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Hoeveel

risico

vindt u aanvaardbaar?

Veel belangstelling voor lustrum Culinaire Venen
De vijfde editie van de Culinaire Venen wist afgelopen zaterdag vele belangstellenden naar het Raadhuisplein in Mijdrecht te trekken.
Mede dankzij de fraaie nazomerdag werd zichtbaar genoten van de hapjes en drankjes die de 10 deelnemende restaurant- en horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving voorschotelden. Aan het eind van de avond kon de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis een cheque van
12.500 euro overhandigen aan Stichting Jongeren Actief. Lees meer op pag. 11
exclusieve foto otto boelens

Agenda Kort
BY TWEED BNO

voor websites met cms
www.fotocowboys.nl
(bijvoorbeeld)

www.pprzzlight.nl

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 15

Agenda Kort

Morgen is de 8e Mijdrechtse Dweildag
Morgen vindt in Mijdrecht de 8e
Dweildag plaats. Al acht jaar verzorgen Muziekvereniging VIOS samen
met de Handelsvereniging Mijdrecht
dit succesvolle muziekspektakel.
Al 77 dweilorkesten uit heel het land
waren al eens of meerdere keren
deelnemer. Dit jaar kan de organisatie weer zes nieuwe orkesten aan dit
lijstje toevoegen. Morgen de volgende
orkesten hun muzikale kunsten en
capriolen vertonen. De Blaasknarren
uit Leidschendam, De Feestbende uit
Cromvoirt, Heavy Hoempa uit Uden,
Pretband Help ons Bloaz'n uit Brummen, De Papklepels uit Culemborg,
Bende Gek uit Rosmalen, Nix Dus uit
Noordwijkerhout en natuurlijk 'ons
eigen' DORST uit Mijdrecht.

brillen

Lees verder op pagina 12

hans winter

ascol.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Proosten Borgh, Mijdrecht
Een nieuwbouwproject midden in het gezellige dorpscentrum van Mijdrecht.
Ik was even verbaasd, want waar moet dat dan gebouwd worden, dacht ik.
Een bezoek aan de heer Swaab, de
projectleider, geeft een hoop duidelijkheid. Het project wordt gebouwd
in de hoek tegenover Blue’s Basic,
en schuin tegenover de ingang van
het winkelcentrum, De Passage. Bij
de meeste Rondeveners zeker wel
bekend.
Echt een ideale plek, want je stapt
zo vanuit je woning het winkelcentrum in, waar je allerlei winkels
binnen handbereik hebt. Aan de
overkant is de parkeergarage, en
er is een mogelijkheid om hier een
parkeerplek te huren of te kopen.
Een prettige bijkomstigheid, want
zo kun je altijd vlak voor je woning
parkeren en sta je nog droog ook.
Op de begane grond worden twee
winkelruimten gecreëerd, en
daarboven komen vier appartementen in diverse prijsklassen. De
appartementen worden gebouwd
volgens het nieuwe bouwbesluit
en voldoen volledig aan de eisen
die hieraan gesteld worden. Er zal
gewerkt worden met hoogwaardige
materialen. Omdat het project nog in
de beginfase is, heb je als koper nog
keuzevrijheid wat betreft de keuken,
badkamer, sanitair en het tegelwerk.
En dat is natuurlijk wel erg prettig,
je kunt deze zaken dan meteen naar
eigen smaak laten inrichten.

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

De indeling van de appartementen
verschilt van elkaar. Op de eerste
verdieping liggen drie appartementen en op de tweede verdieping komt
het penthouse. Er wordt naast de
trap ook een lift geplaatst waarmee
je elke verdieping kunt bereiken.
Alle appartementen hebben een
lekkere ruime woonkamer en één of
twee heerlijke balkons waar de hele
dag de zon op staat. Het penthouse
heeft zelfs een eigen dakterras. Op
de begane grond worden de bergingen geplaatst, die uiteraard voorzien
zijn van elektra.
De heer Swaab vertelt dat één van
de winkelruimten al is verhuurd, de
andere ruimte is nog beschikbaar.
De appartementen zijn allemaal nog
beschikbaar, maar er zijn al wel een
aantal gegadigden voor bepaalde
appartementen.
Zaak dus om er snel bij te zijn, wil
je nog kunnen kiezen. De verkoop is
inmiddels al gestart en de planning
is om in november 2010 met de
bouw te starten.
Wie nieuwsgierig is geworden naar
deze schitterende appartementen,
kan vanaf 25 september terecht in
het infocentrum dat op de plaats van
de bouw geopend zal worden. Alle
informatie betreffende de bouw van
dit kleinschalige, maar luxe appartementencomplex is hier te vinden,
en er zal ook altijd iemand aanwezig
zijn om vragen te beantwoorden. De
verkoper heeft een samenwerkingsverband met verschillende hypotheekverstrekkers, waardoor er een
mogelijkheid is om een overbruggingshypotheek af te sluiten. Ook
hierover is informatie beschikbaar
in het infocentrum, maar natuurlijk
kan men ook vragen neerleggen bij
de verkopende makelaar Ruijgrok in
Mijdrecht.
Vanaf 25 september zal het infocentrum twee keer per maand op
zaterdag geopend zijn.
Waar ik nog nieuwsgierig naar ben,
is waar de naam Proosten Borgh
vandaan komt. Projectleider Swaab
legt uit dat er vroeger een kasteel

in Mijdrecht
heeft gestaan
met deze
naam en men
vond het een
goed idee de
naam in ere
te houden.
Leuk om
te zien dat
een stukje
geschiedenis
herleeft in
een nieuwbouwproject!

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,25
Snelweg A2		 9,0
Bushalte		 0,5
Basisschool		 0,5
Sportcomplex		 1,2

Facts & Figures
Proosten Borgh, Mijdrecht
Vraagprijs appartement 1
€445.000,- v.o.n.
Vraagprijs appartement 2
€270.000,- v.o.n.
Vraagprijs appartement 3
€395.000,- v.o.n.
Vraagprijs appartement 4
€395.000,- v.o.n.
Perceelsoppervlakte verschilt per
appartement
Inhoud verschilt per appartement
3 kamers (2 slaapkamers)
2 kamers (1 slaapkamer)
Ruijgrok Makelaars
Hofland 19
3641 GA Mijdrecht
Telnr: 0297-263375
info@ruijgrok.nl

Open huis op bijzondere locatie
Op zaterdag 25 september is de 'oude juwelierswinkel' van de familie Swaab open om
voorlichting te geven over het komende project met drie winkels en vier prachtige appartementen. Familie Swaab zal uiteraard zelf aanwezig zijn om een en ander te vertellen over
het project.
Als u geïnteresseerd bent
kunt u vrijblijvend langskomen aan de Dorpsstraat
nummer 4-6 op zaterdag 25
september tussen 11:00 en
16:00 uur.
Meer weten? Bel Ruijgrok
Makelaars, tel. 0297- 28
33 75.
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Wethouder Dekker geeft fouten toe

Luistervink

Het strandje kreeg een staartje

Helpende handen

Op voorstel van de basisschool uit De Hoef besloot de gemeenteraad de weg vrij te maken voor de aanleg van een strandje met zwemgelegenheid aan de Kromme Mijdrecht. Tijdens de speciale Kinderraad toonde wethouder Jacques Dekker zich enthousiast voorstander van het plan. Hij
had wel zijn twijfels over de door de kinderen gekozen locatie, maar beloofde dat hij zou zorgen voor een meer geschikte plek. Recent moest de
wethouder laten weten dat er helemaal geen geschikte plek is. De raad wilde weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.
door piet van buul

Op verzoek van de fractie van De
Combinatie werd de wethouder
tijdens de RTG vergadering van
maandag 13 september uitgenodigd
om uit te leggen waarom het zo is
misgelopen. Dekker had de heer
Van Amstel van Waternet meegebracht om uit te leggen waarom
het strandje er niet kan komen. Van
Amstel legde uit dat de scheepvaart
op de Kromme Mijdrecht voor
extra stroming zorgt waarbij de
golfbewegingen een gevaar voor de
zwemmers betekenen. Bovendien
is zwemmen in vaarwater wettelijk
verboden, zo vertelde Van Amstel.
Vanuit de raad vroeg men zich
af hoe het mogelijk was dat dit
soort gegevens niet eerder bekend
waren. Men wilde ook weten of de
voorstellen van de kinderen wel
voldoende serieus zijn bekeken. De
kinderen zijn blij gemaakt met een
dode mus en dat was niet nodig geweest, wanneer ze vooraf voldoende
begeleid waren in de voorbereiding
op de Kinderraad.
Afschuiven
Wethouder Dekker gaf toe dat de
hele zaak niet goed voorbereid is en
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dat er fouten zijn gemaakt. Maar
zoals vaker gebeurt, probeerde de
wethouder de schuld bij anderen
op het bordje te leggen. In weerwil van de gebruikelijke politieke
mores nam hij hierin niet zelf de
verantwoordelijkheid, maar schoof
de schuld op zijn ambtenaren en
op het college. “Ik kreeg pas een
week vóór de Kinderraad dit dossier toegeschoven,” aldus Dekker.
“Ik heb me dus niet goed kunnen
voorbereiden. Daar kwam nog bij

dat ik onvoldoende informatie van
mijn mensen heb ontvangen. Maar
ik heb niet beloofd dat ik wel voor
een andere plek zou zorgen. Ik heb
gezegd dat ik met de kinderen naar
een meer geschikte locatie zou zoeken. Pas later bleken de praktische
bezwaren en onmogelijkheden.”
In meerderheid vond men dit wel
een erg goedkoop excuus. Raadsbreed werd geconcludeerd dat het
bijzonder kwalijk is dat de kinderen
niet beter begeleid zijn en dat men

niet voorafgaand aan de Kinderraad
de benodigde informatie verzameld
had. “Op deze manier zijn de kinderen en de raad op het verkeerde
been gezet. Dat maak je met een
vrijkaartje voor het zwembad niet
goed. En de doelstelling om door
middel van de Kinderraad kinderen
belangstelling voor de politiek bij
te brengen, is hier al helemaal niet
mee gediend,” aldus een aantal
raadsleden.

Burgemeester Burgman roept inwoners op:

‘Wees alert op coniferenpyromaan’
Burgemeester Marianne Burgman
van De Ronde Venen vraagt de inwoners van Mijdrecht de komende
tijd extra uit te kijken naar de
coniferenpyromaan die het dorp
teistert. Ze zei dat gisteren tijdens
een overleg, waarin de fractievoorzitters werden geïnformeerd
over de coniferenbranden van de
afgelopen maanden, die voor flink
wat onrust zorgen in het dorp.
Vrijwel ieder weekend worden er
coniferenhagen in brand gestoken.

Het is nog altijd onduidelijk of het
gaat om een echte pyromaan of om
vandalisme en na-aapgedrag.
Tegenover RTV Utrecht verklaarde
de burgemeester: “We moeten
meer gebruik maken van de buurtbewoners. Ze laten hun honden uit,
ze spreken iedereen, zien verschillen in de wijk 'Hé die auto stond er
gisteren niet'. Praat er met elkaar
over, dan komen we sneller tot
een oplossing.” De burgemeester
verklaarde bewoners binnenkort te

willen uitnodigen voor een informatieavond om een deel van de onrust
weg te nemen.
foto rtv utrecht

Erfenis van Toon van der Meer veilig ondergebracht

VVW sluit zich aan bij Ronde Venen Belang
Met af en toe een onderbreking van een of twee raadsperiodes zit Toon van der Meer al een paar decennia
in de gemeenteraad. Zijn ‘VVW voor samenwerkende kernen’ profileerde zich als een lokale politieke partij,
die speciaal op kwam voor de belangen van de inwoners van Vinkeveen en Waverveen. Na al die jaren heeft
Toon een leeftijd bereikt waarbij hij het raadswerk graag aan een ander zou willen overdragen.
door piet van buul

Na uitvoerig overleg binnen de
achterban van VVW en de gezamenlijke kernen bleek dat het nog
niet zo eenvoudig was om kandidaten te vinden voor de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen. “We
hebben wel een paar goeie mensen
die ook wel vinden dat het goed
is wanneer iemand de specifieke
belangen van de kleine kernen
en met name van Vinkeveen en
Waverveen in de raad behartigt,”
stelt Toon van der Meer. “Maar we
moeten er toch op rekenen dat we
bij verkiezingen waarschijnlijk niet
meer dan één zetel binnen halen.
Dat betekent dat je als eenmansfractie wel erg veel te doen krijgt,
omdat je dan ook in je eentje alle
vergaderingen moet bijwonen. Ik
heb dat de laatste jaren wel zo goed
mogelijk gedaan, maar ik kan me
voorstellen dat zoiets voor nieuwkomers toch afschrikt. We hebben een
goede kandidate voor wie het ook
praktisch niet te doen is, omdat ze
eventueel raadswerk moet combineren met baan en gezin.”
Aansluiting zoeken
De partij kwam tot de conclusie dat

een zelfstandige deelname aan de
raadsverkiezingen geen haalbare
kaart was. Vervolgens ontstond
het idee om aansluiting te zoeken
bij een andere politieke partij.
“We hebben een paar politieke
partijen benaderd en zijn met
Ronde Venen Belang tot een goede
afspraak kunnen komen,” zegt Toon.
“Onze kandidate komt nu op een
verkiesbare plaats op de lijst van
Ronde Venen Belang. Op die manier
denken we de specifieke belangen
van Vinkeveen en Waverveen veilig

gesteld te hebben. Uiteraard mag
je van de hele raad verwachten
dat ze een open oog hebben voor
de eigenheid van de verschillende
afzonderlijke kernen. Maar het is
wel plezierig als er tenminste één
iemand in de raad zit, die zich daar
in het bijzonder op richt.”
Toon van der Meer geeft weliswaar
het raadswerk op, maar hij zal ongetwijfeld achter de schermen nog
wel actief blijven in het belang van
‘zijn’ Vinkeveen en Waverveen.

Meer dan vijftig grijs getinte ouderen staan of zitten in een rolstoel te
wachten op de Rode Kruisbus die
ze naar Amsterdam gaat brengen.
De regen geselt de met plastic
regenkapjes getooide hoofden. Toch
is de stemming opperbest. Een
dagje nu eens niet op je drie bij vier
kamertje in het verzorgingstehuis,
maar naar buiten om apies te
gaan kijken. In Rode Kruis t-shirts
getooide vrijwilligers begeleiden de
club. Zelf mag ik er ook deel van
uitmaken, ik krijg als taak de camera te hanteren om naderhand een
impressie te kunnen geven van al
wat ons die dag ten deel zal vallen.
Ik zit nog in de leeftijdscategorie
die het mogelijk maakt 's morgens
monter uit je mandje te stappen,
onder de douche te gaan staan en
zo je dag te beginnen. Onze gasten
niet. De gelukkigen onder hen zijn
mobiel. Die kunnen nog zelf gaan
en staan. Anderen zitten, zelf niet
in staat de rolstoel te bewegen,
ietwat gelaten te wachten op de
dingen die gaan komen. Als de bus
arriveert begint de toer de mensen
aan boord te krijgen. Geloof mij
als ik zeg dat het nogal wat goed
bedoeld duw- en trekwerk kost
om iedereen op zijn of haar plek
te krijgen. Ben je als valide mens
gewend een bus binnen te stappen
en zo maar ergens neer te ploffen,
als je ouder en minder valide bent
geworden, is de gang naar je plek
ietwat moeizamer. Het kost dan
ook drie kwartier voordat iedereen
zit.
Aangekomen in Artis stroomt de
regen onbarmhartig uit de lucht. De
hele kudde staat of zit opeengepakt
op de parkeerplaats te wachten
tot iedereen de bus weer heeft
verlaten. Ook dat kost tijd. Geen
onvertogen woord. We zijn immers
gezellig een dagje op stap. Aangekomen in het restaurant waar
koffie en een heerlijke appelpunt
wacht, begint er een nieuw circus.
Jassen uit en een plek zoeken.
Oude handen prutsen met vorkjes
die het heerlijke gebak naar de
mond moeten brengen. Het is al
eeuwen zo, dat wanneer je iets in
een mens stopt er ook wat uitkomt
en dat gebeurt die dag dus ook.
Het duurt even voordat iedereen
zich heeft ontlast. De Rode Kruisshirts lopen af en aan. Vanaf dat
moment begint de rondgang door
de dierentuin. Ouderen die zich met
rollators, rolstoelen, of aan iemands
arm een weg banen door de regen.
Er wordt genoten. Alles op z'n elf
en dertigst, maar wel heel gezellig.
In de bus wordt nagepraat over het
slechte weer. "Ik vind het wel zo
sneu voor al die schoolkinderen die
helemaal kletsnat werden", hoor je
veel. Alsof ze niet ook zelf totaal
verregend huiswaarts gingen. De
Rode Kruis'ers vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat ze,
geheel vrijwillig en zonder enige
vergoeding, een dag op stap zijn
geweest met een doelgroep die als
dankbaar kan worden omschreven.
Als die kurk waarop onze samenleving drijft er toch eens niet meer
zou zijn.
		
Luistervink
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Kort Nieuws
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Ontwikkeling van de
samenleving in
Horizon
Zondag 19 september zendt Horizon
het tweede deel uit van de serie
‘De rol van de kerk in de moderne
samenleving’. Deze keer is de ontwikkeling van de samenleving aan de
orde. Aan de discussie nemen deel:
Wim Bos, Protestantse Gemeente
(De Rank), Mijdrecht;
RVB-wethouder Jacques Dekker,
gemeente De Ronde Venen, Mijdrecht; Ales van Leeuwen, Hervormde
Gemeente, Wilnis; Piet van der Neut,
Protestantse Gemeente Vinkeveen
en Waverveen. Presentatie: Jopy
van der Horn. Gespreksleider: Henk
Oudshoorn. Uitzending van 9.00
– 10.00 uur; herhaling van 17.00 –
18.00 uur. Horizon is te beluisteren
op Midpoint FM.

De Ronde Venen

Kroonbede

Ter gelegenheid van de start van het
parlementaire jaar organiseert het
lokaal comité Kroonbede De Ronde
Venen een gebedsbijeenkomst. Dit in
navolging van het landelijk initiatief
“Kroonbede”. Het comité bestaat
uit leden van verschillende kerken
in De Ronde Venen waaronder de
hervormde gemeente van Wilnis, de
hervormde gemeente van Vinkeveen,
de christelijk gereformeerde kerk in
Mijdrecht, de Parousia-gemeente
in Mijdrecht en de protestantse
gemeente Mijdrecht. De bijbel roept
ons op te bidden voor degenen die
ons regeren. Dat willen we doen. Het
begin van het nieuwe politieke jaar
is een goede gelegenheid hiervoor.
Iedereen is van harte welkom. De
lokale Kroonbede vindt dit jaar
plaats in de Janskerk, Kerkstraat 11
in Mijdrecht op maandag 20 september 2010 en begint om 20.00 uur.
Het thema voor deze Kroonbede is:
“Samen Leven, maar hoe?” De predikant van de protestantse gemeente
in Mijdrecht, ds Tacken, zal hierop
ingaan. Vanuit de politiek zal mevr.
drs. J Vonk (CDA wethouder in de
gemeente Abcoude) gastspreker zijn.
Kijk ook op www.kroonbede.nl en
www.zvk.nl. De landelijke kroonbede
wordt a.s. zondag 19 september via
747AM uitgezonden.

Sportdag op Cruijff
Court Mijdrecht

Gemeente De Ronde Venen en
Sportservice Midden Nederland
organiseren op woensdag 29 september een sportdag voor mensen
met een beperking. Op het Cruijff
Court in Mijdrecht kunnen kinderen
en volwassenen met verschillende
beperkingen een aantal sporten en
spellen uitproberen. Verschillende
sportaanbieders uit Mijdrecht en
omgeving zijn aanwezig voor een
divers sportaanbod. De middag
(voor kinderen tot 16 jaar) is van
15.00‑18.00 uur en de avond (voor
jongeren en volwassenen vanaf 16
jaar) is van 18.45 tot 21.15 uur.
Deelname is gratis. Mensen die mee
willen doen, kunnen zich opgeven via

www.usportanders.nl
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Dagje Amsterdam voor bewoners
Maria-Oord en Zuiderhof

Zaterdag jl. organiseerde de Lions
Club Vinkeveen en Waverveen voor
een aantal bewoners van MariaOord en Zuiderhof een rit met de
‘Red Crosser’-tram door Amsterdam. Deze tram –een idee van het
Rode Kruis, vandaar de naam– is
speciaal ingericht voor het vervoer van minder validen. Ook is er
plek voor een aantal meerijdende
vrijwilligers die de passagiers de
helpende hand reiken. Een unieke
gelegenheid voor de diegenen
onder ons, die slecht ter been zijn
of in een rolstoel zitten, om onze
hoofdstad toch nog eens te kunnen
bezoeken.
Een aangepaste touringcar bracht
de groep van in totaal 38 personen
(incl. begeleiders) rond het middaguur naar het Haarlemmermeer
station. Daar begon de zonovergoten tramrit van meer dan twee uur
kriskras door Amsterdam van Oost
naar West, van Noord naar Zuid,

langs o.a. de Dappermarkt, het
Leidseplein, de Dam, het Vondelpark en door Zeeburg. Na een stop
in de buurt van Artis voor koffie,
thee en een gebakje werd weer
verder gereden langs de Hortus
Botanicus naar het Rembrandtplein
en verder het centrum in. Een
feest van herkenning voor velen. ‘O,
kijk, ik heb hier vlakbij gewoond!’
en ‘Ja, daar ben ik vaak geweest’
kon je alom horen en vele andere
enthousiaste herinneringen werden
gedeeld. Door het mooie weer was
het gezellig druk in Amsterdam met
volle terrasjes en vele toeristen.
Tegen het einde van de middag
werd de groep weer in de touringcar naar Vinkeveen gebracht. Aan
de stralende gezichten te zien,
had iedereen het erg naar zijn zin
gehad, uiteraard ook met dank aan
de meereizende vrijwilligers van
Maria Oord, Zuiderhof, Red Crosser
en de Lions.

Gevelbord onthult cultuurhistorische informatie
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag is zaterdag bij de RKkerk Heilig Hart van Jezus te Vinkeveen een eerste gevelbord met
cultuurhistorische informatie onthuld. De kerk is een zogeheten rijksmonument, waarvan er in De Ronde Venen 32 staan.
Ook bij drie andere rijksmonumenten worden dergelijke borden
geplaatst, te weten de Heilige Antonius van Paduakerk in De Hoef, de
Janskerk in Mijdrecht en de kerk van de Hervormde Gemeente in Wilnis. Ze zijn een initiatief van de Historische Vereniging De Proosdijlanden, die daarmee meer bekendheid wil geven aan de cultuurhistorische
achtergrond van onze monumenten.

V.l.n.r. Con Huijbreghs (locatieraad van de Heilig Hart
van Jezus-kerk, wethouder Jan van Breukelen en
voorzitter Jaap Meulstee van
De Proosdijlanden) bij het
zojuist onthulde gevelbord.

Scouting Jan van Speyk viert 100 jaar
Afgelopen weekend heeft Scouting
Jan van Speyk het 100-jarig bestaan
van Scouting Nederland gevierd met
een groepsweekend. Tijdens dit weekend vond ook het jaarlijkse overvliegspektakel plaats. Het grootste deel
van de Jan van Speykgroep (ongeveer 150 leden) reisde op vrijdagavond 3 september af naar Pijnacker
om een weekend te kamperen. Met
jong en oud (4-79 jaar) werd een
echt scoutingweekend gevierd in ‘El
Jabbar’. Tijdens het weekend werden
spelen gedaan in het Oosterse thema,
werd er natuurlijk een speurtocht
gelopen en was er een bonte avond

bij een groot kampvuur.
Op zondag 5 september vond het
jaarlijkse overvliegspektakel plaats:
leden die te oud zijn geworden voor
hun speltak ‘vliegen’ over naar de
volgende leeftijdsgroep. Dit is ieder
jaar weer een bijzonder gebeuren,
waarbij vele leden en ouders aanwezig zijn. Ook dit jaar was er veel werk
gemaakt van het parcours. Foto’s van
het groepsweekend en meer informatie over Scouting Jan van Speyk vind
je op www.janvanspeykgroep.nl. Wil je
ook lid worden van Scouting en meedoen aan leuke activiteiten, mail dan
naar info@janvanspeykgroep.nl.

Succesvolle jeugdavond De Groene Venen
Tijdens Boomfeestdag in maart hebben leerlingen van de verschillende
scholen in ons dorp een geraniumstekje ontvangen. Met veel geduld
hebben zij deze stekjes opgekweekt tot mooie bloeiende planten.
Donderdagavond 9 september zijn de planten door een bloemkweker
beoordeeld en tijdens de jeugdavond van natuur- en milieuvereniging
De Groene Venen werden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Sommige leerlingen blijken kwekers in de dop. Er stonden verschillende prachtexemplaren bij maar
die van Nadine Brockhoff stak er
toch nog met kop en schouders
bovenuit. Zij heeft de overall-prijs
gewonnen. Celine Mur van De
Schakel, Niek Scheepstra van De
Pijlstaart en Elisa Passet van de
Sint Jozefschool wonnen ieder de

prijs voor de mooiste plant van de
school. Anne- Will de Haan won de
aanmoedigingsprijs.
De vogellezing van Marc Keulers
van Vogelbescherming Nederland
viel bij de kinderen erg in de
smaak. Met veel enthousiasme en
creativiteit gaven zij antwoorden op
de vragen die Marc hen voorlegde.
Bijzonder leuk om te
zien dat onze Vinkeveense kinderen zoveel
weten over vogels en
de manier waarop deze
vogels leven. Ook de ouders deden enthousiast
mee. Het was een zeer
gezellige en leerzame
avond.

Juf Bianca getrouwd!
Juf Bianca, die al vele jaren werkzaam is op basisschool De Zwaluw in Nes
aan de Amstel (bijna 15% van de leerlingen op deze school is afkomstig uit De
Ronde Venen), is zaterdag 11 september getrouwd met haar man John.
Bij de huwelijksvoltrekking in de Thamerkerk te Uithoorn waren veel leerlingen aanwezig om samen met hun juf deze feestelijke dag te vieren. De
kinderen waren de afgelopen weken druk met alle voorbereidingen en ze
hadden dan ook een mooie ereboog gemaakt en zongen hun zelfgemaakte lied
voor het bruidspaar bij het verlaten van de kerk. De klas van Juf Bianca mocht
na afloop mee in de oude schoolbus naar de feestboerderij in De Hoef waar
een disco en vele andere leuke activiteiten georganiseerd waren en ze naar
hartenlust konden
spelen en dansen.
Het was een zeer
geslaagde dag
voor Juf Bianca,
haar man John,
haar kinderen
Bo en Jesse en
natuurlijk alle
kinderen van
groep 4.
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Rabootje kiest het ruime sop

Kort Nieuws

Afgelopen vrijdag is het inmiddels al bekende Rabootje onder grote
belangstelling te water gelaten. Burgmeester Marianne Burgman leidde de officiele te water lating in. De zorgboerderij aan de Amstelkade
wordt de vaste aanlegplaats en thuishaven van waaruit het Rabootje
rondvaarten gaat verzorgen voor een breed publiek.

Mijdrecht

Jeugdschaatsen bij IJsclub Nooitgedacht
De R zit weer in de maand. Dat
betekent dat er binnenkort ook weer
geschaatst kan worden op de kunstijsbanen in Nederland. Bij IJsclub
Nooitgedacht zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen
alweer in volle gang. Zo ook voor het
jeugdschaatsen.
IJsclub Nooitgedacht gaat al sinds
jaar en dag met circa 170 kinderen
uit de Ronde Venen naar de Jaap
Eden ijsbaan in Amsterdam. Er zijn
nog een paar plekken beschikbaar.
Na een 10-tal schaatslessen kunnen de meeste kinderen al lekker
vooruit komen op de dunne ijzers. In
plaats van krabbelen op een slootje,
met veel vallen en opstaan, kan er
al voorzichtig begonnen worden aan
het schaatsen van tochten. De twee
ijswinters van afgelopen jaar hebben
dan ook laten zien dat het erg fijn is
voor kinderen wanneer ze de schaats-

techniek al onder de knie hebben.
Op het ijs leren de kinderen recht op
de schaatsen te staan, zijwaarts af
te zetten en het remmen onder de
knie te krijgen. Een groep van 25 enthousiaste jeugdschaatsleiders staat
iedere week voor de kinderen klaar
om hen het schaatsen te leren. In de
jeugdschaatslessen van Nooitgedacht
staat het plezier voorop.
De schaatslessen vinden elke week
plaats op de Jaap Edenbaan van
16:55 tot 17:55 uur en de kosten zijn
€ 67,- voor een heel seizoen. Is uw
kind tussen de 6 en 12 jaar, neem dan
gerust contact op voor meer inlichtingen en voor opgave met Luciën
Wolvers. Tel: 0297-282156. Mailen
kan ook naar jeugdcoordinator@
ijsclubnooitgedacht.nl.
Neem ook eens een kijkje op onze
website: www.ijsclubnooitgedacht.nl

Wilnis/Mijdrecht

Passage bijeen

Het kan zo maar heel erg leuk worden om een vrijgezellenfeestje te
organiseren. Is je moeder jarig kun
je ook zo maar aanmonsteren op de
boot die je de mooie plekjes van de
Rondevenen laat zien. Wil je iets
meer weten over het ontstaan van
de polders en de fraaie weidegebieden in onze omgeving. In het voorjaar gaat een ervaren gids u tijdens
het varen van alles over onze mooie
natuur vertellen. Het Rabootje is
grotendeels geschonken door het

Rabo Dichterbij Fonds en gaat
dus vanaf het voorjaar volop in de
vaart. De boot worden bemand door
een crew bestaande uit mensen met
een verstandelijke beperking. Zij
hebben echter wel een matrozenopleiding gevolgd zodat u niet bang
hoeft te zijn onderweg averij op te
lopen. Een ervaren stuurman, met
vaarbewijs, staat aan het roer. In
het voorjaar komen we hier zeker
op terug.
Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis houdt woensdag 22 september a.s haar eerste ledenvergadering van dit seizoen. Enkele
dames van Stichting De Baat
Welzijnsorganisatie De Ronde
Venen zullen een presentatie
verzorgen over de verschillende
activiteiten van De Baat. Ook
gasten zijn hartelijk welkom. De
avond is in gebouw De Schakel,
Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint
om 20.00 uur.

Zonnebloem Wilnis-De Hoef verzorgt
uitjes voor bezoek gasten
Op donderdag 9 september zijn
de kinderen van de groepen 1
t/m 7 van de Hoflandschool uit
Mijdrecht op schoolreis geweest
naar het Dolfinarium in Harderwijk. Onder mooie omstandigheden – het was zonnig en tegen de
20 graden – vermaakten zij zich
uitstekend in het park. Het Dolfinarium heeft heel wat te bieden.
Er worden verschillende shows
gehouden: dolfijnen-, zeeleeuwenen walrussenshow. Het park heeft

Morgen, zaterdag,18 september, is
er van 09.30 tot 13.00 uur weer
een Verzamelaarsmarkt in De
Meijert te Mijdrecht. U kunt daar
terecht voor postzegels, munten,
winkelwagenmuntjes e.d. Toegang 1
euro. Inlichtingen via tel. tel. 0297 289322 of op

www.verzamelaarsrondevenen.nl.

Hoflandschool naar het Dolfinarium

verder diverse kleine speeltuintjes, waar de kinderen zich
heerlijk konden uitleven. Op het
zandstrand kregen zij, vlak voor
het vertrek naar huis, een ijsje.
Moe, maar voldaan, leverden de
leerkrachten en andere begeleiders om half vijf de kinderen weer
af bij hun ouders.
Voor de kinderen van groep 8
staat dit schooljaar nog een kamp
op het programma.

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert

Namens de Riki stichting mochten diverse afdelingen van de Zonnebloem
voor hun bezoek gasten een uitje
verzorgen. De gasten mochten zelf
bepalen wat ze wilden gaan doen. Zo
werden heel veel verschillende wensen vervuld. Eén van die wensen was
om eens een ritje te maken met een
trike, een motor met drie wielen. Er
werd naar een mooie dag uitgekeken
die er dus vorige week was.

Rond elf uur werd bij het Trike
Centrum in Mijdrecht de trike naar
buiten gereden en opgestapt. Rustig
toerend ging het via Wilnis richting
Haarzuilens. Daar was de eerste stop
en werd een kleine lunch genuttigd.
Daarna werd de rit vervolgd naar
Harmelen en langs de Oude Rijn
richting Woerden en Bodegraven.
Het was heerlijk genieten van het
prachtige Hollandse landschap. Om
de Nieuwkoopse
plassen heen
toerend werd nog
een stop gemaakt
bij Tijsterman.
Hierna werd
langzaam via
Noorden en
Woerdse Verlaat
de eindbestemming in Mijdrecht
weer bereikt. Aan
een prachtige
ervaring en mooie
dag kwam zo een
einde. De gast
en bezoekster en
bestuurder waren
een prachtige
ervaring rijker.

De eerste bijeenkomst van Passage, afdeling Mijdrecht is op donderdag 23 september in gebouw
Irene.
Mevrouw Altena-Blommers uit
Meteren spreekt over Katharina
von Bora, de vrouw van Luther,
met beeldmateriaal over de Middeleeuwen.
Ook gasten zijn deze avond hartelijk welkom.
Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.45 is
de zaal open en staat er koffie en
thee klaar.

Mijdrecht

Sing Inn in De Meijert
Zondagavond 19 september 2010
om 19.30 uur wordt een Sing
Inn georganiseerd in De Meijert.
Iedereen die van muziek houdt,
kan die avond genieten van bekende opwekkingsnummers, maar
ook veel nieuwe nummers zullen
gespeeld worden. De band van de
evangelische gemeente CAMA
Parousia zorgt voor de begeleiding. Het wordt een interactief samenzijn. De toegang is gratis, van
harte welkom! Meer informatie:

www.waaromleefje.nl.
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Zondag 12 september jl. vond de jaarlijkse open dag plaats van
Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM). Ruim dertig kinderen hebben enthousiast meegedaan aan allerlei oefentrainingen op het
veld. De open dag werd afgesloten met echte wedstrijdjes. De
ouders zijn in het prachtige nieuwe clubhuis door de voorzitter
van HVM bijgepraat over het reilen en zeilen van de vereniging.
De kinderen kregen na afloop een informatie tasje mee met
o.a. een bidon & keycord van hoofdsponsor Rabobank Rijn en
Veenstromen en kortingsbonnen van Duosport. Ter plekke zijn
11 kinderen lid geworden. Kinderen die zich inschrijven voor 20
september 2010 betalen geen inschrijfgeld à 30 euro.

In Amstelhoek is het jaarlijks een gewoonte om in de zomermaanden voor de jeugd
visavonden te organiseren. Veel kinderen zijn dan samen en de vangst in bepalend voor de
bekerwinnaars. Elk deelnemend kind krijgt in ieder geval een medaille. In september is dit
afgesloten met de prijsuitreiking, waarvan bijgaande foto getuigt.
De nieuwsfoto werd ingezonden door Sissi Lelieveld, die hiermee haar foto op canvas
verdient.

De afgelopen twee weken zijn er bij de Vinkeveense tennisvereniging clubkampioenschappen geweest. De jeugd
begon met een regenachtig weekeind,gevolgd door een
mooie week met spannende wedstrijden. Het tweede
weekend met mooi weer waren er finales van de jeugd
en de eerste wedstrijden van de senioren. Het was heel
gezellig op tennispark de Molmhoek met jeugd en volwassenen op de acht tennisbanen. Op bijgaande foto alle
jeugdige kampioenen.

Het startsein voor de actie ‘Groene Voetstappen’ heeft
weer geklonken. Gijs Groen heeft de kinderen van de
Sint Jozefschool heel enthousiast, en ook voor de kleuters begrijpelijk, de spelregels uitgelegd. Alle kinderen
hebben een boekje gekregen met informatie over deze
actie die voor het 3e achtereenvolgend jaar gehouden
wordt. Zij kunnen per keer dat zij naar school fietsen,
lopen, steppen, skeeleren of met de bus naar school
komen en weer naar huis gaan, een stikker (voetstap)
verdienen. Volgende week worden alle voetstappen
bij elkaar opgeteld. Op maandag 29 november wordt
de Groene Voetstappenactie landelijk afgesloten met
de kinderklimaattop. Hier gaan kinderen de regering
adviseren hoe zij de lucht schoner en gezonder kunnen
maken.

Woensdagmiddag rond 16.15 uur kwam het arrestatieteam in actie op de
Nijverheidsweg. Een verwarde man, die volgens omstanders met een mes in
zijn handen stond, is gearresteerd door het arrestatieteam. Door middel van
een teaser (stroomstootwapen) is de man overmeesterd. Mogelijk was de
man dronken. Nadat hij was nagekeken door het ambulancepersoneel is hij
afgevoerd naar het politiebureau. De politie houdt rekening met een poging
tot zelfdoding.				
foto kris baken

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

DE GROENE VENEN

Buurtkamer wijzigt openingstijden
Nog even is de Buurtkamer alleen
op dinsdag en donderdagochtend van
10.00 -12.00 geopend. Maar dan zijn
de meeste gastvrouwen/heren terug
van vakantie en zorgen zij weer voor
een gastvrij onthaal. Op de Nationale
Burendag op zaterdag 25 september
zetten we uiteraard de deuren open
en hopen dat veel buur(t)bewoners
en andere belangstellenden, zowel
jong als oud, gezellig koffie komen
drinken en meedoen aan enkele
leuke activiteiten tussen 11.00 en
13.00 uur.
Vanaf 28 september gelden nieuwe
openingstijden:
Dinsdag-, woensdag- en donderdag-

morgen van 10.00 - 12.00 uur, op
donderdagmiddag van 14.00 - 16.00
uur
We hopen dan weer veel nieuwe
gezichten te zien van zowel jongere
ouderen, als oudere jongeren die
het gezellig vinden om anderen te
ontmoeten en activiteiten te ontwikkelen onder het genot van (gratis!)
koffie en thee.
Bij de samen-koken-samen-etengroep op donderdag, is nog plaats
(3 gangen-menu voor € 5,00). Voor
meer info: bel de Buurtkamer op
tel. 0297 - 288466 of buiten de
openingstijden stichting De Baat tel.
0297 - 230280

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

Rick

23 jaar
Nu ook vrachtautoles vanuit Mijdrecht
Het VerkeersCollege is al een aantal
jaar actief als verkeersschool voor
alle rijbewijzen in de regio Amsterdam. Sinds anderhalf jaar heeft het
bedrijf ook een vestiging in Mijdrecht,
boven Karwei. Sinds begin deze
maand worden vanuit deze locatie
ook transportopleidingen verzorgd.
Naast de reeds bestaande bromfiets,
auto- en aanhangwagenopleidingen,
kan men nu dus ook vrachtautoopleidingen volgen vanuit Mijdrecht.
De locatie op het industrieterrein is
ideaal voor deze opleidingen; voldoende parkeerruimte en temidden
van transportbedrijven.
Een vrachtautorijbewijs halen is in

zes weken mogelijk. Het VerkeersCollege geeft opleidingen voor het
C en CE rijbewijs, maar ook voor
chauffeursopleidingen en natuurlijk
de verplichte vijfjaarlijkse nascholing.
Ook is het mogelijk heftruckopleidingen via het VerkeersCollege te volgen. Iedere chauffeur die in het bezit
is van een chauffeursdiploma, zal dit
geldig moeten houden met 35 uur
nascholing verdeeld over 5 jaar tijd.
Er is keuze uit een ruim assortiment
opleidingen.
Geïnteresseerd? Bel voor een
proefles of kennismakingsgesprek:
0297-250638.
Of kijk op: www.verkeerscollege.com

Morgen, zaterdag 18 september,
is iedereen van harte welkom om
een kijkje te komen nemen op de
kazerne en het Speelwoud Wilnis.
Samen met diverse hulpverleningsorganisaties, waaronder de
ambulancedienst en de politie
biedt de brandweer een bomvol
programma.
Voor kinderen is er van alles
te doen. Er zijn verschillende
speciale brandweerspelletjes en
er staat een springkussen. Maar
waar het echt om draait is het
hutten bouwen en in de fik steken!
De hele dag krijgt de jeugd de
kans om van pallets al timmerend
en zagend een prachtige hut te
bouwen. De mooiste hut wint
uiteraard een prijs. De bouw zal
op een sensationele wijze worden
afgesloten. Want als alle hutten
af zijn, is het de bedoeling dat
alles in de hens wordt gestoken,
om de boel vervolgens vakkundig
te blussen. Dit natuurlijk met een
professioneel brandweer oog,
die ook aandacht heeft voor het
educatieve aspect: spelen met

vuur, nooit! Er wordt voorlichting
gegeven en er staat een ritje met
een echte brandweerauto op het
programma.
Ook voor de ouders wordt het een
leuke en leerzame dag. Naast de
groenvoorziening van de gemeente en de brandwondenstichting,
die raadzame tips geven, geeft
het korps ook zelf voorlichting.
Alle huishoudelijke ongelukjes
komen aan bod. Bijvoorbeeld: wat
te doen bij een vlam in de pan?
Naast voorlichting en activiteiten
zijn er demonstraties door de
jeugdbrandweer. Zij laten alle
facetten van het boeiende brandweervak zien.
De dag begint om 10.00 uur ’s
ochtends en is rond 16.30 uur
afgelopen. Brandweer De Ronde
Venen en het korps in Wilnis
voorzien een geweldige dag. Daarnaast hoopt de brandweer dat de
bezoekers zijn warm gelopen voor
het uitdagende vak, want nieuwe
leden zijn altijd welkom bij de vrijwillige (jeugd)brandweer.

Jongeren in Wilnis slapen nacht zonder dak voor straatkinderen in Bolivia
Deze Nacht zonder Dak is een actie om de straatkinderen in Bolivia een kans te geven een ander leven op te
bouwen. De stichting Tear is initiatiefnemer om samen met kerken in Nederland de armoede te bestrijden en
levens te veranderen van straat kinderen.
De Ontmoetingskerk uit Wilnis en
de Morgensterkerk uit Vinkeveen &
Waverveen willen een steentje bijdragen door met de jeugd van 25 op
26 september een Nacht Zonder Dak
te organiseren in Wilnis. Dit vindt
plaats naast de Ontmoetingskerk aan
de Dorpsstraat. De Ontmoetingskerk
heeft de Nacht Zonder Dak ook in
2009 met succes georganiseerd. De
Morgensterkerk uit Vinkeveen &
Waverveen steunt dit initiatief en
doet dit jaar ook mee. Tijdens de

Nacht Zonder Dak slapen jongeren
één nacht in een zelfgebouwd krot,
zoals jongeren aan de andere kan van
de wereld elke nacht moeten doen.
De jongeren die meedoen zorgen
voor sponsors, waarbij de gehele
opbrengst naar de straatkinderen in
Bolivia gaat.
Tijdens de Nacht Zonder Dak zijn
er veel optredens: het gospelkoor
Rovenians, de band Shine, Lida
Schaaphuizen op piano, Liza Verloop
dwarsfluit, Letta van Maanen piano,

een act met fakkels en verder nog
andere activiteiten.
Tijdens het optreden is de bar open
voor diverse drankjes met iets lekkers erbij. Uiteraard gaat de winst
naar het goede doel. De toegang is
gratis. Plaats: Ontmoetingskerk Wilnis Dorpsstraat, start: zaterdag 25
september vanaf 18.00 uur; einde:
zondagmorgen 26 september met
ontbijt en aansluitend een kerkdienst.
Meer informatie:

www.nachtzonderdak.nl/wilnis.
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Lutz showt najaarscollectie op zaterdag 18 september
Zaterdag 18 september staat bij Lutz Fashion in Vinkeveen in het teken van de nieuwe
najaarscollectie. U wordt bijgepraat bij over de laatste trends en absolute must-haves van
dit seizoen en er vinden shows plaats om 10.00u, 11.00u, 12.00u, 13.30u, 14.30u, 15.30u.
Trends dames
Dit najaar vinden we de vernieuwing in de duurzame basics en unieke
items die zich kenmerken door onderscheidend design, in combinatie met
kwalitatief hoogwaardige materialen. Spannend wordt het door de mix van
vrouwelijke stijlen met mannelijke invloeden, ambachtelijk en industriële
technieken, vintage en techno. De één draagt puur casual en de ander
mixt dit juist met bovenstaande accenten; dat geeft het nieuwe beeld
en noemen we ROUGH LUXURY. Het doel is op zoek te gaan naar
de juiste items die ons mooier maken en bij ons
passen. Leer is een belangrijk materiaal dit
najaar in vele kleuren en ook van gilet tot rok
verkrijgbaar. De lammy bodywarmer maakt
zijn comeback en bont is volop aanwezig. De
accessoires geven de finishing touch: de tas,
de uitgewerkte riem en het sieraad, waarbij
goud een nieuwe hoofdrol heeft veroverd.
Contrast is misschien wel het grootste modeitem dit najaar.
Trends heren
Ook voor het najaar overheerst het losse
jasje met de juiste balans tussen formeel
en casual. Onmisbaar zijn de fijne
bijpassende truien en vesten om het
beeld te versterken. Schoenen die het
geklede casual beeld kunnen versterken, zijn
an Fratelli Rossetti. Of het nieuwe model van Crockett
& Jones met rondere neuzen en dubbele leren “goodyear
welted” zolen. Casual wordt chique, unconstructed jasjes,
zachte wollige stoffen met milde kleur contrasten zijn de
smaak van dit najaar. Gecombineerd met mooie truien
en grove stoere vesten. Jeans, chino’s en slanke
cargo broeken passen zich blind aan op dit mooie
casual beeld.
De jeans als het ultieme kledingstuk blijft een belangrijk item en biedt zich weer
aan in de vele nieuwe wassingen en fits. De style tip hier is, rol de jeans op om zo
een nonchalanter beeld neer te zetten.

Lutz Fashion m/v, Herenweg 45, Vinkeveen, tel. 0297-212121 www.lutz.nl

Word nu een maatje!
Vindt u het leuk om mensen te helpen en heeft u een paar uurtjes in de week of maand beschikbaar? Maatje voor Twee is op zoek naar enthousiaste maatjes, jong of oud, man of vrouw die op
vrijwillige basis graag iets voor een ander willen betekenen een paar uurtjes beschikbaar hebben.
Maatje voor Twee is momenteel op zoek naar maatjes voor de onderstaande hulpvragen:
Mijdrecht
Maatje voor Twee is op zoek naar een maatje
voor de jonge Evelien (23 jaar) uit Mijdrecht.
Zij heeft een persoonlijkheidsstoornis en komt
daardoor het huis niet vaak uit. Dolblij zou
zij zijn met een vrouwelijk maatje voor een
praatje, een spelletje, bioscoopbezoek of een
wandeling.

Waverveen
Maatje voor Twee is op zoek naar ‘een kunstzinnig maatje’ (m/v) voor mevrouw Steen
(80 jaar) uit Waverveen. Zij zou het leuk vinden
om met name in de wintermaanden naar een
tentoonstelling of museum in de omgeving
te gaan. Ook het lijkt haar leuk om een vast
zwemmaatje te hebben.

Mijdrecht
Meneer Raminal (45 jaar) uit Mijdrecht heeft
last van psychische klachten. Hij houdt erg
van tuinieren, fietsen, een wandeling of goed
gesprek. Bent u (m/v) het maatje met groene
vingers of juist een liefhebber van fietsen?

Bent u het maatje die wij zoeken of zoekt u zelf
een maatje? Neem dan contact op met projectcoördinator Carolien Harbers van Stichting De
Baat. Voor meer informatie over Maatje voor
Twee en actuele oproepjes kunt u kijken op de
website: www.stichtingdebaat.nl.

Wilnis
Maatje voor Twee is op zoek naar een maatje
(v) voor mevrouw Bronkvaart (82 jaar) uit
Wilnis. Mevrouw Bronkvaart zoekt ‘een
gezelschapsmaatje’ voor een wandeling, een
spelletje, om een kopje koffie mee te drinken,
naar de bioscoop of om ergens met de auto
naar toe te gaan.
Wilnis
Meneer Dijk (78 jaar) uit
Wilnis zit niet lekker in zijn
vel en voelt zich depressief.
Hij is op zoek naar een maatje
(m/v) om mee te bridgen en zijn
bridgepartner wil worden. Is bridgen ook uw
hobby?

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Multi Mondo biedt fysio fitness en
zwemmen voor speciale vrouwengroepen
Alle vrouwen die willen fitnessen of zwemmen kunnen dat in een van
de vrouwengroepen doen van de kersverse Stichting Multi Mondo. Elke
dinsdagavond biedt KernGezond | Hofland Medisch Centrum ze een fysio
fitness programma. In het nieuwe Veenweidebad kunnen ze elke donderdagavond zwemles volgen voor een diploma of een training trimzwemmen.

De Ronde Venen/Abcoude

Sporten populair in
onze gemeenten

Deelnemen aan sport is populair
in De Ronde Venen. Dat blijkt uit
een enquête die onder achthonderd inwoners is gehouden. Ook
blijkt uit de enquête dat zo’n 80
procent van de inwoners voldoet
aan de landelijk vastgestelde
beweegnorm. De resultaten van
het onderzoek worden gebruikt
om het sportbeleid verder vorm
te geven.
Om te onderzoeken wat de effecten
zijn geweest van het gemeentelijke
sportbeleid van de afgelopen jaren,
zijn in juni 800 inwoners telefonisch
geënquêteerd over hun bewegingsgedrag. Aangezien De Ronde Venen
per 1 januari 2011 fuseert met de
gemeente Abcoude, is besloten ook
die gemeente mee te nemen in het
onderzoek en zijn nog eens 200
inwoners van Abcoude ondervraagd.
De in totaal duizend respondenten
zijn voor wat betreft leeftijd en
geslacht representatief voor de
bevolking van beide gemeenten.
De resultaten van het onderzoek
worden gebruikt om het sportbeleid
van de nieuwe gemeente vorm te
kunnen geven.
Beide gemeenten komen goed uit
het onderzoek. Zo is de sportdeelname onder Rondeveners 75%,
terwijl het landelijke gemiddelde
op 66% ligt. Abcoudenaren scoren
zelfs nog beter met 77%. Ook
voldoen beide gemeenten in grote
mate aan de beweegnorm. Waar
landelijk de helft van de inwoners
aan deze norm voldoet, scoren De
Ronde Venen en Abcoude met 80 en
70 procent zeer goed.
Ingrid Lambregts, wethouder
Sport in De Ronde Venen, is zeer
tevreden over de resultaten. “De
afgelopen drie jaar hebben we
hard gewerkt om de gemeente de
sportieve uitstraling te geven die het
op dit moment heeft. Samen met
de sportaanbieders is gewerkt aan
een breed palet aan activiteiten en
goede sportaccommodaties. Uit het
onderzoek komt naar voren dat zeer
veel inwoners aan sport doen en
regelmatig bewegen. Dat we veel
tijd en aandacht aan het sportbeleid
hebben gegeven lijkt me dan ook
terecht. En de resultaten zijn een
stimulans om dat ook in de nieuwe
gemeente te blijven doen.”

Deze sportieve groepen zijn al langer
actief: sinds 2008. Initiatiefnemer
Quassima Asafiati die de activiteiten
op persoonlijke titel organiseerde,
heeft ze nu ondergebracht in de
Stichting Multi Mondo om de continuïteit beter te waarborgen. Met een
Turkse, Nederlandse en Marokkaanse
vrouw in het stichtingsbestuur al een
multiculturele groep. Een ideale
samenstelling volgens Quassima om
vrouwen te helpen elkaar te versterken.
"Vrouwen kunnen zich om allerlei
redenen prettiger voelen als ze in een
groep zijn met alleen maar vrouwen.
Vooral als ze sportief bezig zijn zoals
in de fitnesszaal of het zwembad
kunnen ze meer onzeker worden
over hun uiterlijk als er mannen bij
zouden zijn. Als vrouwen onderling
is er ook herkenning. Alle vrouwen
zijn welkom, of je bijvoorbeeld niet
gemakkelijk in het openbaar gaat
zwemmen vanwege littekens bijvoorbeeld of vanwege je religie, dat
maakt niets uit. Ook vrouwen met een
lichamelijke beperking kunnen prima
meedoen."
Vooral het fysio fitness is ook
gericht op conditieverbetering in het
algemeen en in het bijzonder voor
vrouwen met (rug)klachten of andere
omstandigheden om rekening mee te
houden. De vrouwelijke fysiotherapeut geeft iedere vrouw die meedoet
persoonlijke begeleiding, gebaseerd

op de persoonlijke situatie.
De zwemlessen voor diploma A zijn
volgens Quassima een absolute must
voor alle vrouwen: "In Nederland zou
volgens mij iedereen moeten kunnen
zwemmen en in deze omgeving is dat
helemaal belangrijk met al die sloten
en plassen om ons heen. Je moet
jezelf kunnen redden en je leert ook
wat je moet doen als iemand anders
ineens in het water terecht komt
zonder te kunnen zwemmen."
Zelf geeft ze de training trimzwemmen. "Dat is behoorlijk pittig en
daarom heel goed voor je conditie,
maar het is ook gewoon leuk en
gezellig. We doen wedstrijdjes,
estafettes en spelletjes in het water
of oefeningen om zo ver mogelijk
onder water te blijven." Zwemlerares
Ans Brugman geeft de lessen om de
diploma's A, B of C te halen. Om de
vrouwen echt een veilige sfeer te bieden, zonder dat mannen hen kunnen
zien, zullen de groepen zelf elke keer
gordijnen ophangen en weghalen om
het bad aan het zicht van anderen te
onttrekken.
Beide vrouwengroepen (zwemmen
en fysio fitness) starten weer half
september. Voor meer informatie en
aanmelding: Stichting Multi Mondo,
via Stichting de Baat, tel. 0297 - 230
280 (ma. t/m do. 9.00 - 15.30 uur) of
via Quassima Asafiati, tel. 06 - 26 99
93 95 (vrijdag),

www.multimondo.nl.

v.l.n.r. Willeke, Quassima en Louisa

Geslaagd uitje Jongerenkoor Progression
Jongerenkoor Progression heeft het jaarlijkse uitje gehad; dit keer in eigen
omgeving en sportief: fietsen, gekoppeld aan een fotopuzzeltocht! Grote
hilariteit, ook bij de erg gekke spelletjes in de koffiepauze. Het eindpunt, was
recreatieboerderij de Amstelhoeve, in De Hoef. Na gezellig met z’n allen op
het terras te hebben geluncht werd het tijd voor het tweede sportieve deel van
het dagje: boerengolf. Na twee uurtjes had iedereen alle twaalf holes gespeeld.
Tijd voor een op de Amstelhoeve zelf gemaakt boerenijsje. Het was ondertussen al bijna etenstijd en dus ging het richting Pannenkoekenrestaurant De
Strooppot. Daar werd naar zelfgemaakte boerenlevensliederen geluisterd. De
“boerentrienen” wonnen eerste prijs: een wisselbeker en medailles. De “bikkels” (de mannen van het koor) op twee, gevolgd door de “Grashoppers”
en de poedelprijs ging naar de “boerinnetjes” (de jonge meiden van het
koor). Zij kregen als troost een fles “Jip en Janneke champagne”.

Sander Spaan in Nieuw Avondlicht
Sander Spaan, die samen met Letske Hofstra een vast duo vormt, trad deze week
nogmaals op in Zorgcentrum Nieuw Avondlicht te Mijdrecht. Ditmaal werden de
bewoners getrakteerd op een try-out voorstelling met veel oud-hollandse liedjes,
geheel door de jonge musicus en theatermaker voorbereid in het kader van zijn
eindexamenproject. Op de foto Sander en Wolter tijdens de vertolking van het
liedje 'In een rijtuigie'. Het programma was vlot, afwisselend, vol humor en werd
zeer gewaardeerd door het in grote getale aanwezige publiek.

Veel gelachen bij

cabaret in De Boei

Zo’n zestig toeschouwers hadden
zaterdagavond de cabaretvoorstelling ‘Puur Geluk’ verkozen
boven alle andere evenementen
die in de regio plaatsvonden. In
een gezellig ingericht zaaltje in
Vinkeveen genoten zij met volle
teugen van intiem cabaret met
Arno van der Heyden.
Het programma was verrassend en de muziek was van
hoogstaande kwaliteit, ondanks
dat het Klavertje Vier Kwartet
regelmatig in de lach schoot.
Met vier man begeleiding
bespeelden de musici maar liefst
negen instrumenten, de pianist
soms zelfs piano en accordeon
tegelijk. Eerder die dag maakte
Arno van der Heyden samen
met fotograaf Pjotr Wiese een
rondje door onze gemeente
langs alle gebouwen die speciaal open waren ter ere van de
Nationale Monumentendag. De
foto’s daarvan werden ’s avonds
gebruikt voor de voorstelling en
getoond op een groot scherm aan
de zaal. Zo begon hij zijn verslag
van Monumentendag 2010 met
foto’s van het huis van Johan
Cruijff, van De Plashoeve en van
Katja Schuurman’s baby. Er is
zaterdagavond veel gelachen
in De Boei en het publiek deed
maar wat graag actief mee aan
de show. Tot slot bedankte Arno
iedere bezoeker voor de komst
met een gelukskoekje en het advies deze vooral niet op te eten,
waarna hij naar de bar vertrok
voor een welverdiend biertje.
Het applaus daverde nog lang na
in Vinkeveen.

Binnenkort: Made in Italy
De volgende cabaretvoorstelling van Stichting Cultura is op
10 december 2010. In Made in
Italy verleidt zij je tot “La Dolce
Vita” met haar kookkunsten,
haar decolleté en haar twee
muzikanten, tevens haar familie
want uiteindelijk gaat er niets
boven: La Famiglia!...en pasta
natuurlijk...of pizza...met salsicce en pomodoro e mozzarella
en dan een ristretto of eerst een
gelato...of panna cotta met chocolade of tiramisù, jaaa hmmm
mascarpone, lange vingers, caffé,
cappuccino, cornetto, aperitivo,
olive, melanzane, zucchine, parmigiano, salti in bocca alla
romana, lasagne, scaloppine,
besciamella, bruschetta, insalata
di riso, ravioli, tortellini...
Kaarten zijn te reserveren via
www.cultura-drv.nl en kosten tien
euro.
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Vijfde Culinaire Venen brengt 12.500 euro op voor Stichting Jongeren Actief
Het eerste lustrum van de Culinaire Venen is een groot
succes geworden. Een recordaantal bezoekers kwam
proeven van de heerlijke hapjes en drankjes. Al etend en
drinkend brachten zij zo geld op voor het goede doel. Aan
het eind van de avond kon een cheque van 12.500 euro
worden overhandigd aan Stichting Jongeren Actief.
Er viel van alles te proeven bij de deelnemende restaurants Il Gusto, Le Virage, Lust!, Restaurant Meesters,
Restaurant Corfu, Rendez-Vous, De Eetkamer van Vinkeveen, de ‘nieuwe Drie Turven’ en B&D Catering Hospitality.
Maison Vinocerf uit Uithoorn zorgde traditiegetrouw voor
prachtige wijnen en champagnes.
'Culinaire Nol'
Halverwege de middag gaf burgemeester Burgman van
De Ronde Venen het officiële startsein voor het evenement
én voor de jurering van de Culinaire Nol, de wisseltrofee
voor het restaurant dat zich tijdens het evenement het
best presenteert. Na uitvoerig proeven en beoordelen
besliste de jury unaniem dat de wisseltrofee dit jaar meer
dan verdiend was door Frans Schreurs en zijn team van
Rendez-Vous.
Entertainment
Er was een gevarieerd entertainmentprogramma voor
ieders smaak. Van obers op stelten, ballooning voor de
jongste bezoekers en tablemagic tot en met een smaakvol intermezzo in de vorm van een modeshow van Lutz
Fashion. Hoogtepunt voor velen was het optreden van
Mariska van Kolck met o.a. een medley van musicalsuccessen. Later op de avond genoot het publiek van spetterende optredens van de indrukwekkende master of soul
Bryan B en zanger Richard Hekkert.
Goede doel
Van elk verkocht hapje en drankje was 50 cent bestemd
voor een prachtig lokaal initiatief: de Stichting Jongeren
Actief, die het mogelijk maakt dat kinderen in De Ronde
Venen lid kunnen worden van een (sport)vereniging of
club als daar thuis geen geld voor is. Aan het eind van de
avond kon aan een zichtbaar verraste directeur Raymond
van Bergen van de Stichting Jongeren Actief een cheque
met van 12.500 euro worden overhandigd. “Echt geweldig. Met dit enorme bedrag kunnen we ruim 100 kinderen
helpen en is de continuïteit van onze activiteiten gewaarborgd. Vorig jaar hebben we zo'n 110 kinderen geholpen,
dit jaar mikken we op 130 tot 140. Veel mensen zijn nog
onbekend met onze activiteiten, daar kunnen we nu ook
wat aan doen. Zeer bedankt allemaal.”

De Stichting Culinaire Venen dankt Event Station, Homan Elektrotechniek, Jan van Schie,
Anneke Karte Officemanagement, Kluwo Printdesign en alle vrijwillgers van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
voor de organisatie van de Culinaire Venen 2010. Tevens dank aan alle deelnemende restaurant- en
horecabedrijven, sponsors en natuurlijk aan ALLE bezoekers van het evenement!
Wie niet tot volgend jaar wil wachten, kan terecht bij:
B&D Catering Hospitality Support 		
De Eetkamer van Vinkeveen 		
De Drie Turven 				
Il Gusto 					
Le Virage 				
Lust! 					
Maison Vinocerf 				
Rendez-Vous 				
Restaurant Corfu 				
Restaurant Meesters 			

0297-255073
0294-295450
0297-261075
0297-254367
0297-593336
0297-286434
0297-560520
0297-286041
0297-288440
0297-285858

Tot ziens op de Culinaire Venen van zaterdag 10 september 2011

foto's rob isaacs en otto
boelens
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Fo t o w e d s t r i j d

& De Groene Venen

De Groene Venen

vervolg van voorpagina
De deelnemende orkesten zullen
behalve het hoofdpodium op het
Raadhuisplein in Mijdrecht op nog
drie podia hun optreden verzorgen. Zo
zal er een podium zijn bij de Bozenhoven nabij Hema/Expert, een podium
bij café Het rechthuis in de dorpsstraat
en een podium bij winkelcentrum de
Lindeboom aan de Dorpsstraat zijde.
Jury
De Dweilorkesten zullen beoordeeld
worden door een kundige jury in twee
verschillende klasse: De Leutklasse
en de Wedstrijdklasse. Deze laatste
worden beoordeeld door een vakjury
bestaande uit gerenommeerde muzikanten, instructeurs en dirigenten
die bekend zijn met dweilorkesten
muziek.
Dit jaar bestaat de jury uit Diederik
Ruisch, afgestudeerd op trompet op
het conservatoria van Utrecht en
Rotterdam.
Het tweede jurylid is Paul Batenburg.
Paul is verbonden aan de Swingtime
Bigband uit Den Haag en is hij initiatiefnemer van het trombonekwartet

Toevalligerwijs viel vorig jaar de fotowedstrijd van deze krant samen
met die van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen. Reden om
dit jaar de handen ineen te slaan en zo de krachten van al dat fototalent
in De Ronde Venen te bundelen in één nieuwe herfstfotowedstrijd. Dat
gaat beslist weer net zulke fraaie beelden opleveren als vorig jaar. En
om het nou ook weer niet té makkelijk te maken, hangen we er dit jaar
een thema aan. Dit jaar is namelijk uitgeroepen tot het jaar van de Biodiversiteit. Maar wat is dat eigenlijk, Biodiversiteit? En hoe fotografeer
je dat?
"Bones".
Het derde jurylid is een vertrouwde
in het Mijdrechtse Jurybeeld: Sander
Sneiders. Hij heeft al meerdere
malen enthousiast plaats genomen bij
ons in de jury en speelt momenteel
1ste trompet bij de Fellows Bigband.
Het vierde jurylid voor de wedstrijdklasse is Paul van Duyn. Begon ooit
met piano en vioolles maar studeerde
uit eindelijk aan het conservatorium
af op trombone.
Maar er zijn ook orkesten die spelen
voor “de leut”, juist ja, voor de gezelligheid. Deze orkesten worden beoordeeld door een jury die meer kijkt
naar welke gezelligheid een orkest
voor het publiek brengt dan dat er op
valse noten wordt gekeken.
De publieksjury bestaan dit jaar
uit Cees Houmes, die al vele jaren
ervaring heeft binnen deze jury en
speciaal ruimte maakte in zijn drukke
agenda als raadslid van de gemeente
De Ronde Venen en Lijsttrekker van
de nieuwe afdeling D66 Vecht en
Venen.
John den Hollander, van Eventstation

Prijsvraag 8ste Mijdrechtse Dweildag
Vul de prijsvraag in en stop deze in de speciale brievenbus op het Raadhuisplein; LET OP kinderen de onderste gleuf en 12 jaar en ouder in de
bovenste gleuf. Prijsuitreiking om ongeveer 17:15 uur. Mooie prijzen te
winnen (ben je niet aanwezig dan gaat de prijs aan je neus voorbij).
1

Wat is de website van De Mijdrechte Dweildag?
• www.dweildag.nl
• www.mijdrechtsedweildag.nl
• www.hvm-vios-dweildag.nl

2

Wat is bij elke mijdrechtse dweildag het zelfde?
• de manier van jureren
• de datum, elke 3de zaterdag van september
• de hoeveelheid podia

3

Wat was de winnaar van de leutklasse van 2009?
• De Blaasbalgen
• Pretband HOB
• Dweilorkest DORST

4

Wie organiseert De Mijdrechtse Dweildag?

NAAM: 				
ADRES:
TEL:

Leeftijd:		

uit Mijdrecht, is ook een bekend
gezicht binnen de jury. Vanwege de
vakkennis die hij in de loop der jaren
heeft opgedaan in de entertainment
branche weet ook hij de attractieve
waarde van een orkest te beoordelen.
Arjan Outshoorn van Boutique des
Fleurs uit Mijdrecht zit voor het eerst
in de jury. Al vanaf de eerste Mijdrechtse Dweildag zat zijn vader Co
Outshoorn, die ons helaas is ontvallen,
in de Jury. Co wist altijd de opmerkelijke dingen van een orkest er uit
te pikken. Zo werden spontane acts
altijd door hem beloond. En juist dat
heeft de organisatie met behulp van
de familie Outshoorn ter nagedachtenis aan hem aan een beker weten te
koppelen. Dus voor een orkest in zowel de leutklasse of de wedstrijdklasse is een opmerkelijke act goed voor
deze Co Outshoorn wisselbeker. Arjan
gaat deze beker dan ook voor het
eerst aan de winnaar overhandigen.
Esther Post zit ook voor het eerst
in de leutklasse jury. Deze klasse
wordt namelijk al jaren beloond met
de naar haar vader benoemde Ton
Post wisselbeker. Deze beker zal zij
namens de familie dan ook weer voor
een jaar aan het winnende orkest van
de leutklasse mee geven.
Tenslotte zijn er nog 2 muzikanten
binnen deze jury, te weten Fred Bos,
trompetist en Henk Hoogervorst,
trombonist. Beide zijn goed voor vele
uren muzikaal entertainment.
Voor het publiek is er een prijsvraag
waarmee zij leuke prijzen kunnen
winnen. Op een kaartje (zie links
–Red) moeten een aantal vragen
over de 8e Mijdrechtse Dweildag
beantwoord worden. Nabij het hoofdpodium staat een brievenbus waar
de antwoordkaartjeskaartje gedeponeerd kunnen worden. Tijdens de
prijsuitreiking zal de winnaar bekend
gemaakt worden. De prijsvraagformulieren zijn bij elk podium verkrijgbaar en vindt u ook op deze pagina in
de krant.
Wij hopen u welkom te heten in het
centrum van Mijdrecht op 18 september. Kijk voor meer informatie op

jaar

www.mijdrechtsedweildag.nl

Biodiversiteit omvat alle soorten leven die er op aarde voorkomen,
zowel planten als dieren. Op dit moment zijn er ongeveer 2 miljoen
soorten bekend waarvan ongeveer 40.000 soorten in Nederland. Maar
onder biodiversiteit vallen ook de verschillende ecosystemen
(leefgebieden) waarin die soorten voorkomen; tropische regenwouden,
savannen, koraalriffen, weide- en heidegebieden, hooglanden etc.
Vertaald naar onze eigen leefomgeving gaat het dus over onze
polders, weilanden, plassen en bossen en alles wat daar leeft, groet
en bloeit.
Kortom: biodiversiteit is ongelooflijk omvangrijk en complex. Om dat
in beelden vast te leggen is een behoorlijke uitdaging, maar gezien
het niveau van de inzendingen van vorig jaar, hebben we er alle
vertrouwen in om toch een poging te wagen.
Mail uw foto's vóór 31 oktober a.s. (maximaal 5 per inzender en
minimaal 1MB per stuk) naar foto@degroenevenen.nl en schrijf daarbij
waar u de foto heeft genomen en waarom. In november zal een vakjury
zich over alle inzendingen buigen en zullen de winnaars persoonlijk worden geïnformeerd dus vergeet vooral niet uw naam en telefoonnummer
te vermelden. In december zal met alle ingezonden foto's een expositie
worden ingericht. Bij de feestelijke opening van de expositie zullen de
winnaars officieel bekend worden gemaakt en zullen de prijzen worden
uitgereikt. Houd deze krant in de gaten voor meer informatie over het
verloop van de fotowedstrijd en de expositie.

Zonder biodiversiteit kunnen wij niet leven
Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van
zuurstof, de afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten
en landbouwgewassen, waterzuivering en het beheersen van plagen en
ziekten.
Biodiversiteit hebben wij nodig voor ons voedsel, onze bouwmaterialen,
brandstof en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen.
Veel van de huidige wereldvraagstukken hebben rechtstreeks te maken
met biodiversiteit. De groeiende vraag naar voedsel voor de almaar
uitdijende wereldbevolking, de vraag naar nieuwe grondstoffen voor
de industrie, hoe gaan we om met de natuurlijke hulpbronnen van onze
aardbol en het uitsterven van dier- en plantsoorten. De wereldbevolking
groeit in relatief korte tijd van 6 miljard naar 9 miljard mensen en deze
mensen stellen allemaal steeds hogere eisen aan hun levensstandaard
en willen allemaal meer en luxer eten waardoor tevens de relatie tussen
economisch belang en biodiversiteit duidelijk wordt.
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Unieke serie zondagmiddagconcerten in kerk Johannes de Doper
In 1994 is een groot renovatieproject
afgerond van het monumentale neogotische kerkgebouw van de parochie
Johannes de Doper te Mijdrecht/
Wilnis. Mede dankzij verschillende
overheidssubsidies is toen een eerste
stap gezet tot behoud van dit unieke
monumentale én markante gebouw
in onze gemeente.Maar ook op lange
termijn moet het onderhoud van het
gebouw gewaarborgd worden.
Zodoende is de "Stichting tot Instand-

houding van het Monument Sint
Johannes de Doper" in het leven
geroepen, die geheel zelfstandig is
en onafhankelijk van de kerkelijke
gemeenschap en die onder meer ten
doel heeft een bijdrage te leveren
aan het onderhoud van het bijzondere neogotische monument. Een
multi-functionele openstelling voor
cultuurminnend publiek stond daarbij
voor ogen. Om als stichting een
bijdrage aan het verplichte onder-

houd te kunnen leveren zijn diverse
plannen ontwikkeld. Zo worden in het
kerkgebouw passende evenementen
georganiseerd, met name concerten.
Qua atmosfeer en akoestiek is het
gebouw daar namelijk bij uitstek
voor geschikt. In de ongeveer tien
jaren van het bestaan van de stichting
blijkt fondsenwerving door middel
van evenementen ten behoeve van
het onderhoud niet echt profijtelijk
te zijn. Uiteraard wordt er wel naar

Nino Verbruggen spaart Lord of the Rings poppetjes:

"Ik speel er niet mee, ik verzamel ze"
Ambities voor een baan in het leger heeft hij niet, maar de 14-jarige Nino Verbruggen is wel een groot fan
van de soldaten van de Lord of the Rings. Althans: de plastic en metalen figuren die aan de hand van de film
zijn gemaakt. Nino: “Ik heb inmiddels al ruim 200 van deze poppetjes in mijn kamer staan.”
door valérie sambrink sanderink

- foto patrick hesse

gestreefd om over een geheel jaar
genomen financieel niet negatief te
eindigen. De stichting beperkt zich
inmiddels dan ook ten aanzien van
deze evenementen tot de ideële
doelstelling van het organiseren
ervan tegen een redelijke entreeprijs. Daarmee wordt bereikt dat de
plaatselijke gemeenschap zowel kan
genieten van hoogstaande culturele
uitvoeringen als kennis kan nemen
van de cultuurhistorische waarde

van het monument. Zo hoopt de
stichting dat in de toekomst bij
onderhoud van enige omvang de
gemeenschap doordrongen zal zijn
van het nut en de waarde van dit
rijksmonument.
Op de laatste zondagen van september, oktober en november kan het
Rondeveense publiek genieten van
een serie unieke zondagmiddagconcerten.

Op de laatste zondag van de maand organiseert de
stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper
in samenwerking met

DE GROENE
VENEN

Zondagmiddagconcert
Zondag 26 september
Eliane Rodrigues, piano
Zondag 31 oktober
Emily Beynon, fluit
Mikhail Zemtsov, altviool
Godelieve Schrama, harp
Zondag 28 november
Utrechts Byzantijns koor
Aanvang 14.30 uur• Duur: circa 1 uur• Entreeprijs: € 10,-

Nino: “Naast de soldaten heb ik ook
de hoofdrolspelers van de films in
mijn verzameling. Officieel horen al
die kleine poppetjes bij een spel dat
‘Strategie Battle game’ heet. Hierbij
strijden verschillende legers tegen
elkaar. Alle figuren zijn gebaseerd
op de films van de Lord of The Ring.
Er is ook een spel handleiding te
koop, maar die heb ik nog niet. Ik
speel er niet mee, ik verzamel ze.”
Nino is duidelijk niet de enige die de
figuren verzamelt. Nino: “Vooral in
Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten heb je nog veel meer
verzamelaars. Sommige hiervan
komen samen op één van de vele
fora op internet. Ik doe dat niet. Ik
verzamel voor mezelf en vind het niet
nodig dit met onbekenden te delen.
Op Youtube staan allemaal filmpjes
waarop verzamelaars hun poppetjes
tonen. Daar heb ik ook wel eens een
filmpje op gezet. Maar na een jaar
is zo’n filmpje alweer erg verouderd.
Mijn verzameling is nu veel uitgebreider. Daarom heb ik mijn filmpje van
Youtube gehaald. En om nu weer een
nieuw filmpje te maken, daar had ik
niet zo’n zin in.”
Schilderen en zagen
Dat Nino een verzameling heeft, is
met één blik in zijn kamer al goed te
zien. Veel soldaten hebben een mooi
plekje gekregen op de plank boven
zijn bed. De rest staat netjes rechtop
in de vier lades van het kastje bij
zijn bureau. Hoe komt zo’n jongen
erop om deze figuren te sparen?
Nino: “Ik heb het eigenlijk van mijn
vriend Koen. Ik heb zijn verzameling
gezien en toen dacht ik: dat wil ik
ook wel. Ik vind de films van de Lord

of the Ring ook erg leuk. Ik heb ze
alle drie al wel zeven keer gezien!
En daarom besloot ik zo’n vier jaar
geleden de poppetjes te gaan sparen.
Het leuke aan deze poppetjes is
dat je ze zelf nog moet beschilderen. Ieder poppetje heeft een effen
grijzige kleur. Met speciale verf kun
je deze een mooier kleurtje geven.
Welke kleuren je moet gebruiken,
kun je zien op de verpakking. Vroeger
kon je ook kastelen kopen. Toen ik
met de hobby begon, waren deze
al uit de handel. Daarom heb ik
samen met mijn vader twee kastelen
gemaakt. In de tuin hebben we de
kasteelvormen uit houten planken
gezaagd en vervolgens hebben we
ze in de schuur geschilderd en in
elkaar gezet. Bij de kastelen hebben
we terreinen gemaakt. Daarop staan
rotsen en boomstammen. De rotsen
zijn gemaakt van piepschuim. Deze
hebben we met een aansteker harder
en grijs gemaakt. De kale boomstammen zijn gemaakt van ijzerdraad met
daaromheen plastic tape. Dit hebben
we bruin geschilderd. Daarnaast heb
ik ook bomen waar wel groen aan zit.
Deze heb ik gewoon gekocht. Ik denk
dat ze eigenlijk bij modeltreintjes
horen, maar ze staan hier prima bij.”
Duur speelgoed
Hoewel Nino erg blij is met zijn
verzameling, valt de prijs van de
poppetjes hem wel een beetje tegen.
De verzamelaar: “Voor twaalf plastic
soldaten ben je in de winkel €22,50
kwijt. Dat vind ik best veel geld. De
metalen legerleiders zijn nog duurder.
Daarvoor betaal je €12,50 per twee
of drie poppetjes. Maar deze zijn wel
leuker en specialer. Er zijn er minder

van in omloop. Nog duurder is de
olifant. Die kost ongeveer €65,00.
Naast de poppetjes en olifanten
kunnen ook ondergrondjes gekocht
worden. Op zo’n ondergrondje kun
je zes soldaten zetten. Dat is handig
als je meerdere soldaten snel wilt
verplaatsen. Ik heb er hier niet zoveel
van, want ik geef mijn geld liever
uit aan de soldaten en legerleiders.
De spullen zijn allemaal te koop bij
de Game Workshop en bij verschillende hobbywinkels. Daar heb ik
ook veel gekocht, maar ik heb nu
een goedkopere manier gevonden:
Marktplaats.nl. Op die site zetten
mensen (delen van) hun verzameling
te koop. Laatst zijn mijn pa en ik naar
Haarlem gereden om een doos vol
Lord of the Rings spullen op te halen.
Op deze manier krijg je wel sneller
dubbele, maar ook daar heb ik iets
op gevonden. Ik pak twee dubbele en
verwissel bijvoorbeeld hun hoofden of
wapens. Gewoon door te snijden en
te lijmen. Zo heb ik ook nog een paar
unieke exemplaren.”
Nog meer figuren
Alerte Vinkeveners zullen Nino misschien herkennen. Hij is namelijk één
van onze trouwe bezorgers. Gelukkig heeft hij naast zijn bijbaantje en
schoolwerk nog genoeg tijd voor deze
bijzondere hobby. Maar of hij zijn
verzameling voor altijd zou houden,
dat weet hij niet. Nino: “Volgend jaar
komt het vierde deel van De Lord of
The Rings uit. Dan heb ik weer wat
om te kijken. En aangezien ze vast
ook weer nieuwe legers voor deze
film bedenken, heb ik voorlopig weer
genoeg om te sparen!”

Zondag 26 september 2010
Eliane Rodrigues piano solo Chopin programma:

Polonaise Fantaisie op 61 As-Dur • Nocturne 4 Fa Maj (F-Dur) op 15 n. 1 •
Sonate 2 si b mineur op 35 (Grave-agitato, scherzo, marche funèbre, finale)•
Berceuse in d flat major op 57 • Nocturne 20 cis-moll op post •
Andante Spianato et Grande polonaise brillante op 22 bémol majeur
Eliane Rodrigues werd geboren in Rio de Janeiro. Haar muzikaal talent werd al vroeg ontdekt en geleid door Arnaldo Estrella (leerling van Alfred Cortot en vriend van Villa Lobos).
Ze is zes als ze haar eerste TV-optreden heeft (Mozart KV488 met Orquestra Sinfonica
Nacional) en sleept in de USA een Special Prize in de wacht van de jury op het Van Cliburn
concours. Als laureate van de Koningin Elisabeth-wedstrijd trad Rodrigues al zeer snel op in
het Concertgebouw Amsterdam, in het Berliner Schauspielhaus, in Parijs, in Hamburg en in
het Leipzigs Gewandhaus. Die Welt betitelde haar reeds in 1985 ‘briljant en technisch perfect’. Een greep uit haar concertsteden: Antwerpen, Amsterdam, Berlijn, Brussel, Den Haag,
Moskou, New York, Parijs, Rio de Janeiro, Rotterdam, St. Petersburg, Volgograd, Zürich. Zij
componeerde een bijna één uur durend concerto voor piano en orkest dat op 9 augustus
2000 in wereldpremière ging. Van september tot april 2002 speelde ze in St. Petersburg de
5 concerto's voor piano en orkest van Sergei Prokofieff Eliane Rodrigues is professor aan
het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen.

Verkoopadressen toegangskaarten
Mijdrecht		
Vinkeveen
Wilnis 		

DA-drogisterij Nap		
Dorpsstraat 59
Drogisterij De Bree		
Herenweg 12
Drogisterij De Nagtegaal
Dorpsstraat 30
en in de hal van de kerk voorafgaand aan het concert
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Marc Lammers

ABARTH 500C VANAF € 25.990,- INCL. BTW/BPM.

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK 6,5 L/100 KM; CO2-UITSTOOT 151 G/KM.

ABARTH RACE EXPERIENCE CADEAU
KOOP NU EEN ABARTH 500C OF PUNTO EVO EN KRIJG EEN
RACE EXPERIENCE CADEAU OP HET CIRCUIT VAN ZANDVOORT!

Onze leden zijn van harte welkom
op 29 september in Zegveld!
Uitnodiging algemene vergadering Rabobank Rijn en Veenstromen

Bent u lid van Rabobank Rijn en Veenstromen

Op het programma staan onder andere:

én benieuwd naar de koers die uw bank vaart?
Kom dan naar de algemene vergadering op

de jaarrekening 2009, benoemingen
en een boeiende presentatie van

woensdag 29 september in De Milandhof,
Middenweg 2 in Zegveld. U bent welkom vanaf

Marc Lammers, voormalig bondscoach
van het dames hockeyteam.

19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur.
Alle informatie over de vergadering,

ABARTH PUNTO EVO VANAF € 22.990,- INCL. BTW/BPM.
GEM. BRANDSTOFVERBRUIK 6,0 L/100 KM; CO2-UITSTOOT 142 G/KM.

De volledige agenda, de jaarrekening 2009, het
jaarverslag en de overige relevante stukken

het aanmeldingsformulier en ons
financieel jaarverslag 2009 vindt u op

liggen voor leden ter inzage in onze kantoren en
op onze vaste en mobiele servicepunten.

www.rv.rabobank.nl.

Wij begroeten u graag op 29 september.
Het bestuur

VAN KOUWEN GALLERIA AMSTERDAM

KLOKKENBERGWEG 15 | 1101 AK | AMSTERDAM-ZUIDOOST
TEL: 020-56 50 388 | WWW.GALLERIA-AMSTERDAM.NL

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Abcoude
• Gemeentehuis • Koot Supermarkt • Primera•

Baambrugge
• Buurtwinkel •

Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria
• Aldi Adelhof • Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •
Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •

Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •

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

Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop
Vinkeveen •

Coöperatieve Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. gevestigd te Woerden

70’s & 80’s The party
Zaterdag 2 oktober 2010

Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •

EN ONLINE OP WWW.DE GROENE VENEN.NL

DVD
DJ
M
O
R
T
S
O
O
EX VAN
AL

Aanvang: 21.00 uur
Min. Leeftijd 25 jr.
Entree € 10,00

Voorverkoop is reeds gestart!
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IN VOL BEDRIJF
Tuincentrum 'De Huifkar' op 23 september feestelijk
heropend

Nieuwbouw met veel
natuurlijke materialen
Tuincentrum ‘De Huifkar’ heeft een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Achter de totaal nieuwe voorgevel, opgetrokken uit natuurlijke materialen, bevindt zich een sterk vergroot en geheel opnieuw ingericht tuincentrum. ‘De Huifkar’ bestaat inmiddels al 37 jaar en het werd
tijd voor een ingrijpende herinrichting en uitbreiding, vertelt Richard
Groenewegen. Op donderdag 23 september a.s. wordt het tuincentrum
aan de Mijdrechtse Oosterlandweg feestelijk heropend.
door piet van buul

“Er waren een paar redenen om
het bedrijf te verbouwen en opnieuw in te richten,” vertelt Richard
Groenewegen, die het tuincentrum
12,5 jaar geleden van zijn ouders
overnam. “Onze koude kas was
veel te klein om het aanbod dat
wij willen presenteren, in onder
te brengen. Die ruimte is nu in
totaal 2,5 keer zo groot, zodat we
daarmee lekker uit de voeten kunnen. Ook was het buitenterrein vóór
het bedrijf er in de loop der jaren
een beetje rommelig uit gaan zien.
Toen we de kans kregen om een
flink stuk grond achter het bedrijf
van de buurman er bij te betrekken,
ontstond de mogelijkheid om de
bedrijfsruimte zelf flink uit te breiden en het voorterrein helemaal
opnieuw in te richten. We hebben
daar nu een ruim en overzichtelijk
parkeerterrein tot onze beschikking

foto patrick hesse

dat plaats biedt aan zo’n 80 auto’s.”
Ook de voorgevel, in feite het
visitekaartje van het bedrijf, werd
aan een kritische blik onderworpen.
Richard: “We moesten vaststellen
dat het voorfront van ons bedrijf
inmiddels ook wel een beetje gedateerd was. Reden te over om die
ook maar eens een flinke facelift
te geven. We staan met ons bedrijf
toch een flink stukje van de weg af.
Daarom wilden we dat de voorgevel
een meer in het oog springende
aanblik kreeg.”
Natuurlijke materialen
Richard Groenewegen is gelukkig
met het nieuwe ‘gezicht’ van zijn
bedrijf. “We hebben er voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te
maken van natuurlijke materialen.
Dat betekent dat de voorgevel
is opgebouwd uit verschillende

Richard Groenewegen: “We wilden ook een meer in het oog springende aanblik.” Aanstaande donderdag is het zover.
elementen. Er is een deel van grijs
glas en in een ander deel is gebruik
gemaakt van cederhout. Dat is een
wand van redceder, die is aangebracht in de vorm van lamellen,
zodat je er door heen kunt kijken.
Verder is er veel natuursteen toegepast. Ook hebben we er bewust
voor gekozen om de voorgevel in
verschillende hoogten op te bouwen.
Daardoor kun je achter de gevel
ook de kappen van de achterliggende kassen zien. Ik denk dat hiermee
een aantrekkelijk en uitnodigend
geheel tot stand is gebracht. Die
toepassing van natuurlijke materialen hebben we ook in de rest van
het bedrijf doorgetrokken. Dat is

Stel uw verbouwing niet langer uit!
Demissionair minister van Financiën De Jager heeft laten weten
dat het btw-tarief voor een verbouwing van een woning tijdelijk
omlaag gaat van 19 procent naar
6 procent. Met deze en andere
maatregelen wil de minister de
woningmarkt een impuls geven.
Verlaging btw-tarief
De verlaging van het btw-tarief
geldt voor een periode van negen
maanden. Het betreft de periode
van 1 oktober 2010 tot 1 juli
2011. De voorwaarde is dat de te
verbouwen of te renoveren woning
minimaal 2 jaar oud moet zijn. De
tariefverlaging is van toepassing
op arbeidsloon en niet op materialen. Bedrijven berekenen het
voordeel door aan hun klanten.
Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen demissionair minis-

ter De Jager en koepelorganisatie
zoals Bouwend Nederland.
Nationale Hypotheek Garantie
Een andere maatregel om de
woningmarkt te stimuleren, is
een verlenging van de hogere
grens voor Nationale Hypotheek
Garantie (NHG). De NHG blijft
ook volgend jaar op 350.000 euro
staan.
Dubbele lasten
Mensen die al een nieuwe woning
hebben gekocht maar hun oude
woning nog niet hebben verkocht,
kunnen voor beide woningen
hypotheekaftrek krijgen. Deze regeling voor mensen met ongewild
dubbele lasten gaat van twee naar
drie jaar. De regeling is van tijdelijke aard. Deze duurt namelijk tot
eind 2012.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 18 september 2010
• 8e Dweildag, centum Mijdrecht
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert,
Mijdrecht
• Brandweerdag,
kazerne/Speelwoud, Wilnis
• Opening bibliotheek + Game
Event, Bibliotheek Abcoude,
Abcoude

• Modeshow najaarscollectie,
Lutz Fashion, Vinkeveen

Zondag 19 september 2010
•Sing Inn, De Meijert, Mijdrecht

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

Volgens De Jager lijdt de woningmarkt nog steeds onder de gevolgen van de kredietcrisis. In eerste
instantie zouden de maatregelen
pas op Prinsjesdag bekendgemaakt
worden, maar vanwege het belang
voor de woningmarkt besloot hij
dat eerder te doen.
Meer weten over de mogelijkheden van een hypotheek met
Nationale Hypotheek Garantie, de
effecten van dubbele rente aftrek
of het verkrijgen van financiële
ruimte voor het verbouwen van uw
huis? Neem contact op met HypotheekCompany De Ronde Venen.

HypotheekCompany De Ronde Venen
Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Telefoon: 0297-250301
e-mail: info@hypotheekcompanydrv.nl
www.hypotheekcompanydrv.nl

ook wel een logische combinatie
met onze tuinproducten en planten,
vind ik. Je ziet die nieuwe vormgeving ook terug bij de centrale kassa
en in de bloemenhoek. In totaal
hebben we nu 2.000 vierkante
meter extra, waarvan de helft overdekte ruimte is.” De vernieuwde
Huifkar is ook milieuvriendelijk en
energiezuinig. Alle buitenwanden
zijn geïsoleerd. Er zijn ook nieuwe
verwarmingsketels geïnstalleerd
waarmee de klimaatbeheersing
helemaal geautomatiseerd wordt.
Andere indeling
De verbouwing en uitbreiding heeft
er ook toe geleid dat er een andere
indeling van het bedrijf is ontstaan.
Richard: “In zijn totaliteit is er nu
veel meer ruimte voor de sfeerartikelen. En voor wat de tuinartikelen
betreft benutten we de extra ruimte
voor een groter assortiment. We
hebben nu min of meer aparte
ruimten waar de verschillende producten zijn ondergebracht. Daarbij
moet je denken aan een afdeling
met tuingereedschap en een voor
bemestingsartikelen, een aparte
hoek met vijvermaterialen, met
dierenvoer en ook nog een aparte
afdeling voor barbecue artikelen.
De laatste jaren hebben de sfeerartikelen bij ons ook een flinke
toevlucht genomen. Daar hebben
we nu veel meer ruimte voor vrij
kunnen maken zodat we alles veel
overzichtelijker kunnen presenteren. Het geheel is zodanig ingericht
dat je door middel van een logische
routing het hele bedrijf door kunt
gaan en dan vanzelf op alle afdelingen terecht komt. Natuurlijk kun je
ook altijd kiezen voor een kortere
route om meteen op de plek te komen waar je wilt zijn. Maar ik hoop
dat mensen die bij ons komen ook

rustig de tijd nemen om eens goed
rond te kijken. Daarbij moeten ze
ook zeker even het nieuwe koffiehoekje aan doen, waar altijd gratis
koffie geschonken wordt en waar
men even rustig kan verpozen. We
hebben koffie van de Mijdrechtse
koffiebrander Smit & Dorlas, dus je
krijgt daar een lekker bakje koffie,”
verzekert Richard.
Feestelijke heropening
Richard Groenewegen en zijn mensen zijn blij dat het eindelijk zover
is. “Het was eigenlijk de bedoeling
dat we eind april de nieuwe zaak
klaar zouden hebben. Maar er zaten
wat dingen tegen en dan loop je zo
een flink stuk uit de planning. Maar
nu is het dan zover. De feestelijke
heropening is op donderdag 23 september a.s. We gaan er een leuke
dag van maken. Gedurende de hele
dag worden onze gasten getrakteerd op een hapje en een drankje.
Op zaterdag is er voor de kinderen
popcorn en dergelijke en kunnen zij
zich uitleven op een groot springkussen. En uiteraard zijn er tal van
leuke aanbiedingen voor onze klanten. We hebben er alles aan gedaan
om er een moderne, sfeervolle zaak
van te maken. Ik reken er op dat
onze klanten zich snel bij ons thuis
voelen. Wij zijn er helemaal klaar
voor,” stelt Richard vast.
Tuincentrum 'De Huifkar' is gevestigd aan de Oosterlandweg 32 in
Mijdrecht. Telefoon 0297 593830.
website: www.dehuifkar.com
en e-mail: info@dehuifkar.com.
De Huifkar is geopend van maandag
tot en met donderdag van 08.15 tot
18.00 uur. Op vrijdag van 08.15 tot
21.00 uur en op zaterdag van 08.15
tot 17.00 uur.
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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

1

Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 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
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
			
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18.00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Cultura-Dio met
Roy & Arianne
Nederpop Café
NonStop Hit Mix
Kerken Uitzending (Herhaling)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke en
Peter Bakker
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter Oostrom
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Non Stop Hit Mix
Week Break met
Patrick & Maarten
Alltime Pop & Rock Songs

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Gekleed te water
Auteur: Tineke Beishuizen
'Hoofdpersoon Marg is een vrouw
die altijd voor anderen heeft gezorgd. Wanneer ze voor de tweede
keer voor borstkanker geopereerd
moet worden, is ze eigenlijk drukker met de problemen van haar
dochter en haar beste vriendin, dan
met zichzelf. Eigenlijk ergerde ik
me in het eerste deel vreselijk aan
de houding van Marg, doordat ze
zo gelaten, passief en negatief in
het leven staat. Dat maakte me
boos! Op een gegeven moment
komt Margs zusje Flor bij haar
in huis. Marg heeft altijd een
problematische verhouding met
haar gehad, dus eigenlijk voelt ze
er niets voor om voor haar zusje
te zorgen. Zeker niet als Flor een
band met Margs dochter opbouwt.
Aan de hand van hun gesprekken
wordt dan wel duidelijk hoe het
komt dat Marg de vrouw geworden
is die ze is. Naarmate ik verder las,
verdween mijn agressie en snapte
ik waarom zij zo in het leven was
komen te staan. Het einde is dramatisch. Ik vond het al met al een
heel aangrijpend verhaal.'
gelezen door nelie groenendijk

Donderdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Vrijdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

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

HeRfst

Deze week in 2ThePoint, het
Rabootje, de Culinaire Venen,
Ferry's Visie en hoe zit het met
de branden, elk even uur op
Midpoint TV.
Elk oneven uur een herhaling
van 2THeSport dat op dinsdag
werd uitgezonden.

Boeken Tip 5...

Dat de R weer in de maand zit is
duidelijk te merken. De strandfeesten vieren komend weekend bijna
allemaal hun laatste editie en ik
heb al enkele winterjassen op straat
gesignaleerd. We hadden allemaal
op een lekkere nazomer gerekend
maar ik heb het idee dat die niet
gaat komen. Ik kan me er best bij
neerleggen maar dan moet het
wel droog blijven en het zonnetje

Fallen 			
Lauren Kate
Wat als de
persoon
voor wie
je voorbestemd bent
nooit de
JOUWE
kan worden?
Vanaf de
allereerste
schooldag trekt de mysterieuze,
onweerstaanbaar aantrekkelijke
en afstandelijke Daniël Grigori de
aandacht van Luce Price. Hij komt
haar akelig bekend voor en is haar
enige afleiding op een plek waar
mobieltjes verboden zijn en camera’s elke beweging waarnemen.
Daniël laat heel duidelijk merken
dat hij niets met Luce te maken
wil hebben, maar ze kan hem niet
negeren. Als een magneet wordt
ze naar hem toe gezogen en ze is
vastberaden om te ontdekken wat
Daniël wanhopig geheim probeert
te houden… ook al betekent het
haar dood.

2

De smaak van venijn 		
Alan Bradley
Flavia de
Luce woont
met haar
twee zussen
en vader op
het familielandgoed
Buckshaw.
Ze is
hoogbegaafd, dol op
scheikunde en op misdaad. In het
scheikundelab dat van haar overleden
moeder is geweest doet ze graag
experimenten. Haar gifbrouwsels test
ze bij voorkeur op haar twee zussen.
Op een morgen vindt Flavia het
lichaam van een man in de moestuin.
Voor haar neus blaast hij zijn laatste
adem uit. Wie is het? Ze is zo nieuws-

moet af en toe achter die wolken
vandaan komen, verder heb ik geen
eisen hoor. Wat ik dan weer wel erg
gezellig vind, is dat de avonden weer
iets korter worden. Dat betekent
dat de kaarsjes weer aangaan en
we binnenhuis kunnen genieten
van allemaal lekkere dingen. Na
een wandeling door het bos lekker
thuis op de bank neerploffen met
een lekkere kop koffie bijvoorbeeld.
Onze koffiebrander had dat plaatje
denk ik ook in zijn hoofd toen hij een
lekkere koffiemelange samenstelde
om het begin van de herfst te vieren;
Herfstkoffie!
Wat is er zo bijzonder aan deze
koffie hoor ik u denken? De smaak!
Hij stijgt echt boven de smaak en
aroma’s van andere koffiesoorten uit.
Wat voor soort koffie is het dan? Het
is een mediumgebrande melange
van verschillende koffiebonen. Welke
koffiebonen er precies inzitten kan ik

gierig dat ze haar eigen onderzoek
begint, want de politie wil haar – tot
haar verbazing – niets vertellen.
Stukje bij beetje ontrafelt Flavia
een vreselijk geheim uit haar vaders
verleden. Ze gaat zo op in de raadsels
en puzzels van haar speurwerk dat ze
ook zichzelf in gevaar brengt, maar
dat snapt ze pas wanneer het al veel
te laat is.

3

Koortsdroom 		
Preston & Child
Agent
Pendergast.
Altijd onaangedaan. Totdat blijkt dat
de dood van
zijn geliefde
vrouw Helen
geen ongeluk
was. Ze is
vermoord, en
Pendergast zal alles doen om achter
de waarheid te komen. Pendergast
ontdekt dat Helen op zoek was naar
een geheimzinnige neurologische
vogelgriepvariant. Deze vogelgriep
verveelvoudigt de hersenactiviteit
van de geïnfecteerde, waardoor de
patiënt extreem creatief wordt. De
farmaceutische industrie, alomtegenwoordig en machtig, is zeer
geïnteresseerd in het ontwikkelen van
een genialiteitsmedicijn. Zo geïnteresseerd dat een mensenleven niets
waard is. Zo geïnteresseerd dat het
niet uitmaakt dat de vogelgrieppatiënten na een korte uitbarsting van
genialiteit veranderen in onstuitbare
maniakale moordmachines...

4

Vrijheid 			
Jonathan Franzen
Na 26 jaar
bezint Patty
Berglund
zich op haar
huwelijk.
Haar man
Walter is
niet meer de
sympathieke
idealist voor
wie ze jaren
geleden als een blok viel. Hij heeft zich
ontpopt als een ambitieuze, rusteloze ondernemer. Terwijl Patty haar

niet vertellen, want onze koffiebrander is de enige die dat weet. Wat
hij wel los wilde laten is dat het een
combinatie is van de beste kwaliteit
koffiebonen uit Indonesië en Nicaragua. De koffiesoorten uit Indonesië
zijn ideaal om aan melanges een
stevige basis te geven, de koffiebonen zijn geliefd om de kenmerkende
aardeachtige, kruidige smaak.
Koffie uit Nicaragua heeft altijd iets
zoetigs, zoals chocolade. Dan is er
nog een derde partij in de melange,
maar dat land wordt angstvallig niet
aan mij verteld! Wat ik wel weet, is
dat deze melange ervoor zorgt dat
er in de zomer al heel wat volk de
winkel inloopt om te kijken of we al
herfstkoffie hebben!
Drink hem als dubbele espresso met
een toef verse slagroom, een klein
beetje hazelnootsiroop en gemalen
hazelnoten. De beginnende herfstdepressie ebt meteen weg!

frustraties van zich afschrijft in een
therapeutisch dagboek, verliest Walter
thuis en op zijn werk de controle. Zijn
gebrek aan moraal en compassie
culmineert zonder de corrigerende
hand van zijn vrouw algauw in een
vernederend schandaal.

5

De tulp van het kwaad
Jörg Kastner
Amsterdam 1671.
Het is nog
maar kort
geleden
dat de
Nederlanders in de
ban waren
van de tulpenkoorts.
Gewaagde speculaties met
tulpenbollen hebben vele burgers
in de afgrond gestort. Maar toch
komen ook nu nog wekelijks 'De
tulpenvereerders' samen, in een
exclusieve club.
Als op zekere avond een eerbiedwaardig lid van deze club, bankier
Balthasar de Koning, zich op weg
naar huis begeeft, wordt hij door
een vreemde vrouw aangehouden
- en brutaalweg neergestoken.
Amsterdam is in rep en roer. De
Koning is al de tweede dode die
een zeldzaam bloemblad in zijn
hand houdt.
Inspecteur Jeremias Katoen leidt
het onderzoek, dat hem op het
spoor van een extreem zeldzame
en gevaarlijke tulp zet, die ooit uit
het Ottomaanse rijk werd gestolen.
Een duivelse plant die iedereen die
hem te na komt het verstand laat
verliezen...

Ik ga het begin van de herfst vieren
met een andere koffie. Ik hoop een
goed gezette espresso op een zonnig
terrasje in Verona. Wat we het komend weekend allemaal gaan doen
is voornamelijk veel wijn proeven!
Hoe we het daar beleefd hebben? Ik
zal er volgende week weer een leuk
verhaal over schrijven.

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

door david hague en patrick hesse

Cheers liefhebbers!
Hef uw glazen en drink op de
geweldige overvloed van het
Groene Hart van Holland! Wederom hebben Patrick en ik een
bedrijf van wereldklasse ontdekt
onder jullie neus. Namelijk de
jongens bij Schulp Vruchtensappen, Proost.
Wij volgden het fruitpad, die
vorige week begon bij Rozendaal
in Waverveen, en Patrick en ik
fietsen langs de prachtige oevers
van de Vecht richting Breukelen. Op zoek naar het sap en de
hemel waar de meest gelukkige
appelen en peren heengaan als
ze geplukt zijn. We komen totaal
onvoorbereid voor wat we gaan
vinden aan bij Zandpad 76. Vele
bedrijven komen en gaan in de
zeer competetieve drankindustrie,
maar Schulp is al 5 generaties een
constante factor en referentiepunt
van kwaliteit voor deze industrie.
De hoofdfabriek staat als een
schitterend monument voor de
toewijding aan kwaliteit van alle
mannen en vrouwen die al 150
jaar fruit persen! Deze indrukwekkende fabriek staat op een
landgoed van ongeveer 8 hectare
en doet denken aan één van de betere Frans wijnhuizen. Als je voor
de eerste keer een bezoek brengt
is het goed mogelijk om overweldigd te zijn door de grootsheid van
het gebouw, maar als je eenmaal
binnenstapt in de publieke ingang
bij de landwinkel is er geen twijfel
over mogelijk dat je in gezellig

OEKZ
PART YCENTRUM

tip
David’s

Holland bent en niet in een koud
Frans kasteel. We worden begroet
door Albert, de achter achter
kleinzoon van Albertus Schulp. Hij
straalt met overweldigende gezondheid die ik zo vaak zie bij de
boeren van Holland. Zijn enorme
handen schudden bij Patrick en
mij de schouders los. Alle delen
van de productielijn worden aan
ons getoond, maar omdat Schulp
verschillende manieren heeft gevonden om de maximale hoeveelheid vitaminen en smaken in het
verwerkingsproces te behouden,
mogen wij geen foto maken van
sommige delen van de apparatuur. Wel kan ik een omschrijving
geven; binnen een korte afstand
wordt het hele fruit gepersd door
schitterende stalen rollers waarna
het sap puur in stomende glazen
flessen wordt gegoten. Deze flessen worden zo strak dichtgedraaid
dat het sap 2 jaar lang vers blijft.
Dus uw geheim is nu bekend en
verkrijgbaar in vele verschillende
smaken. Er is een hele informatieve website beschikbaar voor meer
informatie en er is een winkel
genaamd ´´De Schulperij´´ bij de
fabriek die op vrijdag en zaterdag
geopend is. De meeste supermarkten en landwinkels verkopen
Schulp fruitsappen en ze zijn ook
beschikbaar in vijf liter verpakkingen. En ik vind dat iedereen zo´n
grote verpakking in de koelkast
moet hebben in plaats van die
suikerige, waterige geïmporteerde
producten, toch?

N ZIEL
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T
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Er is niet veel ruimte voor gecompliceerde recepten in dit gedeelte
van de krant, maar ik zou u graag uitnodigen mijn bewering uit te
testen dat fruitsap even lekker kan zijn als wijn en een perfecte begeleiding bij eten.
Volg dezelfde regels als bij wijn, dus witte fruitsappen bij vis en wit
vlees en rode sappen zoals zwarte bes bij rood vlees en wildvlees. Hieronder een simpele saus voor linguini. Lekker met appel- of perensap.
Voor 2 personen; 250 ml kookroom, rasp van één biologische citroen,
100 gr vers geraspte parmezaanse kaas, zwart gemalen peper.
Kook de pasta en giet af. Giet hier een beetje olijfolie overheen en besprenkel met vers gesneden basilicum. Warm nu de room op in een pan
en roer hier alle ingrediënten doorheen. Roer totdat de kaas gesmolten
is en de saus ingedikt is. Roer nu de gekookte pasta door de saus heen
en eet meteen met een glas gekoelde fruitsap. Deze pasta met een
zoete, citroenachtige delicate saus maakt een revolutionair verschil met
de tomatensauzen die zo veel vertegenwoordigd zijn voor pasta´s.

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

?
e koop
Waar t

Schulp Vruchtensappen en
ambachtelijke streekwinkel

De Schulperij

Geopend: ma t/m vr. 9-17 uur,
za 9-16.30 uur
Zandpad 76
3621 NG Breukelen
Tel. 0346 - 25 96 30
E-mail: info@schulp.nl

www.schulp.nl
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Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674
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THE ULTIMATE
THE ULTIMATE
70
’s 80 ’s 90 ’s PARTY
70 ’s 80 ’s 90 ’s PARTY
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kaartverko op € 20,00 - www.amstellandlive.nl
kaartverko op € 20,00 - www.amstellandlive.nl
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Wielrenners ten val in
Abcoude

Zondagochtend kwamen twee wielrenners ten val bij een aanrijding met
elkaar. Een 62-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel kwam hierbij ongelukkig ten val en is voor onderzoek
naar het ziekenhuis gebracht.Een
52-jarige man uit Amsterdam kwam
er zonder kleerscheuren vanaf.

Dronken bestuurder
aangehouden

Op dinsdagochtend werd een man
aangehouden op de Hollandse kade
in Abcoude omdat hij onder invloed
in een brommobiel reed.
Hij blies op het bureau 670 ug/l. Hij
had bovendien nog een boete openstaan van 678 euro. Tegen de man is
proces-verbaal opgemaakt.

Gezocht: stembureauleden
Woensdag 24 november 2010 is de verkiezing van de gemeenteraadsleden voor de nieuwe gemeente. In tegenstelling tot voorgaande gemeenteraadsverkiezingen wordt er weer met het rode potlood
gestemd. Dit betekent dat extra medewerkers nodig zijn en daarom
zijn we op zoek naar enthousiaste mensen voor de bezetting van de
stembureaus in De Ronde Venen en Abcoude.

DE GROENE VENEN

Honda Dream Weeks
Automotive-centre Van Nieuwkerk brengt in samenwerking met Honda van 10 t/m 25 september de Honda Dream Weeks. Automotive-centre Van Nieuwkerk
biedt zijn (potentiële) klanten graag de allerbeste
prijs en service wat geresulteerd heeft in deze actie.
Tijdens de Honda Dream Weeks zijn er vele speciale
Honda actiemodellen te verkrijgen met o.a gratis metallic lak. De korting kan echter op geselecteerde modellen
oplopen tot 6.800 euro.
De grootste klapper kunt u maken bij de Accord. Op de
Accord Special Edition sedan bedraagt het voordeel
6.600 euro, bij de Sports Tourer met elektrisch bedienbare achterklep loopt het voordeel op tot 6.800 euro.
Een andere Honda uit de actie is de CR-V XL Mode. Die
heeft onder meer 19-inch lichtmetaal en vierwielaan-

drijving tot z’n beschikking en biedt een voordeel van
maximaal 5.500 euro. Bij de Jazz is er de Cool uitvoering. Die biedt onder meer airconditioning en een radio/
cd-speler voor 14.990 euro. Het voordeel kan zodoende
oplopen tot 4.000 euro. Ook bij de Civic is voordeel te
halen, met name bij de versie met het Style Mode pakket. Dat actiemodel biedt een korting van 4.500 euro.
Op alle Honda’s is metallic lak tijdens de ‘Honda Dream
Weeks’ zonder meerprijs verkrijgbaar.
Rebecca van Nieuwkerk, directrice Automotive-centre
Van Nieuwkerk: “Doordat we in elk segment een actiemodel hebben, is er voor elk wat wils. En om de Hondadroom nog dichterbij te laten komen, bieden wij een
bijzonder gunstige financiering aan.” Bovendien krijgt
iedereen die een proefrit maakt een gratis DVD van de
film Avatar (op=op).

Stembureaulid worden
De bezetting van een stembureau bestaat uit vier personen, waarvan één
voorzitter. De dag duurt van 07:00 uur ’s morgens tot ongeveer 24:00 uur ’s
avonds. Er zal worden gewerkt in ploegendiensten;
Ploeg 1
07.00-11.45 én 16.00 - einde stemmen tellen
Ploeg 2
07.00-16.15 én 20.45 - einde stemmen tellen
Ploeg 3
11.30 - einde stemmen tellen
Iedereen van 18 jaar of ouder die op vriendelijke en correcte wijze met
mensen kan omgaan, enige administratieve ervaring heeft, die niet zelf is
uitgesloten van het kiesrecht en flexibel inzetbaar is, komt in principe in
aanmerking voor de functie van (reserve)stembureaulid. Op deze manier
kunt u uw steentje bijdragen aan het democratische proces. Als stembureaulid ontvangt u een vergoeding van 150 euro, ook zorgt de gemeente voor
een lunch en/of een eenvoudige maaltijd.
Contact
Bent u die stressbestendige burger met interesse om op 24 november zitting te nemen op één van de gemeentelijke stembureaus? Stuur dan een email met vermelding van uw Burgerservicenummer (het vroegere sofinummer) naar: r.vandelogt@derondevenen.nl of bel naar tel. 0297 29 16 26.

Rebecca en Ben van Nieuwkerk: “Metallic lak zonder meerprijs tijdens de Honda Dream Weeks.”

Honda Dream Weeks van 10 t/m 25 september

The capable CR-V

The famous Civic

Gratis
metallic lak

Uw voordeel: e

5.500,-

The flexible Jazz

Gratis Avatar
DVD bij het
maken van een
proefrit.
OP=OP.

Aantrekkelijke
financiering
tegen
4,9% rente*

Uw voordeel: e

4.500,-

Uw voordeel: e

CR-V XL-Mode met o.a.:
• Bumperkit en running boards
• 19” lichtmetalen velgen
• Climate control

Honda Civic 1.8 Style Mode met o.a.:
• Climate control
• Donker chroomgekleurde deurgrepen
en brandstofklep • Parkeersensoren

Honda Jazz 1.4 Style Mode met o.a.:
• 15” lichtmetalen velgen
• Lederen stuurwiel
• Climate control

Honda CR-V XL-Mode vanaf e 41.749,-.
Uw voordeel: e 5.500,-.

Honda Civic 1.8 Style Mode vanaf
e 25.800,-. Uw voordeel: e 4.500,-.

Honda Jazz 1.4 Style Mode vanaf
e 18.490,-. Uw voordeel e 4.000,-.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

D
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4.000,-

|

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

Honda CR-V vanaf D-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/15,4 km, max. 1 l/11,9 km. CO2-uitstoot: min. 171 gr/km, max. 195 gr/km.
Honda Civic vanaf B-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/19,6 km, max. 1 l/13,6 km. CO2-uitstoot: min. 132 gr/km, max. 169 gr/km.
Honda Jazz met B-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/18,9 km, max. 1 l/18,2 km. CO2-uitstoot: min. 125 gr/km, max. 130 gr/km.
*Vraag naar de voorwaarden. Actie loopt t/m 25 september 2010. Afgebeelde modellen kunnen voorzien zĳn van accessoires. CR-V Style Mode is gebaseerd op de Elegance en Executive uitvoering.
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De Club van… Pieter Voorwinden

We willen nog steeds dolgraag een theater
Al jaren zet de Stichting Cultura zich in voor de vestiging van een theater in De Ronde Venen. Dat zou ook
goed passen in een Cultuurhuis. Een cultuurhuis lijkt er echter niet te gaan komen. En een theater evenmin.
Maar Pieter Voorwinden, voorzitter van Cultura, geeft de moed nog niet op.
door piet van buul

De Stichting Cultura De Ronde
Venen bestaat vanaf september
2002 en is voortgekomen uit het
Cultuurplatform van de gemeente.
Op enig moment zijn een aantal activiteiten verzelfstandigd. Zo kwam
ook Cultura op eigen benen te
staan. “We hebben twee belangrijke
doelstellingen,” vertelt voorzitter
Pieter Voorwinden. “Op de eerste
plaats zien wij het als onze taak om
de verspreiding van kunst en cultuur
in de gemeente te bevorderen. En
een tweede doelstelling is om de
amateurkunstenaars in contact
te brengen met de professionele
cultuurmakers om op die manier
een soort kruisbestuiving tot stand
te brengen. We richten ons dus
zowel op de cultuurmakers als op
de mensen die van cultuur willen
genieten.” Daarin zoekt Cultura
haar eigen weg. Pieter: “Er zijn
in de gemeente De Ronde Venen
tal van culturele activiteiten en
initiatieven. Wij willen die graag
ondersteunen en zo mogelijk met
elkaar in contact brengen. Een
voorbeeld van zo’n aanpak is de
‘korenjamboree’ die we een paar
jaar geleden hebben georganiseerd.
Daarbij is een groot aantal koren
bijeengebracht die gezamenlijk
een heel aantrekkelijk programma
hebben samengesteld. Het gevolg
van deze gezamenlijke activiteit is

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

- foto patrick hesse

dat ze elkaar hebben leren kennen
en nu wel eens vaker gezamenlijk
optreden. Ik vind dit wel een goed
voorbeeld van onze rol om mensen
die cultuur maken, met elkaar in
contact te brengen.”
Eigen programma
Cultura organiseert ook zelf
jaarlijks een aantal voorstellingen.
Het programma is recent van start
gegaan met een optreden van Arno
van der Heyden die een cabaretesk
concert verzorgde (zie pag.10
–Red.). “Wat anderen al doen,
hoeven wij niet meer te doen,”
zegt Pieter. “Maar we kunnen hen
soms behulpzaam op het vlak van
publiciteit en dergelijke. Daarnaast liggen er nog wel een paar
gebieden braak, waar wij dan in
springen. Zo kun je vaststellen dat
er hier niemand iets aan cabaret of
kleinkunst doet. Daarom hebben we
in ons programma cabaretvoorstellingen opgenomen. En ook is er veel
belangstelling voor Jazz. We hebben jaarlijks een aantal optredens
van René van Beeck & Friends. In
totaal verzorgen we zo’n tiental
uitvoeringen per jaar. Dit jaar hebben we er ook bewust voor gekozen
om een aantal voorstellingen te
programmeren die de jongeren
zullen aanspreken. Voorbeelden zijn
‘jazz meets dance’ met de Wicked
Jazz Sounds Band en een concert
van Frank Boeijen.”
Accommodaties
Pieter Voorwinden, die in 2006
gevraagd werd het voorzitterschap
van Cultura op zich te nemen, heeft
zich van meet af aan sterk ingezet
voor een theater in Mijdrecht.
“We hebben ook meegewerkt aan
het haalbaarheidsonderzoek van
Marktplan. En toen de mogelijkheid
van een Cultuurhuis aan de orde
kwam wilden we daar ook meteen
bij zijn. Ik vind het nog steeds heel
jammer dat er van de plannen niks
terecht is gekomen. Wij geloven
er nog steeds in. Zo’n cultuurhuis
had een enorme bijdrage kunnen
leveren aan de verbetering van het
culturele klimaat in de gemeente.”
Er zijn momenteel een aantal
locaties beschikbaar. “De jazzavonden in De Boei lopen goed.
Voor zo’n groot concert van Frank

Boeijen gaan we naar De Meijert.
Dat kost natuurlijk wel extra geld,
maar we proberen de prijzen zo
laag mogelijk te houden. Verder
vinden er concerten plaats in de
Janskerk en in de katholieke kerk
in Driehuis. Maar elke locatie heeft
zijn eigen voor- en nadelen. Ideaal
is het allemaal niet. In Abcoude
hebben ze wel een theaterzaal, het
Piet Mondriaan Theater. Dat wordt
geëxploiteerd door de stichting
ABArt. Wij willen graag met hen
samenwerken. Zo kunnen we
bijvoorbeeld gezamenlijk optrekken
bij het engageren van artiesten. We
streven er naar om toch jaarlijks
een aantal toppers naar hier te
krijgen.”
Monumentendag
De Stichting Cultura is al een
aantal jaren betrokken bij de organisatie van evenementen tijdens de
Monumentendag. Die van dit jaar is
nog maar net achter de rug, maar
Pieter is al weer volop bezig met de
voorbereiding van de monumentendag en -nacht van volgend jaar. Hij
zit boordevol ideeën. “Volgend jaar
vormen we samen met Abcoude een
nieuwe gemeente met maar liefst
zes forten binnen de gemeente. De
forten zijn deel zijn van de Stelling
van Amsterdam. En die staat op de
werelderfgoed lijst van de Unesco.
Daarmee hebben we als gemeente
goud in handen. Daar moeten we
volgend jaar zeker wat mee doen.
Alleen over die Stelling van Amsterdam is al een prachtig verhaal
te houden. Het idee is nu om op alle
forten iets aparts te organiseren. Op
de ene plek staat toneel centraal,
bij een ander fort beeldende kunst,
op weer een andere plek kan iets
speciaal voor de jongeren georganiseerd worden. Op die manier komen
de forten weer eens in beeld en
kan dat er toe leiden dat op termijn
een aantal van die forten ook een
betere bestemming krijgt. En het
project biedt geweldige kansen om
de doelstellingen van het samenbrengen van kunstbeoefenaars en
publiek te verwezenlijken,” aldus
een enthousiaste Pieter.
Als een volleerd handelsreiziger
loopt hij de laatste weken stad en
land af om de ideeën voor te leggen. “Zo’n project kan echt gewel-

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

Pieter Voorwinden: “Volgend jaar hebben we samen met Abcoude maar liefst zes
forten binnen de gemeente. Daarmee hebben we als gemeente goud in handen.
Daar moeten we volgend jaar zeker wat mee doen.”
dig worden wanneer zoveel mogelijk
kunstbeoefenaars meedoen. Ik zou
het prachtig vinden wanneer er op
een locatie een taptoe gehouden
wordt waar alle muziekkorpsen van
de gemeente aan mee doen. En haal
er voor mijn part ook de Luchtmachtkapel maar bij. En wat zou het
leuk zijn als beeldende kunstenaars
speciaal voor die gelegenheid iets
maken dat past binnen het thema
“Crisis” dat voor volgend jaar Europees is vastgesteld. Ik zou ook best
de manifestatie Culinaire Venen op
locatie van één van de forten willen
hebben. Er kunnen dingen gedaan
worden samen met IVN en Natuurmonumenten of met het Museum. En
ook de Historische Verenigingen van
De Ronde Venen en Abcoude kunnen een bijdrage leveren. Wanneer
zoveel mogelijk activiteiten, die voor
september toch al gepland zijn, bij de
forten kunnen plaatsvinden, zou dat
toch prachtig zijn.” Piet Voorwinden
raakt niet uitgepraat over de talloze
mogelijkheden die er zijn. Maar daar
heeft hij de medewerking van veel
verenigingen en van gemeente en
provincie voor nodig. En eventuele
sponsors, want het zal dan wel wat
gaan kosten. “Overal waar ik mijn
ideeën neerleg, ontmoet ik enthousiaste reacties. Maar het komt op de
concrete invulling aan. Ik hoop dat
veel mensen, verenigingsbesturen
en particulieren bereid zijn mee te
denken en mee te doen. Men kan
altijd contact opnemen met mij. Dat
kan zeker ook via onze site
www.cultura-drv.nl, waar uiteraard ook
alle informatie over de activiteiten
van Cultura te vinden zijn,” besluit
Piet Voorwinden.

Sport kort
Open Dag
De Amstel op
16 oktober
De wedstrijdzwemmers van zwemen polovereniging De Amstel zijn
afgelopen zondag gestart in het
Batensteinbad in Woerden met de
eerste aflevering van de vijfkamp.
De waterpoloërs hebben afgelopen
zondag hun eerste thuiswedstrijden
gespeeld in Mijdrecht, na al die
jaren eindelijk in een echt wedstrijdbad. Ook zijn de recreanten te
water gegaan en staan de eerste
evenementen op de agenda, zoals
het proef- en afzwemmen voor de
Amstel-diploma –dat opleidt voor
het wedstrijdzwemmen en waterpoloën- en de zwemvaardigheidsdiploma’s.
Op zaterdag 16 oktober staat er een
open dag op het programma voor
alle vriendjes en vriendinnetjes van
onze jongste groep recreanten.
Wil je wel eens een waterpolo- of
zwemwedstrijd in de buurt bijwonen
of ben je gewoon nieuwsgierig naar
wat De Amstel je allemaal te bieden
heeft, surf dan voor alle informatie
over trainingen, wedstrijden en
andere evenementen eens naar de
website van De Amstel:
www.zpv-de-amstel.nl. We hebben
bij alle disciplines nog ruimte om op
een gezonde en sportieve manier te
genieten van de sport met de minste
blessures en de meest veelzijdige
beweging.
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Rij-impressie Triumph America Roké motors

“I like to be in America”
Deze week test Patrick Hesse een Occasion Triumph Bonneville America
uit 2006 bij Roké Motors uit Mijdrecht.
“I like to be in America! – O.K. by
me in America! – Ev'rything free
in America – For a small fee in
America....” dit liedje uit de Golden
Oldie musical Westside Story (ken
je klassiekers!) speelt de hele week
al door mijn hoofd en niet zonder
reden, op het moment dat dit artikel
in de krant komt ben ik op vakantie
en cruise ik langs de West Coast.
En het toeval wil, dat ik aan de
vooravond van mijn vakantie deze
rij indruk maak op een Triumph met
de wel zeer toepasselijke typenaam
America. Geloof me, toeval bestaat
niet. Bovendien is het ook nog even
heerlijk weer en zie ik het ritje op
deze Cruiser als een klein voorproefje van de vakantie. Ik stap op
de 800cc metende parallel twin, die
eigenlijk een Bonneville is, maar
dan gemaakt voor de Amerikaanse
markt. Door de authentieke uitstraling ziet het er erg retro uit. Als ik
opstap moet ik meteen aan Harley
Davidson denken. Deze motorfiets
is uitgerust met een windscherm die
sterk doet denken aan de Big Twin
uit de USA. Ook de floorboards en
hak/teen-schakeling (bij mij favoriet
op dit soort motorfietsen) hebben

veel weg van Harley, niet zo heel gek
aangezien deze Brit op Amerikaanse
leest geschoeid is.
Daarmee houdt overigens zo'n beetje
elke vergelijking met de Yank op,
want het rijden is een ander verhaal.
Zoals altijd bij Triumph schakel ik
soepel door de versnellingen en
merk ik dat de motor de helft zo
zwaar is als dat hij eruit ziet. En dat
is zeker voor mensen die het niet
zo op zwaargewichten hebben een
uitkomst. Ik kan lekker meekomen
met het verkeer, alleen moet ik erg
wennen aan het feit dat de motor
nogal de bocht invalt. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de
stand van de voorvork en is gewoon
een kwestie van gedijen. Wel zit ik
met een beetje sturen meteen aan
de grond, dus moet ik wat minder
bruusk insturen. Minder enthousiast
ben ik over de remmen, zeer vaag en
met behoorlijk wat energie komt de
boel pas tot stilstand. Het is natuurlijk geen sportmotor, maar toch
een puntje van aandacht. De fiets
stamt uit augustus 2006 en heeft
21.700 kilometer gelopen en ziet
er –ondanks het feit dat hij vandaag

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

is ingeruild en dus nog een grote
poets beurt nodig heeft– uitstekend
uit en is de prijs van 6.450 euro
zeer interessant te noemen. Zeker
gezien de accessoires, waaronder het
scherm, een sissybar en floorboards
geen slechte deal. Voor wie een
Harley te duur of te zwaar is en een
Japanner te afgezaagd, kan met een
vette smile op het gezicht lekker met
nazomerzweer een aantal mooie
ritten maken en in de winter lekker
poetsen om klaar te zijn voor de
volgende zomer waarin de America
optimaal gebruikt kan worden.

Roké motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl

Jonge moeder uit Abcoude bedenkt idee om samenstelling te meten

Het meten van Moedermelk

Als moeder lees je af en toe de voedingsetiketten op voedingsverpakkingen uit de supermarkten om
voeding te vergelijken. Maar waar bestaat moedermelk eigenlijk precies uit en waar kun je moedermelk laten onderzoeken? De zoektocht om moedermelk te laten onderzoeken begint. Het onderzoeken blijkt niet vrij gemakkelijk toegankelijk te zijn. Meerdere moeders vinden het interessant en
vragen dit idee door te zetten. Vanaf nu is het mogelijk via MeetMoedermelk de samenstelling van
moedermelk te meten.
Het is interessant om te weten hoe moedermelk is opgebouwd en dit te vergelijken met andere voedingsmiddelen. Het meten heeft een hoge nieuwsgierige Fun Factor. Als een soort van “Pret Echo”
van de baby! Het is leuk om de gemiddelde samenstelling
van moedermelk te weten en vergelijken. Het is totaal
iets van de moeder en niet voor de baby. Het resultaat kan
bewaard worden in het babyboek, ook leuk als kraamkado.
MeetMoedermelk is opgezet door Ilonka Hoogenhout-de
Klerk, zelf een jonge moeder, voor moeders die nieuwsgierig zijn naar de inhoud van hun eigen geproduceerde
moedermelk! Kijk op www.meetmoedermelk.nl.
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Peugeot 206+

Je voelt je lekkerder
in een…

En Route met Reuling

In de jaren tachtig zat het Franse merk Peugeot redelijk aan de grond.
Door verkeerde overnames kreeg het merk het behoorlijk benauwd.
Een succesnummer was gewenst. Dat werd de 205. In de jaren negentig werd dit model opgevolgd door de 106 en 306, maar de vraag bleef
bestaan, dus werd de productie voortgezet. In 1998 viel het doek voor
de 205 en kwam de 206 op de markt. Wederom een zeer groot succes
voor Peugeot. Inmiddels is er een 207 op de markt, maar net als de 205
is de 206 nog populair genoeg voor een tweede leven. Reden om de
206+ op de markt te brengen.
En dat is wat er in 2009 gebeurde.
De 207’s maakten al sinds 2006 de
eerste kilometers op de Nederlandse
wegen, ondertussen friste Peugeot
de 206 op om weer een aantal jaren
mee te kunnen (volgens bronnen tot
2011). Zo kregen de achterlichten
een nieuw design en ook de koplampen werden uitvergroot om de gelijkenis met de 207 te tonen. De vraag
is overigens hoe lang Peugeot nog
doorgaat met het uitvergroten van de
koplampen, ze zullen binnenkort een
punt bereiken dat het echt niet groter
kan. Ook het interieur kreeg een
nieuwe look, waarbij de glooiingen
van de 207 te herkennen zijn. Om het
verschil met de gepensioneerde 206
aan te duiden voegden ze er een ‘+’
aan toe en zo ontstond de 206+.
De nieuwe 207 is verkrijgbaar vanaf
€ 12.495,-, de 206+ mag je meenemen voor € 11.475,-. En dat is
een zeer knappe prijs. Immers krijg
je voor dit bedrag een 206+ die ten
opzichte van het vorige model en de
huidige 207 beter aangekleed is. Zo
krijg je meegespoten bumpers en
spiegelkappen, goede stereo met CDspeler en afhankelijk van de gekozen
versie nog wat andere tierelantijnen. Zo had het testmodel zaken
als sportpedalen, airco, mistlampen
voor, aluminium elementen in het
interieur en een lederen stuurwiel.
Dat drijft de prijs verder op naar €
15.500,-, waarvoor de auto binnenkort als occassion de uwe kan zijn bij
Hans Lammers. Uiteraard zie je aan
bepaalde zaken dat Peugeot de 206+
zo goedkoop mogelijk heeft proberen
te houden. Een voorbeeld daarvan
is bijvoorbeeld dat er wieldoppen
gemonteerd zijn in plaats van lichtmetalen velgen. Maar deze wieldoppen zien er tenminste mooi uit (blijft
persoonlijk) en doen geen afbreuk
aan het ontwerp.
De 206+ rijdt net als een ‘normale’
206, hoewel er wel hele kleine veranderingen merkbaar zijn. Het lijkt
alsof de + wat beter geveerd is. Wat
wel direct opviel, was dat de versnellingspook redelijk wat speling heeft.
Dat geeft niet echt een solide gevoel,
maar dat zien we maar door de ogen.
Vanzelfsprekend zijn er meerdere
uitvoeringen leverbaar. Instapper
is de driedeurs 1.1 XR met 60 pk.
Deze motor is ook verkrijgbaar als
vijfdeursuitvoering. Ook is er voor
beide versies een 1.4 leverbaar met
75 pk. Persoonlijk heeft die motor
de voorkeur, omdat je dan net iets
vlotter van je plek wegkomt als dat

tekst michael reuling

- foto’s: patrick hesse

nodig is. 60 pk lijken toch iets te
karig voor een auto van 927 kilo. Met
de 1.4 zit de 206+ na 13 seconden op
de 100 km/u. Dat is vrij pittig, maar
als je geen sportieve aspiraties hebt
is dat voldoende om mee te komen in
het verkeer. Op de landweggetjes en
binnendoor straatjes in de regio heb
je voldoende aan de 1.4.
De vijfdeurs versie is makkelijk en
praktisch; ten opzichte van de driedeurs (die er misschien net even wat
gelikter uit ziet) is het grote gemak
van een vijfdeurs natuurlijk de twee
extra deuren, waardoor je niet constant met stoelen hoeft te schuiven
en om te klappen. Verder kun je met
gemak twee volwassen kwijt, drie
wordt wat krapjes, maar kan ook. De
achterbak biedt voldoende ruimte
voor de gemiddelde boodschappen.
Als afsluiter de belangrijkste vraag.
Wat doe ik met mijn geld als ik bij
de dealer naar binnen loop? Ga ik
voor de 206+ of de 207? De 207 is
de nieuwere auto en ziet er net even
iets beter uit. Autokenners weten
dat de 206 al een flink aantal jaren
meedraait, maar er is niets mis met
dat model. De 206+ kan gezien
worden als een compleet uitgeruste
206 die je voor een knappe prijs kunt
aanschaffen. Niets ten nadele van de
207, maar de 206 is natuurlijk een
auto waar alle kinderziektes al uit
zijn gehaald en daarbij krijg je ook
nog iets meer extraatjes voor je geld.
Je bent met de 206+ dus verzekerd
van een betrouwbare en complete
auto, maar wil je meer comfort en
snufjes, kies dan voor een nieuwe
207.
Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot 206+
Gereden versie:
Peugeot 206+ 1.4 XS
Vermogen: 75 pk
0-100: 13,1 s
Top: 170 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,9 / 6,3 l/100km
Prijs gereden model: € 15.500,Alternatieven: Ford Fiësta,
Mazda2, Peugeot 207, Renault
Twingo, Toyota Yaris

Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Koop nu een Abarth 500C of Punto Evo en krijg een
Race Experience cadeau op het circuit van Zandvoort!
Abarth heeft op dit moment een
speciaal aanbod op de Abarth 500C
en de Abarth Punto Evo. Wanneer je
nu één van deze modellen koopt krijg
je een Race Experience op het circuit
van Zandvoort cadeau. Abarth is een
legendarisch merk dat racehistorie
schreef, en inmiddels een aantal
bloedsnelle auto’s in de markt heeft
gezet op basis van de Fiat 500 en
de Punto Evo. Zo’n race experience
is dus geen onnodige luxe om de
raceklare competitie auto’s, bomvol
voorzieningen, te kunnen beheersen.
De Abarth 500C heeft 140 Pk aan
boord, de Punto Evo doet daar een

schepje bovenop met 165 Pk. De prijzen beginnen bij € 22990,-. Abarth

vindt u bij Van Kouwen Galleria
Amsterdam, zie www.vankouwen.nl.

stelling te vieren.
Kijk voor meer informatie omtrent
de actiemaand op:

Abcoude/Baambrugge

www.bibliotheekavv.nl

Sinds kort wordt De Groene Venen
ook bezorgd in Abcoude en Baambrugge. Het is een weekendkrant
die met name vooruit blikt op het
weekend en de komende week.
De redactie is op zoek naar een
freelance corespondent; een man
of vrouw die onze ogen en oren
wil zijn in het nieuwe gebied. Een
man of vrouw die naast een flinke
dosis nieuwsgierigheid ook over
een vlotte pen beschikt om op die
manier op een eigentijdse manier
verslag te doen van de gebeurtenissen in Abcoude en Baambrugge.
Met name de man of vrouw in de
straat staat in onze krant uitbundig
in de schijnwerpers. Zij zijn het immers die onze dorpen kleuren.

Kort Nieuws
Abcoude

Bibliotheek voortaan
ook op zaterdag open
De bibliotheek Abcoude is voortaan
elke zaterdag geopend van 11.00
uur tot 14.00 uur. Om dit te vieren
heeft de bibliotheek een september
actiemaand georganiseerd waarbij
voor morgen, zaterdag 18 september,
een Game Event op het programma
staat.
Tijdens dit evenement kunnen alle
bezoekers kennis maken met de wereld van spelmogelijkheden rondom
Wii, X-Box en Playstation.
Op deze dag zullen wij uitpakken
met spellen als Guitar Hero, bowlen,
Super Mario etc. Deze spellen worden professioneel begeleid door TGS,
gespecialiseerd in game evenementen voor de publieke sector.
Om 12.00 uur zullen wethouder Vonk
en directeur Eric de Haan van de
Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht
en Venen samen met de medewerkers van de bibliotheek Abcoude
aanwezig zijn om de zaterdagopen-

Baambrugge

Bushalte Baambrugge
Bushalte Donkervliet aan de Rijksstraatweg in Baambrugge wordt in
de week van 23 september tot en
met 1 oktober aangepast. Na deze
aanpassing zullen de haltes beter
bereikbaar zijn voor mensen met
een mobiliteits- of visuele beperking.
Voor de buspassagiers is er een tijdelijke bushalte binnen 100 meter.

Abcoude

Bezorgers gezocht
Voor een drietal wijken in Abcoude
is De Groene Venen op zoek naar
Betrouwbare Bezorgers. Lekker
iedere vrijdag geld verdienen in je eigen dorp en op de tijd die jou schikt.
Vergoeding 5 eurocent per adres;
Meld je aan op info@degroenevenen.
nl, of bel met 0297-385257.

Ogen en oren gezocht

Stuur een korte, bondige mail naar
info@degroenevenen.nl. Wellicht
bent u degene die de brug gaat vormen tussen de huidige gemeente
De Ronde Venen en het dorp waar
u woont en leeft. U bent welkom.
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De Industrieweg: tevreden, maar nog niet af
Deze zomer is een gedeelte van de Industrieweg voorzien van opstelstroken voor linksafslaand verkeer. Daarmee wordt een betere doorstroming
van de weg bereikt. De werkzaamheden hebben lang geduurd en fietsers moeten noodgedwongen gebruik maken van de rijbaan, omdat het fietspad nog steeds niet af is. Wat vinden gebruikers van de nieuwe situatie? En welk rapportcijfer geven ze deze oplossing?
door renée broggel

Krien Heinsbroek (Buurtbus):
een 7

Ik vind de Industrieweg heel mooi
geworden. Jammer dat het zo lang
heeft geduurd, maar het is zeker de
moeite waard. Het is geen racebaan
geworden, maar sommige mensen
maken dat er wel van. Er zitten
wel kleine bochten in de weg om
de snelheid van de auto’s er uit te
halen. De fietsers moesten nog
wachten tot na de bouwvak op een
mooi nieuw fietspad. Als er iets
meer mankracht was, misschien ook
wel meer geld, dan had de hele klus
in één keer klaar kunnen zijn, maar
helaas.
Frank Marcel 6.8
De Industrieweg is nog niet beter
voor fietsers, maar we zijn op de
goede weg. Aanleg van zo’n groot
project kost ook geld, dus het is niet
voor niks. Er moet nog wel veel aan
gedaan worden, maar ik heb er wel
vertrouwen in.

Brandweer korps Mijdrecht: 7
De heren van het brandweer korps
in Mijdrecht vinden dat de weg echt
is verbeterd. “Wij konden er altijd
goed doorheen, ook toen het was
opgebroken.” Hoewel de brandweer
zeer tevreden is over de weg, zijn
zij meer bezorgd voor de fietsers.
“Het is gevaarlijk voor fietsers. Zij
moeten een stuk over de rijbaan
fietsen. Auto’s rijden tamelijk hard
en dat kan heel gevaarlijk zijn voor
de fietsers”. De mannen vinden dat
er snel een goed fietspad moet komen om ongelukken in de toekomst
te voorkomen.
Marion van der Voorde: 6

Ik vind de Industrieweg mooi, strak
en met duidelijke markering. Alleen
de eerste keer dat ik er reed, leek
het wel een stuk van het parcours
van Michael Bleekemolens Race
Planet: zo hard werd er gereden!
Het is dat er een apart fietspad is,
anders is het een levensgevaarlijke
weg voor fietsers en voetgangers.

Raadslid Houmes kopje onder

'Er is niks mis met het nieuwe zwembad'
Vanaf het begin zag hij de bouw van een nieuw zwembad niet zitten.
Redenen te over voor raadslid Cees Houmes (D66) om de ontwikkelingen nauwlettend in het oog te houden. Als een terriër beet hij zich vast
in het zwembaddossier en met niet aflatende ijver overlaadde hij het
college met kritische vragen, die zelden tot zijn tevredenheid werden
beantwoord. Op zijn verzoek werden alle problemen nog eens uitvoerig
aan de orde gesteld in de RTG vergadering van maandag 13 september.
door piet van buul

Het ging over de toegankelijkheid, de
ontbrekende lift naar het fittnesscentrum, over de wijze van exploitatie
van het zwembad en de concurrentiepositie en over de tarieven van
het zwembad. Over het ontbreken
van een lift naar de Healthclub is
al veel te doen geweest. Houmes
had het bouwbesluit er nog eens
bijgenomen om aan te geven dat er
een lift afgesproken was. Wethouder
Jacques Dekker wees er op dat het
om twee verschillende zaken gaat,
t.w. het zwembad en de Healthclub.
Voor het zwembad is er geen sprake
van een etage en hoeft er dus ook
geen lift te komen. Dat geldt wel voor
het Healthcentrum. De eigenaar van
dit gedeelte van het gebouw had er
op moeten letten dat die lift er zou
komen. Ook bouw en woningtoezicht
van de gemeente heeft niet goed
opgelet en een vergunning afgegeven
zonder dat daar een lift in was voorzien. Er is inmiddels een voorziening
getroffen, maar de raad drong er
op aan dat er een goede en ruime
personenlift komt.

Dan was er het punt van de concurrentievervalsing. Optisport Health
heeft met de exploitant van het
zwembad ondermeer afgesproken dat
de klanten van de sportschool gratis
mogen zwemmen. Zo’n regeling
zouden de drie plaatselijke sportschoolhouders ook wel willen voor
hun klanten. Ze vonden dat er sprake
was van concurrentievervalsing. Hun
klanten dreigen over te stappen naar
de nieuwe sportschool omdat ze er
gratis zwemmen bij krijgen. Raadsleden waren bang dat de verstrekking
van gratis lessen het exploitatietekort
zou opjagen en dat het de gemeente
geld zou gaan kosten. Tenslotte was
er nog de zorg van een aantal raadsleden over de hoogte van de tarieven
voor het zwemmen.
Om de vragen vanuit de raad te beantwoorden had wethouder Jacques
Dekker zich verzekerd van de steun
van mevrouw Andres. Dat bleek een
slimme zet. Mevrouw Andres is van
de Vereniging Sport en Gemeente en
werd gepresenteerd als een onafhan-

Fietsers: 5.5

Marlies Geervliet: 7

Onze verslaggever sprak een aantal
fietsers aan bij het stoplicht bij de
Rondweg, die net van de van de
Industrieweg afkwamen.
De meesten vinden dat het erg lang
heeft geduurd voordat de weg klaar
was. Nu moeten zij nog extra lang
wachten totdat er een goed fietspad
komt.
“Ik vind het niet fijn om een stuk
over de weg te gaan. Oversteken is
ook erg gevaarlijk, want de auto’s
rijden erg hard en er is geen goede
oversteekplaats,” vertelt één van de
fietsers. Zij vinden het lastig om een
cijfer te geven. Hoewel de weg zelf
mooi en goed is geworden pikken
de fietsers er nog weinig graantjes
van mee.
Het cijfer schommelt bij de meeste
tussen een 5,5 en 6,5. Zij hopen dat
er snel een goed en veilig fietspad
komt. “Dan schiet het cijfer zeker
weten omhoog,” belooft een racefietser.

Marlies rijdt al jaren met de auto
over de Industrieweg. Zij zag zelf
niet in wat er eerst mis was met
de weg, maar de gemeente zal
wel zijn redenen hebben voor de
verbouwing, denkt zij. “Ik reed een
keer tijdens de stortregen over de
nieuwe Industrieweg en die bocht,
om snelheid te minderen, die staat
niet aangegeven. Ik schrok me
dood toen ik opeens aan mijn stuur
moest trekken. Het is ook zo slecht
verlicht dus je ziet die bocht helemaal niet liggen.” Bovendien vindt
Marlies dat er slechtere wegen
zijn in Mijdrecht die in aanmerking
zouden moeten komen voor een
opknapbeurtje. “De Hoofdweg
bijvoorbeeld: de maximum snelheid
is 30 km/h, maar die drempels zijn
zo ingezakt, dat je daar met 60
overheen kunt. Dat doet dan ook iedereen. Die drempels hebben geen
zin meer en De Hoofdweg moet wel
veilig zijn, want het is in een buurt
waar veel kinderen spelen.”

kelijke deskundige. In een goed doortimmerd betoog veegde ze de vloer
aan met de kritiek en gaf de raad en
passant een koekje van eigen deeg.
Ze vertelde dat ze alle verslagen
van zowel B&W als van de raad had
bestudeerd, ze had alle afspraken en
contracten doorgenomen en het hele
traject, zoals dat tot nu toe is afgelopen had ze bekeken. Daaruit trok ze
een aantal heldere conclusies.
Haar eerste vaststelling was dat
de gemeente een prima deal heeft
gesloten en de zaken heel goed heeft
aangepakt. Alle afspraken zijn in
heldere en goed sluitende contracten
vastgelegd. Ze had een extern bureau
laten vaststellen dat het jaarlijkse
exploitatietekort alleszins acceptabel
is en onder het gemiddelde niveau
ligt. “Er is in het hele land geen
gemeentelijk zwembad te vinden dat
kostendekkend geëxploiteerd kan
worden. Bovendien ligt het risico bij
de exploitant en niet bij de gemeente,
omdat de gemeentelijke bijdrage in
het exploitatietekort voor twintig jaar
is vastgelegd op een vast bedrag. Ook
wanneer het niet goed gaat betaalt
de gemeente nooit meer.”

maken en u wist dus wat er zou gaan
gebeuren. Ook de prognoses zijn
door de raad geaccepteerd,” aldus
Andres. “U hebt als raad afspraken
gemaakt over de exploitatie maar
ook een stukje vrij ondernemerschap
toegestaan. Daar valt bijvoorbeeld
dat gratis zwemmen onder. Wanneer
u zich als raad gaat bemoeien met
de ondernemersvrijheid gaat u zich
op glad ijs begeven. En let wel: als
gemeente bent u met dit zwembad
goedkoper uit dat met de twee oude
zwembaden samen,” stelde ze vast.
De heer Leurs van Optisport is pas
enkele maanden bij het Rondeveense
zwembad betrokken. Hij hield de
raadsleden voor dat ze trots moeten
zijn op dit mooie bad, maar dat ze
zich niet moeten bemoeien met de
prijzen voor het zwemmen. “Daar
gaan jullie niet over.” Hij toonde zich
bereid om op korte termijn met de
drie plaatselijke sportschoolhouders
te overleggen over de problemen
waarin zij geraakt zijn. Wethouder
Dekker, tenslotte, vond het niet nodig
om nog een duur extern onderzoek
naar de gang van zaken uit te laten
voeren. “Dat heeft mevrouw Andres
inmiddels al gedaan,” aldus de
wethouder.
Raadslid Houmes leek enigszins
beduusd en verklaarde dat hij zich zal
beraden over de vraag of hij toch nog
met een motie moet komen. Omdat
er onduidelijkheid bleef over de
tarieven van het zwembad in vergelijking met andere baden in de regio
neemt deze krant zich voor hier nog
nader onderzoek naar te doen. Daar
komen we nog op terug.

Met open ogen
Mevrouw Andres had vastgesteld dat
de raad vanaf 2004/2005 voortdurend van de ontwikkelingen op de
hoogte is gehouden en geïnformeerd
is over de constructie waarvoor is
gekozen. De raad heeft in 2004 al
ingestemd met ontwikkeling van aanvullende voorzieningen zoals een fitnesscentrum. “U bent in zee gegaan
met ondernemingen die winst willen

Inmiddels heeft de fractie
van het CDA vragen
gesteld aan wethouder
Dekker over de voortgang
van de werkzaamheden:
Het bevreemdt de fractie dat
de werkzaamheden zo lang
duren en dat vooral voor de
voetgangers en de fietser
een zeer onduidelijke en dus
onveilige situatie is ontstaan
tijdens de werkzaamheden. Te
meer omdat een mogelijk wat
minder comfortabele maar
wel veilige oplossing mogelijk zou zijn geweest. Ook nu
nog, maanden na de aanvang
van de werkzaamheden, is
het fietspad nog steeds niet
gereed en moeten fietsers en
voetgangers van de rijbaan
gebruik maken om hun doel te
bereiken. Verder constateert
het CDA in haar brief dat een
inwoonster van Mijdrecht
bijna geëlektrocuteerd werd
toen zij om steun te vinden
een tijdelijk verkeersbord
vastgreep. “Kennelijk was
bij het plaatsen van de paal
van het bord een elektrische
leiding geraakt. Vreemd, daar
waar het verplicht is voor de
aanvang van de alle werkzaamheden een melding te
doen bij het Kadaster (een
zgn WION of Klikmelding),
waarna de betreffende aannemer op de hoogte gesteld
wordt van de aanwezigheid
van kabels en leidingen en
daarbij ook verplicht wordt om
te allen tijde een proefsleuf
te graven om zich ervan te
gewissen dat er geen kabels
of leidingen liggen daar waar
hij werkzaamheden gaat
verrichten. Dat geldt ook voor
het plaatsen van (tijdelijke)
verkeersborden. Wij nemen
aan dat met de betreffende
inwoonster van Mijdrecht zeer
goed contact is geweest door u
of uw opdrachtnemer om leed
en schade te vergoeden.”
Tot slot constateert de fractie
dat "voor voetgangers het
Industrieterrein niet zo’n heel
erg veilig gebied is. Trottoirs
zijn uitermate dun gezaaid
waardoor de bereikbaarheid te
voet van het Industrieterrein
niet mogelijk is.” Zij hebben
Dekker verzocht maatregelen
te treffen om de overlast voor
voetgangers en fietsers op
zo kort mogelijk termijn te
beëindigen.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 37

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.

Zweeds raadsel week 37
voortdurend

room

zeilschip

domkop

zenuwtrekje

schrokken

vreemde
munt

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.
grasmaand

koersen

kostuum

roem

1

windhond

4
wisselgebruik

aanvoerder

broos

vierkant

eveneens

voorzetsel
plaats in
Oekraïne

engerling

2

bridgeterm
karakteristiek
dierengeluid

vod

5

omlaag
netto

7

lofdicht

voorvoegsel
Frans
lidwoord

leed doen
thans
bijbelse
figuur

huizen

de troon
bezetten

strekking

1

2

muziekstuk

6

3

4

5

6

7

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

4

1
2
3
4

9
6 1
8
7

Oplossing puzzels week 36
3

3
1
6
9
5
7
8
2
4

© Puzzelland

DWAALSPOOR

5
9
2
4
8
3
7
1
6

8
7
4
1
2
6
5
9
3

7
2
1
8
3
5
6
4
9

6
3
9
7
1
4
2
5
8

4
8
5
6
9
2
1
3
7

1
4
8
2
7
9
3
6
5

9
5
7
3
6
1
4
8
2

2
6
3
5
4
8
9
7
1
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Topweek op de
Driehuisschool
De jubileumweek ter gelegenheid
van het 140-jarig bestaan van de
Driehuisschool is een geweldig
feest geworden. De aaneenschakeling van hoogtepunten begon al op
maandagochtend toen de teamleden
met een aangepaste versie van het
schoollied het startsein gaven voor
de festiviteiten.
Zoals dat bij een verjaardag hoort
stond er in de school een enorme,
door bakkerij De Kruyf gemaakte,
taart. In de loop van de dag werden
alle kinderen op een stukje ervan
getrakteerd.
Diezelfde dag kregen de kinderen
een zeer originele muziekles, verzorgd door docenten van “Het fort
van de verbeelding”, ter voorbereiding op “Het Groot Zelfgemaakte
Schoolpleinorkest”. Het spelen
op niet alledaagse, zelfgemaakte
muziekinstrumenten en dan ervaren
hoe mooi dat kan klinken is immers
geen dagelijkse kost. Tussen de bedrijven door ging iedereen ook nog
in kleding uit lang vervlogen tijden
op de foto.
Dinsdag was schoolreisjesdag. De
bestemming was het Openluchtmuseum in Arnhem. Daar mochten
de leerlingen ervaren hoe het er
vroeger aan toe ging. De jongere kinderen maakten “De dag
van Deetje” mee, de iets oudere
kinderen deden een project rond
“Brood!”, de oudste groep maakte
kennis met een actueel thema nl.
“Nieuwe Buren”.
De weersomstandigheden gooiden
op woensdag helaas wat roet in het
eten. Lang getreurd werd er niet. In
plaats van de geplande vossenjacht
vermaakte iedereen zich met Oudhollandse spelletjes. Daarvoor werd
er in iedere klas een heerlijk ontbijt
geserveerd. Bakker De Kruyf had,
net als met de taart op maandag,
een groot aandeel in het succes van
dit smakelijke maal.
De grote finale van de feestweek
vond plaats op donderdag. De hele
dag werd er gerepeteerd voor het
spetterende optreden van “Het
groot Zelfgemaakte Schoolpleinorkest”. In de loop van de dag groeide
het plein uit tot een concertzaal
met een keur aan muziekinstrumenten. Na de generale repetitie
stroomden vaders, moeders, opa’s,
oma’s, broertjes en zusjes toe en
zorgden voor een gezellig publiek.
De spanning onder de artiesten
nam uiteraard toe. Het optreden
onder leiding van de eerder genoemde docenten was in een woord
geweldig. Het was met recht een
“Grande Finale” van een uitermate
geslaagde jubileumweek. Voor de
organisatie van een dergelijke week
komt veel kijken. Een speciaal
woord van dank aan de ouderraad
van de Driehuis, het ROM-koor, het
Veenmuseum,101foto’s.nl en bakkerij De Kruyf is zeker op z’n plaats.
En nu……op naar de 150!

