 600: Kervin Bos. Op deze
dag is heel motorminnend Nederland
welkom op de koffie met iets lekkers
en kan men eens lekker rondneuzen.
Vooruitlopend op deze opening start
Motor Service Uithoorn een actie die
loopt van maandag 26 september tot
en met zaterdag 1oktober. In deze
hele week geldt TAX FREE shoppen
bij aanschaf van helmen en kleding,
Fuse zomer- en winterunderwear,
Bercom zonnebrillen, Optimate acculaders. Op al deze producten krijgt
men maar liefst 20% korting! Bij
aanschaf van een nieuwe scooter:
gratis een ART4 gekeurd slot. Geen
afleveringkosten bij aanschaf van
een occasionmotor. Op alle merken
banden gratis montage en balance-

ren + 25 % korting! Accu’s: 20%
korting; ketting en tandwielen 15
procent! En last but not least: Bij een
grote of kleine onderhoudsbeurt aan
uw motor of scooter ontvangt u 10%
korting op het factuurbedrag.
Ook is er een prijsvraag voor alle
klanten, met als eerste prijs een
Shark helm, tweede prijs een motorjas van het Nederlandse topmerk
Evolution en als derde prijs en echte
‘must have’ voor de winter: een Optimate Accu druppellader.
Al met al is deze motortotaalzaak
een enorme aanwinst voor de motorrijders in onze regio. Wie op zoek
is naar die superoccasion of een
nieuwe scooter, zijn motor nog lekker
even geserviced wil hebben voor
de winterslaap, of op zoek is naar
motorkleding, dan is dit de kans om
eens lekker wat geld te besparen.

Links Frans Diepgrond rechts Albert Pannekoek
Kom gezellig langs en maak gebruik
van deze stuntprijzen.

Vrijdag van 09.00 - 21.00 uur.
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13b
1422 AC Uithoorn
Tel. 0297-268852
www.motorserviceuithoorn.nl

AMRmotorfietsen
Amsterdamseweg 13b
1422 AC Uithoorn
Tel. 0297-256300
www.amrmotorfietsen.nl

Maandag t/m donderdag van 09.00 18.00 uur.

Geopend:dinsdag t/m zaterdag van 9.00
- 18.00 uur

Fietsster gewond
Bij een aanrijding tussen een fietsster en een auto op de Industrieweg
in Mijdrecht, liep maandagavond
jl. de fietsster een hoofdwond en
schaafwonden aan haar benen op.
Zij werd voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

DE GROENE VENEN
IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Langer parkeren en geen prent !
Inderdaad, ik heb een overstapje gemaakt. Vanaf deze
week hoop ik op deze plaats regelmatig bij u thuis te
komen. Tenslotte staat mijn pensioen er aan te komen en
wat is een leukere hobby dan te schrijven over het verkeer
en de verkeersregels. Uiteraard blijf ik ook de inrichting van de wegen en de geplaatste verkeersborden binnen De Ronde Venen volgen. Het liefst met uw hulp.
Deze week begin ik met een artikeltje uit
het RVV, waarvan de meeste bestuurders
het bestaan niet weten. Sterker nog, dat
geldt zelfs voor de meeste handhavers. En
dat is absoluut geen schande. Tenslotte is
de regel- en wetgeving met betrekking tot
verkeer een hele kluif. Om alle artikeltjes
te kennen en ook nog eens toe te kunnen
passen is een bijna onmogelijke zaak.
Stel, u rijdt dit komende weekend een
“Blauwe zone” binnen om uw boodschappen te doen. U mag dan meestal zo’n 1 à
2 uur parkeren. Uw maximale parkeertijd
wordt door de wegbeheerder aangegeven
door middel van een bord. De parkeerplaatsen zelf zijn aangegeven door middel van de
bekende blauwe streep. Buiten die blauwe
strepen is het parkeren verboden. Motoren
mogen hier al helemaal niet parkeren. Het
is 13.30 uur terwijl u de contactsleutel
terugdraait, de motor uitschakelt en de
handrem aantrekt. U bent nu verplicht uw
parkeerschijf in te
stellen en duidelijk
zichtbaar achter de
voorruit te plaatsen.
Op welk tijdstip van
aankomst zet u het
witte pijltje? Waarschijnlijk op 13.31
uur, het tijdstip
waarop u de auto

verlaat. U denkt dus te kunnen parkeren tot
15.31 uur.
Nu komt het grote onbekende, waar ik u
vast een plezier mee doe. Artikel 25, lid 4
van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels zegt over de parkeerschijf: Bij
het instellen mag het tijdstip van aankomst
naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane
parkeerduur mag niet zijn verstreken. Met
andere woorden, wanneer u om 13.31 uur
de auto afsluit mag u de aankomsttijd op
14.00 uur zetten. Snel zo’n 25% meer
parkeertijd tot uw beschikking. En bij max.
1 uur parkeertijd is uw extra tijd toch gauw
zo’n 50%.
Voor alle duidelijkheid: het is niet verplicht,
het mag! De vrouwelijke automobilisten
zijn mij nu vast dankbaar. Heeft u een
verkeersvraag of opmerking voor mij? Dan
hoop ik u snel terug te zien op mijn site.
Peter Hoogland
www.petorverkeer.nl
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Jaguar XK8 Coupé

Klassieker van de toekomst
foto's patrick hesse

Dit moet ‘m worden. Ooit. Een Jaguar XK8. Een droomauto, althans,
voor mij dan. En een klassieker van de toekomst.
Klassieker van de toekomst. Het
lijkt vreemd, maar over twintig of
dertig jaar zullen de sportauto’s van
vandaag de dag ook klassiekers zijn.
Hoewel de échte oldtimers ook zullen blijven, verschuift het tijdsbeeld
natuurlijk. Zo zijn er vandaag de
dag bij klassiekerritten al onderverdelingen in normale klassiekers
(ongeveer voor 1975) en pre war
(van voor de Tweede Wereldoorlog).
In de ogen van de één zijn de pre
war oldtimers de échte klassiekers,
in de ogen van de ander zijn auto’s
met een respectabele leeftijd van
twintig jaar dat al. De technieken
van sportauto’s uit de jaren tachtig
en negentig waren veel vooruitstrevender dan de voorouders uit
de jaren zestig of zeventig. Om
het woord klassieker hangt toch
het sfeertje van zwarte handen,
oliegeur en mankementen. Dat
zullen we minder zien bij ‘moderne’
klassiekers, zoals bijvoorbeeld deze
prachtige XK8 Coupé uit 2004.
En ik zal het maar gelijk bekennen.
Ik heb een zwak voor het merk
Jaguar. Een merk met een prachtige historie, verbazingwekkend
snelle sportauto’s en ongelofelijk
sterke uitstraling. Gelukkig werkt
het merk de laatste jaren hard om
van het imago af te komen dat het
merk alleen geschikt is voor oudere
pijp- of sigaarrokende heren. Kijk
maar naar de prachtige nieuwe
XJ die we afgelopen Kerst op de
autopagina hadden. Kenmerken uit
het verleden in een splinternieuw
modern jasje met dito techniek. Nu
moet de jongere doelgroep alleen
nog het geld zien te vinden voor
deze bolides. Maar de XK8, van de

Aanrijding met veel te
veel drank op
Een automobilist raakte op zondagmiddag 18 september betrokken bij een aanrijding. Hij bleek
veel te veel gedronken te hebben.

vorige generatie, is in mijn ogen de
laatste Jaguar van de ‘oude’ garde.
Een prachtig gelijnde carrosserie,
met een knipoog naar historische
E-Type. De XK is één van de laatste
Jag’s met een prachtig houten
dashboard over de hele breedte, de
automatische versnellingsbak met
kenmerkende J-gate (patroon van
de versnellingspook) en enorme
motorkap met kenmerkende grote
‘power bulge’.
Als je de brede deur hebt geopend
(let vooral op hoe het raam een
centimeter naar beneden zakt uit
de raamsponning), zak je in een
lederen fauteuil. Voor je heb je
drie met chroom omrande ronde
klokken uitgesneden uit het hout, in
het midden vind je normaliter ook
drie meters voor onder meer tijd en
accu, maar in dit geval een, voor die
tijd, prima navigatiesysteem. Start
de motor en schuif de automaat in
drive. En je rolt in alle rust weg,
genietend van de zijdezachte V8 of
stevige Alpine stereo. Heb je een
lege weg gevonden, druk dan gerust
de sportknop in. De zijdezachte
V8 verandert in een roofkat met
300 pk. Voor je het weet bereik je
hoogst illegale snelheden. Maar
dat doe je af en toe. Want in een
Jag kom je compleet tot rust. Zelfs
de altijd zo actieve Patrick Hesse,
die de XK weer goed op de plaat
heeft weten vast te leggen, snapte
precies wat ik bedoel. In een Jag
heb je geen haast. In een Jag kun je
zelfs genieten van het getik van de
richtingaanwijzer, dat iets wegheeft
van een mannetje dat achter het
dashboard op het (echte) gelakte
hout tikt.

Rond 15.45 uur vond een aanrijding
op de Provincialeweg N212 in Wilnis
plaats, waarbij een 60-jarige automobilist uit Mijdrecht betrokken was. De
Mijdrechter was vanaf een parkeerplaats de doorgaande weg opgereden,
waarbij hij geen voorrang aan een
andere automobilist verleende. Beide
auto's raakten beschadigd, maar niemand raakte daarbij gewond. Omdat
de Mijdrechter vermoedelijk onder

Natuurlijk kent het model gebruikerssporen, immers staan er
125.000 kilometers op de klok,
maar dat is niet anders bij een Opel
Astra occasion. Op de neus van de
Midnight Black cat is wat steenslag
te zien en de velgen kennen een
paar krasjes. Maar ik heb bestuurdersstoelen gezien die er erger uitzien na zoveel kilometers. Onder de
middenarmsteun is een ‘old-school’
telefoon met snoer verborgen en
zodra je de radio inschakelt schuift
er een bijna antieke radio-antenne
uit de kont. Toch kent het model
ook moderne snufjes als parkeersensoren, verwarmbare stoelen met
memory-functie. En een achterbank. Maar dat is meer voor de sier,
want daar kan werkelijk niemand
zitten.
Deze generatie XK wordt langzamerhand steeds beter betaalbaar

invloed van alcohol verkeerde, werd
de politie gewaarschuwd.
Uit de blaastest bleek dat de Mijdrechter veel te veel gedronken had.
Agenten hielden hem aan en brachten hem over naar het politiebureau.
Daar blies hij bij de ademanalyse 945
ug/l, meer dan vier keer het wettelijke maximum van 220 ug/l. De verdachte moest zijn rijbewijs inleveren

en bereik voor een breder publiek.
Dit exemplaar, van na de laatste
facelift, staat namelijk met een
degelijk prijskaartje van € 29.950,(nieuwprijs destijds ruim een ton)
in de Hilversumse showroom. Ik
weet het, daar kun je ook een
goed uitgeruste Toyota Avensis van
kopen, maar dit is natuurlijk erg bijzonder. Vergeet alleen niet dat het
verbruik in de loop der jaren niet is
afgenomen. Dit beest lust nog altijd
een goede borrel en als er iets mankeert aan de auto ben je ook aan de
beurt. Maar je zult iedere dag met
een dikke grijns instappen en nooit
meer willen stoppen met rijden.
Wederom, ik ben verkocht. Dit model blijft iets mystieks houden. Hij
komt er. Ooit. Als het geld er is. En
de garage. Liefst in British racing
green. Zoals het hoort.

en kreeg een proces-verbaal en een
rijverbod van twaalf uur. Hij mocht na
verhoor het politiebureau verlaten.
Rond 18.10 uur kreeg de politie de
melding dat op de Molenland in Mijdrecht een auto midden op de weg
stilstond. Agenten gingen ter plaatse.
Daar bleek dat de 60-jarige Mijdrechter toch weer achter het stuur
was gestapt. De auto was door de

Kroymans Jaguar Hilversum
Soestdijkerstraatweg 66
1213 XE Hilversum
Telefoon: 035-6462200
Website: www.kroymans-jaguar.nl

Jaguar XK8 Coupé

Gereden versie: Jaguar XK8
Coupé 4.2 V8
Vermogen: 300 pk
0-100: 6,4 s
Top: 250 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 20,8 /
4,8 l/100km
Prijs gereden model:
€ 29.950,Alternatieven:
BMW 6-Serie, Maserati 4200
GT, Mercedes-Benz SL, Porsche
911

aanrijding echter zo beschadigd geraakt, dat na een stuk rijden één van
de wielen blokkeerde. De Mijdrechter werd weer aangehouden en naar
het politiebureau overgebracht. Hij
blies nu 815 ug/l. Hij bekende weer
achter het stuur te zijn gestapt. Tegen
hem is proces-verbaal opgemaakt
voor het weer rijden onder invloed
van alcohol en het rijden in strijd met
het rijverbod.
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Geen Maatje voor Twee, maar voor drie!
Moe, maar voldaan, tref ik Theo Visser en zijn maatje Leo Honkoop aan als ik plaatsneem op het terras in
de achtertuin. Het is heerlijk nazomerweer, zelfs iets te warm voor de tijd van het jaar. Zojuist hebben ze een
tocht gemaakt op de bovendijk in Wilnis. Meneer Visser op zijn scootmobiel en maatje Leo Honkoop wandelend
ernaast.“Nou ja, wandelend…grapt Leo, af en toe moet ik toch de stand van de scootmobiel wat zachter zetten,
anders houd ik het niet bij.”
kan een maatje meedenken of tijdelijk dingen overnemen, zoals het doen
van een boodschap.

Ook Anneke Visser, de partner van
meneer Visser, komt bij ons aan tafel
zitten. Zojuist is zij teruggekomen
van een bloemschikcursus in Mijdrecht, waar ze een mooi bloemstuk
gemaakt heeft. Iets wat zij zonder de
hulp van maatje Leo niet had kunnen
doen.

Kennismaking
Meer dan een jaar geleden meldde
Leo Honkoop uit Vinkeveen zich als
vrijwilliger bij Maatje voor Twee. Leo
ging met pensioen en stil zitten was
wel het laatste waar hij aan dacht.
“Ik wilde graag iets doen waar ik
anderen mee kan helpen en verder
kijken dan mijn eigen neus lang is.
In mijn hoofd had ik een plaatje
gemaakt van Maatje voor Twee
waarbij ik gekoppeld zou worden aan
een jonger iemand. Toen Carolien
kwam met deze ‘mantelzorgvraag’
moest ik even nadenken. Toch volgde
er een kennismaking,” vertelt Leo,
“waarbij ik hartelijk werd ontvangen
en het contact meteen goed voelde.”
Anneke: “Bij Leo had ik meteen een
goed gevoel, hij heeft een positieve
uitstraling.”Vanaf dat moment kwam
Leo om de week op de woensdagochtend op bezoek bij de familie Visser.
Anneke's partner: “Ik merk dat ik bij
thuiskomst een hele gelukkige Theo
vindt, hij kijkt uit naar de afspraken
met Leo.”

Nu iets meer dan een jaar geleden
kwam de vraag van Anneke en Theo
Visser om een maatje te zoeken
voor Theo (83 jaar), die Parkinson
heeft. Als Theo een maatje heeft kan
Anneke even tijd voor zichzelf nemen
voor het maken van een afspraak
met een vriendin, het doen van de
boodschappen, of het volgen van een
cursus.
Anneke vertelt: “Eigenlijk moet er
altijd iemand bij Theo in de buurt zijn,
hij is valgevaarlijk en daarom laat
ik hem liever niet alleen thuis, dat
voelt niet goed. Ik had al contacten
bij Stichting De Baat voor mantelzorgondersteuning en daar vertelden ze
mij over Maatje voor Twee. Vervolgens heb ik contact opgenomen met
coördinator Carolien Harbers.”
Carolien legt uit dat zij zogenaamde
maatjes, vrijwilligers, zoekt die zich
willen inzetten voor kwetsbare mensen die wonen in het werkgebied van
Stichting De Baat. Zij doen samen
leuke dingen, zoals wandelen, fietsen
of het spelen van een spelletje. Ook

Gelijkwaardigheid
Wat maakt dat dit ‘maatjeskoppel’ nu al langer dan een jaar bij
elkaar is? “De gelijkwaardigheid
aan elkaar,” zegt Leo. “Ik ben wel

een stuk jonger dan Theo en hij kan
lichamelijk gezien beperkt zijn, maar
ik voel mij daardoor niet meer, maar
zeker ook niet minder. Daarnaast
delen we dezelfde vorm van humor.”
Meneer Visser vult aan: “We delen
ook gezamenlijke interesses, zoals op
het gebied van cultuur, architectuur
en fotografie. Ook spelen we geregeld
een potje dammen of we doen een
ander spelletje. Bij goed weer maken
we vaak een tocht buiten, dat kan
verschillen van een rondje lopen in
de buurt tot het maken van een tocht
met de scootmobiel in de omgeving.”
Leo begint te lachen; “We zijn zelfs
een keer samen op pad geweest naar
het Amsterdamse bos, waarbij we op
een gegeven moment na anderhalf
uur lopen niet meer verder konden.
Daar stonden we dan, Theo was
eigenlijk al behoorlijk moe. Moesten
we vervolgens helemaal omlopen.
Tweeënhalf uur hebben we er in
totaal over gedaan, we waren bekaf.”

Kunt u ook een maatje gebruiken,
wilt u graag maatje worden of wilt
u ondersteuning vanuit het Steunpunt Mantelzorg van Stichting De
Baat? Neemt u dan voor informatie
over Maatje voor Twee contact op
met coördinator Carolien Harbers
(c.harbers@stichtingdebaat.nl). Voor
ondersteuning vanuit Steunpunt
Mantelzorg kunt u contact opnemen
met Esther Smit
(e.smit@stichtingdebaat.nl) of kijk
op de website van het steunpunt
mantelzorg: www.stichtingdebaat.nl/
steunpunt-mantelzorg. Ook kunt u bellen naar het algemene nummer van
Stichting De Baat: (0297) 230 280
of kijken op de website:

Soms zwaar
Dat de zorg voor Theo toch soms
zwaar valt voor Anneke, beaamt ze.
“’s Ochtends en ’s avonds komt de
thuiszorg helpen met aankleden en
wassen. Deze hulp is erg prettig,
zodat Theo zo lang mogelijk thuis kan
blijven wonen. Wel geef je een deel
van je privacy op, maar daar wen je
aan.”
Maatje Leo is daarbij meer dan een
welkome aanvulling. Inmiddels gaat
Theo ook meerdere dagen in de week
naar de dagopvang in Vinkeveen.
Desondanks heeft Leo afgesproken
om te blijven komen. “Daarvoor is het
contact met meneer en tevens ook
zijn vrouw te leuk.”

www.stichtingdebaat.nl

Toch weerhoudt het ze niet om de
volgende keer weer op pad te gaan.
Leo concentreert zich meer met
Theo op het sportieve gedeelte, de
lichamelijke beweging en zijn vrouw
Anneke meer op het culturele.
Anneke: “Samen bezoeken we nog
geregeld musea. Zo zijn we laatst nog
naar het gemeentemuseum in Den
Haag geweest.”

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

Woordzoeker week 38

Sudoku week 38
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Allergie
Bloemenzee
Eggen
Enerverend
Fictief
Fiets
Grind
Handelswaar
Hengel
Hippie
Hondsdistel
Keker
Kraam
Lokvogel
Manga
Monokini
Pilav
Platvis
Spoeling

Sprietantenne
Steng
Tarok
Tegengas
Telegrafie
Tinmineralen
Titanic
Vanzelf
Verhogen
Visvergunning
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Oplossing puzzels week 37
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Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: HR Assistent/HR medewerker Uithoorn 28-40 uur
Organisatie: Amacom
Plaats: Breukelen

Functie: Microsoft .NET Software
Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Ervaren Netwerk Consultants (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel secretarieel
medewerker m/v
Organisatie: Administratiekantoor
Verhoef
Plaats: Baambrugge

Functie: Lijncontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Software Implementatie
Specialist / Consultant (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Distributieplanner transport
(fulltime)
Organisatie: Brouwer Transport en
Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief Commerciële
medewerker gezocht
Organisatie: Autobedrijf Kooyman
Plaats: Vinkeveen

Functie: Verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Ambitieuze HBO'er Bedrijfskunde (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Account Manager Data/
IP (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Debiteurenbeheerder(s)
36- 40 uur
Organisatie: BvCP - Detachering en
Werving & Selectie
Plaats: Amsterdam

Functie: Account Manager ICT
Services (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Ervaren ICT ServiceDesk
Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Verkoop Binnendienst met ICT kennis (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker
Organisatie: Alcar Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager New
Business
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Uitzoekmedewerkers logistiek (scholieren)
Organisatie: Brouwer Transport en
Logistiek B.V.
Plaats: Wilnis
Functie: Inpakker-Bijrijder (1-2 dagen
p/w)
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek
Medewerker
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: (Evenementen) beveiliger
M/V
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer
Functie: Brandwacht M/V
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer
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DE GROENE VENEN

NVM OPEN HUIS 1 oktober 2011

van 11:00 tot 15:00 uur

Vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen bij onderstaande woningen!
in P

rijs

Amstelhoek
Burgemeester Fernhoutlaan 2

Ver

Ver

gd

mijdreCht
Bisschop koenraadsraat 66

Uitgebouwde 2 onder 1 kapwoning met zuidwest tuin en parkeergelegenheid op eigen
terrein. Op rustige locatie en op loopafstand
van winkelcentrum.

Zeer verzorgd drie-kamer appartement met
groot balkon gelegen op de bovenste etage
van kleinschalig appartementencomplex op
loopafstand van het dorpscentrum.

Woonoppervlak: 80 m², Inhoud: 220 m³
Perceeloppervlak: 183 m², Kamers: 3

Woonoppervlak: 80 m², Inhoud: 250 m³
Kamers: 3

koopsom:
€ 200.000,- k.k.

koo

lAA

j oP

Bod

mijdreCht
stadhouderlaan 26
Sfeervolle, goed onderhouden, hoekwoning
met vrijstaande stenen berging en zonnige
achtertuin op het westen. Gelegen in rustige,
groene en ruim opgezette woonomgeving aan
einde van doodlopende straat.
Woonoppervlak: 105 m², Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 147 m², Kamers: 4

startprijs:
€ 230.000,- k.k.
Vraagprijs:
€ 247.500,- k.k.

Vraagprijs:
€ 210.000,- k.k.

Ver

koo

VinkeVeen
Conincksmeer 20

P Bi

P Bi

mijdreCht
maansteen 19
Geweldig gelegen eengezinswoning met tuingerichte woonkamer met serre en tuin op het
zuiden. Aan de voorzijde prachtig vrij uitzicht
over polderlandschap.
Woonoppervlak: 111 m², Inhoud: 300 m³
Perceeloppervlak: 142 m², Kamers: 5

Vraagprijs:
€ 275.000,- k.k.

j oP

Bod

mijdreCht
nicolaas van der steenstraat 55

VinkeVeen
Aetsveld 51

mijdreCht
maansteen 20

Perfect onderhouden en door de jaren heen
met zorg verbouwde hoekwoning met tuin
op het zuiden. Heerlijk rustige ligging aan
groenstrook.

Sfeervolle uitgebouwde hoekwoning met
openhaard en leefkeuken met openslaande
deuren naar de tuin. Gelegen in rustige straat
met veel groen.

Fraai verbouwde voormalig drive- in woning
met dakopbouw, vijf slaapkamers en twee
badkamers. Zonnige tuin op het westen en
parkeergelegenheid op eigen terrein.

Zeer exclusieve, vrijstaande villa met extra
grote garage, op prachtige locatie aan sierwater met vrij uitzicht. De villa heeft een hoog
afwerkingsniveau.

Woonoppervlak: 140 m², Inhoud: 371 m³
Perceeloppervlak: 138 m², Kamers: 4

Woonoppervlak: 125 m², Inhoud: 350 m³
Perceeloppervlak: 256 m², Kamers: 5

Woonoppervlak: 185 m², Inhoud: 450 m³
Perceeloppervlak: 185 m², Kamers: 6

Woonoppervlak: 292 m², Inhoud: 1000 m³
Perceeloppervlak: 810 m², Kamers: 6

startprijs:
€ 290.000,- k.k.
Vraagprijs:
€ 319.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 269.000,- k.k.

OPEN HUIS
B ERRT
OA
MTA
16OK
2

11:00 - 15:00 u u r

Vraagprijs:
€ 360.000,- k.k.

Vraagprijs:
€ 1.250.000,- k.k.
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U bent van
harte welkom!
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