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Premie overlijdensrisicoverzekering sterk gedaald

Klompenrace Wilnis Festival
Woensdag 17 augustus werd er tijdens het Wilnis Festival voor de derde keer de klompenrace georganiseerd door de brandweer Wilnis. Er waren dit jaar 19 deelnemers. Het parcours was dit jaar iets anders, want er werd dit jaar niet door Wilnis dorp
gelopen maar er omheen. De finish was in het speelwoud bij de feesttent. Bij de mannen werd Bertus Vrielink eerste in een
tijd van 8.01 minuten. Bij de vrouwen was Monique de Ridder de beste met 13.01 minuten.
foto peter bakker

Bij ons géén
provisie!
Je kunt duizenden
euro's besparen!

Hofland 19
Mijdrecht, (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

Portofino weer open
Met mooi zomerweer in aantocht is door de Vinkeveense ijsfabriek Portofino alles op alles gezet om dit
weekend weer hun heerlijke Italiaans ijs te kunnen verkopen. Na de felle uitslaande brand van vorige week
donderdag is er van de ambachtelijke werkplaats weinig meer over. Hoewel de brand snel onder controle
was dankzij uitstekend werk van onze brandweerkorpsen, is er toch aanzienlijke schade ontstaan door
water- en roetschade. Natuurlijk kun je bij het produceren ambachtelijk ijs geen enkel risico nemen en
moest de volledige voorraad ijs, grondstoffen, hoorntjes en bekertjes vernietigd worden.
In een demonstratiekeuken van Slob
Koeltechniek in Loosdrecht kunnen
de meester ijsmakers uit Vinkeveen
circa 30% van hun productie
capaciteit weer oppakken. Dit
betekent dat dit weekend alweer de
bekende lichtblauwe ijsauto’s in De
Ronde Venen en omliggende dorpen
zullen rond rijden met hun heerlijke
ijsspecialiteiten.

geen afval naar toe brengen, maar
door interventie van onze
burgemeester mochten wij bij hoge
uitzondering onze magazijnvoorraad
op de gemeentewerf afstorten. Wij
zijn de burgemeester hier natuurlijk zeer erkentelijk voor. Doordat
de magazijnen snel leeg waren
konden de roetverwijderaars
direct hun werk uitvoeren.”

Afgelopen week konden de eigenaars Johan Bosman en Jean-Paul
Brinkman, met tussenkomst van
burgemeester mevrouw Burgman,
tienduizenden hoorntjes en bekertjes
afvoeren in de containers van de
gemeentewerf. Jean-Paul:
“Normaliter mogen bedrijven hier

Jean-Paul: “Er moest helaas
meer dan 2000 liter ijs vernietigd
worden en er verdween honderden
liters slagroom, meer dan 750
kilo suiker en tientallen kilo’s vers
citroensap en verse gepureerde
aardbeien in grote afvalcontainers. Dat gaat je wel aan je hart.”

voor websites met cms
www.mtcmijdrecht.nl
bijvoorbeeld

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzz.nl

Is jouw polis
nog goed?

ascol.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl
Eindelijk een weekend zo als het
hoort te zijn in deze tijd van het
jaar. Doordat een hogedrukgebied
zich gaat uitbreiden krijgen we een
stroming in de lucht die warmte
gaat brengen. Zaterdag komt de
zon er goed bij en gaat de temperatuur richting de 25 graden. Zondag
wordt ook weer een mooie dag
alleen in de middag gaat de kans op
buien toe nemen.
Zaterdag wordt een lekkere zonnige
dag, al komen er wel wat kleine
stapel wolkjes over drijven. De
temperatuur zal overdag naar de 24
graden gaan en in de nacht ligt het
rond de 10 graden. De wind zal ook
aanwezig zijn met een matige wind
die uit zuidoostelijke richting komt.
Zondag wordt toch weer iets
anders, in de ochtend is het nog vrij
zonnig maar er komen toch snel wat
wolken over die steeds dikker gaan
worden en later op de dag gaan er
buien ontstaan. De temperatuur
gaat overdag richting de 16 graden
en in de nacht ligt het rond de 12
graden. De wind komt ui zuidoostelijke richting en zal matig van
kracht zijn.
Maandag is het in de ochtend nog
goed bewolkt en kan er lokaal nog
een buitje vallen. De temperatuur
zal overdag rond de 22 graden
zijn en in de nacht ligt het rond de
12 graden met een zuidoostelijke
matige wind.
De dagen daarna worden wisselend
bewolkt met temperaturen rond de
21 graden.

Afvalbrengstation
Abcoude gesloten op
27 augustus
Op zaterdag 27 augustus is het
afvalbrengstation aan de Bovenkamp 15 in Abcoude gesloten
vanwege de Abcoudense feestweek.
In deze week is op dinsdagochtend
23 augustus en woensdagmiddag 24
augustus het afvalbrengstation in
Abcoude open. Ook kunt u op zaterdag 27 augustus gebruik maken van
het afvalbrengstation in Mijdrecht.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Vrijdag 19 augustus 2011
• Wilnis Festival met Vinzzent en Riverside

Zaterdag 20 augustus 2011
•
•
•
•

Wilnis Festival met Danny Froger en TILT
Film aan de Plas, Eiland 1, Vinkeveen
Autocross Abcoude
Rommelmarkt, Hervormde kerk, 		
Vinkeveen
• Open dag Stichting Paraplu, Wilnis
• Jongdierenkeuring, Nieuwveen

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

Autocross Abcoude
Morgen, zaterdag 20 augustus,
wordt voor de 37e keer de autocross van Abcoude georganiseerd.
Het is elk jaar weer een creatief
gepuzzel om de benodigde ruimte
te vinden om de autocross te
organiseren. Dit jaar moest er gezocht worden naar een alternatief
parkeerterrein voor bezoekers. Het
publiek heeft nu de gelegenheid
om te parkeren in het weiland aan
het einde van de Leo Dongelmansstraat. Bij aanhoudend nat weer zal
worden uitgeweken naar een weiland aan de Koppeldijk ter hoogte
van huisnummer 32.
Eind augustus staat Abcoude in
het teken van de feestweek. Deze
wordt ook dit jaar weer voorafgegaan door, misschien wel de meest
bijzondere autocross van Nederland, de autocross van Abcoude.
Het is de formule en de sfeer die
de cross zo bijzonder maakt. In
Abcoude wordt er namelijk geen
onderscheid gemaakt tussen de

Welkom thuis

verschillende typen crossauto's. De
doorgewinterde autocrosser staat
met zijn speciaal geprepareerde
auto oog in oog met een beginner
in een volledig standaard auto die
kort daarvoor nog dienst deed als
boodschappenwagen. Dit leidt tot
zeer spectaculaire races waarbij
auto's de sloot in raken of op de
strobalen vliegen. Met name in
de finale, waarin de snelste auto's
achteraan starten, wordt het publiek getrakteerd
op spektakel.
Naast 120 heren
verschijnen er
40 dames aan de
start. Zij rijden
hun eigen race.
Dat de dames
niet onderdoen
voor de heren
hebben we vorig
jaar weer kunnen
zien in een zinde-

rende finale waarbij de auto soms
met vier wielen los van de grond
kwam. Het sluitstuk is traditiegetrouw de afvalrace. Elke coureur
die nog kan en wil meldt zich voor
een prachtige wedstrijd waarbij het
zaak is om je tegenstanders uit te
schakelen. Hierbij wordt vanzelfsprekend gebotst dat het een lieve
lust is. Hoe meer des te enthousiaster en uitzinniger het publiek wordt.
Degene die dit schouwspel weet
te overleven wint de race. Naast
deze authentieke formule zorgt het
publiek voor een echte feestweeksfeer en dat maakt de autocross van
Abcoude tot een hele bijzondere.
Het ronduit gezellige autocrossevenement begint zaterdag 20 augustus om 12:00 uur. Meer informatie
kunt u vinden op

www.autocrossabcoude.nl.

Politienieuws
Diefstal pinpas en
geld
Op zaterdagochtend 13 augustus
vindt bij een pinautomaat aan de
Stationsstraat in Abcoude diefstal van pinpas en geld plaats.

Werkzaamheden
Abcoude, Voetangelweg en
parallelweg langs de A2
Ter hoogte van Abcoude is de parallelweg langs de A2 / Voetangelweg
vanaf week 34 (22 augustus)
afgesloten voor al het verkeer. In
verband met de reconstructie en
asfalteringswerkzaamheden door
A2HoMa is de weg gedurende zes

Rond 10.30 uur was een 63-jarige
man uit Amsterdam Zuidoost aan het
pinnen toen hij werd afgeleid door
een man en een vrouw. De twee
stalen zijn pinpas en haalden geld
van zijn rekening. De verdachten
hebben beiden een getinte huidskleur, zwart haar, zwarte kleding en

zijn ongeveer 25 jaar oud.

weken afgesloten.

Amstel kan altijd gebruik maken van
het viaduct over de Holendrecht. Er
wordt een tijdelijk fietspad aangelegd bestaande uit rijplaten of uit
een puinbaan.

De werkzaamheden aan een ander
gedeelte van de Voetangelweg, de
(herstelde) Voetangelweg(dijk),
zijn vanaf eind week 33 gereed. Dit
gedeelte is dan weer toegankelijk
voor al het verkeer. Ook de onderdoorgang onder de A2 is vanaf week
33 weer open voor al het verkeer.
Het fietsverkeer van of naar Ouder-

Heeft u informatie of heeft u iets
gezien? Neem dan contact op met
de politie district Rijn & Venen,
telefoonnummer 0900-8844.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt
u contact opnemen met de heer F.
Timmer van A2HoMa via T. 0346
25 90 10 of mail naar
ftimmer@a2homa.nl.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Koomen, Astrid Lemmerzaal, Marlous van
Merkenstein, Michael Reuling, Valérie Sambrink Sanderink en Peter Schavemaker.

aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse
(visionquest.nl) en anderen.

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak:
Daniëlle Koomen, Rob Isaacs

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul,
David Hague, Patrick Hesse, Daniëlle

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor

www.degroenevenen.nl

Druk: Dijkman Offset, Diemen

© 2011 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Over onze vakantie heb ik weinig
reden tot klagen. Nou ja, bij terugkomst lagen er drie belasting
aanslagen op de mat. Altijd fijn
je bijdrage te mogen leveren aan
de ellende die ver weg in Europa
en de wereld wordt veroorzaakt.
Maar een zeurpartij is niet op
z'n plaats. Zes dagen zon op
Texel, twee dagen regen en in
Nijmegen vijf prima dagen, geven
daar geen aanleiding toe. Hebben
erg mooie wandelingen op het
eiland gemaakt en hoe is het toch
mogelijk, een tweetal buren van
verderop waren er ook. Evenals
Richard, die ook met vrouw en
kinderen op het eiland was. Ook
dronken we nog een glas met
een stamgast van een Mijdrechts
café en een plaatselijke makelaar
kruiste twee maal onze wegen.
Toen het op de terugweg van
het eiland naar huis stormde en
regende langs de Nederlandse
kust, had ik het met een drietal
mensen te doen. Met de ruggen
gekromd en in de stromende
regen fietste een stel met kind
en een bagagekarretje op het
fietspad langs de provinciale weg
die ons richting Alkmaar bracht.
Het kind, meetrappend op een
tandemfietsje, was nog te klein
om de ouders te verwensen. Ik
kan mij zo voor stellen dat het
kind dat wel wilde. Of zou het zo
zijn dat het spannend is je met
een forse tegenwind drijfnat te
laten regenen. Op een kletsnatte
camping een tentje op te zetten
en met een camping gasstelletje
aan het kokkerellen te slaan.
Buuf van verderop vindt dat in
ieder geval wel. Samen met man,
drie kinderen en een hondebeest
togen ze per fiets op pad voor een
drieweekse reis door Nederland.
Net in de periode dat de weergoden zich zo naar hartelust
boven ons land wilden uitleven,
zagen we ze vertrekken voor een
tocht die naast leuke, ook natte
elementen bevatte. Bij thuiskomst
bleek dat de kinderen er niet onder hadden geleden. In tegendeel.
Vader en moeder zijn trots op hun
bikkels. Terecht. Hoe u uw vakantie dan ook heeft doorgebracht,
het is weer over. De caravans
worden weer schoongepoetst,
tenten gedroogd en vouwwagens
klaargemaakt voor de winterstalling. Mensen die naar verre
oorden gingen komen als een gebakken oliebol terug, heb je regen
gehad is het wat minder. Maar
we zullen het er allemaal mee
moeten doen. Scholen gaan weer
van start, het werk wacht weer
en de gang van zaken van alledag
neemt weer een aanvang. Velen
kijken reikhalzend uit naar de
najaarsvakantie, de kerstvakantie,
de ski vakantie, het voorjaar en
dan weer de zomer. Wat zal die
ons weer brengen. De recessie
en de bijbehorende kredietcrisis
slaat toch wel onbarmhartig toe.
Welkom thuis allen!
Luistervink
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Handje Helpen Regio Utrecht biedt praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte én hun mantelzorgers.
Ook in onze regio zijn zij op zoek naar vrijwilligers.
Wilt u ook helpen, dat kan, neem dan contact op met Yvonne Sieben van Handje Helpen Regio Utrecht via het telefoonnummer:
030-2632958/ 0346-251421. Of kijk op Twitter: twitter.com/handjehelpenUTR of Facebook: www.facebook.com/handjehelpen.

Mijdrecht
Ruud (13 jr) houdt erg van spelletjes doen: DS-en, maar ook
bordspelletje zoals Kolonisten van
Catan, Carcassonne, Blockus enz.
Hou jij daar ook van en ben je er
goed in, dan is dat voor Ruud een
leuke uitdaging. Ruud is autistisch
en heel erg slim. Om de week in
het weekend komt voor hem het
beste uit.
Arjan (13 jaar) is licht spastisch
en leeft met een ontwikkelingsachterstand. Hij kan fietsen op een
aangepaste fiets en moet tijdens
het lopen af en toe zijn evenwicht
zoeken. Maar het lukt hem allemaal wel. Op zondag wil hij graag
allerlei leuke dingen doen: (tafel)
voetballen, zwemmen, (zittend)
bowlen, fietsen enz., maar niet
alleen.
Ties en Erik zijn broertjes van
resp. 10 en 8 jaar. Natuurlijk is het
normaal dat die elkaar wel eens in
de haren vliegen, maar de autistische handicap van Ties maakt het
voor Erik wel erg moeilijk. Wie
komt er eens wat leuke jongensdingen ondernemen met Erik en
helpt hem met het accepteren van
zijn broer. Als je iets van autisme
afweet, zou je Ties ook wat kunnen

helpen bij zijn huiswerk of leren
hoe hij zijn kamer op kan ruimen.
Heb je op dit vlak geen kennis of
ervaring, dan kun je bij Handjehelpen autisme-cursussen volgen.
Wiegerd is 4 jaar en een energiek
mannetje. Hij heeft een open karakter, is impulsief, maar ook een
denker. Hij houdt erg van buiten
spelen, hutten bouwen, met de
hond wandelen, naar de speeltuin;
maar je moet hem in de gaten
houden, want als hij ergens in verdiept is, kan hij zomaar ‘weglopen’.
Wiegerd is autistisch. Wie komt
op vrijdag moeder helpen, zodat
het jongere zusje van 2 jaar ook
genoeg aandacht krijgt.
Zura, de moeder van Alain (2
jaar, verstandelijke beperking),
moet met haar zoontje vaak naar
het ziekenhuis in Woerden. Haar
oudere zoon gaat binnenkort in
Woerden naar school. Vandaar
dat ze erg graag naar Woerden
wil verhuizen. Wie heeft een auto
en een paar uurtjes per week
beschikbaar en wil haar helpen bij
het gaan bekijken van geschikte
woonruimte? Ondertussen kan ze
dan oefenen met het Nederlands
spreken. Zura komt uit Angola,
maar beheerst de Nederlandse
taal steeds beter.

Abcoude

Vinkeveen

Erik van 7 jaar gaat naar een nieuwe school in Amstelveen. Helaas
moeten de ouders het vervoer van en naar huis zelf regelen. Ze
wonen in Abcoude. Wie heeft een auto en neemt het van hun over
op donderdag (om 15.00 uur) en vrijdag om 12.30 uur? Erik is een
onzeker mannetje, maar wel een gezellige kletser. Bij een vrouw
voelt hij zich wat sneller op zijn gemak. De onkosten worden uiteraard vergoed.

Joke is 26 jaar en woont weer
thuis bij haar ouders omdat ze
het in de woonvoorziening helemaal niet naar haar zin had.
Nu zoekt Joke een maatje/
vriendin/leeftijdsgenoot, waar
ze af en toe eens lekker mee
kan kletsen of samen op stap
kan gaan: samen naar de
film of naar het Dolfinarium
bijvoorbeeld? Joke is licht
autistisch en heeft een lichte
verstandelijke beperking.

Een blind meisje van 11 jaar (met lichte verstandelijke beperking)
zoekt iemand voor de woensdagmiddag en/of donderdagmiddag om
samen leuke dingen te gaan doen.
Bij de familie Kraan zijn er twee jonge kinderen met autisme. Kom
jij (en het mag ook met z’n tweeën) op maandag of woensdagmiddag, of iedere andere dag van 16.00 uur tot 20.00 uur, moeder wat
hulp uit handen nemen?

Amstelhoek

Wilnis

Baambrugge

Voor Casper (7 jr, autistisch)
zoeken we iemand die stevig in
de schoenen staat. Casper wil
graag zijn wil doorvoeren. Om
14.00 uur kun je eerst spelen
met zijn zusje van 5 jaar en om
15.00 uur komt Casper thuis.
Als jij beide kinderen onder je
hoede neemt, kan moeder even
iets voor zichzelf gaan doen.

Eddy is vier jaar en zijn broertje Harold is twee. Samen zijn
het boefjes, waar moeder haar
handen vol aan heeft. Kom je
haar op woensdag een handje
helpen? Eddy is autistisch en bij
Harold weten we het nog niet,
maar dat er wat extra handen
en ogen gebruikt kunnen worden is wel duidelijk.

Sylvia (11 jaar, autistisch)
wil graag op zaterdagochtend
puzzelen, kleuren, naar de
speeltuin, fietsen enz. Kom
jij haar helpen, dan helpen
wij jou met kennis rondom
autisme.

DE GROENE VENEN 		
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Kort nieuws

Jeugdavond De Groene Venen met
onderwaterfotograaf Paul Raps
Tijdens Boomfeestdag in maart jl.
heeft natuurvereniging De Groene
Venen aan alle kinderen van groep
7 een geraniumstek uitgereikt met
de uitnodiging deze zó goed te
verzorgen dat het aan het eind van
de zomer een mooie grote geranium
zou zijn. De planten worden door
een deskundige bloemist beoordeeld
en vervolgens tentoongesteld in het
Dorpshuis De Boei in Vinkeveen.
Tijdens onze jeugdavond zullen de
prijzen voor de mooiste geranium
worden uitgereikt. Alle kinderen
die in de zaal aanwezig zijn, maken
bovendien kans op een prijs bij de
afsluitende verloting.
Voor deze jeugdavond hebben wij
een bijzondere spreker uitgenodigd.
Natuurfotograaf Paul Raps zal ons
een bijzonder inkijkje geven in zijn
grootste passie: onderwaterfotografie. Paul Raps heeft zijn sporen
ruimschoots verdiend en is in 2009
uitgeroepen tot Nederlands Kampioen Onderwaterfotografie. Dit
jaar dingt Paul mee naar de titel
Wereldkampioen. Het bijwonen van

De Ronde Venen

Horizon op Midpoint
FM

zijn lezing is dan ook een buitenkans
die je gewoonweg niet mag missen.
Bij natuurfotografie begint alles met
de voorbereiding. Je moet kennis
hebben van je onderwerp. Wanneer is de paaitijd van de Zwarte
Grondel, welke vissen komen voor in
de Grevelingen? Eind mei, begin juni
krijgen mannetjes mooie, donkere
kleuren en verdedigen zij hun territorium. En op die momenten kun
die vissen prachtig in beeld krijgen.
Dus dan trekt Paul Raps met al zijn
apparatuur op uit. Tijdens zijn lezing
zal hij veel van zijn apparatuur tonen
en uitleggen.

Zondag 21 augustus zendt het radioprogramma Horizon een discussie
uit met ds. Tacken, predikant aan de
PKN-kerk te Mijdrecht. De uitzending gaat over de verheerlijking op
de berg, Matteüs 17 : 1 – 13. Wat
wil dit verhaal ons zeggen? Welke
betekenis heeft deze gebeurtenis
voor Jezus en voor ons? Horizon
wordt uitgezonden van 9.00 – 10.00
en van 17.00 – 18.00 uur via radio
Midpoint, kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingstehuizen
kan een andere kabelfrequentie
gelden).

Ook toont hij ons zijn meest prachtige onderwaterfoto’s, bijzonder
mooie close-ups van vissen en ander
waterdieren. Met zijn oog voor
kleur en detail aangevuld met al
zijn verhalen over zijn ervaringen,
wordt dit een avond om nooit te
vergeten. De jeugdavond vindt plaats
op donderdag 8 september a.s. vanaf
18.30 uur in Dorpshuis De Boei te
Vinkeveen.

Vinkeveen

Helden van de Smaak

Surveillancewagens van VMB
hebben AED aan boord
VMB Security & Services heeft
alle 12 surveillancewagens die
de onderneming op de weg heeft,
uitgerust met een Automatische
Externe Defibrillator. Dit draagbare
toestel wordt gebruikt om iemand
met een gestoord hartritme door
ventrikelfibrilleren een stroomstoot
toe te dienen waardoor het hart
weer normaal moet gaan kloppen. De praktijk heeft inmiddels
uitgewezen dat het gebruik van dit
apparaat mensenlevens kan redden.

VIOS volgende week in Hofland-Noord
VIOS gaat opnieuw de wijk in. Eind
juni werden de wijken Twistvlied en
Wickelhof met een bezoek vereerd.
Nu is de beurt aan Hofland-Noord.
Het is het eerste optreden van het
nieuwe seizoen van de Show- &
Marchingband met minirettes en
jeugdleden.
Op 25 augustus marcheert de
Show- & Marchingband door de
straten van Hofland-Noord met een
grote finale op het grasveld aan
de Toermalijn. VIOS vertrekt om
19:15 uur vanaf het parkeerterrein
naast het Veenlandencollege aan
de Diamant. Na een tocht door de
wijk worden er vanaf 20:00 uur
op het grasveld aan de Toermalijn

diverse optredens verzorgt door de
leerlingen. Ook zal hier de Show- &
Marchingband de U2 taptoeshow
opvoeren. Omstreeks 20:45 uur
marcheert VIOS weer af richting
het Veenlandecollege. En vast voor
in de agenda... op 22 september is
er een vergelijkbare rondgang door
de wijk Molenland.

Ook in het verzorgingsgebied van
de Stichting Beveiliging Bedrijven
Uithoorn (SBBU) rijden de surveillancewagens van VMB rond met
een AED aan boord. De Stichting
ondersteunt het initiatief van VMB

Security & Services van harte. Het
is voor alle betrokken bedrijven
een geruststellende gedachte dat
er een aantal mobiele AED’s op
het bedrijventerrein aanwezig is,
ook en vooral tijdens de nachtelijke
surveillancerondes.
VMB Security & Services laat
geen mogelijkheid onbenut om
daadwerkelijk inhoud te geven
aan de betekenis van de woorden
veiligheid en beveiliging. Daar is dit
initiatief een mooi voorbeeld van.
‘Veiligheid maak je samen,” aldus
directeur Robert Hasperhoven. “Als
wij daar door middel van een AED
een bijdrage aan kunnen leveren,
doen we dat graag.”

Op 11 augustus zijn Leon en Annie
van der Arend uit Vinkeveen verkozen tot Helden van de Smaak van
de provincie Utrecht. De jury roemt
hun inspanningen op het gebied van
productontwikkeling en hun inzet
voor streekproducten in het Groene
Hart en de boerenkaas in het algemeen. De familie van der Arend is
onder meer bekend van de Vinkethaler, een boerengatenkaas met
een licht zoete smaak. Daarnaast
maken zij een breed assortiment
rauwmelkse boerenkazen, waarbij
steeds geëxperimenteerd wordt met
nieuwe smaken en smaakcombinaties. De gehele bedrijfsvoering staat
in het teken van de kaasmakerij en
de smaak van de kaas; hetgrasland
beheer en het fokbeleid worden hier
op afgestemd. Nu op naar de landelijke wedstrijd held van de smaak
van nederland

www.heldenvandesmaak.nl.

Vinkeveen

Rommelmarkt
Zaterdag 20 augustus is weer een
jaarlijkse rommelmarkt bij de
Hervormde kerk in Vinkeveen. U
bent van 9.00 uur tot 14.30 uur
van harte welkom op de Herenweg
205.U kunt terecht voor servies,
meubels, boeken en platen, planten
en dergelijke en daarnaast ook voor
koffie/thee met wat lekkers of een
portie poffertjes. Kom gewoon even
langs! De opbrengst is bestemd voor
de kerk. U bent van harte welkom!

Voor informatie over de vereniging
kunt u kijken op www.vios-mijdrecht.
nl en
www.dweilorkest-dorst.nl. Een
mailtje naar pr@vios-mijdrecht.nl
met je contactgegevens kan ook. De
vereniging neemt dan contact met
je op.

Biljartclub De Merel
Biljartclub De Merel uit Vinkeveen zal ook dit jaar als hoofdsponsor Heerenlux
uit Aalsmeer op haar kleding dragen. De club is zeer blij met deze sponsor.
Verfindustrie Heeren en Meijer bv. uit Aalsmeer heeft haar eigen productlijn
Heerenlux in een nieuw jasje gestoken. Heerenlux is een verf op alkydbasis
en is verkrijgbaar in hoogglans en zijdeglans voor zowel binnen als buiten.
Meer informatie kunt u krijgen bij Verfindustrie Heeren &Meijer bv. Aalsmeer
tel. 0297- 380911. De co-sponsors voor 2011 van biljartclub de Merel zijn;
Metaal Mijdrecht, Jachtwerf van Vliet te Vinkeveen, Elektrotechniek G.J. van
der Vliet te Mijdrecht en Restaurant De Veensteker te Vinkeveen. Ook kunnen
we nog enkele leden plaatsen voor de clubavond op dinsdag. De clubavonden
beginnen vanaf dinsdag 30 augustus om 20.00 uur in Café Biljart De Merel
Arkenpark MUR 43 3645 EH Vinkeveen tel. 0297-263562.
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Wilnis Festival
Woensdag 17 augustus was er tijdens het Wilnis
Festival wederom een C1000 kindermiddag. In en
rondom de feesttent waren diverse activiteiten voor
de kinderen. Bij de brandweerkazerne konden kinderen zelf brandjes blussen. In de tent was er onder
andere een workshop van Showballet Nicole, Clown
ChoCho, schminken en konden kinderen kleuren. Alle
foto's van het Wilnis Festival kunt u terug vinden op

www.0297-online.nl.
			

foto's peter bakker

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

DE WEEK IN BEELD
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Afgelopen dinsdag werd de aftrap gegeven van het Wilnis Festival. Klanten van de
C1000 in Wilnis konden een kaartje kopen voor de barbecue.
Ruim 150 mensen kwamen de kwaliteiten van de C1000 slager proeven. De Fort Night
Swingband verzorgde de
achtergrond muziek.
foto's peter bakker

Op donderdag 11 augustus heeft Laci afscheid genomen als chauffeur op de buurtbus lijn 526.
Laci is gedurende 5 jaar bestuurder geweest op de bus en heeft altijd zijn diensten correct
en nauwgezet uitgevoerd. Laci is bij de buurtbus begonnen als arbeidstherapie en heeft
dat ondanks zijn Handicap 5 1/2 jaar volgehouden. Op 11 augustus heeft hij noodgedwongen
wegens het verslechteren van zijn gezondheid afscheid genomen. Wij hopen dat hij in staat
zal zijn zijn gezondheid verder op peil te houden en wensen hem nog vele goede jaren toe.
Indien uw gezondheid het toelaat en u zou de diensten op de buurtbus van Laci over willen
nemen verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van de buurtbus. Tel: 0297
284541 of 0297 283727.

Afgelopen zondag onthulden Karel ten Bohmer en vriendin Isabel de
nieuwe naam van het bekende restaurant De Wakende Haan. Vrienden
en bekenden waren enthousiast over de nieuwe inrichting van het
restaurant maar zeker ook over de hapjes en drankjes die door de
nieuwe Chef Kok Raymond van Summeren ter tafel werden gebracht.
Het restaurant is van dinsdag tot zaterdag geopend vanaf 11.30 uur voor
lunch en vanaf 16.00
uur voor heerlijke
gerechten die
betaalbaar op tafel
worden gezet. U kunt
kiezen voor een drie
gangen menu dat rond
dertig euro is geprijsd,
een echt vegetarisch
menu of à la carte
een keuze maken.
Een bezoekje aan het
vernieuwde restaurant
is een aanbeveling
waard. U vindt De
Lachende Draeck in
Abcoude gelegen aan
het Kerkplein nummer 7. Reserveren is
sowieso handig, dat
kan onder nummer
0294-281271
foto paul bosman

Woensdagavond rond 17.55 uur brandde een auto volledig uit op de A2
bij Vinkeveen. Een automobilist reed over de A2 toen hij ter hoogte van
Vinkeveen rook onder de motorkap zag komen. De man zette de auto
aan de kant en belde direct 112. Ook pakte hij de waardevolle spullen uit
zijn auto. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen
dat de auto volledig uitbrandde. Op de A2 richting Amsterdam ontstond
een file doordat er twee rijstroken afgesloten werden.
foto peter bakker

Afgelopen zondag konden wijnliefhebbers hun
hart weer ophalen bij de Midsummertasting
van Prinselijk Proeven. Op het terras van
restaurant Rendez Vous stonden meer dan
60 wijnen open die onder het genot van de
langverwachte zonnestralen geproefd konden
worden. Na afloop van de proeverij werden er
3 dinerbonnen ter waarde van € 50,- verloot.
Mevrouw Ottevanger uit Mijdrecht was een van
de gelukkige winnaars. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze wijnproeverijen?
Kom langs in de winkel aan de Dorpsstraat 44 of mail uw emailadres naar
info@prinselijkproeven.nl.

Familieberichten
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Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
tot God je riep. Hij nam je bij de hand,
Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden,
je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land;
en naast de droefheid die we moeten dragen,
is er het weten: God heeft je bevrijd;
Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen,
maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

Er zijn geen tranen genoeg voor ons verdriet na wij afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, onze zorgzame vader

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Cornelis Jacobus Godard Outshoorn
- Cees -

Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

in de leeftijd van 70 jaar.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Nicoline Outshoorn - Versloot
Corrina en Jan

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het abrupte en op
veel te jonge leeftijd overlijden van onze collega

Yvonne

Ronald van den Beitel
Wij verliezen in Ronald een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega
die zijn werk met plezier en toewijding uitvoerde.
Geen uitdaging was hem te gek!

17 augustus 2011
Burg. van Trichtlaan 142
3648 VK Wilnis

Ronald zal in onze herinnering voortleven als een bijzondere
persoonlijkheid.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag 20 augustus van 16.00 tot
17.00 uur in Uitvaartcentrum Finnema, Ringdijk 4 te Wilnis.

Wij wensen Caroline, Sam, Anne en familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 22 augustus om 10.00 uur in
de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20 te Wilnis, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats de Ronde Venen aan de Ringdijk te Wilnis.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats.

Ronald van den Beitel
Zonder jou….
Geen ophaalmaatje meer Jeroen
Geen Batman pak meer Peter
Geen soeppie meer Petra
Geen tijd meer voor een ritje Zweden Ferdi
Bon route!!

Feestweek Abcoude
Vanaf afgelopen maandag 15 augustus 2011 is de website www.abcouderfeestweek.nl weer online. In 2006
is deze website in het leven geroepen
door een aantal dorpsbewoners van
Abcoude met medewerking van van
Rosa FM de lokale omroep voor de
gemeente De Ronde Venen en de
Stichting Feestelijkheden Abcoude.
Het succes was in de afgelopen jaren
zeer groot. Op dagen voor, tijdens en
na de feestweek waren de bezoekers
aantallen zeer hoog, mede omdat
er tijdens en direct na afloop van de
evenementen er al uitslagen, foto`s

en filmbeelden op te zien waren van
de evenementen. In de week voor
de Abcouder feestweek kunt u zien
en lezen wat de Stichting Feestelijkheden Abcoude allemaal doet in
voorbereiding op de feestweek 2011.
Voor en tijdens de Abcouder feestweek, kunt u via de website van Rosa
FM doorlinken naar de website van

www.abcouderfeestweek.nl
Maar je kunt de activiteiten volgen
via Hyves, Facebook en Twitter van
Abcouderfeestweek.nl om niets te
missen.

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

Begeleiders gezocht voor nieuwe wandelgroep
in Abcoude
Wandelen is voor vrijwel iedereen
een ideale beweegactiviteit. Of u
nu jong, oud, dik of dun, getraind of
ongetraind bent. Maar ook tijdens
het herstel van blessures of wanneer u een beperking heeft, kan het
goed zijn om te lopen. Wandelen in
groepsverband is een leuke ‘samen uit, samen thuis’ sport. Vanaf
september gaat een groep 55+ een
wandeling van ongeveer één uur
maken op elke donderdagochtend
van 10 tot 11uur. De wandeling
is rolstoelvriendelijk en vertrekt
vanuit de Angstelborgh dorpszicht
22 Abcoude. Zowel mensen die goed
kunnen lopen als mensen die minder
mobiel zijn, kunnen deelnemen aan
dit ommetje.

Stichting Tympaan is op zoek naar
twee enthousiaste begeleiders voor
deze wandelgroep. De begeleiders
verkennen de route en zullen op de
dag zelf de wandeling leiden. Samen
zorgen ze voor de veiligheid en een
goede sfeer binnen de groep. De
begeleiders gaan vooraf deelnemen
aan een cursusdag Wandelsportbegeleider op zaterdag 3 september
in Breukelen (van ca. 10.00-17.00
uur). De kosten van deelname en
lunch worden volledig vergoed. Wilt
u informatie over deze cursusdag
of heeft u nog vragen? Op donderdag 25 augustus van 10.00-12.00
informatie gegeven in wijkhuiskamer
Breukelen Noord, Vrijheidslaan 4 te
Breukelen.

Het accent in de opleiding ligt
met name op het ontwikkelen van
vaardigheden die nodig zijn om een
goede communicatie met de wandelgroep te onderhouden. Daarnaast
wordt ondersteunende kennis op gebied van sportdeelname, gezondheid
en de organisatie van wandelsportactiviteiten aangereikt. De cursusdag
bevat ook praktijkoefeningen. Na
gemotiveerde deelname aan de
opleiding met een als voldoende beoordeelde bekwaamheid ontvangen
de cursisten het KNBLO-NL diploma
Wandelsportbegeleider 1.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met stichting Tympaan,
telefoon 0294 284824 (ma, wo en
do) of mboot@stichtingtympaan.
nl of Annemarie Keja (ma, di do en
vrijdag) akeja@stichtingtympaan.nl.
Zie ook de website

www.stichtingtympaan.nl
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Dr. Beeker

Voeding en ADHD
Toen ik op school zat had je wel vervelende kinderen, maar die hadden
geen Adhd. In die tijd heette dat Mbd (minimal brain damage), omdat
men dacht ‘die is zo actief , daar moet wel wat mis zijn gegaan bij de
geboorte’. De veronderstelling was, dat het kind tijdens de geboorte
waarschijnlijk even te veel klem had gezeten of te weinig lucht had
gekregen, waardoor er een kleine hersenbeschadiging was opgetreden. Deze beschadiging werd overigens nooit gevonden, vandaar de
term minimal. Wij als kinderen wisten dat niet, bij ons waren dit
soort kinderen gewoon etterbakkies of ellendelingen anderszins.
Toen men later
de term Adhd
bedacht, werd
al snel ook
bedacht dat
het niet de
druk in het
geboortekanaal was die
dit veroorzaakte en dus geen
minieme hersenafwijking, maar
dat de kinderen
verkeerd reageerden op zoetstoffen
en kleurstoffen die
zeker in de jaren
tachtig en negentig in overvloed
in onze voeding
aanwezig waren.
Hoe anders kon de
toename van het
aantal kinderen
met Adhd ondanks de betere
geboortetechnieken worden verklaard? Helaas bleek uit
onderzoek uiteindelijk geen relatie met geur-,
kleur- en smaakstoffen.
In de jaren van de eenentwintigste eeuw, de
jaren van de technische ontwikkelingen en de
jaren van de maakbaarheid van gezondheid
kwam daar een nieuwe theorie voor terug;
het was eigenlijk de verkeerde verwerking
van hersenhormonen, die als een soort van
weeffoutje ten grondslag lag aan de ontwikkeling van Adhd, we gingen en masse over op
Ritalin.
En nu blijkt er toch een relatie te zijn tussen
Adhd en voeding!
Recent is Nederlands onderzoek gepubliceerd
in The Lancet (een gezaghebbend medisch
tijdschrift) naar de relatie tussen Adhd en
voeding.
Aan de studie deden honderd kinderen tussen de vier en acht jaar en met de diagnose
Adhd mee. De groep werd in tweeën gedeeld.
Op basis van het lot kreeg een kind ófwel
gezonde voeding (dat is voeding zoals volgens

de huidige richtlijnen wordt geadviseerd
aan iedere Nederlander), of het kreeg een
Few Foods Dieet. Het Few Foods Dieet is
een Amerikaanse ontwikkeling, bedacht om
voedingsallergie uit te sluiten. Het bestaat uit
voedingsmiddelen met een lage allergische
potentie (je reageert er niet snel allergisch
op), zoals rijst, wit vlees, water en wat groente. Niet echt verstandig volgens de schijf van
vijf, maar dus wel hypoallergeen.
Vervolgens wordt dan stap voor stap een
voedingsmiddel geïntroduceerd en als het
kind daar dan allergisch op reageert, wordt
dat weer gestopt en ook niet meer gegeven.
Het hele proces staat onder controle van een
deskundige diëtiste en is natuurlijk nogal
tijdrovend en intensief.
Een groep van gedragsdeskundigen gaven
de kinderen op verschillende tijdstippen een
score die in hoogte varieerde afhankelijk van
de mate van Adhd gedrag. De deskundigen
wisten niet of kinderen het speciale dieet
kregen of gewoon gezonde voeding.
De hoogte van de score liep van 0 tot 54
waarbij een score van 18 normaal is en vanaf
36 van Adhd gesproken wordt terwijl 54
extreme onrust betekent.
Resultaten;
Na vijf weken was de score van de dieetgroep gedaald van gemiddeld 46 naar 23,
gehalveerd dus en binnen de normale norm.
Helaas werkte het dieet bij 30% van de
kinderen helemaal niet.
Samengevat zou je kunnen stellen dat ouders
er verstandig aan doen om hun kind, alvorens
met medicijnen te starten, eerst te onderwerpen aan deze dieetvorm. De kans dat je
kind een aanmerkelijke gedragsverbetering
ondergaat is rond de 60% en dus zeker de
moeite waard!
Een van de onderzoekers is inmiddels een eigen centrum begonnen (Eindhovens Adhd research centrum) waarin het eliminatie dieet
en de begeleiding daarbij wordt aangeboden
(tegen vergoeding van 870 euro, dat wel).

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

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

Kees Bakker 50 jaar

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Kort nieuws
Leesgroep
De Angstelborgh
Na een plezierig eerste jaar
`Leesgroep De Angstelborgh’,
begint de leesgroep in september
weer. Er wordt weer gezamenlijk
van gedachten gewisseld over een
bepaald boek dat alle aanwezigen
hebben gelezen. Daartoe worden
relatief kleine (zelden meer dan
300 bladzijden) juweeltjes van
literatuur geselecteerd. Ongeveer
elke zes weken wordt een boek
gelezen en besproken. Na de
inleidende ochtend lezen we twee
boeken in het najaar en twee in
het voorjaar. De groep komt op
de afgesproken dag bij elkaar, en
de discussie vindt plaats onder
leiding van Julie Duijker.
Tijdens de eerste bijeenkomst is
het de bedoeling om in te gaan
op het begrip boeken lezen. Met
hulp van een simpele, visuele
‘schrijversbloem’ wordt aangetoond hoe we veel meer uit een
boek kunnen halen dan alleen
maar het verhaal.
Nieuwe lezers voor de groep
kunnen bij de bestaande groep
aansluiten. Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep
gevormd. De leesgroep is toegankelijk voor alle volwassen.
De vijf bijeenkomsten kosten
inclusief koffie/thee € 35,U kunt direct bij uw aanmelding
betalen bij het loket van YourHome, Kerkgaarde 5 te Abcoude.
YourHome is open van maandag
t/m vrijdag van 8.30 uur tot
12.30 uur (tel: 0294-280990)
De bijeenkomsten worden gehouden op; 12 september, 31 oktober,
12 december 2011 en 30 januari
en 12 maart 2012. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur, van 10.30 tot 12.00 uur.

Jongdierenkeuring
Morgen, zaterdag 20 augustus,
houdt de konijnen en pluimveevereniging 'Onze Langoren' haar
tweede jongdierenkeuring van
konijnen geboren in de eerste
zes maanden van 2011. Dze
keuring wordt gehouden net
als de eerste jongdierenkeuring
bij de Hr. D.A.M. Hoogeveen,
Nieuwveens Jaagpad 45a, in
Nieuwveen. Er zullen verschillende soorten konijnen worden
gekeurd door de keurmeesters de
Hr. G.E.A. Grooten en de Hr. H.A.
Hoeve. Onder andere de volgende
soorten konijnen zullen aanwezig
zijn.: thrianta, Kleur dwergen,
NieuwZeelander, Rex, Papillon,
Marter en Duitse Hangoren. En
nog verschillende andere soorten
konijnen. Totaal zullen er meer
100 konijnen gekeurd worden.
De keuring begint om 9.00 uur
en om ongeveer 12.30 uur zijn
de prijswinnaars bekend. Voor
iedereen die van kleindieren
houdt zal het weer een leuke en
interessante ochtend worden.
Belangstellende zijn van harte
welkom en de toegang is gratis.
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Kinderkoor Abcoude 2011
Kinderkoor Abcoude gaat het zesde
seizoen in en vanaf september is er
weer een nieuw project voor alle
kinderen vanaf groep 4. In samenwerking met de Blokfluitstudio van
Anne Kewitsch staat voor eind november de mini-opera Huschwusch
op het programma. Naast het koor
spelen blokfluiten mee, kunnen
gitaristen meespelen, is een verteller nodig om voor de ‘rode draad’ te
zorgen, zijn er een paar ‘hoofdrollen’ te vergeven, kortom het podium
zal vol staan met podiumkunstenaars. We doen natuurlijk mee aan
het Spektakel Stelling nemen bij
het Fort op zaterdag 24 september.
Elke dinsdagmiddag is er koorrepetitie in de kleine zaal van het
Piet Mondriaangebouw in Abcoude
vanaf 15.45-16.45 uur. Op de
website van het kinderkoor staat

alle informatie over het kinderkoor
en de projecten die komen. Vind je
zingen leuk, kom dat dan ’s laten
horen.
Bij het kinderkoor leer je je stem
beter kennen, kun je je stem ontwikkelen, heb je plezier in samen
muziek maken en maken we met
elkaar een voorstelling.
Vanaf dinsdag 6 september ben
je welkom! Aanmelden graag
via jcdubbeld@planet.nl of 0640720730.

Stichting Molen Delphine presenteert Het Mondriaan kwartet en Guus
Janssen bij de Molen Delphine in Abcoude. Ervaar wat Mondriaan inspireerde als hij op de fiets vanuit Amsterdam, deze plek bezocht en
schilderde!

http://kinderkoorabcoude.blogspot.
com
Op zondag 28 augustus is ook informatie over Kinderkoor Abcoude
te vinden op de cultuurmarkt in
het voormalige gemeentehuis in
Abcoude tussen 13-16 uur. Komt
allen!

Open dag Stichting Paraplu
De Stichting 'Paraplu' organiseert a.s. zaterdag 20 augustus van 10.00
tot 12.30 uur haar jaarlijkse open dag, om belangstellende inwoners
de De Ronde Venen te informeren over het nieuwe activiteitenseizoen
dat 12 september begint. Voor de Stichting 'Paraplu' is het het 31e
jaar en heeft zich volledig vernieuwd met een nieuw programma voor
het seizoen 2011-2012, een geheel vernieuwde en gemoderniseerde
website en een nieuwe mogelijkheid om in te schrijven, namelijk Online-inschrijven.
Open Dag
Zoals gebruikelijk wil de Stichting
'Paraplu' zich presenteren en alle
belangstellenden informeren tijdens
haar jaarlijkse Open Dag die dit jaar
zal plaats vinden op zaterdag 20
augustus van 10.00 tot 12.30 uur.
Op die dag zijn alle docenten van de
nieuw te organiseren cursussen en
activiteiten aanwezig om iedereen
nader te informeren en op alle
vragen antwoord te geven.
Natuurlijk is het op die dag ook
mogelijk om zich meteen voor een
cursus of activiteit in te schrijven.

Red, Yellow en Boogie Woogie

Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen
2011-2012 dat in september 2011
begint heeft de Stichting weer een
keur aan cursussen, workshops, ontspanningsactiviteiten en dagtochten
voorbereid. Naast het vele nieuwe
zijn uiteraard ook veel bestaande
populaire activiteiten behouden. Ook
staan er weer een aantal interessante en culturele dagtochten op
het programma: De Weistaar, Anton
Pieck Museum, Schoenenmuseum
met rondvaart. Alle informatie over
deze cursussen, workshops, activitei-

Op 4 september vindt bij de Molen
Delphine aan het Gein Zuid nummer 14 in Abcoude het openluchtconcert ‘Red, Yellow en Boogie
Woogie’ plaats. Een muzikale hommage aan deze unieke kunstenaar.
Er zijn tijdens het concert filmprojecties te zien van de wereldberoemde werken van Piet Mondriaan. De aanvang is 20.30 uur.
Neem zelf een zitkleedje, kussentje
of stoeltje mee en eventueel warme
kleding en geniet van muziek,
van beeld en de prachtige locatie.
Parkeergelegenheid is aanwezig,

maar zo mogelijk net als Piet, op
de fiets. Bij slecht weer wordt het
concert verplaatst naar Anna Haen,
verderop aan het Gein Zuid 23A.
Anna Haen verzorgt bij voldoende
belangstelling een buffet voor aanvang van het concert vanaf 18.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.molendelphine.nl. Reserveren
voor het concert kan via info@molendelphine.nl. Voor de combinatie
diner en concert kunt u bellen met
Anna Haen: 0294-288108 of
info@annahaen.nl.

ten en dagtochten is te vinden in het
programmaboekje, dat op diverse
manieren geraadpleegd kan worden.

De site heeft 8 hoofdrubrieken met
informatie over de Stichting, over
het jaarprogramma, inschrijfmogelijkheden inclusief inschrijfformulier
en online inschrijven, een contactformulier en een overzicht van de
jaarlijkse sponsors.
De nieuwe website is te bereiken
via: www.stichtingparaplu.nl, waar u
zich nu ook kunt inschrijven voor
een cursus of activiteit.

Nieuwe website
Na tien jaar gebruik gemaakt te
hebben van een bescheiden, eenvoudige maar kleurrijke website, is de
Stichting 'Paraplu' overgegaan op
een geheel nieuwe, moderne, praktische en zelfs interactieve website.

27 augustus vanaf 16.00 uur gratis 70's &80's The Party Open Air

Afscheid van de zomer 2011
door paul bosman

Horecaondernemers van Partycentrum de Meijert, Café het Rechthuis en
Restaurant Rendez-Vous hebben wat aardigs voor u in petto. Is uw vakantie verregend, was het prachtig weer of een beetje half om half. U heeft
allemaal een reden een middag of avondje lekker los te gaan. Het is feest
op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Helemaal gratis en voor niets kunt u
genieten van muziek die tot dansen noodt. Muziek uit de zeventig en tachtiger jaren.

De aftrap van de dag wordt door de
de kids gegeven. Vanaf 16.00 uur
is het tot 20.00 uur toppie voor de
kinderen. Er wordt disco muziek
gedraaid en Showballet Nicole laat
zien hoe je lekker kunt dansen. Doe
vanzelf mee en maak plezier, dat is
het motto. Vanaf 21.00 uur is het tijd
voor de oudere jeugd, voor de vaders

en moeders en misschien willen de
wat ouderen ook wel lekker meegenieten van de swingende klanken
van de all round band Grandmother
B. die voor een groot feest van de
herkenning gaat zorgen. Stil staan is
gewoonweg onmogelijk. Zonder dat
je het weet wordt je meegezogen is
een dampende en vooral swingende
avond op de tegels van het Raadhuisplein. Het zal een feest worden waar
nog lang over wordt nagepraat.
Tussendoor zal de bekende DJ John
den Hollander, bekend van het Event
Station en de organisatie van grote
feesten o.a. in het Gelderse Gelredrome, het feest gaande houden. Iedereen die hem kent kan dit beamen
en iedereen die hem voor het eerst in
actie hoort en ziet zal dol enthousiast
raken. Een belangrijke factor is het
weer. Wat de afgelopen weken over
ons land is geplenst kan niet meer
vallen. Dat is mooi meegenomen.
Mocht het onverhoopt toch regenen,
neem dan een pluutje mee of doe een
poncho aan. Wordt het mooi weer,
geniet dan met volle teugen. In beide
gevallen hebt u voldoende stof om bij
te praten met vrienden en bekenden.
Antoine, Gerrit en Frans bieden u dit
feest samen met hun medewerkers
aan. U bent van harte welkom op
zaterdag 27 augustus.
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Vouw je
eigen hoedje
en kom naar
Film aan de
Plas!
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Deze zaterdag eerste filmfestiv
DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN

Dive-Inn Bioscoop
De film ‘Big Fish’ wordt vertoond op een enorm
scherm in de buitenlucht op recreatie-eiland
1. Bezoekers die met de auto of fiets komen
krijgen bij de entree een stoel of kleedje om op
het eiland de film te bekijken. Bezoekers die met
de boot komen krijgen een plekje aangewezen
tussen eiland 1 en de wal om vanuit hun bootje
de film te kunnen bekijken. “Een soort drive-inn
bioscoop dus, maar dan met bootjes! En zoals dat
ook in een echte drive-inn gaat, kunnen de bezoekers per boot, een zelf meegenomen radio afstemmen op de FM-frequentie waarop het geluid
van de film te horen is.” Legt Marcel Zaal uit, die
als vrijwilliger zich als ‘water-expert’ verantwoordelijk is voor het vaar-gedeelte van het festival.
“We maken gebruik van een vaste steiger van
eiland 1, waar we met pontons, dekschuiten en
loopplanken extra aanmeergelegenheid creëren.
Een ‘havenmeester’ vaart rond om alle boten naar
een goede plek te wijzen, zodat iedereen wat kan
zien en in de buurt is van de steigers om bij de
bar en het eiland te komen.”

Parade - Grachtenconcerten Pluk de Nacht
Marjo den Hartog, vrijwilliger bij stichting WoeligWater, omschrijft het soort evenement niet direct
als filmfestival alleen; “Het festival heeft door de
toegankelijkheid per boot en vanaf de wal iets weg
van de grachtenconcerten in Amsterdam, maar dan
met een film in plaats van klassieke muziek als
aanleiding voor het evenement. Doordat er net als
bij het filmfestival Pluk de Nacht in Amsterdam ook
in de buitenlucht een film op groot scherm vertoond
wordt, lijkt het daar ook wel ook, maar Film aan
de Plas is meer dan alleen een film kijken. Misschien heeft het wat dat betreft wel veel weg van
het meerdaagse evenement de Parade; Er gebeurd
van alles op het terrein met muziek en theater en er
heerst een geweldige sfeer met diverse eettentjes.
Kortom Film aan de Plas is eigenlijk het beste van
de Parade, Pluk de Nacht en de Grachtenconcerten samengevoegd en dat op de mooiste plek van
Gemeente de Ronde Venen!“

Dit weekend is het zover; Het eerste filmfestiv
op zandeiland 1. Het door stichting WoeligWate
dan alleen het kijken van een film. Het is een fe
ronde venen, muziek, theater, schitterend deco
fantastische sfeer in een schitterende omgevin

17.00 uur terrein open
“Bezoekers kunnen dus voor de film komen dineren en
genieten van muziek en theater op het eiland”, zegt
Mariska Griffioen, onder andere verantwoordelijk voor de
horeca op het festival. “Voor Film aan de Plas hebben we
Restaurant de Eetkamer van Vinkeveen, Grand Café Plux
in Uithoorn, Partycentrum Roekz Vinkeveen en Beachclub
Lust Vinkeveen uitgenodigd om verschillende dinerspecialiteiten voor een zeer redelijke prijs te bereiden. Denk
daarbij aan gegrilde spiezen, wraps, pastasalade of een
soepje. En als toetje kunnen de bezoekers bij de IJsbeer
uit Vinkeveen een ijsje of wafel halen. Ondertussen zullen
diverse muzikanten en acteurs ervoor zorgen dat e bezoekers zich niet snel zullen vervelen; Er is genoeg te beleven!
En tijdens de film is er natuurlijk ook genoeg te snoepen en
blijven de bars open. Ook na de film is er nog ruimte om na
te kletsen en te borrelen, dus de mensen mogen nog even
blijven hangen…”

val op de Vinkeveense Plassen
DE GROENE VENEN 		

De ideale locatie
Op de plattegrond is te zien waar op eiland 1 het festivalterrein zich bevindt. Met Yordi de Bruin, bedenker
en vrijwilliger bij Film aan de Plas, kijken we naar de
tekening. “De bezoekers proeven al tijdens de wandeling over de twee bruggen een stukje sfeer van het festival. Op de laatste brug heb je een mooi overzicht op
het terrein. Naast het stenen toiletgebouw kom je echt
het terrein op. Bij de entree krijgt men een stoel mee
en kan er eventueel een dekentje gekocht worden.
Bij binnenkomst staat er een kleine circustent met
daarin de bar. Naast die tent staat, langs de waterkant
het enorme videoscherm, een terras ‘er onder’ en de
eettentjes er naast. Het festival eindigt bij de hoge
bomen, dus het is een vrij compact terrein, maar het
veld is groot genoeg om ruim genoeg te zitten. Ook het
deel voor de boten is supergroot; We gaan allemaal
pontons en dekschuiten neerleggen die in verbinding
staan met het eiland, zodat boten voldoende aanlegmogelijkheden hebben en vanaf hun boot ook op het
eiland kunnen stappen.”

Goed weer!
De kaartverkoop is bij diverse voorverkoopadressen al begonnen en ook online te koop.
Tijdens dit interview zijn de weersvoorspellingen voor het festival best wel goed. "Op
het moment dat dit in de krant verschijnt zal
pas blijken hoe het weer echt wordt, maar de
verwachtingen zijn zeer goed, daarom gaat de
kaartverkoop bij de voorverkoop adressen erg
goed! Het zou daarom kunnen, dat bepaalde
voorverkoopadressen voor zaterdag al uitverkocht zijn. Maar wees niet bang hoor, op
onze website en bij de entree op zaterdag zelf,
zullen zeer waarschijnlijk nog kaarten te koop
zijn. Kaarten kosten maar €5,- per persoon!",
aldus Yordi. Het festivalterrein gaat op zaterdag 20 augustus om 17.00 uur open en de film
(met pauze) start tijdens zonsondergang. Let
op: Boten kunnen een eigen radio meenemen
voor het geluid van de film aan boord! Meer
informatie over het festival en de organisatie
stichting WoeligWater vind je op
www.filmaandeplas.nl.

Vouw je
eigen hoedje
en kom naar
Film aan de
Plas!

DE GROENE VENEN

val op de Vinkeveense Plassen vindt plaats
er georganiseerde Film aan de Plas is meer
estival met lekkere hapjes en drankjes uit de
or, natuurlijk een mooie film, maar vooral een
ng!
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Multifill, Masters in Mixing & Filling

Uitgekiend productieproces met groeikansen
Al twintig jaar lang verlaten dagelijks duizenden flessen in vele verschillende vormen en maten, gevuld met
allerlei vloeistoffen uit de non-food sector de fabriek van Multifill in Mijdrecht. Oorspronkelijk waren het
vooral reinigingsproducten en sinds een jaar of drie zijn daar de persoonlijke verzorgingsproducten bijgekomen. Daar zit ook de sterke groei in, zegt financieel directeur Nick van Bemmel. De verhouding is op dit
moment al ongeveer fifty-fifty.
Het bedrijf is opgezet door een
oud medewerker van SC Johnson
die begon met de productie van
reinigingsmiddelen en het afvullen van die middelen in de daarvoor bestemde flessen. “In het
begin draaide het bedrijf vooral
op opdrachten van Johnson,” zegt
Nick van Bemmel, die samen met
Edwin Suyten de directie vormt. De
twee kenden elkaar van Nijenrode
en zijn sinds 2006 eigenaar van
het bedrijf. Nick: “Geleidelijk aan
zijn er andere opdrachtgevers
bijgekomen en sinds 2008 is er een
verschuiving in gang gezet naar de
persoonlijke verzorgingsproducten. De productie van handzeep,
douche en badschuim, shampoo en
voedende verzorgingsproducten van
tal van bekende merken, beslaat
nu al de helft van onze omzet. En
ik verwacht hier voor de komende
jaren nog wel een flinke groei.
Bijkomend effect is ook dat we te
maken krijgen met producten die
steeds milieuvriendelijker worden
en steeds minder schadelijke stoffen bevatten.”
Meer dan afvullen
Rijdend over de Rondweg in Mijdrecht valt de vestiging van Multifill
direct op. De naam van het bedrijf
mag misschien een beetje misleidend zijn. Ze doen er namelijk
veel meer dan afvullen van tal van
producten. Nick: “We maken de
producten, die we verpakken ook
hier in de fabriek. We krijgen van

de opdrachtgever de recepten en
op basis daarvan nemen wij de
productie voor onze rekening. We
kopen dus de grondstoffen in en
in onze productieafdeling worden
dan de shampoos of de vloeibare
zepen gemaakt. Vervolgens hebben
we op de verpakkingsafdeling acht
productielijnen, waar deels geautomatiseerd de vloeistoffen in de
flessen of de flexibele verpakkingen
worden gedaan. Als het handzeep is
met zo’n pompje, dan zetten onze
medewerkers er dat nog handmatig
op. De machine zorgt dat de sluitingen goed vast aangedraaid zijn.
De verpakkingen worden machinaal
van de stickers met de productaanduiding voorzien. Vervolgens
worden de kant en klare producten
in dozen verpakt en op pallets
gezet om afgeleverd te worden. Op
verzoek van de klant kunnen we
allerlei extra’s toevoegen in het
proces. We leveren over heel Europa. Onze productielijnen draaien
in één- of in tweeploegendiensten.
We streven naar verdere groei en
dan zullen we waarschijnlijk wel in
twee- tot drieploegendiensten gaan
werken. Begin volgend jaar wordt
er een volautomatische lijn voor
navulverpakkingen van wanddispensers in gebruik genomen. Om een
idee te geven: we produceren hier
tien miljoen liter vloeibare zeep per
jaar.” Multifill werkt voor verschillende multinationals. De trend is
al een tijd, dat zij de productie
uitbesteden en dat ze zich zelf

vooral nog bezig houden met merkenbouw, ontwikkeling en verkoop.
Vaak wordt de productie uitbesteed
naar lage lonen landen. Maar met
de efficiënte en deskundige aanpak
bewijst Multifill dat het ook heel
goed in Nederland kan.
Werkgelegenheid
Multifill biedt momenteel aan ongeveer 200 mensen werk. “Ik denk
dat we hier in De Ronde Venen
een van de grootste werkgevers
zijn,”zegt Nick. “Van die tweehonderd komen er honderdzestig uit
De Ronde Venen. Er zullen dus heel
veel mensen zijn, die wel iemand
kennen die bij ons werkt. We zijn
ook bekend bij de middelbare
schooljeugd omdat veel leerlingen
hier een part time baan hebben.
Verder ontvangen we met een
zekere regelmaat klassen van de
basisscholen, die hier een rondleiding krijgen.” Bijzonder is ook de
samenstelling van het personeelsbestand. Nick: “We hebben een multicultureel bestand. Er werken hier
vijfentwintig mensen van Marokkaanse afkomst. Zo’n zelfde aantal
heeft een Poolse achtergrond en
dan is er nog een groep van zo’n
vijfentwintig mensen die uit diverse
andere landen en verschillende
werelddelen afkomstig zijn. We
hebben daar bewust voor gekozen.
We houden wel in de gaten dat er
een goed evenwicht in stand blijft
tussen de verschillende groepen.
Maar mensen met een andere

Tympaan ontvangt laptop

JA
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MAAR HOE?

Bel A-side media
0297 - 38 52 52
www.a-side.nl

Tijdens de Beursvloer De Ronde Venen 2011 heeft de Stichting Tympaan
een match gemaakt met Two Visions. Two Visions is een digital bureau opgericht in 1999. Zij bedienen volgens een no-nonsense werkwijze hun opdrachtgevers met alles rondom hun internetaanwezigheid. Online resultaat
staat hierbij voorop. Two Visions verzorgt projecten voor de business-tobusiness markt. Daarnaast richten zij zich op goede doelen en werken zij
met communicatie- en creatieve bureaus samen bij interactie ontwerpen,
webdevelopment en hosting. Stichting Tympaan, de welzijnorganisatie van
Abcoude, Breukelen en Loenen, had dringend een laptop nodig, Two Visions
heeft deze belangeloos geschonken. Jeroen van Scherpenzeel van Two
Visions overhandigde op donderdag 21 juli de laptop aan Marijke Boot van
Stichting Tympaan. Stichting Tympaan bedankt Two Visions heel hartelijk.

Nick van Bemmel: “we produceren hier tien miljoen liter vloeibare zeep per jaar.”
						
culturele achtergrond leveren een
aparte bijdrage aan de bedrijfscultuur. Door samen te werken leer je
elkaar ook beter kennen, begrijpen
en waarderen. Regelmatig wordt er
dan iets bijzonders georganiseerd.
Zo hadden we laatst met z’n allen
een ‘oud Hollandse spelletjesavond’
met barbecue, en vorig jaar een
Marokkaanse Barbecue, dat was
buitengewoon gezellig.”
De directie van Multifill wil zich
ook binnen de lokale gemeenschap
actief opstellen. “We steunen graag
breed gedragen lokale activiteiten
door middel van sponsoring. We vinden dat je als bedrijf deel uitmaakt
van die gemeenschap en dat je er
dus ook actief aan moet deelnemen,” aldus Nick.
De kracht van het bedrijf
Ondanks de sombere verhalen die de
laatste tijd vanuit het bedrijfsleven
klinken, kijken ze bij Multifill met
vertrouwen naar de toekomst. “We

foto patrick hesse

hebben een paar belangrijke pluspunten die de kracht van ons bedrijf
bepalen,”stelt Nick vast. We hebben
een flexibele productie en een grote
verscheidenheid van mogelijkheden
in recepten, verpakkingsvormen
en kunnen op die manier vrijwel
altijd aan de wensen van de klanten
voldoen. Verder speelt ons team van
medewerkers daarin een belangrijke rol. We hebben een vaste kern
van fulltime medewerkers met veel
deskundigheid en ervaring in de productie van de zepen, de bediening van
de machines en het logistieke proces.
Verder is er flexibele kern van parttimers voor de inpakwerkzaamheden.
En de diversiteit aan nationaliteiten
en culturele achtergronden vormen
een bijdrage aan de goede onderlinge
sfeer in het bedrijf.”

Multifill is gevestigd aan de Constructieweg 25a in Mijdrecht. Telefoonnummer 0297 283021. website:
www.multifill.nl.
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De keuze van...

Hockeyclub HVM
Hockey open dag
Hockey Vereniging Mijdrecht
organiseert opnieuw een HVM
Hockey Open Dag voor jongens en
meisjes vanaf 6 jaar uit de gehele
regio. Wil je graag eens kennis
maken met de hockeysport, dan
kan dit op zaterdag 3 september aanstaande. We starten om
10:00 uur op onze velden aan de
Proostdijstraat 41 te Mijdrecht
en uiterlijk rond 12:00 uur is het
afgelopen.
Kom je zaterdag 3 september ook
hockeyen? Aanmelden voor de
HVM Hockey Open Dag is niet
nodig. Deelname is gratis en het
enige dat je mee moet nemen is
sportkleding en sportschoenen (en
eventueel scheenbeschermers). Na
afloop krijg je een informatiepakket mee naar huis. Als je het leuk
vindt en je schrijft je in als lid van
HVM tijdens de open dag dan hoef
je geen inschrijfgeld (à 30 euro)
te betalen
HVM heeft tevens een enthousiaste G-hockey groep bedoeld voor
kinderen met een verstandelijke
beperking vanaf 8 jaar. Heb je
interesse, kom gerust eens kijken.
Ze trainen elke zaterdag om 11
uur.
Ook is er tijdens de open dag meer
informatie over Trimhockey voor
de volwassenen hockeyliefhebbers
(hockeyervaring niet vereist).

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.

1

...Nienke Sytsema
Titel: Vita
Auteur: Matthijs Kleyn
'Deze zomer werk ik voor de
tweede keer bij boekhandel Mondria. Na de zomervakantie ga ik
naar de zesde klas van het VWO.
Voor Nederlands moet ik natuurlijk boeken lezen! De boeken die
je voor Nederlands kunt lezen
worden ingedeeld als éénpunters,
tweepunters of driepunters. Sommige boeken krijgen helemaal
geen punten. 'Vita' lijkt me erg
mooi. Verschillende collega's zijn
er erg enthousiast over. Ik heb ook
de achterkant gelezen en het lijkt
me een mooi, maar zwaar verhaal.
Het gaat over een jong stel, Hylke
en Vita. Hylke is heel gelukkig
met Vita, maar steeds duidelijker wordt dat Vita depressief is
en naar de dood verlangt. M'n
collega's vinden het een prachtig
boek, en ze zeggen dat je er niet
verdrietig van wordt. Ik hoop natuurlijk dat ik dit boek voor school
kan gebruiken! Ben benieuwd of
het een één- of een tweepunter is!'

Terug naar Wharton Park
Lucinda Riley
Als kind bracht Julia Forrester
vele gelukkige uren door in de
kas van het landgoed Wharton
Park, waar haar grootvader de
tropische planten verzorgde. Als ze
jaren later getroffen wordt door
een familietragedie, keert Julia
terug naar Wharton Park, waar
ze zich altijd zo thuis voelde. Het
huis is inmiddels geërfd door de
charismatische Kit Crawford, die
het grondig laat renoveren. Daarbij
wordt een decennia oud dagboek
ontdekt, waarmee Julia en Kit
naar Julia’s grootmoeder gaan. Zij
vertelt hun over de gebeurtenissen die Wharton Park voor altijd
hebben veranderd. Zo komen zij
terecht in de oorlogsjaren, in de
wereld van het jonge stel Olivia en
Harry Crawford, die gedreven door
passie het geluk van toekomstige
generaties zullen beïnvloeden. Ook
dat van Julia…

2

Het geheim van de kalligraaf			
Rafik Schami

3

Oink!			
Matt Whyman
Matt
Whyman is
schrijver en
huisman, en
zeer gesteld
op zijn rust.
Zijn carrièrevrouw
Emma
daarentegen
is dol op
chaos en lawaai, en dat lukt aardig
met vier behoorlijk veeleisende
kinderen. Omdat Emma het nog
niet levendig genoeg vindt, voegt
ze naast een gekke kat, een hond
die denkt dat hij een wolf is en een
stelletje dictatoriale kippen twee
minivarkentjes toe aan het huishouden. Matt weet niet wat hem
overkomt.

4

Heb je vooraf vragen over de Hockey Open Dag dan kun je contact
opnemen met Ton Volmer op 0297
–285680. Kijk anders ook op

www.hvmijdrecht.nl.

RosaFM live bij
Feestweek Abcoude
Ook dit jaar zal RosaFM vrijwel
al de evenementen in de Abcouder
feestweek ‘live’ verslaan.
De aftrap is al aanstaande
zaterdag,20 augustus, met een
integraal live verslag van de AutoCross, aanvang 12.00 uur. Het
eigenlijke begin van feestweek is
de Ronde van Abcoude, de hardloop wedstrijd die dinsdagavond
wordt gehouden. De volgende
dagen wordt vanaf lokatie verslag
gedaan van oa. tobbesteken,
paalklimmen, waterwankelen,
de zwemwedstrijd van brug naar
brug ringsteken en natuurlijk het
grandioze muziekfestijn van de
zaterdagmiddag.
Elke feestweek van Abcoude is
een succes, zelfs als het weer
even neit mee werkt en alles is te
beluistern op freq. 107.6 en kabel
103.3. Natuurlijk staat ook alles
compleet met filmopnames op
www.rosafm.nl. 22 reporters en
technici, allemaal vrijwilligers,
zorgen ervoor dat niemand dan
ook maar niets hoeft te missen.

Zij zet daarmee haar leven op het
spel, want zij is een moslima en Salman een christen. Maar Salman is
haar grote liefde, het tegendeel van
haar echtgenoot, de kalligraaf Hamid Farsi. Deze heeft allang iedere
belangstelling voor haar verloren,
hij houdt zich alleen nog bezig met
de modernisering van het Arabische
schrift. Maar daarmee rijdt hij allerlei politieke en fanatiek religieuze
partijen in de wielen. Zijn tegenstanders smeden in alle rust een complot
om hem voorgoed tot staan te
brengen. En al die tijd is Hamid zich
van geen gevaar bewust...

Damascus in de jaren vijftig van de
vorige eeuw. Nura, een mooie jonge
vrouw, ontvlucht met haar minnaar
Salman haar verstikkende huwelijk.

Week van de alfabetisering:
5 t/m 11 september 2011
Anderhalf miljoen volwassenen en vele kinderen en jongeren in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Van maandag
5 tot en met zondag 11 september vindt de zevende editie van de Week
van de Alfabetisering plaats. Een week waarin het belang van lezen,
schrijven en rekenen centraal staat. Dit jaar is het thema: DOE MEE!
Grijp deze week aan om als individu
of als bedrijf, zorginstelling, school
of maatschappelijke organisatie
aandacht te vragen voor het belang
van een structurele aanpak van laaggeletterdheid.
Laat u inspireren door de vele activiteiten die 196 organisaties vorig jaar
organiseerden en ga naar

www.weekvandealfabetisering.nl.
Ook kunt u op deze website uw
activiteit aanmelden. Zo kunt u uw
betrokkenheid laten zien en anderen
op goede ideeën brengen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Thomas van Arendonk via
T. 070 302 2667 of mail naar
thomas@lezenenschrijven.nl.

Bitterder dan de dood
Camilla Grebe & Åsa Träff
Op een regenachtige herfstdag is de
vijfjarige Tilde er getuige van hoe
een onbekende man haar moeder
doodschopt. Vanonder de keukentafel, waar ze zit te tekenen, is ze
toeschouwer van een gewelddadige
moord. Aan de andere kant van de
stad starten de therapeuten Siri en
Aina een nieuwe zelfhulpgroep voor
vrouwen die slachtoffer zijn van
huiselijk geweld. Tijdens een aantal
bijeenkomsten delen de vrouwen
hun verhalen over onmogelijke
liefdes, geweld en vernedering met
elkaar. De verhalen portretteren

Molen in Wilnis open
op Monumentendag
Zaterdag 10 september is het
weer Open Monumentendag. In
350 Nederlandse gemeenten kunnen tussen de drie- en vierduizend
momumenten gratis worden bezocht.
De Wilnisser Veenmolen is dan voor
jong en oud geopend, van 10 tot 4
uur. In de molen aan de Oudhuijzerweg 109 worden bezoekers
getrakteerd op 19e-eeuwse lekkernijen: pannenkoekjes, kruidkoek
en kniepertjes, versgebakken van
meel uit de molen. Er is koffie en
thee voor volwassenen, limonade
voor kinderen. De hele dag zijn er
rondleidingen, en live beelden uit de
kap met de draaiende wieken, als
er genoeg wind is.

de donkere kant van de liefde.
Tegelijkertijd komt Siri voor een
keuze te staan: kan ze weer op de
liefde vertrouwen? Dezelfde liefde
die haar en de andere vrouwen
heeft verraden? Langzaamaan
bouwt de spanning zich tijdens de
sessies op en worden er verbanden
zichtbaar tussen de vrouwen, Siri
en de moord op Tildes moeder. De
zoektocht naar aanvaarding en
herstel leidt uiteindelijk tot de jacht
op de moordenaar.

5

Een leven tussen de
olijfbomen 			
Carol Drinkwater

Na een reis langs de Middellandse
Zee keert Carol terug naar haar
man Michel en haar geliefde
boerderij in Zuid-Frankrijk, naar
de grillig gevormde olijfbomen en
haar oude vertrouwelingen die haar
helpen bij de oogst, en naar de overweldigende kleuren van de bougainville die tegen de verweerde muren
van haar huis groeit. Maar haar
thuiskomst wordt overschaduwd
door verontrustende ontdekkingen.
De bijenkolonie die op Carols boerderij overwintert is door het gebruik
van insecticiden flink uitgedund.
Carol zet samen met een groepje
boeren uit de buurt vraagtekens bij
de moderne oogstmethoden. Maar
wanneer keer je alles waar je in
gelooft en waar je hard voor hebt
gevochten de rug toe?

De Wilnisser Veenmolen is een
korenmolen uit 1823, waarin nog
steeds ambachtelijk meel wordt
gemalen. Langs de molen lopen
verscheidene fietsroutes, maar ook
met de auto is hij uitstekend bereikbaar. Op zondag 11 september is de
molen gesloten.

DE GROENE VENEN 		
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Mais oui!
vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

door david hague en patrick hesse

Als je rond deze tijd van het jaar om je heen kijkt, lijkt het wel alsof
alle boeren mais verbouwen, want overal zie je het op de velden staan.
Zoals zoveel anderen, eet ook ik slechts zelden mais, en als ik het
eet is het meestal gekookt en besprenkeld met zeezout en gesmolten
boter. Of gegrild van de barbecue. Dus waarom wordt er zoveel mais
geproduceerd? Eigenlijk wordt de meeste in West-Europa verbouwde
mais gebruikt als veevoer. Mais heeft namelijk een hoge opbrengst per
m2 en is zetmeelrijk, wat runderen in de winter graag mogen eten.
Maar waarom zouden alleen runderen hiervan mogen profiteren?
Zoete mais (Zea Mays Saccharata) is slechts één van de vele soorten
mais. Het wordt verbouwd als een graanproduct maar wanneer het
wordt gegeten in wat men noemt, de melkrijpe fase, dan wordt het als
groente gezien. Zoete mais moet zo vers mogelijk gegeten worden, of
direct worden geconserveerd of gedroogd. Als je de kans hebt om een
verse kolf direct van de plant te eten vóórdat alle natuurlijke suikers
in zetmeel veranderen (na ongeveer zes uur) dan moet je toegeven
dat het heerlijk knapperig en zoet is en zelfs een beetje naar meloen
smaakt. Gekocht in de winkel, is mais al gauw een aantal dagen oud
en beginnen de korrels te verschrompelen. De enige manier om dan
nog wat smaak te krijgen, is door de toevoeging van boter en zout.
Hoe kan mais het beste gegeten worden? In mijn optiek als polenta:
gedroogde, gemalen mais wat een heldergele korrelige structuur heeft
en op suiker lijkt. Het woord polenta is uit het Italiaans afkomstig
en verwijst naar de koperen pan waarin het werd gekookt. Er zijn
meerdere varianten beschikbaar, maar wij richten ons op de meest
gangbare variant, de voorgekookte instant polenta.
Geschiedenis van de polenta
Polenta werd rond de 15e eeuw in Europa geïntroduceerd vanuit
Zuid-Amerika, waar de indianenstammen het al eeuwen verbouwden.
Er zijn voorbeelden van Romeinse polenta-gerechten met gemalen
granen zoals spelt of kikkererwten, maar met de komst van zoete
mais door terugkerende Spaanse en Portugese zeelieden werd polenta
pas echt populair.
In de afgelopen 500 jaar zijn er veel recepten en plaatselijke specialiteiten ontwikkeld met gebruikmaking van verschillende mais-soorten.
Er bestaat zelfs een witte polenta maar die wordt van aardappelen
gemaakt.
Voor mij zijn de Italiaanse koks, met hun eeuwenoude gemalen graan
tradities, de meesters van de polenta. De Zwitserse bergdorpelingen,
die afhankelijk waren van voedsel wat hen door strenge sneeuwwinters hielp, hebben echter ook een behoorlijke polenta-traditie. Wanneer je polenta gaat gebruiken, zul je de vele mogelijkheden ontdekken. Het kan bij het maken van cake gebruikt worden, maar ook ter
vervanging van rijst, aardappelen of pasta dienen. Voor de prijsbewuste lezers onder ons is polenta een goedkope, gezonde voedingsbron,
en voor de kookliefhebbers onder ons is de veelzijdigheid en heldere
kleur van de polenta leuk om mee te experimenteren. Veel plezier!
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Polenta
Er zijn twee basisvormen polenta, namelijk de natte en de droge
vorm. De natte vorm is wanneer de polenta net gemaakt is en nog
warm en vloeibaar is. Het dient direct opgeschept te worden, als
vervanger van rijst of aardappelen, en wordt veelal geserveerd met
suddervlees. Met de droge vorm wordt polenta bedoeld die na het
koken, koud en stevig is geworden. Deze kan in plakken worden
gesneden en in olijfolie of boter mooi bruin worden gebakken. Een
lekkere vervanger van gebakken aardappeltjes.
Benodigdheden:
2 liter groentebouillon
(of kippen- of champignonbouillon; 				
sommige recepten gebruiken ook melk)
500 g instant polenta
Geraspte kaas (optioneel)
Breng de bouillon in een grote
pan (groot genoeg om krachtig te
kunnen roeren) met dikke bodem
aan de kook. Gebruik een houten
lepel, voeg de instant polenta toe en
blijf roeren om te voorkomen dat er
klonten ontstaan. Blijf het mengsel
roeren en draaien maar pas op dat
het niet aanbrandt op het moment
dat het zo dik als aardappelpuree
wordt. Dit duurt ongeveer 15 à
20 minuten. Je hebt nu de natte
polenta. Je kunt er nu eventueel
wat geraspte kaas door roeren. Ik

gebruik graag plaatselijke oude
kaas, maar uiteraard kun je ook je
eigen favoriete kaassoort gebruiken. Gorgonzola smaakt ook goed
en goede boerenboter is heerlijk,
maar denk wel om de calorieën!
Als je wilt experimenteren met
droge polenta, giet dan de natte
polenta in een ingevette cakevorm
en laat het afkoelen tot het stevig
is. Je kunt er nu stukken afsnijden
en ze voorzichtig in boter of olie
bakken, zoals ik op de foto doe. Eet
smakelijk!

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde
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www.citroen.nl

DE CITROËN C4
= POSITIVE POWER

20% BIJTELLING

NU MET AANTREKKELIJKE INRUILPREMIE BIJ
AUTO BERKELAAR B.V.

Gemiddeld brandstofverbruik (1999/100/EG) Citroën C4: van 3,8 - 7,0 (1 op 14,2 tot 26,0), CO2- emissie 99 - 160 g/km. U rijdt al een Citroën C4
vanaf € 18.240. Prijs na aftrek van € 1000 inruilpremie (niet geldig op de Ligne Business uitvoeringen), incl. btw en bpm, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken.
Alle aanbiedingen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten en gelden t/m 31 augustus 2011. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Afgebeeld
model kan afwijken van het standaardmodel. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROËN (0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

AUTO BERKELAAR WOERDEN B.V.
LEIDSESTRAATWEG 42-52
AUTO BERKELAAR AMSTELVEEN B.V. BOUWERIJ 75
AUTO BERKELAAR B.V.
GENIEWEG 50
WWW.AUTOBERKELAAR.NL

WOERDEN
AMSTELVEEN
MIJDRECHT

0348-412416
020-6401199
0297-346050
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Door Piet van Buul

Bestuurslid Francis van Eldik

Cursusproject Abcoude met een veelzijdig aanbod
In september gaat het programma van Cursusproject Abcoude/Baambrugge weer van start. Het project begon in 1979 als een particulier
initiatief van een aantal dames in Abcoude. Sindsdien wordt er elk
seizoen een gevarieerd pakket aan cursussen, workshops en excursies
samengesteld. Het bestuur van het project streeft er naar om elk jaar
weer met zoveel mogelijk nieuwe activiteiten te komen, zegt bestuurslid Francis van Eldik.
Het oorspronkelijke idee was om de
inwoners van Abcoude en Baambrugge in de gelegenheid te stellen om
tegen een redelijke prijs een korte
cursus te volgen, aan een workshop
deel te nemen of op excursie te
gaan. “Die doelstelling is er tot op
de dag van vandaag nog steeds,”zegt
Francis van Eldik. “Het aanbod is
deels educatief, maar heeft ook een
sterk sociaal element. Het feit dat je
dingen samen doet en met anderen
dingen onderneemt waar je anders
niet zo gauw toe komt, versterkt ook
de gemeenschapszin en het sociale
contact. Vandaar ook dat we een heel
gevarieerd aanbod hebben. Elk jaar
opnieuw bedenken we weer dingen
waarvan we hopen dat mensen er
wat van opsteken, dat ze het leuk vinden en dat het ook leidt tot contacten
met anderen. En gezien het aantal
aanmeldingen dat we jaarlijks krijgen
en het enthousiasme waarmee er
wordt deelgenomen mogen we stellen dat we met ons cursusaanbod een
grote groep mensen een plezier doen.
De lat ligt hoog
Cursusproject Abcoude/Baambrugge

heeft een bestuur van negen mensen.
Dat zijn allemaal vrijwilligers, want
het project krijgt geen subsidie en
ontvangt ook geen sponsorgelden.
Voorzitter is Vera Zwaan en Francis
is belast met de PR activiteiten. “Het
bestuur bestaat toevallig geheel uit
vrouwen,” zegt Francis. “Maar er is
wat ons betreft geen enkel bezwaar
tegen mannelijke inbreng. We draaien op de bijdrage die de deelnemers
betalen. En die bijdrage willen we
zo laag mogelijk houden om zoveel
mogelijk mensen in de gelegenheid
te stellen om deel te nemen. Dat
betekent ook dat de docenten maar
een kleine vergoeding ontvangen.
Ook voor hen betekent het, dat ze het
leuk moeten vinden om mee te doen.
Het samenstellen van het jaarlijkse
pakket is een stevige klus. Dat komt
ook wel een beetje doordat we als
bestuur de lat hoog leggen. Jarenlang
met een standaardpakket werken,
aangevuld met af en toe een nieuwe
cursus is voor ons iets te makkelijk.
Daar kiezen wij dan ook niet voor. Wij
vinden het juist leuk om elk jaar weer
met zoveel mogelijke nieuwe dingen
te komen. Natuurlijk zijn er wel van

Sport en Beweegwijzer 2011-2012
In oktober verschijnt de Sport- en Beweegwijzer 2011-2012 met daarin alle sport- en beweegactiviteiten in De Ronde Venen. De brochure is
voor alle inwoners een handig hulpmiddel bij het zoeken naar een passende sport- of beweegactiviteit. Dit jaar wordt de brochure voor het
eerst uitgegeven. Sportverenigingen en andere sportorganisaties kunnen hun sportaanbod gratis vermelden in de Sport- en Beweegwijzer.
Dit kan tot en met 26 augustus via www.sportinderondevenen.nl.
Vermelding verenigingen
Verenigingen en andere sportaanbieders in De Ronde Venen hebben een
brief ontvangen. Verenigingen die
geen brief hebben ontvangen, maar
wel vermeld willen worden in de
brochure kunnen via www.sportinderondevenen.nl een digitaal antwoordformulier invullen. Dit kan tot en met
26 september 2011.

Digitaal
Voor het eerst zal de Sport- en
Beweegwijzer digitaal worden uitgegeven. Iedereen kan de brochure
downloaden van de website van
Sport in De Ronde Venen. Daarnaast
kunnen belangstellende gedrukte
versies afhalen op het gemeentehuis
en de diverse Servicepunten en
bibliotheken.

55-plussers
Naast het aanbod voor reguliere
sporters, brengt de brochure ook het
beweegaanbod voor 55-plussers in
kaart. Verenigingen die zich ook op
deze groep richten, kunnen dit invullen op het formulier.

Meer informatie
Sportverenigingen en andere organisaties kunnen voor meer informatie
of vragen contact opnemen met
sportconsulent Erik Leus telefoon
06-43093929,
e-mail info@sportinderondevenen.nl.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

Francis van Eldik: “Elk jaar opnieuw bedenken we weer dingen waarvan we hopen
dat mensen er wat van opsteken.”			
foto patrick hesse
die toppers waar je niet om heen
kunt. Dan denk ik aan de excursies in
het voorjaar naar Amsterdam. Daar is
blijvend veel belangstelling voor. En
in de winterprogrammering zijn de
kookprogramma’s bijzonder in trek,”
stelt Francis vast.
De samenstelling van het
programma
Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen komen de voorstellen op
tafel voor het nieuwe programma.
“Wanneer we het er dan over eens
zijn om een bepaald item op de lijst
te zetten, moeten we op zoek naar
een docent, die zo’n cursus of workshop gaat geven. Zo iemand moet het
vooral leuk vinden, want we kunnen
geen stevige vergoedingen betalen.
En tot nu toe lukt het toch ook elk
jaar weer om van die enthousiaste
mensen te vinden. Ook komt het wel
voor dat iemand zichzelf aanmeldt
om een cursus op haar of zijn vakgebied of hobby te geven. Wanneer we
ook de docenten rond hebben moet
er nog een locatie gepland worden
waar we terecht kunnen. Op die
manier wordt een heel programma
opgebouwd. De betrokken docent
geeft ook aan hoe groot een deelnemersgroep ongeveer mag worden.
Een garagehouder die in zijn bedrijf
een cursus pech onderweg geeft aan
vrouwen kan maximaal 20 mensen
hebben. En voor zo’n cursus is altijd
geweldig veel belangstelling. We
hebben ook heel aparte cursussen
zoals de cursus strijken voor mannen
of de cursus koken met bier. En we
gaan ook zeker met de tijd mee. We
besteden bijvoorbeeld aandacht aan

digitale fotografie en aan foto bewerken. Er zijn bridgecursussen, of men
kan een opfriscursus Nederlandse
spelling volgen. Ook spirituele workshops horen tot het pakket evenals
een excursie als ‘pontje op, pontje af’.
Ik denk dat we ook voor dit jaar weer
een leuk en gevarieerd aanbod hebben samengesteld,” aldus Francis.
Geen aparte cursuskrant
De inwoners van Abcoude en Baambrugge zijn gewend dat ze tweemaal
per jaar een speciale cursuskrant in
de bus krijgen, waar alle cursussen in
staan. Francis: “We hebben besloten
om niet langer een aparte krant te laten drukken. Het cursusaanbod wordt
voortaan één keer per jaar in de
maand september gepubliceerd. Het
programma voor het najaar 2011
en het voorjaar 2012 zal worden
gepubliceerd in weekblad De Groene
Venen dat op vrijdag 2 september
huis aan huis wordt verspreid in de
hele gemeente De Ronde Venen.
Daarna vindt op vrijdag 9 september
aanstaande van 19.00 tot 21.30 uur
de inschrijfavond plaats in het Piet
Mondriaan Gebouw in Abcoude. We
hebben de inschrijving geautomatiseerd, dus ik denk dat de verwerking
een stuk sneller zal gaan. Iedere
aanmelding wordt onmiddellijk in de
computer gezet en verwerkt. En er is
ook nog een mogelijkheid om via
www.cursusproject.nl het programma
te bekijken en een inschrijfformulier
te downloaden.” Francis rekent er op
dat het deelnemersaantal van rond de
zevenhonderd van vorig jaar, dit jaar
ook minstens gehaald zal worden.
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Ducati Multistrada

Raw like Sushi
Wanneer je een dealer van een paar grote Italiaanse merken bent, komen daar vanzelf mensen op af die ook een Italiaanse fiets rijden. Zo
komt het voor dat er bij Roké Motors (dealer van onder andere Aprillia
en Moto Guzzi) regelmatig andere Italiaanse schones achter gelaten
worden. Dat biedt mij dan weer de mogelijkheid op motorfietsen te
rijden die niet zo voor de hand liggen, zoals deze wonderschone Ducati
Multistrada 620 uit 2006.
Het merk Ducati heeft dit jaar meer
dan normaal mijn aandacht. Het
waarom daarvan is snel te raden: dit
jaar rijdt mijn grote race idool Valentino Rossi, de Italiaanse negenvoudig
wereldkampioen, op dit merk. Ik
moet u melden dat ik daar tot nu toe
niet erg vrolijk van wordt, want er
is nog geen podiumplaats bereikt en
aan een GP overwinning hoeven we
helemaal niet te denken. Dat is eigenlijk uniek in de glansrijke carrière
van populairste motorcoureur ooit. Al
vele rijders hadden zich stuk gebeten
op de uiterst moeilijk te rijden Ducati
en alleen het kleine wonderkind uit
Australië, Casey Stoner, wist het niet
te temmen beest om te te toveren tot
een winnaar. Rossi, bijna 2 keer zo
zwaar en de helft langer, is een ster
in het ontwikkelen van een slechte
fiets tot een winnaar. Dat heeft hij
bewezen toen hij in 2004 overstapte

van Honda naar Yamaha en van deze
middenmoter in de eerste wedstrijd
al een winnaar maakte. Met deze
Yamaha wist hij vervolgens in de
zes opvolgende jaren vier keer de
wereldtitel te pakken. Maar dit jaar
is dit anders, het vertrouwen is er
niet, dat kun je zien aan de rijstijl van
The Doctor die in 1979 in Urbino
Italië geboren is. Gelukkig heeft
Ducati inmiddels het gat behoorlijk
gedicht en vindt Valentino langzaam
maar zeker aansluiting met de top.
Door zijn slimme rijden heeft hij wel
punten gesprokkeld en staat hij op
dit moment vierde in de stand om de
wereldtitel. Zijn team is druk bezig
met de fiets van 2012 en laten we
hopen dat hij dan weer in zijn normale doen is en gewoon wedstrijden
gaat winnen.
Vandaag voor mij ook een Ducati,
weliswaar van een heel ander kaliber

dan de fabrieksfiets van Rossi maar
toch. De Multistrada en zoals de
naam al doet vermoeden,” het allround antwoord van Ducati.
Hij is, zoals het hoort bij Ducati, Ferrari rood en behoorlijk hoog en doet
veel groter aan dan zijn 620cc doet
vermoeden. Deze kleine broer van de
1000cc Multistrada, inmiddels is dat
de 1200 geworden, werd in 2005 geïntroduceerd en is een zeer eigenzinnig model. Weer een motor die niet
voor de massa is gemaakt maar met
Italiaanse flair
is gebouwd en
dus een lust voor
het oog. Ik heb
er nog nooit mee
gereden en ben
dus benieuwd
naar deze rauwe
twee pitter. Met

een dik geluid maakt de net gestarte
Duc. Duidelijk dat hij er zin in heeft
en dat komt goed uit het weer is
prima en ik ben ook wel te porren
voor een rondje boenderen. De zit
is iet wat merkwaardig, want je zit
lekker hoog maar het rechte stuur
is wat smal. De hendels staan wat
vreemd naar beneden wat natuurlijk
een kwestie van afstelling is. Het
sturen gaat zoals bekend van Ducati
fenomenaal. De motor moet wel met
ferme hand aangepakt worden, want
lui schakelen is er niet bij. In een te
laag toerengebied rijden resulteert in
onprettig trillen waarbij de tellerpartij volledig onleesbaar wordt. Ik rijd
de Ducati dus lekker hoog in de toeren en dat geeft een machtig geluid
uit de twee trompetters van het merk
Termignondie onderuit de buddyseat
steken. Ik merk dat ik ondanks de

wind lekker comfortabel zit door de
uitstekende kuip. Ook het gewicht
van de Ducati is debet aan het zonder
lichamelijke inspanning messcherp
sturen. De fiets van het bouwjaar
2006, bevindt zich in uitmuntende
staat en heeft slechts 26000 kilometer gelopen. Na een heerlijk stukje
sturen breng ik de rode v-twin terug
bij Aad. Dit is een liefhebbers fiets
bij uitstek misschien geen hogesnelheidstrein maar genoeg power voor
en uitstekende stuur eigenschappen
en een Italiaans temperament.

Rokè Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
0297 285218
www.roke.nl

DE GROENE VENEN 		

21

AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Citroën C4

Kwaliteit en design
Citroën is lekker bezig. Gedurfde designs, gewaagde modellen; créative
technologie. Zie hier de compleet vernieuwde C4, een model dat in
de vorige generatie zeer succesvol was voor Citroën, met name op de
leasemarkt. Hoe zal deze nieuweling het er vanaf brengen?
Allereerst is het verstandig om even
te vermelden dat, net als van de
C3 en binnenkort C5, er ook een
DS-variant verkrijgbaar is van de
C4. Deze vind ik er persoonlijk nog
beter uitzien, maar was even niet
voorhanden voor een rijtest. Met
zijn iets andere daklijn is de DS4
nog net wat sportiever en eleganter
gelijnd dan de C4 waar we mee op
pad zijn geweest. Kijkend naar de
foto's zul je denken: deze C4 ziet er
ook niet verkeerd uit. Klopt! En de
vraag rijst dan of je het de moeite
waard vindt om ongeveer € 5.000,meer neer te leggen voor een ander
gelijnde C4. Tuurlijk, de DS4 straalt
nog even iets meer exclusiviteit uit,
maar ben je bereid daar meer voor
neer te leggen? Maar terug naar de
hoofdrolspeler van vandaag.
De instapprijs van deze C4 1.6
Tendance ligt op € 22.700,-. De
Tendance-uitvoering is voorzien
van een aantal extra's ten op zichte
van het instapniveau Attraction.
Zo krijg je bij de Tendance zaken
als Bluetooth- en USB-aansluiting,
automatische airconditioning met
2 klimaatzones, geluidswerend
voorruit, extra getinte zijruiten en
achterruit plus chromen omlijsting,
mistlampen voor, regensensor en
zelfdimmende binnenspiegel. Dit
model was voorzien van extra's als
16 inch lichtmetalen velgen
(€ 570,-), eMyWay navigatiesysteem (€ 995,-) met 7 inch kleurenscherm en verkeersinformatie via
RDS of TMC. Ook was het pakket

Pack City aangevinkt op de bestellijst, waarin onder meer elektrisch
inklapbare buitenspiegels zijn
opgenomen, parkeersensoren achter
(met chromen accent op de achterbumper) en 12 volt aansluiting in
de kofferbakruimte én uitneembare
looplamp. Je weet maar nooit waar
je in de stad vast komt te zitten...
Wil je een stap verder, dan kun
je kiezen voor de C4 Exclusive
waarbij je zaken als elektrische
handrem, eTouchmodule (met één
druk op de knop de nooddiensten
inschakelen), halflederen bekleding,
massagefunctie op de voorstoelen
en intelligente parkeerhulp (middels het display).
Er zijn diverse motoren leverbaar
voor de C4. Om te beginnen de
1.4 VTi benzine met 95 pk, 1.6
THP benzine met turbo en 156 pk,
allen met een schoon B-label. Bij
de diesels, uiteraard interessant
voor de zakelijke markt, vinden
we alleen maar A-labels. Zo kun
je kiezen voor een 1.6 HDi met 92
pk of de 1.6 e-HDi met 112 pk.
Dikste diesel is de 2.0 HDi met
150 pk, voor € 31.300,-. Wij reden
met de 1.6 VTi met 120 pk met
handgeschakelde vijfbak. Deze is
ook leverbaar met automaat, maar
krijgt dan wel een C-label mee.
Met 120 pk kom je goed vooruit in
deze vijfdeurs C4. Zoals we gewend
zijn van Citroën is de auto vrij
comfortabel afgeveerd. Je gaat er
dan ook automatischer iets rustiger
van rijden. Met bochtenwerk doe je

foto's patrick hesse

de Fransman dan ook geen plezier,
hoewel je niet moet denken dat de
C4 als een klassieke Eend of Snoek
door de bochten gaat. Die tijd heeft
het merk allang achter zich gelaten.
De C4 voelt aan als een volwassen
en stevige auto. Dat merk je bij het
openen en sluiten van de portieren, waarbij dat laatste met een
doffe plof gebeurt. Alle materialen
voelen super aan en nergens heb je
ook maar enigzins het idee dat er
beknibbeld is. Je merkt aan alles
dat Citroën er alles aan doet om,
net als bij de vorige generatie, ook
van dit model weer een succes te
maken. Daarbij zetten ze alle foefjes in, zoals stoere digitale meters,
aparte klokken en aparte vormgeving voor het interieur en exterieur.
En dat is nodig, want in de huidige
markt moet je de consument iets
extra's bieden.

De concurrentie in dit gedeelte van
de markt is namelijk hevig. Klanten
willen zo weinig mogelijk bijtelling of zo min mogelijk betalen
voor een auto. De auto moet zuinig
zijn, maar mag niet inleveren op
vermogen en rijbeleving. En dan de
snufjes en het niveau van luxe; een
middenklasser doet soms al niet
meer onder voor de luxe-limousine
van een aantal jaar geleden. De
meeste merken hebben dat goed
door. Alfa mikt op sportieve rijders
met haar Giulietta, Ford en Opel
mikken op de mensen die met
verstand een aankoop doen. Citroën
is een merk dat ook meer en meer
die kant op gaat, maar door de
opvallende styling een niche blijft
aanspreken. Zeer verstandig van
de mensen in het hoofdkwartier
te Parijs. Echt, met deze nieuwe
C4 kunnen ze weer een lange tijd
vooruit.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Citroën C4

Gereden versie: Citroën C4 VTi
1.6 Tendance
Vermogen: 120 pk
0-100: 10,8 s
Top: 193 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 16,1 /
6,2km/100 km
Prijs gereden model:
€ 24.830,Alternatieven: Alfa Romeo
Giulietta, Fiat Bravo, Ford
Focus, Opel Astra, Peugeot 308,
Renault Mégane

Auto nieuws
Elektrisch rijden
Dit jaar zijn er 312 elektrische
auto's verkocht, iets minder
dan een promille van het totaal
aantal geregistreerde auto's
(370.000). Over heel 2010
werden er 110 elektrische

auto's verkocht.
Top 5 verkochte EV's in
Nederland in 2011:
1. Nissan Leaf (110 stuks)
2. Mitsubishi iMiev (46 stuks)
3. Peugeot Ion (44 stuks)
4. Tesla Roadster (33 stuks)
5. Citroën C-Zero (23 stuks)

Kia Picanto driedeurs
Na meer dan 7.000 orders in
Nederland komt Kia nu met de
driedeurs variant van de Picanto.
De driedeurs komt na de zomer
naar de showroom. Uiteraard zijn
dezelfde motoren leverbaar en we-

derom vrij van BPM en wegenbelasting. De driedeurs is verkrijgbaar
vanaf € 7.995,-.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Verkoper binnendienst Motion Control
Mijnsbergen
Organisatie: Mijnsbergen b.v. - vertrouwelijk
Plaats: Mijdrecht

Functie: commerciel technisch binnendienstmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: NACHTPORTIER HOTEL MIJDRECHT
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Backoffice
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Medewerker Personeelszaken
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Chauffeur Bakwagen
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Kwekerijmedewerker
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht
Functie: Teamleider Kleinschalig Wonen (32-36
uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Beveiligingsbeambte
Organisatie: VMB security & services
Plaats: Uithoorn
Functie: Stage: administratief medewerkster
Organisatie: Active Group ICT B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Customer Contact Medewerkers, Data
Mail, Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Veeverzorger
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verzorgende C (20-24 uur) - Abcoude
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Medewerker HR (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager New Business
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Wijkziekenverzorgende (24-32 uur) Abcoude
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Stagiair Visual Merchandise
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: parttime interieurverzorger
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Onderhouds-/Servicemonteur
Organisatie: H.I.S. Industrie Service
Plaats: Wilnis

Functie: Ziekenverzorgende/Verzorgende IG
(32-36 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Group Coordinator Technical Training/
Company Trainer (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verpleegkundige in de wijk (24-28
uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Afdelings assistent Agf
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis

Functie: Verzorgende IG - vaste wacht voor de
nacht (16-36 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Afdelings assistent vers afdelingen
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis
Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Installateur beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Wijkziekenverzorgende (16-28 uur) Mijdrecht
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Mijdrecht
Functie: Teamleider Kliniek Somatiek (32-36
uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Stagiair(e) Assistent creative director
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Servicemedewerker HuurEenBox
Fulltime (met doorgroeimogelijkheden)
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Onderhouds-/ Servicemonteur
Organisatie: H.I.S. Industrie Service
Plaats: Wilnis

Plaats: Aalsmeer
Functie: Ervaren Accountant
Organisatie: EDO Registeraccountants en
Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht
Functie: Servicemonteur (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Wijkverpleegkundige (32 uur) Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Woon/zorgbegeleider (32-36 uur) Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Verzorgende C (20 uur) - Loenen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen
Functie: Commercieel talent
Organisatie: Event Toppers B.V
Plaats: Vinkeveen

Functie: Financieel Medewerker(s)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Uithoorn
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: REOB Servicemonteur M/V
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Werkvoorbereider Installatietechniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround administrateurs Heijnes
Adviesgroep B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Assistent Financieel Manager
Organisatie: Antenna

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 33

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

Zweeds raadsel week 33
evenwijdig

abonnee

vaartuig

pausennaam

afgemat

ten aanzien van

vechtsport

Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 32
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Functieomschrijving
Deze functie omvat ondersteunende activiteiten als ook daadwerkelijke verkoopactiviteiten. Je bent het eerste telefonische aanspreekpunt voor onze klanten en prospects.
Na een gedegen inventarisatie voorzie je hen van informatie en degelijk advies. Vaak
gaat dit in samenwerking met de buitendienst verkoop of met de technische support
afdeling. Je hebt ook regelmatig contacten met onze buitenlandse toeleveranciers.
De divisie Motion Control is gespecialiseerd in servo en lineaire aandrijftechniek.
Voor deze divisie zoeken wij per direct een

VERKOPER BINNENDIENST MOTION CONTROL
Mijnsbergen richt zich op de verkoop en distributie van producten en systemen op het
gebied van aandrijf- en besturingstechniek. Er wordt gewerkt vanuit de gespecialiseerde
divisies Power Transmission en Motion Control. Met de opgebouwde kennis en competenties richt Mijnsbergen zich primair tot de machinebouw. In nauwe samenwerking
met de Belgische zusteronderneming ATB Automation nabij Brussel wordt de gehele
Benelux markt bewerkt.
Mijnsbergen is een goed georganiseerde onderneming met 17 medewerkers, gecertificeerd volgens ISO 9001, waarbij men onderscheidend is in:
- Directe en doelgerichte respons naar haar klanten.
- Levering van kwaliteitsproducten van enkel gerenommeerde fabrikanten.
- Maximaal kennisniveau van producten en applicaties.
- Hoge leverbetrouwbaarheid (score 2010: 98,6%).

Volgende taken vallen binnen je functiekader:
• Telefonische inventarisaties en verkoopgesprekken.
• Technische selecties van componenten en systemen.
• Het opstellen en nabellen van offertes.
• Directe telefonisch verkoop en binnenhalen van opdrachten.
• Het maken van bezoekafspraken voor de buitendienst.
• Telefonisch opvolging na verzending van documentatie.
Jouw profiel
De ideale kandidaat beschikt over de volgende capaciteiten en vaardigheden:
• Technische kennis (MBO+), bij voorkeur op het gebied van motion control.
• Doorzettingsvermogen.
• Goed kunnen inventariseren en luisteren.
• Goed kunnen overtuigen met argumenten.
• Goed kunnen onderhandelen en orders afsluiten (commerciële drive).
• Goed kunnen organiseren en zaken accuraat behandelen.
• Hoge mate van verantwoordelijkheid.
• Leuk vinden om te telefoneren en met de computer te werken.
• Servicegericht en flexibel.
• Goede beheersing van de Engelse taal. Frans en/of Duits is een pré.
Spreekt deze functie je aan?
Zoek je deze afwisselende baan? Ga je voor een goed salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, maar vind je een prettige werksfeer minstens zo belangrijk?
Stuur dan je sollicitatie per brief of e-mail voorzien van cv aan:
Mijnsbergen b.v.
De heer H.G. le Noble - manager motion control
Tel. 0297 28 58 21
E-mail h.lenoble@mijnsbergen.nl
Schoolverlaters die zich herkennen in deze functie en hierin willen groeien, worden ook
uitgenodigd te solliciteren!

www.mijnsbergen.nl
Mijnsbergen b.v. Postbus 166 3640 AD MIJDRECHT
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Splashing Summerparty
bij Rijkenberg Tuinmeubelen
De Boulevard voor Buitengewoon genieten, u vindt in onze tuinmeubelspeciaalzaak
meer dan 100 setopstellingen in diverse stijlen en actuele materiaalsoorten.

OP = OP

249,-

OP = OP

199,-

1846,184

999,-

1156,-

599,inclusief kussens

inclusief loungechair

Héél véél voordeel

Tot 70% korting
op de showroomverlaters
tuinmeubelcollectie 2011

op héél véél tuinsets

--- Maak nu uw deal in onze showroom !!! --TOP-AANBIEDING
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349,-
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799,-
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249,-

149,-

159,-

99,-

Mona Lisa
standenstoel

Promo Standenstoel

kunststof vlechtwerk,
traploos verstelbare
rugleuning d.m.v. gasveer

WWW.RIJKENBERGTUINMEUBELEN.NL
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