DE GROENE
VENEN

DE
GROENE VENEN 								
januari 2013		
		
WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS25
• VINKEVEEN
• DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

-2 / 3˚C

1

De Groene Venen
Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 18.500 exemplaren
Lezersbereik 45.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 4 – 25 januari 2013

Save the date
donderdag 21 maart
De winnaars worden tijdens een
spraakmakend event op donderdag
21

maart

in

Partycentrum

de

Meijert bekend gemaakt.
Een ondernemersfeest wat je niet
wilt missen. Dus reserveer vanaf
8 februari jouw gratis kaarten voor
deze avond via de website.

www.ondernemingvandrv.nl

Het blijft nog even genieten van de winter
De winter blijft ons nog even in haar greep houden en vormt een inspiratiebron voor veel fotografen. Betty Tholenaar
maakte deze fraaie natuuropname in de omgeving van Abcoude. Ook de komende dagen blijft het nog koud winterweer, met
overdag lichte en in de nacht meest matige, mogelijk strenge vorst. Het KNMI verwacht vanaf zondag invallende dooi en een
overgang naar wisselvallig weer. 							
foto betty tholenaar

final
sale

laatste week!

1 stuk 50%

3 stuks 60%

5 stuks 70%

lutz.nl
Lutz Fashion, Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen

In zes maanden een gloednieuwe basisschool
Vandaag, vrijdag 21 januari, is het feest bij PCB De Schakel in Vinkeveen. Wethouder Erika Spil verricht de officiële opening
van het nieuwe schoolgebouw, dat in de recordtijd van slechts zes maanden werd gerealiseerd, mede dankzij de toepassing
van systeemelementen van De Meeuw uit Oirschot. De 126 kinderen en hun leerkrachten hebben al enkele dagen doorgebracht in hun fraaie nieuwe school, die veel ruimte, glas en licht biedt. Vanuit de klaslokalen is goed zicht op de open ruimte,
die niet alleen dienst doet als gang, maar waar ook diverse werkeilanden zijn gesitueerd. Met behulp van de grote glazen
schuifdeuren kunnen leerkrachten er voor kiezen deze werkeilanden bij de les te betrekken, zoals hier op de foto bij
groep 7 gebeurt.									
foto rob isaacs

Winterse
weggeefweken!

In januari en
februari!

NIEUW IN VERKOOP!
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht
T: 0297 - 38 52 52 E: info@dock15.nl

•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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De Plashoeve
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BAAMBRUGSE ZUWE 167
0294 291381

Zaterdag 9 februari
Plashoeve live met

Kenny
Bogan
and the lads

AANVANG: 21.00 UUR

Agenda week 5/6 - www.plashoeve.com

Zondag 3 februari

See you
on Sunday
met Bram Koning & Friends

AANVANG 16:00 – 20:00 UUR
‘’SLUIT JE WEEKEND GEZELLIG AF
IN DE PLASHOEVE’’

VRIJ ENTREE

Vrij
entree!

Donderdag 7 februari

Mexicaans
Fiesta Buﬀet
MET DE KEUZE UIT DIVERSE
HEERLIJKE MEXICAANSE
SPECIALITEITEN

€ 15,00 PER PERSOON
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Nieuwe nota sport en bewegen
bevat 29 maatregelen
Onder de titel Samen sterker heeft het college deze week een nota met het nieuwe sport- en beweegbeleid
uitgebracht. Hierin worden 29 concrete maatregelen omschreven. Die variëren van een nieuwe vorm voor de
organisatie en het beheer van sportaccommodaties, en het geven van impulsen aan buurtsport, schoolsport
en verenigingssport tot en met onderhoud en vervanging van sportaccommodaties. De 29 maatregelen worden verder uitgewerkt of uitgevoerd in de periode 2013 - 2016.
Wethouder Moolenburgh lichtte
woensdag jl. de nota toe: “De
verschillen tussen de partijen binnen
onze gemeente onderling zijn groot:
er zijn (buitensport)verenigingen die
gewend zijn om zelf te investeren en
verenigingen waarvoor de gemeente
alles regelde. Dit heeft alles te maken
met verschillen in eigendomsverdeling tussen de gemeente en de
verschillende verenigingen. In deze
financieel onzekere tijden geven
de nu geformuleerde maatregelen

duidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheid heeft, en geven ze de
sportverenigingen houvast over wat
ze wel en niet kunnen verwachten
van de gemeente.”
De 29 maatregelen zijn tot stand
gekomen met inbreng uit het veld,
en zijn onder te verdelen in drie
hoofdonderwerpen namelijk: (1) de
organisatie van de sport- en beweegsector, (2) het aanbieden van sportaccommodaties en (3) het stimuleren
van sport en bewegen.

De Ronde Venen niet
betrokken bij
incasso-actie

Een voorbeeld van een maatregel
op het gebied van de organisatie
van de sport- en beweegsector is
duidelijkheid over de verdeling van
de verantwoordelijkheden tussen
gemeente en sportverenigingen. Andere maatregelen die onder dit kopje
vallen zijn bijvoorbeeld de instelling
van een sportnetwerk, een sportraad
en een sportloket om zo een bijdrage
te leveren aan het professionaliseren
van de sector en het bevorderen van
de samenwerking.

De gemeente De Ronde Venen is
door verschillende inwoners benaderd over een incasso van € 49,95
die is uitgevoerd onder de naam
‘Gem. heffing 2013.’ Het blijkt hier
echter te gaan om een incassoactie van een particulier bedrijf,
waar de gemeente niets mee te
maken heeft.
De incasso wordt uitgevoerd door het
bedrijf World Wide Administrators.
De gemeente is geen contractpartij
en heeft geen incasso-opdracht gegeven. Dit bedrag komt dus niet in de
gemeentekas terecht. Incasso’s van
de gemeente zijn te herkennen aan
rekeningnummer 28.50.38.591.
Meerdere gemeenten zijn getroffen
door onterechte incasso's van het
bedrijf World Wide Administrators
met rekeningnummer P5462459.
Wat kunt u doen?
U kunt het bedrag terug laten boeken
door uw eigen bank. U heeft hiervoor
28 dagen de tijd. Meer informatie
vindt u op de website van uw bank,
ook kunt u altijd uw bank bellen. Voor
meer informatie over deze incassoactie, kunt u kijken op de website van
de Fraudehelpdesk (www.fraudehelpdesk.nl) of bellen met 088-786 7372.

Agenda Kort

Aanbod van sportaccommodaties
Sportaccommodaties vormen de basis

voor het gemeentelijke sport- en beweegbeleid. Om meer grip te krijgen
op de sportaccommodaties gaat de
gemeente meerjarenonderhoudsplannen en meerjareninvesteringsplannen
opstellen. Verder is het duidelijk dat
de gemeente onvoldoende financiële
middelen beschikbaar heeft om alle
buitensportaccommodaties op termijn
te kunnen vervangen. Dat is mede de
reden dat de gemeente gaat werken
met de 1/3-regeling. Bij vervanging
of vernieuwing komt er een investeringsplan waarbij de kosten verdeeld
worden: 1/3 voor de gemeente, 1/3
voor de vereniging en 1/3 van de kosten kan door de verenigingen worden
geleend. Andere maatregelen op dit
gebied zijn bijvoorbeeld het vaststellen van het kwaliteitsniveau van de
sportaccommodaties gebaseerd op
de normen van ISA Sport en het
actualiseren van de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties in
de diverse kernen.
Impuls aan buurtsport, schoolsport
en verenigingsport
Sportverenigingen vormen de motor
van het gemeentelijke sportaanbod.
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De gemeente De Ronde Venen erkent
deze belangrijke rol en ondersteunt
hen daarom waar nodig, binnen de
beschikbare mogelijkheden. Aanvullend hierop stimuleert en/of coördineert de gemeente een breed pakket
aan sport- en beweegactiviteiten.
Hiervoor maakt de gemeente gebruik
van de rijksregeling Buurtsportcoaches, waarmee 9,7 voltijdbanen
kunnen worden gefinancierd. Deze
buurtsportcoaches zijn werkzaam in
hun eigen sector en minimaal één
andere sector (waaronder sport, onderwijs en cultuur). De Ronde Venen
gaat in overleg met onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en zorginstanties deze
buurtsportcoaches inzetten om zo
een impuls te geven aan buurtsport,
schoolsport en verenigingssport.
Hoe verder
Naar verwachting behandelt de raad
eind februari 2013 de uitvoeringsnota
Samen sterker. Na deze bestuurlijke
behandeling worden maatschappelijke organisaties uit de sport- en
beweegsector uitgenodigd voor de
verdere uitwerking van het vastgestelde beleid.
Meer informatie
De uitvoeringsnota sport- en beweegbeleid 2013 - 2016 Samen sterker
vindt u op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl
onder Leven en werken, Sport. Wilt u
nadere informatie of met de gemeente in gesprek over het sportbeleid,
dan kunt u contact opnemen met Bert
de Jong, via b.dejong@derondevenen.
nl of tel. 0297-55 15 40.

Nieuwe vestiging Opel Van Kouwen al volop in bedrijf
Berichten in de autopers –die vorige week ook in onze krant verschenen– dat Van Kouwen stopt met Opel in Aalsmeer en Amstelveen blijken helaas geen complete informatie te bevatten, waardoor een verkeerd beeld is ontstaan.
De nieuwe vestiging van Van Kouwen
in Amsterdam Zuidoost en de
bestaande vestiging in Amstelveen
liggen redelijk dicht bij elkaar. Opel
heeft de wens uitgesproken om met
minder vestigingen door te gaan.
Daarom heeft Van Kouwen officieel
geen Opel-activiteiten meer in de
vestiging Amstelveen, maar blijft daar
wel als Chevrolet-dealer gevestigd.
Echter, de Opel-kennis blijft. Dus wie
in Amstelveen wil blijven komen voor
Opel-onderhoud en garantie, blijft van
harte welkom. In Aalsmeer verandert
er de komende twee jaar nog helemaal
niets. Opel-klanten kunnen daar tot
januari 2015 terecht voor verkoop en
onderhoud, daarna blijft Van Kouwen
Aalsmeer de partner voor Opel
onderhoud en garantie.

De nieuwe Opel-vestiging in Amsterdam Zuidoost wordt momenteel
verbouwd, maar is al volop in bedrijf.
Inmiddels zijn de eerste auto's afgeleverd en de werkplaats heeft al zo'n
150 onderhoudsbeurten uitgevoerd.
Onderstaande foto toont een impressie van hoe het pand eruit gaat

zien als de verbouwing eind maart is
voltooid.
Van Kouwen is in Amsterdam Zuidoost te vinden op de Snijdersbergweg
99-101. Net achter de Praxis. Meer
informatie op: www.vankouwen.nl

Dit weekend in De Ronde Venen:

Colofon

Zaterdag 25 januari
• Zesballentoernooi, Café de
Merel, Vinkeveen
• Bingoavond, Buurtvereniging
Amstelhoek
• Hoorns Byzantijns koor, 		
Veenhartkerk, Mijdrecht
• Familiepretcabaret 7+, 		
PM Theater, Abcoude
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Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.

Zondag 26 januari
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Luistervink
Daar zit em nou
net...
Natuurlijk was er de avond te
voor ernstig gewaarschuwd
voor langdurige sneeuwval en
vooral tijdens de ochtendspits.
Een ieder moet inmiddels dan
ook weten dat, als dat zo is, er
een hinderlijke allergie tussen
trein en sneeuwval enerzijds en
een geïrriteerde reiziger anderzijds ontstaat. Tijd voor een stel
bejaarde Rovers om van leer te
trekken. Nou was de val van de
Fyra ook wel koren op hun molen.
Zo'n miljardenproject dat tijdens
de opstart in de eerste decembermaand al volledig onderuit gaat.
De lijn Amsterdam-Brussel geheel
van de kook. Je zou geneigd zijn
Geert gelijk te geven, dat alles
wat naar Brussel leidt veel geld
kost en weinig oplevert. Maar ook
Rijkswaterstaat liet zich van haar
sterkste zijde zien. Nog maar
net bekomen van de trillingen
in het gebouw langs de snelweg,
waardoor honderden ambtenaren
thuis of elders hun werkzaamheden maandenlang moesten
uitvoeren, konden ze er nu tegen
aan. Zoals verwacht kwam een
lading sneeuw naar beneden die
al het verkeer dat, ondanks de
indringende waarschuwingen,
welgemoed en blijgezind massaal
op pad was gegaan, in een handomdraai volledig vastzette. Dat je
samen met dertig kilometer ander
wintervreugd van Den Haag tot
Amsterdam vast staat, schept een
innige band.
Maar lieve mensen, ligt dit oorzaak van deze ellende niet geheel
bij onszelf? Denk je dat er één
werkgever is die het je kwalijk
neemt dat je niet om zes uur in
de ochtend in je auto bent gestapt
om je met heel je ziel en zaligheid in het fileleed te storten?
Nee, dat levert je, als je jaarbeoordeling aan de orde komt,
zelfs bonuspunten op. Die meneer
die op de radio zijn ongenoegen
uitsprak dat de trein vanuit Maastricht, waar hij vandaan kwam,
uren was vertraagd zodat hij dat
ene lesuurtje in Utrecht niet kon
doceren. In een tijd waarin je
zomaar een SMS-je kunt sturen
en al je toehoorders kunt melden
dat je lekker op het Vrijthof blijft.
Maar in een tijd dat we er in
slagen een karretje op Mars te
zetten en zelfs mensen binnen
afzienbare tijd een langdurig
verblijf op de Rode Planeet aanbieden schijnt het o zo moeilijk te
zijn je beperkingen onder ogen te
zien. Maar geloof mij, als het regent word je nat. Als het sneeuwt
en ijzelt ga je geheid op je gat.
Als het stormt en er vallen bomen
op de weg of op het spoor zijn we
met z’n allen ook de Sjaak.
Accepteer dat nou gewoon en ga
niet massaal zondebokken zoeken. Als chauffeur op de buurtbus
hoorde ik het al aan mensen die
instapten. De een zei: “Ik wil
graag..”, de ander riep: “Ik móet
naar Mijdrecht.”
		
Luistervink
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Kort nieuws
Mijdrecht

Byzantijns koor bij
Katholiek Alternatief

Op zaterdagavond 26 januari werkt
het Hoorns Byzantijns Mannenkoor
mee aan de eucharistieviering van
het ‘Katholiek Alternatief De Ronde
Venen’. Dit koor o.l.v. Grigori Sergei
Sarolea bestaat uit circa 30 zangers,
is niet kerkgebonden en streeft
naar een vertolking van de SlavischByzantijnse kerkmuziek, zoals die
in de kloosters worden gezongen.
De liederen worden vierstemmig a
capella gezongen, want de regel is
dat alleen wat God geschapen heeft
(de menselijke stem) de gebeden en
gezangen mag vertolken. Voorganger
in de dienst is pastoor Wim de Boer,
een van de twee pastoors die werkzaam zijn in de geloofsgemeenschap
Katholiek Alternatief De Ronde
Venen. De diensten van Katholiek
Alternatief De Ronde Venen vinden
tweemaal per maand plaats in de
daartoe gehuurde Veenhartkerk,
Grutto 2a, Mijdrecht naast de Turkse
moskee. De dienst begint om 19 uur
en er is een liturgieboekje in vertaling aanwezig.

Mijdrecht

Ds. Van Eeken in
De Wegwijzer
Op zondag 27 januari gaat ds.
Hilbrand van Eeken uit Delft voor
in beide diensten in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer,
Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Er zal dan viering zijn van het
Heilig Avondmaal. Het thema van
de zondag is: Wat we niet mogen
vergeten. De ochtenddienst om 10
uur gaat over: Vergeet niet te bidden. De gelijkenis uit Lucas 18:1-8
staat centraal. Jezus spoort ons aan
te volharden in het gebed.
De middagdienst om 17 uur gaat
over: Vergeet niet te danken: De geschiedenis uit Lucas 17:11-19 staat
centraal. Dankbaarheid is niet vanzelfsprekend. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom. Thuis live of
achteraf de dienst bekijken kan via
cgkmijdrecht.nl/online+diensten/.
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Soroptimisten steunen Stichting Thuis Sterven Bètadag op het Veenlanden college
Afgelopen week heeft de Soroptimistenclub Uithoorn/ De Ronde
Venen een cheque van 850 euro
overhandigd aan Janny van Kooten en
Joke Strucks van de Stichting Thuis
Sterven De Ronde Venen. De serviceclub Soroptimisten bestaat uit lokale
vakvrouwen die zich voornamelijk
inzettten voor de positieverbetering
van vrouwen over de hele wereld.
Tijdens de Mijdrecht-se kerstmarkt
hebben zij met de verkoop van o.a.

zelfgemaakte jam, kerstkransen en
kerststukjes geld ingezameld voor de
Stichting Thuissterven. Dankzij deze
bijdrage kunnen de vrijwilligers van
deze stichting in maart een training
teambuilding gaan volgen in een
klooster in Huissen. De vrijwilligers
hopen door deze cursus een nauwere
band met elkaar op te bouwen, zodat
gebeurtenissen makkelijker en vanuit
het gevoel met elkaar besproken
kunnen worden.

De tweedeklas leerlingen van het
VLC volgden vorige week een
bètadag, bestaande uit tien onderwerpen gericht op de abstracte
vakken wiskunde, natuurkunde en
scheikunde. Via de elektronische
leeromgeving konden de tweetallen
van tevoren inschrijven op onderwerpen als het stabiliteitsvliegtuig,
de game-maker, het ingenieursbureau, naar de overkant, de onderwerpen zetmeel en suiker, bubbels,

Gezellig judotoernooi bij PK Sport
Zondag jl. organiseerde PK Sport
een kleinschalig maar super gezellig Judotoernooi in Vinkeveen,
waarvoor Judoclub Leimuiden was
uitgenodigd. Die ochtend stonden
er 53 gespannen Judoka’s klaar om
aan het toernooi te beginnen. Voor
een aantal van hen was dit hun
eerste Judotoernooi. Zo behaalde
Donna Liesveld een eerste plaats en
zit nog maar een halfjaar op Judo.
In sommige poules moest er nog
een extra party gejudood worden
voor de eerste plek. Zo wist Jesse
Breedijk te winnen met een mooie
wazari van Chris Wijfje, maar in de

poule had Chris een beter gemiddelde en werd hij eerste en Jesse
tweede. Het was een spannend
maar vooral ook een leerzaam toernooi. De volgende Judoka’s behaalden de eerste plaats. Kim Ykema,
Robin Buijks, Joost Matena, Chiara
Breedijk, Lisa Duijvenstijn, Thijs v
Hoogmoed, Tom Liesveld, Donna
Liesveld, Pepijn Groenland, Willem
Maas, Chris Wijfje. Het was een
geslaagd, maar vooral gezellig
toernooi.
Voor meer info over Judo kijk je op:

www.pksport.nl

elektronica, geheimschrift en wat
te denken van superslurpers en
tandpasta. Kortom keuze te over
voor de aanstaande studenten.
Studenten van de TU Delft,
gastdocenten en docenten van het
VLC (Roeleveld, v.d. Ruitenbeek,
Cabenda, Ottevanger, Veith en
Moolhuisen) verzorgden de workshops waar de leerlingen hard en
enthousiast aan werkten.

Geslaagd VSV zaalvoetbaltoernooi

Afgelopen zaterdag heeft het jaarlijkse VSV zaalvoetbaltoernooi in
Breukelen plaatsgevonden. Aan het
toernooi hebben zo’n 180 kinderen
uit de regio De Ronde Venen en
de Vechtstreek deelgenomen. De
teams hebben leuke en spannende
wedstrijden gespeeld. Iedereen
heeft lekker gevoetbald. De sfeer
zat er goed in en iedereen heeft
genoten en een fijne dag beleefd.
Voor alle kinderen was er na afloop
een medaille. De beste teams uit
de ochtend- en middagpoule kregen
ook nog een prijs uitgereikt.

Tijdens het toernooi werd een
bijdrage gevraagd voor de aanschaf van een watertank voor het
schooltje van de Sunshine Academy
in Kenia. Aan het einde van de dag
stond de teller op € 321,30. Iedereen geweldig bedankt! De Stichting
VSV gaat het bedrag aanvullen
tot € 500 en heeft inmiddels al opdracht voor de constructie gegeven.
VSV is een goededoelenstichting
en ondersteunt KiKa en het project
KASFOOC in Kenia. Meer informatie is te vinden op www.voetbal-

samenwerkingvechtstreek.nl

Sneeuwpret op de Jozefschool

Baambrugge

Toosten en stamppot
eten
Op 31 januari aanstaande wordt
H.M. Koningin Beatrix 75 jaar. Dit
wil de Oranje Vereniging Baambrugge niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom nodigt zij de 65 plussers uit het dorp uit om een toost uit
te brengen op deze feestelijke gebeurtenis en aansluitend gezamenlijk een lekkere stamppotmaaltijd te
nuttigen. Men is op 31 januari van
16 tot 19:30 uur van harte welkom
in Dorpshuis De Vijf Bogen.
De entree bedraagt 5 euro per
persoon. Men kan zich aanmelden
bij Troefmarkt de Wildt.

Auto naast oprit
Maandagmiddag is een auto bijna
door het ijs gezakt in Vinkeveen.

Een automobilist reed de oprit op
aan de Herenweg en kwam naast
de weg terecht. De auto belandde
hierbij op de bevroren sloot.
foto richard van der spoel

Terwijl een aantal ouders op dinsdag
15 januari in een ‘monsterfile’ stond,
genoten de kinderen van de Sint
Jozefschool in Vinkeveen met volle
teugen van een dik pak sneeuw. De
schoolpleinen zagen prachtig wit en
de kinderen konden niet wachten tot
ze naar buiten mochten. Tijdens het

speelkwartier speelden verschillende
klassen samen. Er werd flink gegleden en met sneeuwballen gegooid,
om daarna met rode wangen weer
goed op te letten in de klas. Als het
aan de kinderen ligt, blijft het nog
wel een tijdje écht winter!
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Veel bezoekers bij Feestweek Janskerk
De feestweek ter gelegenheid van
de heropening van de Janskerk
in Mijdrecht werd drukbezocht.
Vanaf de start –met de door
kerkleden zelf geschreven musical
Backpacker–, een feestelijke zondagse kerkdienst en een bijzondere
bijeenkomst, waar burgemeester
Divendal, architect Van Vliet en
voorzitter Pieter Boersma terugblikten op de restauratie, was de
avond over het touwpompenproject.
Erik de Best, werkzaam in Mozambique, kwam hierover vertellen. Een
mooie presentatie over een jaar
restaureren was woensdagavond te
zien, na een uiteenzetting over de
geschiedenis. En op donderdagmiddag kwamen de buren van de kerk
op bezoek: bewoners van Nieuw
Avondlicht kwamen massaal kijken
hoe de kerk er nu uitziet, bekeken
vervolgens de presentatie over de

gemeente in gebouw Irene en hadden zo een plezierige middag.
Een belevenis was het zaterdagavondconcert dat Stichting Cultura
had georganiseerd ter gelegenheid
van de heropening van de Janskerk.
Uitsluitend Rondeveense musici
brachten een gevarieerd programma met klassieke, maar ook zeer
recente muziek. Ook nu was er een
volle kerk met enthousiast publiek.
Dirk Jan Warnaar, de kerkmusicus
van deze gemeente, noemde de
Janskerk ‘dé concertzaal van De
Ronde Venen’: de akoestiek in de
vernieuwde kerk is geweldig!
De gezellige samenzang bij Songs
of Praise was het sluitstuk van de
feestelijkheden, waar elke keer
veel mensen aanwezig waren. “We
kijken terug op een mooie week,”
aldus een van de organisatoren.
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Winterfeest bij De Klimboom KDV Abcoude

Kort nieuws
Vinkeveen

Zesballentoernooi bij
De Merel

Vrijdag 11 januari was het zover!
De week vooraf zijn er door de
kinderen allerlei activiteiten gedaan
voor de aankleding van het winterfeest. Sneeuwpoppen, pinguïns, eskimo’s en ijsberen zorgden voor een
leuk winters effect. Ter afsluiting
van deze week en ter gelegenheid
van het nieuwe jaar vond vrijdag
het Winterfeest plaats. Om 16.00
uur kwamen de eerste ouders, opa’s
en oma’s al binnen. Bij binnenkomst
kregen de kinderen een stempelkaart waar ze een aantal spelletjes
mee konden doen. Blikgooien,

sjoelen, parcours over het ijs lopen,
eendjes vangen in een wak en
een wintermuts kleuren. Na deze
spelletjes mochten de kinderen een
cadeautje uitzoeken uit de mand.
Tussendoor werden er broodjes
met knakworst geserveerd. Buiten
was er een grote partytent neergezet met gezellige verlichting en
natuurlijk koek en zopie. Heerlijke
erwtensoep, warme chocomelk en
hapjes stonden er op de tafels. Het
was een gezellig samenzijn met de
ouders, opa’s, oma’s en de kinderen!

Top judo Henkido tweemaal eerste prijs

In het zesballentoernooi 2013 van
biljartclub De Merel te Vinkeveen
zijn er in het afgelopen weekend meer finalisten bij gekomen
en wel in de b poule Hans van
Rijn, Gijs Rijneveld en Martien
Heijman en in de c poule Desmond Driehuis, Dennis Cordes,
Hans Levy, Jeroen van Rijn en
Gijs v.d.Neut. Maar er komen
nog meer dagen, er kunnen nog
pogingen gedaan worden om zich
in de finales te spelen op vrijdag
25 januari van 20 tot 23 uur en
zaterdag 26 januari van 14 tot
ongeveer 18 uur waarna rond
19.30 uur de finales starten, met
aansluitend prijsuitreiking.
Café de Merel, Arkenpark MUR
43, Vinkeveen.

Amstelhoek

Bingoavond bij de
buurtvereniging
Komende zaterdag 26 januari is er
weer bingo bij de Buurtvereniging
Amstelhoek. Aanvang 20 uur; zaal
open vanaf 19 uur.
Er worden 10 ronden gespeeld
met mooie prijzen. Adres: Engellaan 3a Amstelhoek.

Vinkeveen

Driebandentoernooi
in De Merel

Bijzondere gasten bij voorleesontbijt
Eendrachtschool
Ter gelegenheid van het voorleesontbijt had OBS De Eendracht
uit Mijdrecht bijzondere gasten
uitgenodigd die kwamen voorlezen.
Zo was burgemeester Divendal
aanwezig en ook Sterre, de win-

nares van het Junior Songfestival.
Zij gaf na afloop bovendien nog
een optreden in de grote hal van
de school. Het ontbijt werd mede
mogelijk gemaakt door Albert Heijn
Mijdrecht.

Wat doe je op een koude zondagmorgen als je niet gaat schaatsen?
Dan rijd je richting de Duitse grens
om deel te nemen aan een judotoernooi.
In ‘s-Heerenberg haalde Jelte
Dirkson uit Mijdrecht een prachtig
zege voor jongens onder de 18 jaar
in de gewichtsklasse tot 73 kg.
Jelte deed dit door niet minder dan

drie partijen met een volle ippon te
winnen.
Clubgenoot Mees Wolf wist eveneens drie partijen te winnen, maar
dan in de gewichtsklasse boven de
90 kg. Hierdoor behaalde Mees ook
de eerste plaats.
Deze overwinningen maakten de
lange terugreis door de sneeuw
meer dan waard.

Eerste lammetjes geboren
Een wel erg vroege aankondiging van het voorjaar, want het is buiten nog
een witte wereld, maar binnen in de stal aan de Westerlandweg in Mijdrecht zijn de eerste lammetjes te bewonderen.
foto gerrit nap

Biljartclub D.I.O. en Café de Merel
uit Vinkeveen organiseren wederom
het bekende Driebandentoernooi.
De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2
van elke poule (van 4) plaatsen zich
direct voor de kwartfinale, de eerste
twee van elke kwartfinale-poule
plaatsen zich voor de halve finale
en uiteindelijk wordt er met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor
de eindoverwinning. De bedoeling
is om de kampioen van vorig jaar,
Henk Doornekamp te onttronen,
wat echt niet mee zal vallen. Dit
toernooi zal mede gesponsord worden door autobedrijf Fiat Kooyman
te Vinkeveen.
Voorronden: zaterdagen 2-23
februari en 2 maart en de zondagen
27-januari en 3-10-17-24- februari
en 3 maart aanvang 14 uur.
Indien u bij de eerste twee van
de poule eindigt, dan dient u er
rekening mee te houden, dat de
kwartfinales worden gespeeld op
zaterdag 16 maart, zondag 17
maart, zaterdag 23 maart en zondag 24 maart om 14 uur. De halve
finales worden gespeeld op zaterdag 13 april en zondag 14 april om
14 uur. En de finale vindt plaats
op zaterdag 20 april en zondag 21
april, om 14 uur direct gevolgd door
de prijsuitreiking. De kosten van
deelname bedragen
€ 10,00 per persoon. Daarvoor
speelt u minimaal 3 partijen in elke
ronde. Neem bij vragen contact op
met Café De Merel, Arkenpark Mur
43 te Vinkeveen, tel. 0297-263562
of 0297-264159. Mailen kan ook:
thcw@xs4all of demerel@zonnet.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week een uitgebreid interview met comédienne Tineke Schouten,
die dit seizoen te zien is met haar eenentwintigste show ‘Moet niet gekker worden!’.

Tineke Schouten: al 30 jaar Koningin van de types

“Ik ken 99% van mijn types echt”
De show gaat over de crisis.
“De crisis is zo gigantisch van
iedereen, daarom heb ik gekozen
voor dit actuele thema. Het idee
van de voorstelling is dat er crisis
in theaterland is, waardoor ik
bijvoorbeeld geen orkest meer kan
betalen en ‘samen moet werken’
met Birgitte Kaandorp, die als type
in de show voorkomt.”

Het is eigenlijk voor het eerst dat u
zo’n actueel thema gebruikt.
“Dat klopt. In mijn sketches zit
altijd wel een extra laag zoals een
herkenbare buurvrouw of vakantieproblemen. Mijn voorstellingen
hebben wel altijd met mijn leven en
omgeving te maken.”

Ook bij u zit de zaal af en toe niet
helemaal vol.
“Ja, dat is waar. Alleen Jochem
Myer en Najib Amhali raken uitverkocht. Ik hoor gelukkig bij de top 5
van uitverkochte zalen, maar merk
dat er vaak last minute kaarten

worden verkocht.”

Vindt u dat vervelend?
“Nee, eerlijk gezegd niet. Het
daagt me uit, het heeft mijn manier
van schrijven en spelen veranderd.
Ik heb de afgelopen zomer echt
ontiegelijk mijn best gedaan om een
hele leuke show te maken. Ik kan
niet indutten en op mijn lauweren
rusten, maar moet alert blijven.”

Bent u bang voor de nieuwe generatie?
“Nee, helemaal niet. Wat een geluk
dat ik al 30 jaar bezig mag zijn,
toen ik begon dacht ik: misschien
duurt het tien jaar.”

In de voorbereiding las ik dat u de
voorstelling tijdens het spelen langer
of korter maakt.
“Dat is al 30 jaar zo. Een sketch
kan altijd leuker, soms komt de
oplossing doordat iemand iets roept,
bijvoorbeeld in het publiek of na
afloop van de show. Als ik mij inleef
in een type dan komen de opmer-

Baldadige voorstelling in Theater Piet Mondriaan Abcoude

Zaterdag 26 januari: ‘Familiepretcabaret 7+’
Jongens, meisjes, vaders, moeders,
opa’s en oma’s opgelet! Binnenkort
staat Pieter Tiddens op tafel. Wat
een kind namelijk nooit mag en ouders nooit doen deed ene Rudolph
Salis wel. In 1881 klom hij in een

Parijs’ café op een tafel, mopperde
grappig op zijn publiek en liet het
lachen en genieten. Hij zong een
lied, gaf een aai en deed raar. Zo is
het cabaret begonnen. En nu doet
Pieter Tiddens dat ook, met humor,

kingen vanzelf. Met een try-out kun
je bij de vierde avond al denken
‘wauw’, om de avond erop ontzettend door de mand te vallen als je
timing net niet goed is of je het te
makkelijk speelt.”

Na de show Lach Vegas uit 1996 werd
het concept van uw shows breder.
“Na Lach Vegas was er geen behoefte aan one-woman shows. Voor
‘Moet niet gekker worden!’ heb
ik bewust gekozen om het eerste
halfuur weer alleen te doen.”

Moet het publiek uw types op straat
tegen kunnen komen? Is Bep Lachebek
(foto) hiervan een goed voorbeeld?
“Ja, een type moet een mens van
vlees en bloed kunnen zijn, hierdoor
kan ik het type makkelijker neerzetten in plaats dat een type van A
tot Z moet verzinnen. Ik hou zelfs
niet zo van revueachtige types. Ik
ken 99% van mijn types echt, Bep
is ook een overdreven versie van
iemand die ik ken.”

flauwe grappen, ernst, zelfspot,
een mooi lied, een ontroerend
gedicht en heel veel keet. Eigenlijk
wil hij dat het hele land de afwas
laat staan en op tafel klimt.

Peter Buwalda bij
Venen Literair
en op TV
De door Venen Literair uitgenodigde schrijver van de roman Bonita

“Mijn fans en
muzikanten
zeggen vaak dat
ik een nieuwe
cd zou moeten
maken met mooie
luisterliedjes, die
sneuvelen vaak in
de tv-uitzendingen. Zo’n cd zou
ik zelf ook graag
uitbrengen, maar
de cd verkoop is
gigantisch gedaald. Vaak gaat ook
het maken van een nieuwe show
voor en komt het er gewoon niet
van.”

Binnenkort wordt door SBS6 een
documentaire uitgezonden over uw
30-jarige carrière.
“Vakgenoten reageren op mijn
carrière, ik zal zelf uitleggen hoe ik
tot bepaalde keuzes en shows ben
gekomen.”

Wat zijn de plannen voor 2013?
Aanvang: 19.30 uur, entree: 10
euro. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via

www.ab-art.nl.

Regiokoor op 27 januari in RK Kerk Johannes de Doper
“Schubert, Mozart, Hasse; het is zo
heerlijk om te zingen. Het is echt
muziek waar je blij van wordt”,
aldus één van de koorleden tijdens
de wekelijkse repetitieavond van het
Regiokoor De Ronde Venen. Op 27
januari is het zover. In de RK kerk
Johannes de Doper Mijdrecht/ Wilnis
geeft het koor een uitvoering van
Schuberts Mis in G, het Te Deum van
Hasse en het Veni Sancte Spiritus
van W.A. Mozart. Op het programma
staan tevens het prachtige Exultate
Jubilate voor sopraansolo en orkest
en de Sinfonia Concertante in Es
van Mozart.
De laatste twee werken worden
uitgevoerd door Het Nationaal Amsterdams Symfonisch kamerorkest
en Maja Roodveldt sopraan.
Het geheel staat o.l.v. Gert J. Hans.

In 1974 kwam de lp
‘Zondag in April’ uit
met luisterliedjes.
Zijn er plannen
om volgend jaar,
40 jaar later, een
vervolg uit te
brengen?

Het concert wordt mede mogelijk
gemaakt door de stichting: Vrienden
Monument Johannes de Doper.
Kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel
Mondria Mijdrecht, Drogisterij Nag-

tegaal Wilnis, Drogisterij de Bree
Vinkeveen, De Readshop Vinkeveen
en vóór aanvang van het concert. De
aanvangstijd is 15.00 uur. Zie ook
www.regiokoorderondevenen.nl.

Avenue, Peter Buwalda, komt zaterdag 26 januari op TV bij Opium (
Nederland 2, 22.35 uur). Op vrijdag
1 februari is hij te gast bij Venen
Literair in De Boei in Vinkeveen.
Hij zal daar vertellen over zijn
schrijverschap, vragen beantwoor-

den en boeken signeren. Aanvang
20.00 uur. Toegangskaarten ad.
€ 7,50 zijn alleen in voorverkoop te
verkrijgen bij de bibliotheek in Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Readshop in Vinkeveen.

“Deze show loopt tot eind mei met
een reprise van ruim 7 maanden
eind 2013 en voorjaar 2014. Ik heb
verder ideeën voor een televisieprogramma.”

Voelt u zichzelf na 30 jaar de Koningin
van de types, een naam die u vaak
wordt toegedicht.
“In de 21 shows zaten in totaal
zo’n driehonderd types. Ik vind het
allemaal lief hoe men deze prestatie wil noemen, maar ook Koefnoen,
de TV-Kantine en Wendy van Dijk
maken mooie dingen.”

Tineke Schouten is te zien op 29 en
30 januari in Schouwburg Amstelveen
en 13, 15 en 16 maart in De Goudse
Schouwburg in Gouda
www.tinekeschouten.nu
foto roy beusker

Expositie Akke Feddema-Fokker in Van der
Togt museum

De verkiezing ‘Schilderij van het
jaar 2012’ zal u waarschijnlijk
niet ontgaan zijn; de gloednieuwe
verkiezing op het gebied van de
schilderkunst. Bijna 600 schilderijen werden ingezonden en meer dan
77.000 mensen brachten een stem
uit op hun favoriete schilderij. Uit
de 12 finalisten koos een jury van
deskundigen het winnende schilderij. Daar is Akke Feddema-Fokker

er één van. Haar werk is samen
met de andere 11 finalisten van
17 januari tot en met 24 februari
te bewonderen in het museum Jan
van der Togt aan de Dorpsstraat 50
in Amstelveen. Daarna reizen ze af
voor een expositie van twee weken
in de Griffin Gallery in Londen
welke plaats zal vinden van 13 tot
en met 31 mei 2013.
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Nog beperkt kaarten voor tryout in Theater Piet Mondriaan Abcoude

Zaterdag 2 februari: ‘Micha Wertheim voor je het weet’
Micha Wertheim grossiert in slimme grappen en aarzelt niet zijn publiek met dubbele bodems in verwarring te brengen. Wie een moraal wil
mag daar zelf naar op zoek gaan, want als Wertheim ergens een hekel
aan heeft dan zijn het voorgekookte meningen.
Micha Wertheim Voor Je Het Weet
is alweer de zesde voorstelling van
deze tegendraadse theatermaker.
Waar de voorstelling over gaat is
minder belangrijk dan ooit. Het antwoord is altijd minder spannend dan
de vraag. Als je nog niet weet waar
je uit zal komen, is alles mogelijk.
Dus waarom verklappen waar de
voorstelling over gaat? Geniet van
de onzekerheid, want laten we wel
wezen, als je het eenmaal weet,
slaat de verveling toe.
Veel van Micha Wertheims vorige

programma’s werden aan het einde
van de theatertournees integraal
uitgezonden op tv. In een paar jaar
heeft hij zich ontwikkeld tot een
van de grotere namen in de cabaretwereld. Die roem is hem ook in
Abcoude vooruitgesneld. Daarom
verbaast het niet dat de voorstelling
bijna is uitverkocht. Als u er toch
bij wilt zijn: haast u!
Aanvang: 20.15 uur; entree: 15
euro / CJP 10,50 euro. Kaarten bij
Readshop Abcoude, Hoogstraat 32
of via www.ab-art.nl.

Opgeven voor viertallentoernooi
Zowel volgende week vrijdag
1 februari als vrijdag 1 maart
organiseert de Buurtvereniging
Amstelhoek haar jaarlijkse viertallentoernooi.
Het opgeven geschiedt per team
van vier kaarters, maar het spelen
gaat individueel. Kunt u geen
volledig team vullen, dan is het
mogelijk dat de organisatie zorgt
voor de completering van het team.
Naast de teamprijs speelt iedere
deelnemer in de hoop ook individueel in de prijzen te vallen. Voor de
beste kaarters zijn er leuke/lekkere

prijzen te winnen. Er worden drie
rondes gespeeld, met in de pauze
verkoop van loten voor de loterij.
Deelnamekosten bedragen per
team €. 10,-- .
Om de organisatie soepel te kunnen
laten verlopen en omdat de zaal op
’n bepaald moment echt VOL zit,
dient u zich vooraf aan te melden
bij mevrouw Felix (tel: 0297568802). Dit geldt natuurlijk ook
indien u zich als individu aanmeldt.
Adres: Verenigingsgebouw ‘Ons
Streven’ Engellaan 3a, Amstelhoek.

Vanaf februari kunt u
weer brunchen in
De Kweektuin
Zondag 3 februari organiseert Tympaan De Baat samen met De Kweektuin een Brunch voor 65+ers uit De
Ronde Venen. De Brunch is van 12.00
tot 14.00 uur en bedraagt
€ 5,00. Deze bestaat uit onder andere
een verse soep, diverse soorten brood
en beleg, verse eieren, warme hapjes,
koffie/thee en jus d’orange.
Bent u niet in de gelegenheid om zelf
naar De Kweektuin te komen dan
kunt u gebruik maken van onze vervoersdienst. De kosten voor vervoer
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Vrijdag 1 februari in Abcoude

De Amsterdamse Cantorij brengt
Lasciate mi morire
Op 1 en 2 februari 2013 voert de
Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix
van den Hombergh een gevarieerd
programma uit met madrigalen uit
Engeland, Nederland en Italië. De
Nederlandse composities komen
uit de twintigste eeuw en zijn in
het Engels en Italiaans geschreven,
de Engelse en Italiaanse uit de
zeventiende eeuw en zijn op hun
beurt ook in het Engels en Italiaans
geschreven, maar dan als moedertaal van de componist. Sluitstuk
van het programma is het prachtige
Lamento d’Arianna van Claudio
Monteverdi, de componist van wie
we na de Mariavespers nog maar
moeilijk afscheid kunnen nemen.
Al met al een programma met schitterende a capellamuziek, waarin de
tekst en de uitdrukking daarvan een
centrale rol speelt.
NB: In maart 2014 staat de Matthaeus Passion van J.S. Bach op het
programma; nog nooit uitgevoerd
door de Amsterdamse Cantorij, een
première dus.

bedraagt € 3,00.
Er kunnen maximaal 20 personen
deelnemen.
Voor informatie en/of aanmelden kan
contact worden opgenomen met een
van de Servicepunten. Aanmelden
kan tot vrijdag 1 februari 12.00 uur

Locaties: 1 februari 20.15 uur,
Dorpskerk, Abcoude; 2 februari
20.15 uur: Waalse Kerk, Amsterdam.
Toegang: € 15,00 / € 12,50 (donateurs, voorverkoop, reductie)
Reserveren:
www.amsterdamsecantorij.nl of via
reserveringen@amsterdamsecantorij.nl

Telefoonnummer Servicepunt:
0297-587600
U bent op zondag 3 februari van
harte welkom vanaf 11.30 uur
De Kweektuin
Tuinderslaan 10
3641 PZ Mijdrecht

Familieberichten
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Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar terugkijkend op zoveel
mooie herinneringen, geven wij kennis van het plotselinge overlijden van onze
lieve, hartelijke en zorgzame vader, schoonvader en opa

EVERT SPOELDER

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

weduwnaar van Lizzy Spoelder - Broekmeyer

18 november 1924					

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

17 januari 2013

					

Lisette en Jan

					
					

Cees en Sylvia			
Dagmar, Isa, Puck

Correspondentieadres:
Botshol 7
1391 HN Abcoude

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

De afscheidsbijeenkomst in de Dorpskerk en de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats te Abcoude, hebben op woensdag 23 januari plaatsgevonden.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Voor een persoonlijke herinnering of condoleance gaat u naar:
WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: SPOELDER en met toegangscode: B92T7F

24 jan 2009 		

Lieve Wiebe

		

24 jan 2013

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

Na 4 jaar is je kamertje nog zoals hij was
En ligt je kleding nog in de kast
Vaak lopen wij even naar binnen
Denkend aan al die mooie herinneringen
Het gemis blijft altijd

Ontmoetingscentrum de Angstelborgh
elke zondagmiddag open
Het ontmoetingscentrum de Angstelborgh,
Dorpszicht 22 in Abcoude is elke zondagmiddag geopend is voor een open inloop
voor 55 plussers uit Abcoude en Baambrugge. Van 12 tot 17 uur kan men er iedere zondagmiddag terecht voor een kopje
koffie, een kom verse soep of een hapje en
een drankje tegen zeer betaalbare prijzen.
Gewoon binnen lopen voor een praatje, of
om te biljarten, te kaarten of een ander
spelletje te spelen. Niets moet, alles kan.
Een team van vrijwilligers zorgt er voor
dat er elke week twee gastvrouwen/-heren
aanwezig zijn. Regelmatig organiseren de

	
  	
  	
  	
  

vrijwilligers een activiteit op de zondagmiddagen, variërend van een uitstapje, een
filmmiddag, een bingo of een gezamenlijke
maaltijd. Of u nou alleen bent, met z’n
tweeën of u wilt met nog meer mensen
komen: u bent van harte welkom!
Meer informatie? Neem dan contact op
met Annemarie Keja tel. 0294-284824,
e-mail: akeja@stichtingtympaan.nl. Mocht
het vervoer een probleem vormen, dan kan
zelfs daar voor gezorgd worden als u het
van te voren laat weten.

Arie 60 jaar! Sam Kuiter
Gefeliciteerd!!

Papa, Mama, Thomas en Emile in liefdevolle herinnering

Drukbezochte cursusmarkt
Het was een drukke en gezellige avond,
afgelopen vrijdag 18 januari in De Boei in
Vinkeveen. Een lange rij cursisten-in-spé stond
al te wachten toen de deuren van de grote zaal
werden geopend. Men had intussen de plattegrond, die in de hal was opgehangen, goed
bekeken en men wist dus waar men moest zijn
om een inschrijfformulier te halen. Om 21.00
uur waren er 550 inschrijvingen genoteerd.
Op www.cursusproject.nl/rondevenen.htm is te
zien op welke cursussen nog plaatsen beschikbaar zijn. Daar is nog op in te schrijven! Dat

kan ook bij de Rabobank. Meer weten over de
wijze van inschrijven, cursustijden en betalen,
bel dan met 0297-261849 of 0297-281787.
foto jan van veen

Oproep: collecteer mee voor de Hersenstichting

Corina,Mark,
Joyce,Demi,
Bram, Johan,
Tineke en Anouk
	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  

6 jaar

In februari wordt de Hersenstichtingcollecte
gehouden. Voor deze collecte is men op zoek
naar collectanten in Wilnis. De Hersenstichting zet zich in voor ruim vier miljoen mensen
met een hersenaandoening. Hieronder vallen
onder meer hersenletsel, beroerte, dementie,
autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD.

Daarom vragen zij uw hulp tijdens de collecteweek in Wilnis. U kunt zelf aangeven
in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen.
Twee uurtjes collecteren voor vier miljoen
mensen, dat is een kleine moeite voor een
groot effect. Opgeven bij de collectecoördinator de heer N. Verburg via tel. 06-21895163
of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, tel. 070-360 48 16. Meer
informatie: www.hersenstichting.nl.
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Dr. Beeker

Wielrennen is niets voor mij
Dat is overigens niet helemaal waar; in mijn jongere jaren heb ik vaak gefietst. Het fietsen ’s avonds in vriendenverband leidde meestal tot een behoorlijke kater de dag daarop. We trapten zo’n 60 kilometer weg en
daarna een krat bier. Maar ik bedoel natuurlijk dat hele topsportgedoe, ik heb sowieso nooit begrepen dat
hele hordes in de zomer naar Frankrijk afreisden om hun team toe te schreeuwen. Maar nu blijkt ook nog
dat al die ‘Top’-sporters stijf stonden van de doping. En hoewel we dat eigenlijk al dachten met z’n allen, zijn
we toch weer een illusie armer.
Als ik dan zo’n mannetje Lance op de
televisie zie, dan zie ik eigenlijk alleen maar een verslaafde. Op het oog
verschilt hij in zijn gedrag weinig van
andere verslaafden. Hij deed er echt
alles aan om aan zijn dope te komen
en loog en bedroog met open ogen.
Hoe kom je zo ver?
Als ik zo terugredeneer is er vanalles
misgegaan bij het eerste dopingmiddel. Uit de interviews met andere
rijders blijkt dat de eerste doping die
zijn intrede deed testosteron was. Om
te begrijpen wat dat tot gevolg had,
moeten we dieper op de werking van
dit hormoon ingaan.
Testosteron
Testosteron is het mannelijk geslachtshormoon. Tijdens de pubertijd
stijgen de spiegels van dit hormoon.
Het lichaam heeft het nodig, want
de kleine jongen moet groeien en
sterk worden. Van belang in de
natuur is dat je als man voldoende
spiermassa hebt en dat je door je
voorkomen indruk maakt. Je krijgt er
een baard van en je stem wordt laag.
Om goed te kunnen vechten word
je ook agressiever, want het is beter
de eerste klap uit te delen. Mannen die veel testosteron produceren
verliezen wel wat haar, de hoeken

van je schedel kalen wat. De mannen
die veel testosteron produceren (of
innemen) herken ja daarom aan wat
ze in Utrecht de ziekte van Hedel
noemen (meer haar op je zak dan
op je schedel), overigens geen echte
ziekte... Zoek maar eens een foto van
Lance op, we hadden het eigenlijk al
kunnen weten…
Neem je extra testosteron dan
ontwikkel je extra spiermassa, maar
in onderzoeken is later gebleken dat
die extra spiermassa niet noodzakelijkerwijs ook meer kracht leverde.
De belangrijkste bijwerking is echter
de gestegen agressie; als je aan het
fietsen bent kan dat handig zijn want
als je je boos maakt lever je vaak
iets meer inspanning, maar in het
dagelijks leven maakt die agressie
het voor je omstanders wel lastig.
Er bestaat een sterke relatie tussen
de hoogte van de testosteronspiegel
en de mate van agressief en antisociaal gedrag.
Ik ging laatst met vrouw en kinderen
wat drinken, aan de tafel gezeten
lagen daar wat jassen van omstanders. Die schoven we opzij en werden
vervolgens verbaal en bijna letterlijk
gekielhaald door de eigenaar van die
jassen. Bij navraag bleek de agressor druk met daten, voor dit soort

Workshop African Lady Powertex
"Deze African lady met een fijn
gevormd hoofdje en schouders
wordt gemaakt van porseleingips.
Haar kleding wordt gemaakt van
Powertex textielverharder in
de kleur brons, papierpoeder en
pigmentpoeders. Het beeldje wordt
ongeveer 35 cm. hoog", legt Ineke
Makkink uit over de workshop die
zij bij de Stichting 'Paraplu' verzorgt op maandag 11 februari a.s.
van 19.30-22.00 uur.
De deelnemers moeten wel een
vuilniszak meebrengen en een oude
beslagkom of schaal en eventueel
latex handschoenen en men kan
het beste oude kleren aantrekken,
omdat textielverharder niet uit de
kleren gaat.
De kosten van het te gebruiken
materiaal bedragen 25 euro en de
cursuskosten 10 euro.
Nadere informatie over deze en
andere cursussen en workshops is te

situaties maakt het lichaam ook meer
testosteron aan.
In het menselijk lichaam wordt testosteron aangemaakt in de bijnieren
en in de zaadballen, de productie
gaat via een negatieve terugkoppeling die wordt gereguleerd vanuit de
voorhersenen. Is er sprake van hoge
spiegels dan sturen de voorhersenen
een signaal naar de zaadballen waardoor daar de productie afneemt. Aan
de ene kant zorgt dat ervoor dat je
na het spuiten van testosteron maar
kort effecten ziet, de productie neemt
af. Aan de andere kant zorgt het
ervoor dat de zaadballen uiteindelijk
verschrompelen, ze hoeven niets meer
te doen, toch?
Zou er een relatie zijn tussen de
ingespoten testosteron en de later
ontwikkelde testiskanker (bij Lance)?
Ik durf het niet te zeggen, maar het
geeft wel te denken.
Als je eenmaal testosteron spuit,
moet je blijven spuiten, want je
lichaam houdt er mee op, de spiegels
blijven hoog en de agressie neemt
toe. Als je dan Lance heet, ga je je
partners en je collega’s bedreigen,
want het is door die hormonen voor

Alpha-cursus 2013
Ook in 2013 wordt er weer een Alpha-cursus in Loenen georganiseerd! De
Alpha-cursus is een gezellige en boeiende cursus voor iedereen die meer wil
weten over het christelijke geloof. Is er meer tussen hemel en aarde? Wie is
Jezus eigenlijk? Waar gaat de Bijbel over? Heeft bidden zin? Over deze vragen, en nog veel meer, gaat de Alpha-cursus. De cursus is bedoeld voor jong en
oud. Elke avond beginnen we met een maaltijd. Daarna wordt het onderwerp
ingeleid door een spreker en gaan we in groepjes uiteen. De Alpha-cursus start
op woensdagavond 30 januari in de Vecht- en Angstelkerk, Rijksstraatweg 139,
Loenen aan de Vecht.
Meer informatie: Phia Griffioen, 0294-234612, of kijk op www.alpha-cursus.nl.

Epo
Ja, dan maar aan de Epo, dat
werd door de Italiaanse artsen
als opvolger geïntroduceerd.
Epo is de afkorting voor Erytropoëtine, ook een hormoon.
In het lichaam wordt het door
de nieren aangemaakt als reactie op
een tekort aan rode bloedlichaampjes. De rode bloedlichaampjes
transporteren zuurstof vanuit de
longen naar de spieren. Hoe meer
zuurstof, hoe beter je kunt presteren.
In de nieren wordt dat heel nauwkeurig bijgehouden, komen er te
weinig rode bloedcellen voorbij dan
maken ze meer Epo aan en dat gaat
naar het beenmerg waar dan de rode
bloedcelfabriekjes worden opgejaagd.
De voordelen zijn duidelijk, maar het
belangrijkste nadeel is dat je bloed te
dik kan worden. Geef je te veel aan
Epo dan maak je zoveel bloedcellen
dat het bloed te stroperig wordt. Het
hart krijgt nu wel voldoende zuurstof,
maar pompt de stroop nog maar met
moeite rond. Heet je dan Allessio
Galletti en verdamp je tijdens de Subida al Naranco ook nog eens te veel
water, dan krijg je dus een hartinfarct
en kom je te overlijden. Nou, dat
wilde Lance natuurlijk niet en die had
inmiddels voldoende verdiend om een
Haematocrietmeter te kopen, daarmee controleerde hij de dikte van het
bloed nauwkeurig.

Themamiddag voor kinderen in NME centrum

Prijsklaverjassen in
Café de Merel

www.stichtingparaplu.nl.

jou helemaal duidelijk dat ze gewoon
naar je moeten luisteren. Je omgeving snapt dat niet, maar dat zijn ook
geen testosteron alfa-mannetjes.
Omdat de positieve effecten op de inspanning maar kort aanhouden grijp
je naar het volgende middel;

Maak vogels blij deze winter!

NME centrum de Woudreus organiseert op 30 januari de themamiddag
‘Maak vogels blij deze winter’. De
middag is voor kinderen van 8-12
jaar. We gaan deze middag voor
vogels zorgen, door ze wat bij te
voeren. Maar wat geef je aan vogels?
En hoe kan je dat doen? Op het NME
centrum kunnen kinderen vetbollen
en voederhuisjes maken die ze mee
mogen nemen om thuis op te hangen.
Daarmee kan je de vogels de hele

vinden in het programmaboekje - af
te halen bij de 'Paraplu' en op de
website
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Op vrijdag 1 februari is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur
en uiterlijk om 20.15 starten met
kaarten. Er worden vier maal zestien

winter voeren en zelf kijken hoe ze
komen eten! De themamiddag duurt
van 13.30 tot 15.30. Deelname
kost € 4,50. Als je mee wilt doen
moet je jezelf wel vóór 28 januari
opgeven via het volgende mail adres:
nmederondevenen@odru.nl. Je mag
ook bellen. Er kunnen 25 kinderen
meedoen. Geef je snel op, want vol is
vol. NME centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A, Wilnis. Telefoon
(0297)273692.

giffies gespeeld, de punten worden
bij elkaar opgeteld,en de winnaar of
winnares is bekend. Ook is er op deze
avond een grote tombola.
De overige data tot de zomervakantie zijn: 15 februari, 1,15 en 29
maart,12 en 26 april,10 en 24 mei, 7
en 21 juni en 5 juli. Aanvang van alle
avonden: 20.15 uur stipt.

Het blijft natuurlijk
wel wat onhandig, dat spuiten en
meten voor een wedstrijd. Helemaal
zeker weet je niet hoe je uitkomt met
de bloeddikte, want spuit je te laat
dan werkt het niet op tijd en spuit
je te vroeg dan is het effect al weer
minder.
Bloeddoping
Waarom moeilijk doen als het
gemakkelijker kan? Eerst spuit je
flink wat Epo en maak je het bloed
dik, dan tap je dat af en leg je het in
de vriezer van Stefan Matschiner (in
Oostenrijk) of in die van dokter Ferrari in Italië.
Als de wedstrijd komt, pomp je dat
bloed weer terug en bulk je van de
rode bloedlichaampjes, idealiter tap
je dat na de wedstrijd weer snel af,
want anders krijg je gedoe bij de
dopingcontrole.
Wie is er nog gek van wielrennen?

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Schaatsen bij
De Plashoeve
In het weekend van vrijdag 25 t/m
zondag 27 januari is het weer mogelijk om te schaatsen in Vinkeveen, en
wel in de jachthaven bij ‘De
Plashoeve’. De bezoekers kunnen
hun schaatsen onderbinden voor een
sfeervol rondje op de enige verlichte
ijsbaan in Vinkeveen. Net als vorig
jaar hoopt de organisatie op enkele
gezellige dagen met jong en oud. Zij
heeft dan ook gezorgd voor vuurkorven, heaters, muziek, een ijshockeyveldje voor de kinderen en uiteraard
een Koek en Zopie tentje. Hier kan
men terecht voor verschillende oud
Hollandse lekkernijen als snert,
broodjes beenham en natuurlijk ook
een lekkere kop warme chocomel.
Tevens is er zaterdagavond een soul
avond in het café met live band vanaf
21 uur en is er zondagmiddag vanaf
16 uur een 'See you on Sunday' op
het ijs met live artiest Tony Anderson.
Op deze drie dagen is het Koek en
Zopie tentje vanaf 12 uur geopend.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Ans van der Harten speelt harp:

“De eerste keer dat ik een harp bespeelde,
voelde direct als thuiskomen”
Dat de scheidingslijn tussen hobby en beroep flinterdun kan zijn, ondervond Ans van der Harten. De Mijdrechtse speelde zelf een paar jaar harp toen ze het geluid van een Amerikaanse harp hoorde. Een prachtige
klank die een aanwinst voor de Nederlandse markt kon zijn, zo dacht Ans direct. Samen met haar dochter werd
ze onder de naam Dreamharps de Nederlandse importeur van de harpen en leverde deze aan afnemers in verschillende Europese landen. Tien jaar lang was de harp haar broodwinning, maar nu de zaak verkocht is, kan ze
eindelijk zelf weer toeleggen op het bespelen van het instrument. Ans: “Ik haal veel kracht uit de harp.”
Ans heeft een sfeervolle ruimte
in haar woning waar een aantal
harpen op een podium pronkt. Haar
‘harpenparadijs’. Ans vertelt hoe
het komt dat ze pas rond haar veertigste harpiste is geworden. Ans:
“Ik ben opgegroeid in een gezin
met vier jongens en twee meiden.
Mijn broers waren altijd al met
muziekinstrumenten bezig. Voor
mijn zus en ik was daar in die tijd
geen gelegenheid voor. Wij gingen
op klassiek ballet. Toen mijn vader
ongeveer vijfentwintig jaar geleden
een eigengemaakt harpje aan mijn
zus gaf, vroeg ik hem of hij er ook
één voor mij kon maken. Zo had ik
op mijn 37e mijn eerste eigen harp
en het voelde direct vertrouwd,
alsof ik eindelijk thuiskwam. De
liefde voor de harp groeide en ik
bespeelde steeds meer verschillende soorten. De pedaalharp waarbij
door het bewegen van een pedaal
de tonen verhoogd en verlaagd kunnen worden, maar ook de originele
Keltische harp waarmee de snaren
met haakjes versteld worden. Mede
door de lessen van bekend harpiste Marja Smits werd mijn spel
steeds beter en werd ik regelmatig
gevraagd voor recepties, bruiloften,
exposities en andere gelegenheden.”
Dreamharps
Ans bezocht ook optredens van
andere harpisten. Ans: “Zo kwam ik
bij een festival waar ik Amerikaan-

se harpen hoorde en ik was direct
verkocht. In Amerika gebruiken ze
kwaliteitshout voor instrumenten.
In Europa wordt er veel multiplex
gebruikt, maar daar kiest men voor
kersenhout, walnotenhout en andere luxere houtsoorten en dat hoor
je direct. Ik besloot deze harpen
van het merk Triplett te importeren.
Samen met mijn dochter Jennifer
zette ik Dreamharps op. Het was
een succes. Jennifer besloot zich na
haar opleiding aan het conservatorium te richten op haar muziekcarrière en ik bleef mij inzetten voor
het bedrijf. Van zelf spelen kwam
niet veel meer terecht, wel kon
ik anderen hierbij begeleiden en
helpen bij het uitzoeken van een
nieuwe harp. Het was een heerlijke
periode die ik vorig jaar, toen ik 65
werd, heb afgesloten.”
Omnia
Dochter Jennifer timmert ondertussen hard aan de weg. Ze is lid
van de band Omnia waar onder
meer ook haar man Steve in speelt.
Daarbij beperkt Jennifer zich niet
tot de Keltische harp, maar bespeelt
ze ook de piano, de draailier en
andere instrumenten. Een trotse
Ans: “Omnia is een stoere band
die het ontzettend goed doet.
Met name in Duitsland worden ze
veel geboekt voor festivals, maar
ook hier in Nederland worden ze
regelmatig uitgenodigd en doen ze
een theatertour. Het goede aan de

Nieuwe activiteit van Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht

Inloopcafé voor nabestaanden
Voor iedereen die leeft met de herinnering aan een dierbare die door
kanker is overleden, organiseert Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht vrijdagavond 1 februari voor het eerst een nieuwe activiteit: het Inloopcafé voor nabestaanden.
door anja verbiest

Coördinator Bert Schaap van ’t Anker: “Van dichtbij meemaken hoe
je partner of een andere dierbare
naaste aan kanker overlijdt, is een
ervaring die een scherp litteken
achterlaat. Iedereen gaat op een
andere manier met dat verlies om,
maar met vallen en opstaan lukt het
veel nabestaanden om hun leven
na enige tijd weer op een goede
koers te krijgen. Het is een pijnlijk
proces en de ene rouwende heeft
meer tijd nodig om daar doorheen
te komen dan een ander. Vaak
vinden mensen in de omgeving van
een nabestaande dat die na een

bepaalde periode weer sterk moet
zijn en moet doorgaan met zijn of
haar leven. Maar de enige die kan
bepalen wanneer men daar aan toe
is, is de nabestaande zelf.”
Voor het eerste Inloopcafé voor
nabestaanden is gekozen voor het
thema ‘Het hervinden van mijn
kracht’. De bijeenkomst wordt
mede verzorgd door Monique Evenhuis van Praktijk Jerabel voor intuïtieve verlies- en rouwverwerking uit
Mijdrecht. De samenwerking kwam
tot stand via een match op de vijfde
Beursvloer De Ronde Venen.

band vind ik dat ze vrijwel alles op
akoestische instrumenten spelen,
alleen de piano is om praktische
redenen elektrisch. Daar komt bij
dat Jennifer en Steve alle liedjes
zelf componeren. Als ze weer een
nieuw liedje hebben en dat hier
voor ons spelen, zijn we vaak zó
onder de indruk. Dan kunnen mijn
man Hans en ik niet anders dan
zeggen dat het weer geweldig is.
Als trotse ouders en schoonouders
ondersteunen we de band waar
mogelijk. Zoeken ze een ruimte
voor een bijeenkomst, dan zijn ze
hier altijd welkom. Daarnaast gaan
we natuurlijk ook regelmatig naar
optredens. De sfeer en energie die
je daar voelt, die is onbeschrijflijk.”
Therapie
Naast de energieke kant die Jennifer toont, heeft de harp ook een
ontspannende werking. Ans: “Het
is een warm instrument. Zodra ik
de snaren aanraak en de trilling via
de klankkast mijn lichaam bereikt,
merk ik dat het instrument mij veel
teruggeeft. Toen ik hoorde over de
harptherapie van de Amerikaanse
Christina Tourin, was ik direct
geraakt. Ik geloof in de rustgevende
werking van de harp waardoor
mensen bij moeilijke momenten
door ziektes, maar ook bij mooie
gebeurtenissen als een geboorte
worden gesteund. Christina is een
vriendin van mijn zus en de harp
die zij voor de therapie heeft laten

Bert Schaap : “Het doel van dit
eerste Inloopcafé voor nabestaanden is het aanbieden van lotgenotencontact, van herkenning en van
bemoediging. Het kan ook handvatten opleveren voor wie het nog
moeilijk heeft met het overlijden
van een naaste.”
Het inloopcafé wordt vrijdagavond 1 februari vanaf 20.00
uur tot 21.30 uur gehouden in de
Bestuurskamer van sv Argon aan
de Hoofdweg 85b, in Mijdrecht.
De deelname is gratis, zoals elke
activiteit van Inloophuis ’t Anker,
er is levende muziek en er wordt
gezorgd voor een hapje en een
drankje.
Monique Evenhuis: "Mijn inleiding
gaat over het hervinden van je
kracht vanuit eenzaamheid door
verdriet. Soms door je tranen te
tonen, soms door de praktische kant
te herzien. Je verdriet kunnen delen
met je medemens kan een cirkel
doorbreken. Jezelf mogen zijn met

Ans van der Harten: “Ik heb een geweldige tijd beleefd met Dreamharps, Omnia en
de harptherapie, maar nu is het weer tijd om zelf te spelen.”				
						
foto patrick hesse
ontwikkelen, is gemaakt bij de
producent waarvoor ik met Dreamharps veel contact had. Geen wonder dat we met elkaar in contact
kwamen. Ik heb Christina geholpen
de harptherapieën in Nederland op
de kaart te zetten. Hiervoor ben ik
niet zelf harptherapeut geworden,
maar ik heb haar wel ondersteund
bij het organiseren en enthousiasmeren door middel van workshops.
Inmiddels hebben enkele tientallen
harpisten in Nederland de opleiding gevolgd. Het is een pittige
opleiding waarbij niet alleen kennis
van muziek, maar ook medische
kennis nodig is. Uiteindelijk kan de
harpist door goed naar de luisteraar
te kijken de juiste muziek spelen,
waardoor de harpmuziek zelfs medicijnen kan vervangen. Mijn man,
arts van beroep, was eerst sceptisch
over het concept. Maar zelfs hij is
inmiddels overtuigd van de kracht
van de harp.”

je verdriet, ongeacht de tijd die er
aan verbonden is."
Bert Schaap: "Na de inleiding
van Monique is er gelegenheid
om vragen te stellen en te discussiëren. We sluiten de avond af met
een interactieve rondvraag: “Wat
heeft mij in de afgelopen tijd (een
beetje) geholpen met het hervinden van mijn kracht?” Ervaringen
delen is belangrijk, het kan helpen
om van anderen te horen hoe die
zijn of haar leven na het verlies
weer nieuwe inhoud heeft weten te
geven.”
Aanmelden voor het Inloopcafé
kan via info@inloophuishetanker.nl
of telefonisch bij coördinator Bert
Schaap via 0297-565172. Meer
informatie over Inloophuis ’t Anker
is te vinden op

www.inloophuishetanker.nl.

Ans is een gevoelsmens, die zich
met heel haar hart heeft ingezet
voor Dreamharps, Omnia en de
harptherapie. Ans: “Ik heb hiermee
een geweldige tijd beleefd, maar
nu wil ik weer terug naar waar de
passie begon: het is tijd om weer
zélf te spelen. Ik heb veel moeten
oefenen om de souplesse in mijn
vingers terug te krijgen, maar het
spel zelf, dat verleer je niet. Nu
treed ik regelmatig op met mijn
man Hans. Dit doen we onder de
naam Gaeltacht wat ‘Keltische talen’ betekent. Hij speelt gitaar en ik
uiteraard de harp. De harp is weer
mijn hobby en zo is de cirkel na tien
jaar weer rond.”
Wilt u meer weten over de band
Omnia, kijk dan op www.worldofomnia.com. Meer informatie over
harptherapie is te vinden op www.
playharp.com. Eventuele vragen aan
Ans kunnen gemaild worden naar
info@dreamharps.nl

Puppy-training bij TV
Wilnis
Tennisvereniging Wilnis start ook
dit jaar weer met een training voor
kinderen die kennis willen maken
met tennis. Het doel van de puppytraining is het leggen van een basis
voor het tennisspel. Met name gaat
het om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen,
stuiteren, gooien en goed kijken
naar de bal. De lessen beginnen op
woensdag 13 februari. De laatste
les (woensdag 20 maart) wordt
feestelijk afgesloten met het behalen van het balvaardigheidsdiploma.
Om mee te kunnen doen aan de
puppy-training, hoeven de kinderen
geen lid te zijn van Tennisvereniging Wilnis. Voor slechts € 25,- kan
uw kind deelnemen aan deze vijf
speciale lessen. Meer informatie of
aanmeldingen bij:
Saskia van Loon, tel. 0297-273433
of saskiavanloon@gmail.com
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Motel-restaurant-café De Plashoeve

Een bruin café met een nostalgische uitstraling
De Plashoeve in Vinkeveen geniet landelijke bekendheid. Dat is onder meer te danken aan het feit dat
André Hazes er jarenlang vaste gast was. Maar veel mensen kennen De Plashoeve toch ook als pleisterplaats
door de fraaie ligging aan de Vinkeveense Plassen. Of van de regelmatige avonden met livemuziek en van
de talentenjachten. Naast toeristen en recreanten kent het café ook veel vaste bezoekers uit de regio en uit
Amsterdam. ‘We streven naar een buurtfunctie en we willen het oude caféleven terughalen’, zegt directeur
eigenaar Ramon Sandbergen.
Sinds 1 juni van het vorig jaar
is Ramon de nieuwe directeur
eigenaar van De Plashoeve. Hij
heeft ruim acht jaar in Vinkeveen
gewoond en was toen al vaste
gast in het café. Hij deed ruim
vijfentwintig jaar ervaring op in
enkele horecabedrijven in Amsterdam. “Toen werd het tijd voor een
nieuwe uitdaging,” zegt Ramon.
“De Plashoeve kwam vrij en ik had
mijn plek gevonden.” Ramon houdt
van de sfeer en de uitstraling van
het café dat hij zo goed kende van
vroeger. “Dat wil ik graag behouden,” verzekert hij. “Het is een
uniek bedrijf. Dat ga je niet zo maar
ingrijpend verbouwen.”
Het interieur van het café restaurant heeft dan ook nog steeds de
oude uitstraling van het bruine café.
De enige ingrijpende wijziging die
Ramon heeft aangebracht, is de
plaatsing van een nieuw biljart.
Ramon: “Ik wil graag dat mensen
zich hier thuis voelen. Men kan een
partijtje biljarten en we hebben
ook een dartbord dat veelvuldig

gebruikt wordt. Ook wordt er geklaverjast. Het oude caféleven moet
hier weer herleven. In de loop van
het jaar vinden hier tal van biljart,
darts en klaverjastoernooien en
competities plaats, waaraan we ook
met eigen teams deelnemen.”
Restaurant
Ramon heeft een nieuwe chef-kok
aangesteld. “We voeren een kaart
met tal van oude klassiekers tegen
heel betaalbare prijzen. We stellen
ons heel gastvrij op en we mikken
op een breed publiek. Men kan bij
ons terecht voor de zakenlunch
of voor een eenvoudige snelle
lunch. We bieden onze gasten een
plezierige ambiance voor een goed
en feestelijk diner. De kaart wordt
elke drie maanden vernieuwd. Dan
passen we ons menu ook weer aan
op de gerechten van het seizoen.
De maanden januari en februari
zijn de buffetmaanden. Dan staan
de stamppot, de Italiaanse en de
Mexicaanse gerechten centraal.”

Motel
Onderdeel van De Plashoeve is het
motel. Hoewel er met grote letters
‘hotel Plashoeve’ op het dak staat
spreekt Ramon toch liever over
een motel. “We beschikken over
veertien kamers. In de zomerperiode zijn we vrijwel altijd volgeboekt
met toeristen. Buiten het recreatieseizoen hebben we overwegend
zakenlieden te gast, of mensen die
tijdelijk hier in de buurt aan het
werk zijn.”
Ramon is blij dat de Baambrugse
Zuwe weer open is. “De afsluiting
heeft een behoorlijke impact gehad.
En het ziet er naar uit dat we nu
wel de busverbinding kwijt zijn. We
propageren dat mensen niet meer
achter het stuur kruipen wanneer
ze wat gedronken hebben. Dan zou
het wel prettig zijn wanneer ze dan
hier in de bus kunnen stappen.”
Altijd wat te doen
De Plashoeve heeft een naam waar
het gaat om livemuziek. Ramon:
“Elke eerste en derde zondag

Ramon Sandbergen: “Men kan bij ons terecht voor de zakenlunch of voor een
eenvoudige snelle lunch, maar ook voor een goed diner.”
foto patrick hesse
van de maand is er ‘See You On
Sunday’. Dat is van ’s middags vier
tot ’s avond acht. Dan treden er
ook altijd artiesten op. We hebben
ook twee zaterdagen per maand
gereserveerd voor livemuziek. Deze
maand trad de Funhouse Band uit
Abcoude op. Elke laatste zaterdag
van de maand is er een Soul Night
Jam Session. Op 26 januari staat
een optreden van Jerri Hoebie &
Band op het programma. Zij komen
ook op zaterdag 23 februari. Ook in
februari hebben we weer verschillende bands op het programma. En
we spelen ook in op Valentijnsdag
met een speciaal vier gangen menu

en een Lady’s Night met live optreden van Quincy. En dan zijn er de
diverse biljart, darts en klaverjascompetities. Er is dus altijd wat te
doen in de Plashoeve. We verspreiden elke drie maanden een nieuwe
programmafolder. Het programma
is ook op onze website terug te
vinden. En vergeet facebook niet.
Daarop zijn we ook heel actief,”
aldus een enthousiaste Ramon.

De Plashoeve is gelegen aan de
Baambrugse Zuwe 167 in Vinkeveen.
Telefoon 0294 291381. Meer informatie
is te vinden op www.plashoeve.com. en
op www.facebook.com/deplashoeve.

Pleidooi van oud-basketbaltrainer Hans de Groot

Meer aandacht voor aangepast sporten
Bij Sportvereniging Argon uit Mijdrecht wordt niet alleen gevoetbald. Er is ook een bloeiende en succesvolle
basketbalafdeling. Een aantal teams is winterkampioen geworden. Daar zijn ze trots op en dat steken ze niet
onder stoelen of banken. Bij Argon Basketbal gaat het niet alleen om kampioenschappen en bekers. Ze willen
zoveel mogelijk mensen in contact brengen met hun sport. Daarbij gaat de aandacht ook uit naar de mensen
met een lichamelijke beperking. Daarom wordt er een campagne gestart om rolstoelbasketbal in Mijdrecht
mogelijk te maken. Drijvende kracht achter het project is de oud-basketbaltrainer van Argon, Hans de Groot.
door piet van buul

Voor Hans de Groot is basketbal
een deel van zijn leven geworden.
Hij speelde al op jonge leeftijd en
daarna bleef hij op allerlei fronten actief in de basketbalwereld.
Hij vervulde bestuursfuncties bij
de bond en was een aantal jaren
voorzitter van Racing Amsterdam.
Hij schat het aantal wedstrijden,
waarbij hij als coach actief was op
ongeveer acht duizend. Samen met
Frank Kalis zette hij een trainingsprogramma op voor trainers. Hij
was trainer bij Argon basketbal in
Mijdrecht. “Ik ben altijd wel bestuurlijk actief geweest,” zegt Hans.
“Maar het leukste vond ik toch het
trainen en coachen van de teams.
Bij Argon heb ik bijvoorbeeld een
tijdlang de jongste leeftijdsgroepen
getraind. Ik vind het belangrijk dat
kinderen al op jonge leeftijd gaan
sporten. De Nederlandse Basketbal
Bond is een van de weinige organisaties die kinderen al op jonge
leeftijd de kans geeft om te spelen.
Basketbal zit bij ons in de familie.

Mijn kinderen en kleinkinderen zijn
ook actief in deze sport. Basketbal
is bij ons in de familie meer een
religie dan een sport.”

wat zeggen.”

Aangepast sporten
Hans is inmiddels op een leeftijd
dat hij het wat rustiger aan zou
kunnen doen. Maar daar is hij de
Argon Basketbal
man niet naar. Hij heeft zich vol
Hans is van mening dat de basketbalafdeling van Argon eigenlijk veel overgave gestort op het project
om het aangepast sporten in onze
te weinig aandacht krijgt. “Ik snap
gemeente te bevorderen. “Voor wat
wel dat de grote voetbalafdeling
veel meer in de schijnwerpers staat. het basketbal betreft gaat het dan
om rolstoelbasketbal. Maar er zijn
Ik kom af en toe nog mensen tegen
meer sporten waar mensen met
die niet eens weten dat Argon ook
een lichamelijke beperking terecht
een basketbalafdeling heeft. Het
zouden kunnen. Daarom zijn we
lijkt er soms op dat het basketbal
bezig met de
een soort onder“We zijn bezig met de
voorbereiding
geschoven kindje
is. En dat is
voorbereiding van een clinic van een clinic
op 13 april a.s.
volkomen ten onvoor aangepast sporten
in sporthal De
rechte. Want veel
teams zijn heel
op 13 april a.s. in Mijdrecht.” Phoenix in Mijdrecht. Het is onze
erg succesvol.
bedoeling om daar door middel van
We hebben dit jaar zelfs een aantal
demonstraties te laten zien wat de
winterkampioenen. En het meismogelijkheden zijn en hoe leuk dat
jesteam dat op het hoogste niveau
is. Naast Argon hebben we ook anvan hun leeftijdscategorie speelt,
dere verenigingen uit de gemeente
is genomineerd voor de verkiezing
benaderd om mee te doen. Het rolvan de sportploeg van het jaar in
stoelbasketbalteam van Landsmeer
De Ronde Venen. Dat wil toch wel

Hans de Groot: “De sporthal is gedurende de zomervakantie gesloten, het zou
ideaal zijn als er in Mijdrecht een buitenveld gerealiseerd wordt, waar men altijd
foto patrick hesse
terecht kan.”					
is een topploeg in Nederland. Zij
komen een demonstratie geven.”
Basketbalveldje
Argon basketbal heeft sporthal De
Eendracht als thuisbasis. “We spelen hier al vele jaren,” zegt Hans.
“Maar de sporthal is gedurende
de zomervakantie gesloten. Mijn
ideaal is dat er in Mijdrecht een
buitenveldje gerealiseerd wordt,
waar men altijd terecht kan om te
spelen. Er zijn uitgewerkte plannen
voor een dergelijk veldje en we zijn
nu druk bezig om het benodigde
geld bij elkaar te krijgen. Er zijn

al toezeggingen en er lopen nog
enkele subsidieverzoeken. Wanneer
er in de gemeente nog mensen,
ondernemers of bedrijven zijn die
dit initiatief financieel willen steunen dan houden we ons van harte
aanbevolen. Men kan dan contact
opnemen met Argon Basketbal, via
www.svargon/basketbal. Zodra de
financiering rond is gaan we met
de gemeente praten over de locatie
waar wij dat veldje graag willen
hebben. Ik hoop dat dit gaat lukken.
Het zou een gelegenheid zijn om
meer kinderen voor het basketbal
te interesseren.”
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Uitgelicht...

Vinkeveens
zeemanskoor gaat
lustrumjaar in
In september 2008 vond een groep
vrijwilligers van de R.K. Kerk in
Vinkeveen het een leuk idee om
als een zeemanskoor op te treden
tijdens de monumentennacht. Het
was de start van ‘de Turfstekers’, zoals het koortje van 12 zangers, één
accordeonist en een grote trom zich
toen noemde. Het optreden sloeg zo
aan bij het publiek dat men besloot
door te gaan. Het aantal leden
groeiden gestaag en was een jaar
later al verdubbeld. Ook het aantal
optredens nam ieder jaar toe. Het
koor bleek in een behoefte te voorzien. De naam werd veranderd in
‘de Turfschippers’ en is inmiddels al
een bekend gezicht bij zorgcentra,
verjaardagen en allerlei evenementen in de wijde regio.

1

Momenteel is het koor een volwaardige shanty- en zeemanskoor, met
33 zangers, dirigent en vijf ervaren
muzikantenleden, afkomstig uit de
gehele Ronde Venen. De eigen geluidsinstallatie wordt bediend door
een technicus en twee verzorgsters
zorgen voor de kleding.
Inmiddels staan zo’n 80 zeemansen shantyliederen op het repertoire,
zowel Nederlandse, als Engelstalige
en een enkel Duits nummer.
De Turfschippers treden tussen de
20 en 24 keer per jaar op met als
uitschieter 2012 toen het koor liefst
29 optredens verzorgden.
Hoewel ieder optreden een feest
is telden de afgelopen vijf jaar ook
enkele uitschieters. Te denken valt
aan het optreden voor veel publiek
op het shantyfestival in Vreeswijk.
Een heel ander gebeuren, maar
niet minder mooi, was het zingen
op de Henry Dunant, terwijl in
eigen omgeving de bezoekers van
Koninginnedag en het straatfestival
in Mijdrecht werden toegezongen.

www.deturfschippers.nl.

Het chalet 			
Suzanne Vermeer

Titel: Perfectie
Auteur: Peter James
Een ander soort thriller dan je
gewend bent van Peter James.
Geen moord (oke, eentje) en
doodslag, maar genetische
manupilatie.
Een echtpaar heeft een vierjarig
kind dat overlijdt, het blijkt dat
zij beide drager zijn van een
gen en willen dit niet doorgeven
aan een eventueel volgend kind.
Daarom besluiten ze naar een
‘wonderdokter’ te gaan, die
er voor zal zorgen dat zij een
gezond kind op de wereld zullen
zetten.
Maar dit heeft heel grote gevolgen...

2

Gedichten 1991 - 2012
Anna Enquist
Anna
Enquist
schrijft onverminderd
elementaire poëzie.
Over de
seizoenen
en het
verstrijken
van de
tijd, over weer en wind, ouders en
kinderen, taal en muziek, verdriet
en hartstocht. Over alles wat het
leven genadeloos en groots, bitter
en zoet maakt. Alle gedichten van
Enquist tot dusver zijn gebundeld
in Gedichten 1991-2012.

3

Hartsvriendinnen Annelies en
Sara kennen elkaar al sinds de
basisschool. Annelies en haar man
Wim willen graag kinderen, maar
het lukt Annelies niet om zwanger
te worden. Hoe meer mislukte
pogingen, hoe verbetener Annelies wordt. Wanneer Wim in een
dronken bui vreemdgaat, is dat
voor Annelies een teken dat ze hun
leven drastisch om moeten gooien:
zij en Wim vertrekken naar IJsland om daar een Bed & Breakfast
te beginnen.
Een tijd na hun vertrek nodigen
ze Sara en haar nieuwe vriend uit
om de vakantie op IJsland door
te brengen. Sara verheugt zich
er enorm op om eindelijk weer
eens goed met haar vriendin bij
te praten. Ondanks het hartelijke
weerzien merkt ze dat er toch nog
spanningen zijn in het huwelijk van
Annelies. Er gebeuren vreemde
dingen. Wanneer Wim hen de stuipen op het lijf jaagt met een eng
verhaal, probeert Sara zich daar
niets van aan te trekken. En dan
verdwijnt het kamermeisje…

Rimpels opvullen
Hé Périne, vind jij die rimpel ook storend? Ik was laatst bij vrienden,
hij is arts, en die begonnen er met mij over. Hij vroeg of Botox niet
iets voor mij was? Het is een vraag die steeds vaker aan ons wordt
gesteld.
Er zijn verschillende manieren om
rimpels te behandelen, c.q. op te vullen. Soms kan een gespecialiseerde
huid-/schoonheidsspecialiste iemand
helpen, maar een cosmetisch arts
kan ook voor de oplossing zorgen.
Bij ons in de praktijk maken wij
vaak gebruik van een combinatie.
De methode die wij als anti-ageing
specialist hanteren is BioSkinJetting. Door middel van de BioSkinJetting methode kunnen niet te
diepe rimpels op een natuurlijke
manier worden opgevuld. Bij deze

DE GROENE VENEN

Boeken tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

gelezen door nelie groenendijk

Het 5-jarig bestaan op 1 september
a.s. willen deTurfschippers niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Deze
zomer zullen er in Vinkeveen enkele
activiteiten plaatsvinden die in het
teken staan van het lustrum waarbij
ook de sponsors en donateurs zeker
niet vergeten zullen worden.
Voor het zover is zullen er financiële bronnen aangeboord moeten
worden om deze plannen doorgang
te laten vinden. Ook een grote wens,
zowel van leden, donateurs als een
toenemende aantal fans, is het maken van een CD, waarmee het koor
zijn zeemansliederen kan vastleggen. Helaas is dat op dit moment
ook financieel nog niet mogelijk.
Wie op de hoogte wil blijven van
de activiteiten van de Turfschippers
kan terecht op
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methode wordt er gebruik gemaakt
van het herstelvermogen van het
weefsel, een natuurlijk proces dus.
Voor rimpels die dieper liggen is
BioSkinJetting niet de meest effectieve methode. In dat geval kan
een filler, die door onze cosmetische
arts gezet kan worden, uitkomst
brengen.

Een liefde in oorlogstijd
Margaret Leroy
Juni 1940,
Guernsey.
Vivienne
de la Mare
probeert
het dagelijks leven
zo normaal
mogelijk
te houden
voor haar
twee jonge
dochters, hoewel ze weet dat er elk
moment bommen kunnen vallen.
Haar man vecht aan het front. Zal hij
ooit nog thuiskomen? Wanneer de
Duitsers het eiland bezetten, moet
Vivienne kiezen tussen collaboratie
of verzet. Hoe kun je je vijand haten
als hij de liefde van je leven wordt?
Bij Gunther, een Duitse officier, voelt
Vivienne zich op en top vrouw. Hem
zal ze nooit kunnen verraden.
Een hartverscheurend verhaal vol
passie over een vrouw in gewetensnood, dat zich afspeelt tijdens de
Tweede Wereldoorlog op het Kanaaleiland Guernsey.

blijft zitten, maar de ervaring leert
dat bij herhaling de tijdsduur kan
oplopen tot 15 maanden. De meest
gebruikte filler is op basis van Hyaluronzuur. Hyaluronzuur komt van
nature in de huid voor. In de ouder
wordende huid neemt de hoeveelheid
af, waardoor de huid aan volume en
elasticiteit verliest. Hierdoor kunnen
rimpels ontstaan. Door het aanvullen
van het hyaluronzuur krijgt de huid
haar volume en natuurlijke elasticiteit terug en vervagen de rimpels.
Daarnaast zit er in de filler vaak een
stof, bijvoorbeeld Mannitol. Mannitol
richt zich op hydroxylradicalen die
vrijkomen tijdens de behandeling en
roodheid en zwelling als reactie geven. Het gevolg hiervan is: 1. direct
zichtbaar effect , 2. minder roodheid
en 3. minder zwelling. Gebieden
die geschikt zijn voor een behandeling met een filler zijn: diepe frons,
wangen, jukbenen, neuslippenplooi,
mondhoekplooi, kin, kaaklijn en
rimpels rondom de mond.

4

Recept voor een gelukkig
huwelijk 			
Melanie Gideon
Een hilarische
en wijze
roman
over een
vrouw
die op
het
randje
staat
van een
midlifecrisis en
merkt wat haar bekentenissen aan
een vreemde teweegbrengen…
Doorspekt met Facebook-updates,
e-mailtjes en chatlogs, is een
vakkundige mix van pop culture,
bijtende humor en emotionele
momenten.

5

Vijf 			
Urzala Poznanski
In de
vroege
ochtendmist
wordt in
een weiland het
lichaam
van een
vrouw
gevonden.
Ze is
vermoord, en op haar voetzolen
zijn coördinaten getatoeëerd. Bij
die aangegeven plek wordt een
andere macabere vondst gedaan:
een in plastic verpakte hand en
een raadsel met nieuwe coördinaten. Rechercheur Beatrice
Kaspary en haar collega Florin
Wenninger krijgen de opdracht op
zoek te gaan naar de moordenaar,
maar kunnen slechts het door de
dader uitgezette spoor volgen. Dan
worden ook de door hen verhoorde
getuigen vermoord, en lijkt de
cirkel zich te sluiten. Wie volgt
wie, en waarom?

Vaak denken mensen dat Botox ook
een filler is. Dit is absoluut niet zo.
Botox (Botuline-toxine) is een eiwit
dat wordt aangemaakt door een
bacterie genaamd: Clostridium botulinum. Botox wordt als geneesmiddel
ingezet, maar zoals gezegd ook bij
rimpels. Eén van de werkingen van
Botox is dat de prikkeloverdracht
blokkeert van zenuwen naar spieren,
waardoor de werking van de spieren
afneemt of stil komt te liggen. Een
strakke huid is het resultaat.
Zowel bij een filler en zeker bij
Botox, wordt er niets aan de conditie
van de huid gedaan. Ik raad u aan
om dit in uw overweging mee te
nemen.

BEAUTY

Er zijn verschillende soorten fillers
op de markt. In Nederland mag alleen gewerkt worden met een tijdelijke filler, die ongeveer een half jaar

Met vriendelijke groet,
Périne Heerooms.
Instituut Périne,
Total Skin Improvement &
Advice
Mijdrecht
www.perine.nl
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
foto's patrick hesse

Kaasboerderij Sterreschans
Welkom terug bij een nieuw
jaar van Neus in de Boter. We
beginnen ons derde jaar met een
van de oudste en minst bekende
boerderijen van De Ronde Venen:
Kaasboerderij Sterreschans, een
absoluut juweeltje van een plek en
de moeite van een bezoek waard
voor liefhebbers van kaas, kunstenaars en historici. Wees voorbereid op een reis terug in de tijd
wanneer u op deze idyllische locatie in de polders achter Vinkeveen
arriveert. Gelegen op de plaats
van de eerste polders in dit gebied,
daterend uit 500 na Chr., is deze
magische plaats al eeuwenlang de
thuisbasis van de familie Karsemeijer. Om hier te kunnen winkelen
moet je een wandeling rond de

boerderij maken om de ingang te
vinden. De deur is een oude kaasslee, die werd gebruikt voor het
vervoer van de kaas naar de markt
in Vinkeveen en terugkwam met
veen om de oude hoeve te stoken.

In dat jaar is de boerderij dus
verbouwd of opnieuw opgetrokken. Die voorgevel is er omstreeks
1917 met een windhoos uitgewaaid, maar weer met dezelfde
stenen hersteld.

Deze volgende alinea komt uit
Tijdschrift Historische Kring
Breukelen, jaargang 7 nr. 2, 1992
H.J. van Es:

De oudste nog aanwezige koopakte is uit 1791, maar er moet op
de plaats van "Sterreschans" al
veel vroeger een boerenhofstede
hebben gestaan. Bij het graven in
een bosje achter de boerderij is
namelijk in 1962 een ongeveer 40
cm hoge blauwgrijze schenkpot
gevonden. (zie foto rechts) Hij lag
daar vrijwel onbeschadigd in een
dikke veenlaag, maar bevatte geen
oude munten. Het Instituut voor
Pre- en Protohistorie van de

De geschiedenis van "Sterreschans"
In 1831 huurde Barend Karsemeijer de
hofstede, waarop hij en zijn nazaten
daarna onafgebroken hebben geboerd. Rechts in de voorgevel bevindt
zich een steen met de inscriptie:
"De eerste steen gelegd / door / B.
Kersemeijer / oud 12 jaar 1873".

Universiteit van Amsterdam heeft
in 1963 de kan onderzocht en
dateerde hem op de tweede helft
van de 14e eeuw.
Maar eigenlijk zijn we hier niet
voor de historie, maar voor de
kaas! De Sterreschans produceert
slechts een beperkt aantal soorten kaas. Gemaakt met behulp
van de typische Goudatechniek in
verschillende grootten van 1 kg, 2
kg, 4 kg en een grootte van 10 kg.
Deze kazen zijn verkrijgbaar in
een verscheidenheid van smaken,
zoals komijn en mosterd, etc en
natuurlijk een verscheidenheid
aan leeftijden van jong tot oud.
En, vrienden, dit moet je ook
weten... ze hebben hier een nogal
speciale verrassing, waardoor
deze plek een must is voor eetliefhebbers zoals ik. Als u net

zo'n liefhebber van kaas bent als
ik, dan moet je de oude man van
Sterreschans op een bepaald punt
in je leven proberen. Een kaas,
die bijna zo oud als de boerderij
zelf is! Moeilijk als mahonie,
afbrokkelen als steen, smelten
op de tong met een warme zoute
prikkel, gevolgd door een lang lief
karakter, die een olieachtige chardonnay met sommige eiken net
zo goed als een oude Bordeaux
uitnodigt.

Kaasboerderij Sterrenschans
Oukoop 32
3626 AX Nieuwer ter Aa
Tel: 0294 232112
Openingstijden verkoop
donderdag, vrijdag en zaterdag
9:00 - 17:00

t
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David’

Zwitserse
Kaasfondue
met Nederlands kaas
Ingrediënten voor 4 personen
1 teentje knoflook
4 dl droge witte wijn
brood (stokbrood, bruinbrood,
notenbrood, etc.)
800 g geraspte belegen (boeren)
kaas
versgemalen peper
1 eetl. maizena
2 eetl. kirsch
Voorbereiding
Wrijf de fonduepan in met het
gehalveerde teentje knoflook.
Verwarm de witte wijn tegen de
kook aan.
Snijd het stokbrood en zet dit
alvast met het fonduerechaud op
tafel.

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

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

Bereidingswijze
Voeg tijdens het roeren beetje
bij beetje de geraspte kaas bij de
warme wijn zodat de kaas goed
smelt
Voeg versgemalen peper naar
smaak toe
Meng de maizena met de kirsch
en schenk dit bij de gesmolten
kaas
Roer goed door en giet de fondue
als deze goed gebonden is in de
voorverwarmde fonduepan
Serveertips
Maak de fondue iets pittiger door
er 1 theelepel mosterd, gemalen
nootmuskaat, paprikapoeder of
cayennepeper aan toe te voegen
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Fiat 500L

Groot, groter, grootst
Dit is hem dan. De grote Fiat 500. De 500L. Vers op kenteken gezet
door Carlos van Autobedrijf Kooyman. Een maatje groter, twee deuren
extra, een hogere zit en veel meer ruimte. Maar laat ik het meteen maar
uitspreken; ik vind de naam verkeerd gekozen. Dit is voortborduren op
het succes van een ander model. Waarom niet gewoon 600 Multipla?
door michael reuling

Fiat bracht in 1957 de eerste 500
op de markt. Kort daarvoor introduceerde het merk op de Brusselse autosalon de 600 Multipla, op basis van
de Fiat 600. Een, zoals de naam al
een beetje aangeeft, multifunctionele
auto met zes zitplaatsen. Anno 2013
associeert men Multipla niet meer
met de 600, maar met de auto die
Fiat 1998 op de markt bracht. Een
praktische auto met drie stoelen voor
en drie achter, met een exterieur dat
leek te bestaan uit twee halve auto’s
die op elkaar gelast waren. In Italië
was dit model een verkooptopper, in
de overige Europese landen vielen de
verkopen tegen. Een facelift mocht
ook niet baten. Desondanks blijf ik
erbij dat de naam 600 Multipla had
moeten zijn. Simpelweg omdat de
oude 500 en 600 Multipla net zoveel
op elkaar leken en verschilden als de
huidige 500 en 500L.
Belangrijkere zaken nu. Voor de test
met deze 500L werden fotograaf

Fiat 500L
Gereden versie:
Fiat 500L TwinAir Turbo
Vermogen: 105 pk
0-100: 12,3 s
Top: 180 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 21,3 / 4,7 l/100km
Vanafprijs: € 18.995,Alternatieven:
Citroën C3 Picasso, Ford C-Max,
Hyundai ix20, Mini Countryman,
Opel Meriva

Patrick (500-rijder) en ik (geen
500-rijder) vergezeld door Monique
van Oostveen (eigenaresse van een
originele

foto's patrick hesse

Ferrari-rode Fiat 500) en Rob Isaacs
(hoofdredacteur van deze krant en
eigenaar van de witte 500 op de
foto’s). En dat geeft mij meteen een
goed beeld. De Fiat 500 is nu al ruim
5 jaar op de markt en er zijn dan ook
al ruim 800.000 modellen verkocht.
Logisch dat Fiat hierop voort wil
borduren. De Fiat 500L (waarbij L
staat voor large, light en loft) is een
vijfpersoons auto, waarbij je achterin hoger zit dan de bestuurder en
voorpassagier. Combineer dat met het
geweldige optionele panoramadak
(standaard een zwart dak) en je hebt
een enorm ruimtelijk gevoel met veel
licht inval. Kies je niet voor een panoramaview, dan kun je kiezen voor een
meegespoten dak, of een contrasterende kleur, bijvoorbeeld wit. De L is
4,14 meter lang, 1,78 meter breed
en 1,66 meter hoog. Parkeer de
500L naast de allereerste generatie
Fiat 500 en je hebt het idee dat je
naar een aflevering van de Dikke en
de Dunne kijkt. Maar ademt de 500L
genoeg ‘500’ uit?
Als ik Patrick ophaal met deze 500L
TwinAir Turbo met 105 pk in Easy
uitvoering (vanaf € 20.995,-, 20%
bijtelling) is hij meteen enthousiast.
De achterkant heeft wel wat weg van
de Mini Countryman, maar voor de
rest is dit een grote 500. Patrick is
zeer te spreken over de velgen (een
combinatie van zilver en wit), maar
zou zelf voor een zwart en zilveren
combinatie gegaan zijn. Onze vaste
fotograaf wil eigenlijk een grotere
auto en daarom zou dit best wel eens
wat kunnen zijn als opvolger van zijn
500. Al snel komt ook Rob om de
hoek met zijn 500. Hij zoekt vervanging voor zijn familieauto. Het lijkt
erop dat Rob en Patrick door het 500
virus zijn bevangen en zeer gecharmeerd zijn van de L. Eenmaal
aangekomen bij Monique
wisselen we van plaats
en rijdt ze naar de
stalling van
haar
500. Ze
rijdt
zo
weg,
alsof
dit haar
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dagelijkse auto is. Als de voorligger
afslaat laat ze de tweecilinder even
flink werken. Geen wonder, want de L
weegt 1.260 kilo en moet dus aan de
bak om vaart te maken. Een zesbak
is dan fijn om even terug te schakelen. Met een lekker roffeltje klimt
de snelheidsmeter omhoog, terwijl
je binnen niets merkt van kuilen of
hobbels. Alles wordt goed weggefilterd. De besturing had iets directer
gemogen. Rondom heb je voldoende
zicht door de enorme raampartijen,
al is één raamstijl wel erg breed.
Iets waar een fietser zich makkelijk
achter kan verstoppen.
In het interieur zien we veel elementen van de Fiat Panda. Afgeronde vierkantjes op het stuur, op het
dashboard, op de versnellingspook,
afijn, overal. Alle aanwezigen zijn het
erover eens: Fiat had meer van het
500 interieur moeten overnemen. Ik
ben erg te spreken over de wijzers,
die zo in een Aston Martin geplaatst
kunnen worden. Alleen de punten

DE GROENE VENEN

zijn rood, de rest van de wijzer is
transparant. Door het interieur vind je
allemaal handige opbergvakjes (22!),
antislip matjes voor prullaria en fijne
bedieningselementen.
De marketingboys van Fiat zijn slim.
Net als met de normale 500 kun je
deze L helemaal aankleden zoals jij de
L wilt hebben. Een breed aanbod van
velgen, kleuren, interieurstijlen en motorenaanbod (zowel diesel als benzine)
zorgen ervoor dat je wel even bezig
bent met je persoonlijke automobiel.
En nog slimmer, iedereen die al lekker
is gemaakt met een kleine 500 en toe
is aan gezinsuitbreiding of gewoon wat
meer ruimte en een hippe auto zoekt
zal snel een proefrit maken met deze
L. Maar echt, met een andere naam
was het ook gelukt.

Van Kouwen Uithoorn
Anton Philipsweg 13
1422 AL Uithoorn
Telefoon: 0297-562020

Autobedrijf Kooyman
Demmerik 26
3645 EC Vinkeveen
Telefoon: 0297-261285
www.autobedrijfkooyman.nl

Van Kouwen Amsterdam
Kuiperbergweg 17
1101 AE Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5672030
www.fiat-vankouwen.nl

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse
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Op dat moment waren er meer dan
3,5 miljoen gebouwd.”

Waarom koos je voor de 500?

Toen ik van mijn autorubriekcollega Michael Reuling hoorde dat
de Fiat 500L was gearriveerd, was
ik blij gestemd en enorm benieuwd.
Mijn huishouden telt twee moderne
500's. Mijn vrouw en ik zijn echte
liefhebbers en vanaf het moment
dat de eerste tekeningen van de
nieuwe 500 opdoken, waren wij
verliefd op dit prachtige model.
Vanwege de vette knipoog naar het
verleden. Dat bracht onmiddellijk
nostalgische gevoelens naar boven
aan mijn Tante Nel, bij wie ik menig
uurtje doorbracht in haar 500F uit
1965.
Voor De Groene Venen moest ik in
2011 een foto maken bij Monique
Oostveen uit Abcoude voor de stichting A Sisters Hope. Haar woning
leek wel een Fiat 500-museum.
Wàt een hoop leuke items omtrent
dit leuk autootje. Het bleek dat
Monique fanatiek redactielid is van
het blad van de 500 Club Nederland
en bovendien trotse bezitster is van
maar liefst drie klassieke 500tjes.
Dus toen we vorige week de nieuwe
500L gingen testen besloten we

Monique mee te vragen voor de test
en meteen maar even één van haar
klassieke Fiatjes mee te nemen
voor een ‘vergelijkings’-test. Maar
natuurlijk willen we ook alles weten
over deze club van de sympathieke
Italiaantjes.

De Fiat 500 Club Nederland werd
in 1980 opgericht door een aantal
fanatieke Fiat 500 rijders. De vereniging telt bijna 2.000 leden uit heel

Nederland, maar ook ver daarbuiten.
Allemaal mensen die de Fiat 500 een
warm hart toedragen. Met zo een
twintigtal evenementen in 2013 mag je
spreken van zeer levendige club.
Monique: “In 1957 rolde de eerste
500 Nuova van de lopende band in
Turijn; de opvolger van de al even
legendarische Fiat 500 "Topolino
die van 1936 t/m 1955 werd geproduceerd. Tot aan 1975 werd de 500
geproduceerd; toen viel het doek.

Monique: “Ik reed vaak met iemand
die een klassieke Chevy V8 had. Ik
wilde ook een klassieker, maar zo’n
Chevrolet was voor mij onbetaalbaar, dus ging ik opzoek naar een
oldtimer die ik wel kon betalen.
Toen stuitte ik op de 500. Ik was
meteen verkocht en inmiddels heb
ik er drie: een rode 500 L uit 1971,
een babyblauwe 500 R uit 1974 en
een in legerkleuren gespoten L uit
1968. L staat overigens voor luxe
uitvoering. Het
makkelijke van
deze auto's
is dat ik heel
veel zelf kan
doen aan het
restaureren en
het onderhoud,
alle onderdelen zijn nog
gewoon te
krijgen en erg
betaalbaar.
Laatst had
ik een hele
waslijst met onderdelen besteld,
ik dacht dat wordt betalen! De
rekening was totaal 90 euro; echt
lachen dus. Inmiddels ben ik redactielid van ons clubblad en organiseer ik dit jaar twee evenementen
en heb het hele huis vol staan met
500 items. Wanneer ik hoor dat
er iemand naar Italië gaat voor
vakantie, vraag ik of ze iets willen
meenemen wat met de 500 te maken heeft. Zo heb ik al een tiental
modellen van 500tjes staan.”

Wat is je ultieme droomauto?
“Dan toch maar die Chevy V8 klassieker en als het een Fiat moet zijn,
de oude Multipla. Dit zijn de eerste
MPV's in het klein. Of een Fiat 500
Jolly, een speciaal gemaakte cabrio
met rotan stoeltjes erin en een
linnen dak. Onvindbaar en onbetaalbaar, maar o zo leuk."

Gaat er nog een 500 bijkomen?
Monique lachend: “Nee, ik vind
het wel mooi zo, ik heb bijna geen
tijd om met deze drie te rijden,
laat staan dat ik er nog een bij zou
kopen, hoewel...”

Tekst & foto's Patrick Hesse

LOVE

5 ZITPLAATSEN

GROWING UP IS COOL. DAAROM IS ER NU DE 500L.
FIAT 500L EASY is o.a. voorzien van:
• 6 Airbags
• ABS met remkrachtverdeling
• Stabiliteitscontrole met hill holder
• Cruise Control

• eco:Drive Live, tot wel 16% minder
brandstofverbruik en emissies
• 1500 Verschillende stoelconfiguraties
• 360° Wraparound beglazing

• Handbedienbare airconditioning
• Stootstrips met chroomafwerking
• 5 Carrosseriekleuren
• 16" Lichtmetalen velgen

De nieuwe Fiat 500L
is leverbaar v.a.

w 18.695,-*

Gem. brandstofverbruik: 4,2 - 6,2 l/100 km (1 op 16,1 - 23,8). CO2: 110 - 145 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.**
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. *Genoemde vanafprijs o.b.v. 500L Pop uitvoering. Vraag naar de voorwaarden. **Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese
automerken in de eerste 6 maanden van 2012.

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

Tel. 0297 - 56 20 20

16									

25 januari 2013		

DE GROENE VENEN

Café-restaurant in Abcoude vanaf maandag vijf weken dicht voor verbouwing

“De Eendracht blijft hét vertrouwde ontmoetingspunt”
Café-restaurant De Eendracht in Abcoude sluit komende maandag voor bijna 5 weken zijn deuren. Op
vrijdag 1 maart is iedereen weer van harte welkom in het vernieuwde etablissement aan de Hoogstraat.
door anja verbiest

Esgo Kuiper en Lodewijk Keulen
zijn sinds half juli 2012 de nieuwe
eigenaren van De Eendracht. De
dagelijkse leiding is in handen van
Jos Kraan.
De Eendracht is een begrip in Abcoude en omgeving. In De Kroniek
van Abcoude en Baambrugge is
te lezen dat er op dezelfde plek
zelfs al in 1639 een herberg werd
gerund. Esgo Kuiper: “In de loop
der tijd heeft De Eendracht heel wat
eigenaren gekend, en die hebben allemaal een laagje aan het interieur
toegevoegd. Wij zijn heel benieuwd
wat daar achter zit. We gaan dan
ook verbouwen met respect voor
het verleden. We laten de oorspronkelijke kanten van dit mooie pand
weer tot leven komen en passen
tegelijkertijd een aantal belangrijke
zaken, waaronder de inrichting van
de keuken, aan de eisen van deze
tijd aan.”
Aan de slag
Vijf weken lijken kort voor alle plannen die op tafel liggen. Esgo Kuiper:
“Komende zondag, 27 januari, is
voorlopig de laatste dag dat we
open zijn. Maandagmorgen gaan we
al vroeg met z’n allen aan de slag
om de oude lagen van de muren te
halen. Spannend, want we weten

niet precies wat we zullen aantreffen. En daarna moet er heel veel
gebeuren in een inderdaad vrij korte
tijd. De belangrijkste klussen worden
de keuken en de bar, maar daar
blijft het niet bij. Ook het meubilair
verandert, net zoals de kleuren van
het interieur. Maar wie hier vrijdag
1 maart weer binnenkomt zal zien
dat De Eendracht nog steeds het
vertrouwde ontmoetingspunt is, zoals iedereen in en rond Abcoude het
al zolang kent. Maar dan wel knus
en eigentijds.”
Ook het in de wijde omgeving welbekende terras van De Eendracht
wordt aangepakt. Esgo Kuiper:
“Straks staan er op het terras grote
familietafels met veel stoelen, maar
er zijn ook plekken waar je heerlijk
in je eentje of met z’n tweeën wat
kunt gebruiken.”
De menukaart van De Eendracht
werd in september al vernieuwd,
maar na 1 maart kan men in de
café-bistro regelmatig culinaire verrassingen verwachten. Esgo Kuiper:
“We voeren een basiskaart, waarop
iedereen voor een redelijke prijs iets
van zijn gading kan vinden op elk
moment van de dag. Daarnaast presenteren we straks elke week een
nieuw gerecht. Echt een specialiteit
van het huis, die het waard is om
voor terug te komen.”

Verrassingen
Maar Esgo Kuiper en zijn team hebben nog veel meer verrassingen in
petto. “Zoals prachtige biersoorten
van de tap, levende muziek of een dj
op vrijdagavond na tien uur en zoiets
als een pubquiz op een doordeweekse avond. Voor de kinderen maken
we een prachtige eigen speelhoek,
we plaatsen comfortabele banken
en fauteuils, we herstellen de oude
schouw en we gunnen alle gasten
voortaan - letterlijk - een fraai kijkje
in de keuken. Bij alles wat we doen,
staat te allen tijde voorop dat we
met veel liefde en aandacht klaarstaan voor onze gasten. Of men nu al
direct bij onze opening om acht uur
’s morgens op de stoep staat, naar
ons toe komt voor een vergadering
of een verenigingsbijeenkomst of
in de loop van de avond aanschuift
voor een hapje en een drankje. We
zijn alle dagen van de week open,
op vrijdag en zaterdag zelfs tot een
uur ‘s nachts, op de andere dagen tot
middernacht.”
Wie wil weten hoe het gaat met de
verbouwing van De Eendracht kan
de voortgang volgen op
www.deeendracht-abcoude.nl en via
Facebook:

www.facebook.com/deeendracht.

Esgo Kuiper (links) en Jos Kraan tellen af naar het begin van de verbouwing van
De Eendracht.					
foto peter bakker

Zonnig Baambrugge zit er nu al warmpjes bij
Maar liefst veertig huishoudens hebben zich ingeschreven voor de zonnepanelen van Zonnig Baambrugge.
Niet alleen uit Baambrugge zelf,
maar ook uit Abcoude, Loenersloot
en Vreeland. Het bewonersinitiatief
heeft inmiddels besloten om gebruik
te maken van panelen van de Zonnefabriek uit Amsterdam. Al in februari
worden de eerste panelen geplaatst.
Minse de Bos Kuil van Zonnig
Baambrugge is verheugd: “Dat er
veel belangstelling voor ons initiatief
is bleek vanaf het moment dat we

begonnen, maar dat er daadwerkelijk
zo veel mensen mee doen overtreft
onze verwachtingen. Wie nu nog wil
aansluiten moet snel zijn, want op 31
januari sluiten we de inschrijving en
gaat de Zonnefabriek aan de slag”.
Wie nog wil aansluiten bij het initiatief kan zich tot 31 januari aanmelden via zonnigbaambrugge@gmail.
com. Meer informatie is te vinden op
facebook.com/zonnigbaambrugge en
op zonnefabriek.nl. Ook kan contact
worden opgenomen met Minse de
Bos Kuil, 0623 614987.

Bent u benieuwd awaartaroe brengt?
het leven u n
Het spannende van het ‘nieuwe’ is dat u nooit weet
waar u belandt. De schoonheid van de nieuwe CR-V
is dat u van elke seconde onderweg zult genieten.

 Het onderscheidende nieuwe ontwerp wakkert uw avonturiersgeest aan
 Het ruime interieur zorgt voor ontspanning

 De grootste bagageruimte in zijn klasse biedt plaats aan twee fietsen
 Geavanceerde technologieën helpen u veilig op weg te blijven

De nieuwe CR-V biedt u de mogelijkheid om de dag te plukken. Begin daarmee door een proefrit te maken bij Automotive-centre Van Nieuwkerk.

Want het leven is toch veel spannender als u meer nieuwe dingen doet?

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

|

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

Het afgebeelde model is de CR-V 2.2 i-DTEC Executive met handgeschakelde transmissie. Brandstofverbruik in l/100 km: stadsrit 6,7, buitenweg 5,3, combinatierit 5,8. CO2-uitstoot 154 g/km.

NU IN DE SHOWROOM VANAF € 29.990,-

