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Veel te bekijken tijdens Open Monumentendag
De gerenoveerde Janskerk in Mijdrecht (foto) is één van de deelnemers aan de Open Monumentendag, die dit weekend
plaats vindt. Andere deelnemers in De Ronde Venen zijn de Watertoren in Mijdrecht, Museum De Ronde Venen in Vinkeveen
(ook zondag geopend), de N.H. kerk in Wilnis, de Dorpskerk en de RK Kerk in Abcoude, de kerk Antonius van Padua in De Hoef
en de Gereformeerde kerk in Baambrugge. Daarnaast staan er dit weekend diverse buitenevenementen gepland.
Een overzicht vindt u op pagina 3 in onze agenda.						
foto peter bakker

Wethouder Ingrid Lambregts:

Een nieuwe koers voor Marickenland
Op verzoek van de fractie van Ronde Venen Belang (RVB) besprak de commissie Ruimtelijke Zaken dinsdagavond jl. de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State, die afgelopen voorjaar het door de raad
vastgestelde bestemmingsplan Marickenland afwees. Daarmee dreigt een streep gezet te worden door het
ambitieuze plan voor de bouw van 950 woningen en de inrichting van een natuur en recreatiegebied in de
gemeente. Wethouder Ingrid Lambregts ziet echter mogelijkheden voor een nieuwe koers.
door piet van buul

Voor de initiatiefnemer van het
debat, Anco Goldhoorn van RVB, was
de uitspraak helder: “Er moet een
dikke streep door het hele plan en het
gaat er nu om dat we de procedure
op een nette manier afsluiten en
geen verdere kosten meer maken.”
Goldhoorn vond het verder van
belang dat er lessen geleerd worden
en wilde dat de raad nagaat hoe deze
zaak zo mis kon lopen. “Het afgekeurde bestemmingsplan is door de
raad vastgesteld,” aldus Goldhoorn.
“Dat betekent dat wij ook verantwoordelijk zijn en ons aangesproken
moeten voelen door deze afwijzing.”
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Hij kende echter het college van
B&W, als leidende partij in het tot
stand komen van het plan, een brevet
van onvermogen toe en legde de verantwoordelijkheid voor de mislukking
bij het college. Zijn betoog ondervond
echter nauwelijks weerklank bij de
andere fracties van de raad.
Goldhoorn werd in zijn verwijten
slechts gesteund door Monique
Verweij die namens de grondeigenaren uit het gebied verklaarde, dat de
gemeente inderdaad onzorgvuldig
heeft gehandeld in de bepaling van
de schadeloosstellingen en dat er
ook nooit serieus met de betrokken
grondeigenaren is onderhandeld.

Lees verder op pagina 3
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Westcirculatie...
We zijn nog niet uit de westcirculatie vandaan. Het weekend geeft
dan ook weer warmte en buien.
Zaterdag hebben we te maken met
een bovenstroming die warme lucht
meeneemt, maar in die warme lucht
zit ook weer vocht en die combinatie geeft bij ons natuurlijk weer
buien, waar bij de kans op onweer
aanwezig is. Zondag ziet er weer
bewolkt uit, met opnieuw buien. De
temperatuur zal iets lager zijn dan
zaterdag.
Zaterdag verloopt in twee delen: de
ochtend is mooi zonnig, maar snel
zijn er weer wolken die later op de
dag buien gaan geven. De maximum
temperatuur zal rond de 23 graden
zijn en het minimum temperatuur
ligt rond de 14 graden. De wind is
aardig aanwezig met een matige uit
zuidelijke richting komende wind.
Zondag is er een stuk meer bewolking boven ons, de zon zal er wel
tussendoor komen, maar heeft daar
wel moeite mee. De buienkans is
ook aardig groot. De maximum
temperatuur zal rond de 20 graden
zijn en in de nacht ligt het rond de
13 graden. De zuidwestelijke wind
is matig van kracht.
Maandag is een bewolkte dag met
een paar zonnenstalen er doorheen,
er valt lokaal wat lichte regen. De
maximum temperatuur zal rond
de 20 graden zijn en de minimum
temperatuur ligt rond de 12 graden.
De wind is matig van kracht en zal
uit zuidwestelijke richting komen.
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Vervolg van voorpagina
Kansen voor de natuur
Een drietal insprekers van natuurorganisaties probeerde de raad er
van te overtuigen dat de uitspraak
van de RvS geen belemmering behoefde te zijn om de plannen rond
de ontwikkeling van het natuurgebied verder uit te werken. De heren
Rombouts (IVN) en Mur van de
Vechtplassencommissie, alsmede
mevrouw Smit van natuurvereniging De Groene Venen wezen er op,
dat de ontwikkeling van Marickenland een sleutelpositie inneemt in
de verdere ontwikkeling van zowel
het woningbouwproject Marickenzijde, als ook de ontwikkeling van
de ecologische structuur in het hele
gebied van Botshol tot Nieuwkoop.
Daar zijn convenanten voor afgesloten die nog volop overeind staan,
vonden zij.
Een nieuwe koers
Wethouder Lambregts gaf toe dat
de uitspraak van de Raad van State
vooral gevolgen heeft voor het
recreatiedeel van het plan. Daar
wonen de meeste grondeigenaren,
die hun bezwaren door de RvS
gehonoreerd zagen. Maar voor
het overige is er voldoende ruimte
overgebleven om een nieuwe koers
uit te zetten. “Het plan bestond uit
drie delen, een deel woningbouw,
een deel natuurontwikkeling en
een deel recreatiegebied. Het
woningbouwproject Marickenzijde

is inmiddels onherroepelijk en daar
kunnen we nu dus mee verder,”
aldus Lambregts. “Dat verplicht ons
nog steeds om een met de natuur
samenhangend gebied te ontwikkelen. Inmiddels is duidelijk dat
de provincie een akkoord heeft gesloten voor de ontwikkeling van in
totaal 1500 hectare natuurgebied
in de provincie. Daarin zit ook Marickenland. Die voortgang is dus gewaarborgd. We hebben in dat deel
ook al de meeste gronden in eigendom. Dat ligt voor het recreatiedeel
moeilijker. Gevolg daarvan is wel
dat het paviljoen niet doorgaat.
Voor de beoogde paviljoenpartners
is dat jammer. Maar zij hebben, in
tegenstelling tot het museum, geen
acute problemen. Met het museum
wordt nu naar een alternatieve locatie gezocht. Belangrijk is ook dat
alle partners met wie het convenant
Marickenland is gesloten, met het
project door willen.”
Nieuw raadsvoorstel
Afgesproken is dat het college een
nieuw raadsvoorstel zal formuleren
waarin een nieuwe aanpak zal worden gepresenteerd. De raad heeft
daarbij wel aangegeven dat zij
nadrukkelijk bij de voorbereidingen
betrokken wil zijn en dat de raad
ook duidelijke randvoorwaarden
zal stellen waarbinnen e.e.a. dan
uitgewerkt zal moeten worden.

College akkoord met
structuurvisie Amstelhoek
De structuurvisie voor Amstelhoek
is klaar. Deze is tot stand gekomen
in een intensief meerjarig traject,
waarbij inwoners nauw betrokken
zijn. Het resultaat is een globale
schets van toekomstige bebouwing
en verkeer die Amstelhoek helpt bij
toekomstige ontwikkelingen met
behoud van haar kernkwaliteiten.
De visie kan bekeken worden op
www.derondevenen.nl en in de hal
van het gemeentehuis. Het college
van B&W heeft deze week besloten
de gemeenteraad voor te stellen de
visie definitief vast te stellen.
Verschillende projectontwikkelaars
en eigenaren hebben plannen om
woningen te bouwen op plekken
waar nu bedrijven en andere woningen staan. Daarnaast wordt de
provinciale weg omgelegd, waardoor minder verkeer door Amstelhoek gaat. Na de omlegging kan de
plek waar nu de weg ligt worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Op 4 oktober 2011 wordt de visie in
de openbare commissie ruimte besproken. De gemeenteraad zal naar
verwachting op 27 oktober 2011 de
structuurvisie behandelen.
Voor de overige kernen worden
momenteel ook structuurvisies
opgesteld. Actuele informatie vindt
u op www.eenlevendigegemeente.nl.

Gemeente De Ronde Venen sluit webwinkel uit voorzorg
De gemeentelijke webwinkel wordt
uit voorzorg gesloten, omdat de
veiligheid in de digitale winkel,
waar inwoners digitaal producten
en diensten kunnen bestellen en
kopen, op dit moment niet kan worden gegarandeerd. Voorlopig kan er
geen gebruik gemaakt worden van
de webwinkel en het WOZ-loket en
wordt afgeraden DigiD te gebruiken
en kan men producten aanvragen in
het gemeentehuis.

Het sluiten van de webwinkel is
het gevolg van een digitale inbraak
bij DigiNotar, waarbij vorige week
een groot aantal valse 'certificaten'
zijn aangemaakt. Deze certificaten hebben primair als doel de
authenticiteit van de houder te
garanderen; extra belangrijk bij
beveiligde verbindingen zoals in de
webwinkel. Uitgesloten wordt dan
dat gegevens, zoals creditcard- of
persoonsgegevens, eerst worden
omgeleid naar een frauduleuze

website. Minister Donner (Binnenlandse Zaken) verklaarde dat
als gevolg van de digitale inbraak,
de betrouwbaarheid van honderden
overheidssites momenteel niet valt
te garanderen. De gemeente De
Ronde Venen heeft inmiddels bij
een andere leverancier certificaten
aangevraagd. Wilt u meer weten,
kijk dan op de website van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken:

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk.

PostNL opent Business Point in PrimaPost Mijdrecht
Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 10 september 2011
• Open Monumentendag, 		
div. locaties in De Ronde Venen
• Culinaire Venen, Raadhuisplein,
Mijdrecht
• Najaarsmarkt met o.a.
kruiwagenhangen, Wilnis
• Transportdag, t.g.v. 75 jaar
Brouwer Transport & Logistiek,
Mijdrecht/Wilnis
• Straatvolleybal, bij de Vijf Bogen,
Baambrugge
Zondag 11 september 2011
• Nazomertoer, TTC De Merel,
starten in Vinkeveen
• Jeugddienst FFW8'en, CGK,
Mijdrecht
• Open Monumentendag, 		
div. locaties in De Ronde Venen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Aanstaande dinsdag 13 september opent PostNL het nieuwe Business Point in het kantoor van PrimaPost aan de
Rendementsweg 6 in Mijdrecht. PostNL speelt hiermee in op veranderingen op de postmarkt en behoeftes van
zakelijke klanten. Het Business Point, bedoeld voor zakelijke klanten van PostNL, was tot nu toe gevestigd aan
de Nijverheidsweg. C. Mendes Aguiar, Directeur Zakelijke Markt bij Koninklijke PostNL, zal de nieuwe vestiging
officieel openen. Het nieuwe Business Point biedt een uitgebreid assortiment en services. Naast het ophalen,
frankeren en verzenden van post, kunnen zakelijke klanten er onder andere aangetekende stukken aanbieden en
kentekens laten overschrijven. Zij kunnen voortaan van ‘s morgens tot ’s avonds postzaken regelen, zonder sluiting
tussendoor.
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Luistervink
It’s a mad, mad
World
Ik was in Amsterdam. Zoonlief had
zojuist de sleutels gekregen van
een etage in de Staatsliedenbuurt.
Terwijl ik de muren van behang
ontdeed, belde zoon vanuit de
Gamma naar mijn mobiel. “Heb je
de radio aan, weet je wat er aan
de hand is?”Verbijsterd hoorde
ik dat nieuws aan. Ik kwam er
in toen er al twee vliegtuigen de
Twin Towers waren binnengevlogen, een ander op het Pentagon
was gedoken en een toestel nabij
Pittsburg was neergestort. Ik weet
niet hoe het u verging, maar mijn
eerste gedachte was: dit wordt
niet gepikt, er gaat met kernbommen worden gegooid. Wat ik mij
het beste herinner, is het bijna ongeloof. Hoe was het mogelijk dat
dit kon gebeuren? Het heeft een
tijdje geduurd voordat ik me weer
onbevangen op plekken durfde te
begeven waar veel mensen bijeenkomen. Ik maakte berekeningen,
hoe lang het kon duren voordat er
vanaf Hilversum een vliegtuigje
richting Arena zou kunnen vliegen,
om zich daar op 50.000 mensen te
storten. Ik dacht aan de Bijenkorf,
het Centraal Station. Nu, tien jaar
later, is de wereld nog even gek
als toen. Aanslagen op treinen in
Spanje, dagelijks grote aantallen
doden in Irak en Afghanistan, er
zijn inmiddels alleen al uit Irak
4.500 soldaten in bodybags naar
huis overgevlogen. Wat zou toch
de oorzaak van dit alles kunnen
zijn? Het lijkt mij het mensdom
zelf. Met de nadruk op de tweede
lettergreep. Al in de middeleeuwen trokken de kruisridders
op naar Palestina, om de moslims
eens even mores te leren. Nu is
dat het Westen, dat de onedele
moed heeft landen in het Verre
Oosten beschaving bij te brengen.
Ook Nederland doet daar aan mee.
Maar hoe lang is het geleden dat
hier de heksen werden verbrand?
De martelwerktuigen die in de
middeleeuwen werden gebruikt
roepen een huivering op, maar hoe
lang is het geleden dat dit soort
recht in ons beschaafde land werd
gehanteerd? Dat we anders zijn
gaan denken, is een proces dat
zich in de loop der eeuwen heeft
ontwikkeld. Zonder inmenging
van buitenlandse troepen die ons
wel even zouden vertellen hoe de
zaken geregeld zouden moeten
worden. Alhoewel, de Spanjaarden
en Fransen hebben hier natuurlijk
ook wel danig huisgehouden. U
kent vast nog wel het lied “De
Watergeus staat voor Den Briel”.
Nu, 10 jaar na 11 september,
is de vrees voor aanslagen wat
afgenomen. Wij maken ons druk
om de waxinelichtgooier en de
man die de zaal toesprak over zijn
speciale band met Allah waar ook
de Koningin getuige van moest
zijn. Maar of het mensdom intussen iets heeft geleerd? Ik betwijfel
het ten zeerste.
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Kort Nieuws

Stichting VSV doneert € 500 aan KiKa

De Ronde Venen

Horizon over Lucas
en Handelingen
Zondag 11 september kunt u
luisteren naar het derde deel van
een serie van zes gesprekken over
het thema: ‘Als dit uit de hemel
is…’. Deze aflevering gaat over de
bijbelboeken Lucas en Handelingen.
Aan de discussie nemen deel: Jan
van Breukelen, oud CDA-wethouder
van de gemeente De Ronde Venen;
Ernst Graveland, Protestantse
Gemeente Vinkeveen en Waverveen;
Pieter Koopmans, Protestantse Gemeente, Mijdrecht en Joop Winkel,
Nederlandse Hervormde Gemeente,
Waverveen. Presentatie: Moniek
van Dam. Gespreksleider: Henk
Oudshoorn. Horizon wordt uitgezonden van 9-10 en van 17-18 uur via
Midpoint FM.

Mijdrecht

Jeugddienst:
FF W8’en!
De eerste jeugddienst van dit
nieuwe seizoen wordt gehouden op
zondag 11 september. Als thema is
opnieuw gekozen voor een trendy
term, deze keer ‘FF W8’en’ (je kunt
het ook schrijven als FF w88). De
jeugddienst begint om 17.00 uur en
wordt geleid door predikant Arnout
Weststrate. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van koffie, thee of wat anders.
Iedereen is van harte welkom in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
aan de Koningin Julianalaan 22
in Mijdrecht, zowel voor de dienst
als de bijeenkomst na afloop. Kijk
ook op www.CGKMijdrecht.nl Nog
vragen? Bel dan ds. Weststrate, tel.:
0297 – 274847 of jeugdouderling
G. Kroese 0297 – 263390.

Mijdrecht

Nierstichting
Mijdrecht zoekt
collectanten
Van 18 t/m 24 september vindt de
collecteweek van de Nierstichting
plaats. In Mijdrecht zorgen jaarlijks
ruim zestig mensen er voor dat
er veel geld wordt ingezameld.
Daar is de Nierstichting enorm blij
mee! Toch kan men altijd erg goed
nieuwe collectanten gebruiken.
Nu zijn er straten en wijken in
Mijdrecht waar nog niet gecollecteerd wordt. En elke euro is er één!
Meld u daarom aan als collectant;
alleen, of samen met een vriend,
vriendin of familielid. Rondom de
collecteweek voert de Nierstichting
een landelijke campagne met het
thema ‘Hoge bloeddruk? Voorkom
nierschade.’ Met de opbrengst van
de collecte kan de Nierstichting
o.a. wetenschappelijk onderzoek
financieren naar het voorkomen en
behandelen van nierziekten. Het zou
fantastisch zijn wanneer u hieraan
wilt bijdragen. Een uurtje van uw
tijd maakt het verschil!
Voor meer informatie en aanmeldingen: Marella Verhagen, telefoon
0297-241489.

Breakdance en Hiphop helemaal terug
Mede door programma’s als So You
Think You Can Dance en Holland’s
Got Talent zijn hiphop en breakdance weer helemaal terug. Ook de
funk dansstijlen Popping en Locking
raken steeds bekender bij het grote
publiek. Hiphop Dance Centre
Build Ya Skillz uit Mijdrecht geeft
komende weken op diverse scholen
in De Ronde Venen workshops in
breakdance & hiphop.
Dansdocent Sylvain Veldkamp geeft
een leerzame maar vooral energieke dansworkshop. Aan het eind van
de workshop kunnen de kinderen
in een kring aan elkaar hun ‘vetste’

De Stichting Voetbal Samenwerking Vechtstreek (VSV) opent het
voetbalseizoen traditiegetrouw met
een Goalmaster Clinic. Dit is een
voetbalspellencircuit waar voetballertjes van vijf tot zeven jaar aan
deelnemen. De clinic vond afgelopen zaterdag 3 september bij o.s.v.
NITA in Nieuwer ter Aa plaats.
Er deden ruim 120 kinderen van
diverse verenigingen uit De Ronde
Venen (HSV’69, CSW, Hertha,
Kockengen, NITA) en Vechtstreek
(DOB, De Vecht, Nederhorst,
Maarssen, Abcoude) aan mee. Het

was een stralende dag met veel
publiek en spelplezier.
De Goalmaster Clinic stond dit jaar
in het teken van KiKa. De Stichting
VSV vroeg van iedereen een bijdrage van € 1 om dit goede doel te
steunen. Er werd in totaal € 227,30
opgehaald. Dit bedrag is door VSV
aangevuld tot € 500. Leendert
Schüller heeft namens VSV een
cheque van € 500 aan Marijke
Barnstijn van KiKa overhandigd. Zij
gaf aan hier erg blij mee te zijn en
bedankte iedereen namens KiKa.

moves laten zien. Uiteraard deed
hun docent zelf ook mee en zagen
sommige kinderen voor het eerst
iemand op zijn hoofd draaien. Sylvain is een van de pioniers in de Europese breakdance en hiphop scene.
Hij won al vele battles en maakte
de mooiste choreografieën voor o.a.
theatervoorstellingen.
Build Ya Skillz wil kinderen en
tieners graag leren hoe ze kunnen
dansen zoals je ziet op tv. So You
Think You Can Dance?
Kijk dan even op de site:

www.hiphoplessen.nl.

Shirts en nieuw logo voor Spel en Sport

Eerste Skateclinic voor jeugd IJsclub
Nooitgedacht
Zaterdag jl. was de start van de
eerste van de drie skateclinics
van IJsclub Nooitgedacht. Op
de skeelerbaan in Baambrugge
meldden zich circa 25 kinderen
uit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
om kennis te maken met deze
sport of ter voorbereiding op het
nieuwe schaatsseizoen. De omstandigheden waren perfect; droog en
zonnig. Eigenlijk een paar graden
te warm, maar met de afgelopen
zomermaanden in ons achterhoofd,
was dit helemaal niet erg. Op
een afgezet stukje asfalt werden
oefeningen gedaan, zoals recht op
de skates staan, slalommen en op
één been skaten. Dit werd afgewisseld met het rijden van één of meer
rondjes. De skeelerbaan in Baambrugge is 212 meter. Weliswaar

kleiner dan een ‘gewone’ baan,
maar veel overzichtelijker. Voor de
kinderen is dit ideaal, omdat een
rondje daarmee niet zo lang is. Voor
de begeleiders en de ouders is dit
perfect om de verrichtingen van hun
kinderen te kunnen volgen. Voor de
kleinere kinderen, die nog te jong
zijn om te skaten, was het naastgelegen speelparkje perfect om zich
ook te vermaken. De komende twee
zaterdagen (10 en 17 september)
worden er ook nog clinics gegeven
van 16 tot 17 uur in Baambrugge.
Enthousiast geworden? Schrijf
je dan in via jeugdcoordinator@
ijsclubnooitgedacht.nl of bel naar
0297-282156. Meer informatie
over de clinics vind je op

Op maandag 5 september, de eerste
dag van het nieuwe sportseizoen,
kregen de docenten van Spel en
Sport De Ronde Venen uit handen
van Rabobank kantoordirecteur De
Ronde Venen, de heer Ronald Meijer, de sportshirts met het nieuwe
logo uitgereikt.
De aanschaf van deze shirts is mede
mogelijk gemaakt door het RaboDichtbijfonds, dat voor minimaal het
komende seizoen de helft van de
aanschafwaarde voor haar rekening
neemt.
De uitstraling van het nieuwe logo
geeft aan dat Spel en Sport De
Ronde Venen met frisse elan aan

het nieuwe seizoen begint.
Op de eveneens nieuwe website
www.spelensportdrv.nl kan men het
nieuwe programma raadplegen en
vaststellen dat er voor elk wat wils
is, ongeacht leeftijd of fitheidstatus.
De uitreiking vond plaats in het
EHBO gebouw St. Lucas in Vinkeveen en mocht u zich afvragen
waarom daar? Welnu St. Lucas
is een van de elf locaties in De
Ronde Venen waar Spel en Sport
wekelijks 1 van haar 35 sportlessen
verzorgt.
Nieuwsgierig geworden?
Bel 06 21918353 of kijk op

www.spelensportdrv.nl.

www.ijsclubnooitgedacht.nl.
foto peter bakker

Open dag HVM geslaagd
Zaterdag jl. vond de jaarlijkse open dag plaats van Hockey Vereniging
Mijdrecht (HVM). In de stralende zon hebben circa 30 kinderen van
verschillende leeftijden enthousiast meegedaan aan allerlei oefentrainingen op het veld. De ouders zijn in het clubhuis door de voorzitter van HVM
bijgepraat over de club. Alle kinderen kregen na afloop een informatietasje
mee met o.a. een bidon & keycord gesponsord door de lokale
Rabobank. Ter plekke zijn 14 kinderen lid geworden, waarvan de helft jongens. Komende week kunnen de nieuwe leden al starten met de trainingen.
Mocht uw kind interesse hebben, dan zijn er op vrijdagmiddag, vanaf 16.00
uur benjamintrainingen. Deze zijn drie keer vrij toegankelijk. U kunt zich
hiervoor op vrijdagmiddag opgeven bij Ton Volmer bij HVM, of telefonisch
op 0297-285680.
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KDV Troetels en kinderopvang de Stal heten
voortaan Kinderopvang De Ronde Venen

De Fontein druk bezig met ‘klassen-building’

In 2001 openden de deuren van Troetels en acht jaar later kwam daar de
Stal bij. Hoewel beide organisaties bij elkaar horen, is dat toch voor velen
niet altijd duidelijk. Daarom vond eigenaresse Diana Vredenbregt het tijd
worden voor een nieuwe naam. Dat is Kinderopvang De Ronde Venen
geworden.Troetels en de Stal blijven als locatie naam bestaan. Hiermee
blijft de uitstraling en de sfeer van iedere locatie behouden. Bij een nieuwe
naam hoort ook een nieuw logo. Alle kinderen kregen een tasje met de
nieuwe naam en het nieuwe logo erop. In het tasje zat een lekkere verrassing. Ook is er een nieuwe website: www.kinderopvangderondevenen.nl

De start van het nieuwe schooljaar op basisschool de Fontein is anders
dan andere jaren. Op locatie de Hoeksteen zitten nu de groepen 7, 7/8 en
8. Niet alle kinderen kennen elkaar, omdat er twee locaties zijn samengevoegd. Om de kinderen nader kennis met elkaar te laten maken, is de
locatie de Hoeksteen gaan bowlen bij Bowling Mijdrecht. De kinderen hebben tijdens het bowlen met elkaar kunnen kletsen en nader kennis kunnen
maken. Een gezellige middag waarbij leerkrachten en kinderen elkaar ook
eens op een andere manier leerden kennen.

halen. Maar waar normaal gesproken
het vooruitzicht op een nat pak niet
zo fijn is, zag de sloot er vanwege de
felle zon en bijbehorende temperaturen er best aanlokkelijk uit! Het
resultaat was dan ook dat iedereen
het parcours afsloot met een paar
ererondes in de sloot. En niet alleen
de overvliegers, maar ook enkele andere Scouts besloten wat verkoeling
te zoeken in het water. Kortom, mede
door het weer, een zeer geslaagd
Overvliegfestijn! In totaal zijn er
dertig kinderen overgevlogen naar
een volgende groep. Met het overvliegen is het Scoutingjaar geopend en
staan de Scouts weer veel nieuwe
uitdagingen te wachten. Kijk voor
meer informatie over Scouting Jan
van Speyk Mijdrecht/Wilnis op

Mijdrecht

Kennismaken met de
laptop
SeniorWeb DRV geeft op vrijdagmorgen 16 september van 10 tot
12 uur in het leercentrum, Energieweg 107 te Mijdrecht, weer
een gratis workshop voor mensen
die overwegen een computer te
kopen maar nog niet goed weten
wat ze er allemaal mee kunnen
doen. Op woensdagmiddag 21
september volgt een gratis workshop voor mensen die er pas een
gekocht hebben, maar nog niet
goed weten hoe er mee om te
gaan. Meldt u aan op
0297-272720. Bij geen gehoor
0297-282938.

Mijdrecht

Dertig Scouts halen nat pak
Zaterdag jl. was het weer tijd voor
het jaarlijkse Overvliegfestijn van
Scouting Jan van Speyk. De oudste
kinderen van iedere leeftijdsgroep
laten dan zien dat ze er klaar voor
zijn om over te vliegen naar een
nieuwe groep. Uiteraard waren er
veel andere Scouts aanwezig om
de oudste kinderen uit te zwaaien
en de ‘jonkies’ te verwelkomen. De
uitdaging van dit jaar bestond uit een
uitgebreid behendigheidsparcours
met als finale de onvermijdelijke
slootoversteek via een touwbrug. Het
parcours werd afgesloten wanneer de
overvliegers op een piepschuimblok
weer werden teruggehaald door de
ontvangende speltak. Uiteraard werd
hier en daar een extra uitdaging aangebracht naarmate de overvliegers
ouder waren. Het was natuurlijk het
idee om steeds droog de overkant te

Kort nieuws

Kinderkledingbeurs
Twistvliedschool

Nazomertoeren met TTC De Merel

www.janvanspeykgroep.nl.

Op zaterdag 1 oktober organiseert
de Twistvliedschool in Mijdrecht
een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 9 tot 11 uur staan de
deuren van de school wijd open voor
iedereen die op zoek is naar tweedehands kinderkleding in maat 92
t/m 176 en speelgoed. Dus liggen je
kasten vol met kleding die niet meer
wordt gedragen en speelgoed dat
niet meer wordt gebruikt? Bied het
te koop aan! Voor elk item dat verkocht wordt ontvang je 60% van de
door jou zelf bepaalde prijs (40%
van de opbrengst is voor de school).
Verkopen kan met een verkoopnummer. Mail voor het aanvragen van
een verkoopnummer (dit kan tot
uiterlijk 28 september) naar
beurs@twistvliedschool.nl of bel
naar Erika Posdijk, tel. 0297
581180. Meer informatie op:

www.twistvliedschool.nl.

Mijdrecht

Veenlopers 12 uur in Wheel of Energy
Op zaterdag 3 september liepen
bijna 50 Veenlopers hard in het
Wheel of Energy. Dit Wheel staat
op Schiphol. De organisatie Wheel
of Energy365 wil bijdragen aan een
wereld waarin de ziekte kanker niet
langer levensbedreigend is. Om 12
uur ’s middags begonnen de eerste
drie hardlopers. Omdat het een zeer

warme dag was, bleek het lopen
wel iets zwaarder dan verwacht.
En ook het lopen in een draaiend
wiel is toch anders als lopen op een
vlakke weg. Elke loper liep een half
uur of een uur. Er waren twee lopers die zelfs anderhalf uur gelopen
hebben. Een prachtige prestatie!
De wisselmomenten waren best
spannend, de lopers kwamen toch
wat onvast ter been het Wheel uit.
Voor de nieuwe lopers was het
spannend in het draaiend rad te
stappen, en direct te gaan hardlopen. Niet alleen in het Wheel hadden de lopers veel plezier, ook de
toeschouwers (familie, vrienden en
medehardlopers) konden genieten
van het heerlijke nazomerzonnetje!
Een van de toeschouwers zorgde
voor een hilarisch moment, hij
drukte per ongeluk de noodknop
in. Het rad ging langzamer draaien
en stond stil! Gelukkig kwam de
bewaking van Schiphol snel en het
rad kwam weer in beweging. De
Veenlopers vielen op in hun rode

Zondag 11 september organiseert
TTC De Merel de Nazomertoer,
een fietstocht langs de mooiste
plekjes van het Groene Hart. De
afstand bedraagt 100 kilometer. Bij
deze tocht zijn ook niet-leden van
TTC De Merel van harte welkom.
Iedereen met een racefiets en een
redelijke fietsconditie kan mee. Een
valhelm is verplicht.
De rit staat in het teken van de
molengang; een aantal samenwerkende poldermolens voor het
droogmaken en drooghouden
van een polder. Er worden twee
molenviergangen gepasseerd. De

shirts, met opdruk Kool en Reurings
advocaten. Veel reizigers die op
Schiphol Plaza aankwamen, keken
verbaasd naar het Wheel en de vele
hardlopers. Sommigen kwamen vragen wat de bedoeling was van het
lopen in het Wheel en dit leverde
leuke gesprekken op. Dankzij de
sponsering van bakker Elenbaas
uit Mijdrecht en de Kingsalmarkt
uit Amstelveen, werd iedereen voorzien van verse krentenbollen, water
en energydrank. Dit gaf voldoende
energie voor 12 uur hardloopple-

molenviergang Aarlanderveen is de
enige in bedrijf zijnde molengang
ter wereld die zonder mechanische hulp een polder bemaalt. Een
andere molenviergang waar de rit
langs voert, is de molenviergang
van Zevenhuizen.
De start is om 8 uur bij café De
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. Wie
eerder komt, heeft nog tijd voor een
kop koffie, zodat op tijd kan worden
vertrokken. Leden van TTC De
Merel en andere NTFU-fietsverenigingen betalen 2 euro inschrijfgeld,
niet-leden betalen een euro meer.
Info: tel. 06-29204925 of

www.ttcdemerel.nl.
zier. Om vijf voor twaalf ’s nachts
sloten vijf Veenlopers, waaronder
organisatoren Ellen van Gijsel en
Irma van Eeken de 12 uur durende
loop af, door gezamenlijk met de
aanwezige toeschouwers af te tellen. Daarna overhandigde Irma aan
de organisatie Wheel of Energy een
cheque, waarop het bedrag stond
van 2046,25 euro, dat de Veenlopers bijeengelopen hebben.

Ladies' Night bij
Karwei
Op vrijdagavond 16 september
organiseert bouwmarkt Karwei in
Mijdrecht van 18 tot 21 uur weer
een Ladies' Night. Na de succesvolle klusworkshops voor vrouwen
van vorig jaar, staan er ook nu weer
leuke en afwisselende activiteiten
op het programma. En het heet wel
Ladies Night, maar dat betekent
niet Ladies Only: ook de mannen
zijn deze avond van harte welkom.
Karwei presenteert deze avond een
modeshow door Wouda Fashion, er
zijn sportdemonstraties door Beuving Sport en er is een loterij met
fantastische prijzen, met medewerking van lokale ondernemers, zoals
De Loods, Bassetti Bijoux, Hizi Hair,
Real You Beaty Salon en Grieks
Specialiteitenrestaurant Corfu. Er
is gratis koffie, thee en limonade en
elke betalende vrouwelijke klant
ontvangt een gratis goodiebag. En
dan zijn er nog diverse workshops
en 15% korting op ons assortiment;
reden genoeg om vrijdagavond 16
september een bezoekje te brengen
aan Karwei.
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Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor

€ 3.997,

€ 5.497,

50

50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor

€ 7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

2 jaar 0% rente.

Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de
helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende).
En de andere helft over twee jaar; rentevrij. In de tussentijd betaal je geen rente. En ontvang je wel meteen
5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen
herkennen kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij?

Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai i30
Hyundai i30 CW

Contante waarde
van het goed

Aanbetaling/
inruil (50%)

Totale
kredietbedrag

Maandelijks
termijnbedrag

Debetrentevoet/jaarlijks
kostenpercentage

Duur van de
overeenkomst

Kredietvergoeding

Totaal te betalen
bedrag

€ 7.995,00
€ 10.995,00
€ 14.495,00
€ 15.245,00

€ 3.997,50
€ 5.497,50
€ 7.247,50
€ 7.622,50

€ 3.997,50
€ 5.497,50
€ 7.247,50
€ 7.622,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

24
24
24
24

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.997,50
€ 5.497,50
€ 7.247,50
€ 7.622,50

TM

www.hyundai.nl/rovemij

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen
afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk
van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de
consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen.
Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met datum koopovereenkomst vanaf
15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 september 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure.
Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft
een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in financiering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518).
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290

Kom naar de open dagen a.s. zaterdag 17 september en
1 oktober van 11.00 tot 13.00 uur. Kreekrug 3 te Waverveen!
Kijk voor meer informatie op www.funda.nl of www.kreekrug.nl

buite n wonen in waverveen...

Een ontwikkeling van








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

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

www.tweed.nl 2929-11

...in kreekrug heb je nog ruimte!

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Na een seizoen in de VSV-competitie waar voor sommige geen enkele overwinning te
behalen viel in het gehele seizoen, maar de sportiviteit, enthousiasme en gezelligheid
hoogtij vierden, is het in de eerste wedstrijd van de bekercompetitie gelukt! De Vecht
F4 en Hertha F4 eindigde in een 0-8 overwinning voor de Herthanen. De wedstrijd was
een doelpuntenregen die niet bij te houden was en De Vecht kon nauwelijks tegenstand
bieden. Geert (in de 4e minuut), Cayden, nog een keer Cayden, onze 'Wesley' Tijn, wéér
Cayden, Nick (uit een goede corner), debutant Teis en speciaal voor zijn grootste fan,
Nick. De toeschouwers genoten en zijn supertrots op deze talenten!

Maandagavond jl. vond bij de Beatrixschool op de Veenweg in Wilnis een
oefening plaats van de EHBO-vereniging in samenwerking met Brandweer
Wilnis. De oefening werd mede mogelijk gemaakt door acht LOTUSslachtoffers die ernstige en minder ernstige verwondingen naspeelden.
Ruim 25 vrijwilligers van de EHBO-vereniging en negen vrijwilligers van
de brandweer hadden de taak om de situatie zo snel mogelijk onder
controle te krijgen en de gewonden te stabiliseren, gerust te stellen en
waar mogelijk verwonden te verzorgen.

Onder een stralende zon werd vorige week donderdag voor de negende keerde de jaarlijkse Informatiemarkt en BBQ gehouden, georganiseerd door groothandel Van Walraven
Bouw/Installatiematerialen. Het evenement is inmiddels een begrip geworden bij veel
installateurs en bouwers in De Ronde Venen en ver daarbuiten. Het terrein van de groothandel aan de Nijverheidsweg is tijdens dit jaarlijkse evenement een ontmoetingsplek
voor leveranciers en klanten van het bedrijf. Van Walraven biedt de mogelijkheid om in
een ongedwongen sfeer, onder het genot van een heerlijke BBQ, klanten in contact te
laten komen met de leveranciers en zich te laten informeren over hun producten en de
laatste noviteiten. Het evenement was opnieuw een groot succes.

Dinsdagmiddag werd er bij de politie een melding gedaan van een ongeluk op de N201. De
melding bleek niet te kloppen en het ongeluk bleek bij de BP op de Mijdrechtse Dwarsweg te
zijn. Drie auto's raakte betrokken bij dit ongeval. Wat er precies gebeurt is, is nog onbekend.
Wel is bekend dat een kleine zilvere auto rond getold heeft op de weg en daarbij de andere
auto's geraakt heeft. Het ambulancepersoneel heeft alle betrokkenen nagekeken en er
bleek niemand gewond te zijn.

Dinsdagavond werd door de storm een boom op de Ambachtsherensingel in Mijdrecht
omver geblazen. De brandweer moest in actie komen om het obstakel te ruimen.
Ze hebben de boom kort geknipt en vervolgens de berm ingerold. foto thijs van uden

Woensdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand
bij een woning achter de Albert Heijn aan de Herenweg in Vinkeveen. Eenmaal ter
plaatse voerde de brandweer direct een controle uit. Uiteindelijk werd de
schoorsteen geraagd.				
foto peter bakker
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

DE GROENE VENEN

Nieuw seizoen van Club Durven & Doen
In september start het nieuwe seizoen van de Club Durven & Doen. Kinderen uit de groepen 5
t/m 8 die meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken zijn welkom op maandagavond van 19.00 tot
20.00 uur in het speellokaal van OBS De Trekvogel in Mijdrecht.
Bij de Club Durven & Doen wordt toneelspelen gecombineerd met een sociale vaardigheidstraining. In de Club behandelen we heel spelenderwijs allerlei thema’s zoals stevig staan,
duidelijk praten, pesten, opkomen voor jezelf, ergens bang voor zijn, enzovoorts. Door toneelspelletjes en speciaal ontwikkelde oefeningen leert je kind steviger in zijn schoenen te staan
en zich te uiten. Op laagdrempelige wijze krijgt je kind zo een steuntje in de rug. De cursus is
ook geschikt voor kinderen die toneelspelen “gewoon leuk” vinden!
Het cursusblok start op 12 september en bestaat uit 10 lessen van een uur. Meer informatie
en/of aanmelden bij de docente Astrid Millenaar via telefoonnummer 06-40977903 of via de
website www.despeltuin.nl.

Weet jij wat een Veenmol is?
JeugdNatuurClub “De Veenmollen” van het
IVN bestaat uit kinderen van 8-12 jaar die
het leuk vinden om bezig te zijn in en met
de natuur. Onder leiding van ervaren natuurgidsen trekken zij erop uit, wandelend of op
de fiets, om iets bijzonders in de natuur te
onderzoeken. Bijvoorbeeld waterdiertjes in
een poldersloot, of bloemen en vlinders in
een mooie berm. Soms steken ze de handen
uit de mouwen en gaan ze wilgen knotten of
nestkastjes timmeren.
De Veenmollen komen één keer in de maand,
op de derde zaterdagmiddag van 13:3015:30 uur bij elkaar; ze verzamelen bij het
NME centrum de Woudreus in Wilnis. Het
Veenmollenseizoen loopt gelijk met het
schooljaar en begint dan ook weer deze
maand, op 17 september om precies te zijn.
Voor het komende seizoen 2011-2012 zijn er

bij de club in de Ronde Venen nog een paar
plaatsen beschikbaar. Ook start er dit jaar
een aparte club in Uithoorn, waar ook nog
een paar kinderen bij kunnen.
Lijkt dit je leuk en zit je volgend jaar in
groep 5, 6, 7, of 8 van de basisschool?
Dan kun je lid worden! Het kost € 25 per
jaar en daarvoor krijg je materialen, drinken,
de Rond-Uit (het blad van de IVN) en het
speciale club T-shirt van de Veenmollen.
Wil je meer weten of je meteen opgeven?
Bel dan naar Corrie van Asselen (0297264352), Marianne van den Bosch (0297257287) of Chiel Bakkeren (0297-241509).
Voor meer informatie kun je ook surfen naar

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
(klik op Jeugd).

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

Wela 40 !!

Even afvallen bestaat niet...
Van harte !!
Je vriendinnen uit DRV

Lieve Mika,
van harte,
alweer 1 jaar!!
Kom gauw
gebakje bij je
eten!
X van je
vriendje Noah

“Veel (en ook weinig) afvallen gaat niet
van de ene op de andere dag…” Dat klinkt
vreemd uit de mond van Martine Hoogendijk,
voedingsdeskundige en gewichtsconsulente
van Diet Solutions. Als eigenaar van deze
zeer succesvolle praktijk, begeleidt ze wekelijks tientallen mensen bij het verliezen van
gewicht. Haar klanten slagen er vrijwel allemaal in het streefgewicht binnen afzienbare
tijd te behalen. Naast het eten van salades en
veel gezonde groenten, het drinken van water
en wat beweging, helpt een topkwaliteit
eiwitdieet de vetverbranding op gang.
Maar dan………..? Dan gaat het er om dat
men zich een goed voedingspatroon aanleert
en niet terugvalt in oude gewoontes. Alleen
dan houdt het succes ook op langere termijn
stand. Het klinkt als een open deur, maar
is de realiteit van alledag. In de aanpak
van Diet Solutions wordt voorzien in een
geleidelijke, gefaseerde, terugkeer naar
een normaal voedingspatroon met normale
voedingsmiddelen. Soms is men ongeduldig
en houdt een klant het na het bereiken van
het streefgewicht voor gezien. Dat is jammer,
want het terugvalrisico is dan aanzienlijk.
“De fasen waarin het nieuwe voedingspatroon wordt aangeleerd, zijn minstens zo

belangrijk als de fasen waarin een klant
afvalt,” aldus Martine Hoogendijk. “Dat afvallen lukt wel, maar voorkomen dat de kilo’s
er weer aankomen is moeilijker en natuurlijk
minder spectaculair.” Dat laatste benadrukt
ze heel vaak in de consulten. Want afgezien
van mooi en lelijk, speelt de gezondheid van
de persoon een hele belangrijke rol. En dat
overgewicht slecht voor de gezondheid is, is
inmiddels voor een ieder wel duidelijk. Het
afleren van slechte gewoontes is vaak een
kwestie van vallen en opstaan, daar moeten
we de ogen niet voor sluiten. Samen gaan
we op zoek naar de manier waarop we die
valkuilen kunnen omzeilen. Diet Solutions
is gevestigd in Abcoude en Blaricum. Meer
informatie www.dietsolutions.nl.

DE GROENE VENEN 		
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Gert Jan Maarsen maakt maquettes van watertorens:

“Zelfs het aantal treden van de trap is gelijk aan de
originele toren”
Gert Jan Maarsen heeft de afgelopen drie jaar vele uren besteed aan het maken van maquettes van watertorens. Een grote passie voor watertorens, zo zou u denken, maar wie met Gert Jan praat komt erachter dat
dat niet helemaal waar is. Van jongs af aan zijn modeltreinen zijn passie, maar met de komst van de kinderen heeft hij deze weer opgeborgen. Gert Jan: “Die treinbaan nam een derde van mijn huis in beslag”.
Intenties om alle watertorens van Nederland te bezoeken heeft hij dan ook niet, maar het nabouwen van
de toren van Aalsmeer en die van Mijdrecht waren voor hem een grote uitdaging. Gert Jan: “Het is precisie
werk en kostte mij vele uren, maar als ik ze zo zie, mag ik daar best trots op zijn.”
Het idee om een watertoren na te
bouwen ontstond in 2007. De van
oorsprong Aalsmeerder woonde als
kind in de Hornmeer, een wijk die
uitkeek op de watertoren van Aalsmeer. Gert Jan: “Toen de toren in
de zomer van 2007 geopend werd,
was ik zo nieuwsgierig dat ik er wel
naartoe móest gaan. Jarenlang heb
ik de toren van buiten gezien en dit
was mijn kans om eens een kijkje
in het interieur te nemen. Samen
met mijn zoon en mijn camera ging
ik ernaar toe. We hebben wel 300
foto’s gemaakt. Op dat moment had
ik al bedacht dat ik de toren in het
klein kon nabouwen. De volgende
dag ging ik nogmaals naar de
toren toe. Ditmaal met rolmaat,
zodat ik wat maten op kon meten.
In de breedte ging dit prima en
tot zo’n 2 meter in de hoogte ook,
maar daarboven werd natuurlijk
een lastiger verhaal. De precieze
hoogtes van alle onderdelen had ik
echter wel nodig om een kloppende
tekening en later een maquette te
maken. Zo begon de zoektocht naar
een tekening met de hoogtematen.
Sinds de 70’er jaren ben ik al lid
van de vereniging Oud-Aalsmeer.
Ik besloot een mail te sturen om de
vereniging om hulp te vragen. Henk
van Leeuwen, lid van Oud-Aalsmeer
en toevallig ook een oud-klasgenoot
van mij, bleek een tekening te heb-

ben. Ik maakte zelf een gedetailleerde tekening en daarna kon de
bouw van de miniversie van de vijf
verdiepingen tellende watertoren
beginnen.”
Schaal 1 op 87
Intussen hadden de gemeente en
de watertorenstichting er ook lucht
van gekregen. “In verband met het
80-jarig jubilieum in maart 2008,
moest het tegen die tijd af zijn.
Elke avond werkte ik zo’n twee uur
aan het bouwwerk en op zondag
ging ik verder,” aldus Gert Jan. De
toren werd gemaakt op de schaal
1 op 87. Een bewuste keuze, want
dat is ook een bruikbare schaal bij
de modeltreinen. Gert Jan: “Zo
konden het gras, de hekjes, de bomen en het papier met steenmotief
voor de toren gemakkelijk gekocht
worden. Aangezien de Aalmeerse
watertoren in het echt zo’n 50
meter hoog is, werd het miniatuur
iets groter dan een halve meter
hoog. De toren zelf is voornamelijk
van hout. De toren is achthoekig.
De steunpilaren die aan de buitenkant te zien zijn, heb ik grijs
geschilderd, de vlakken daartussen
heb ik bekleed met papier met een
baksteenmotief. Daarbovenop heb
ik een groengeschilderde, kunststoffen koepel geplaatst. Continu hield
ik de leden van de vereniging op de

hoogte van de bouwfase waarin ik
me bevond. Voor de grap zette ik
ook kleine poppetjes van werklui
bij het miniatuur. Daar maakte ik
dan foto’s van en die stuurde ik per
mail op. Telkens waren ‘de mannen’
weer wat verder. Totdat de koepel
op de toren zat. Het hoogste punt
was bereikt! Toen werd de Nederlandse vlag gehesen en vierden de
poppetjes feest. Leuk detail: in het
donker geeft de toren net als zijn
grote broer licht.”
Mijdrechtse watertoren
Het miniatuur van de watertoren
van Aalsmeer was een succes. Bij
het 80-jarig jubileum van de toren
hebben vele bezoekers het miniatuur kunnen aanschouwen. Vooral
Gert Jans moeder die nog altijd in
Aalsmeer woont, was trots op haar
zoon. Maandenlang hield ze de
toren bij zich en toonde deze aan
iedereen die langs kwam. Inmiddels staat de minitoren weer bij
Gert Jan thuis naast haar broertje:
de kompastoren van Mijdrecht.
Gert Jan: “Ik woon nu in Mijdrecht
en mijn buurjongen heeft samen
met een vriend de watertoren
van Mijdrecht gekocht. Hij wilde
graag dat ik ook een miniatuur
van deze toren maakte. Nu in de
originele staat en straks wanneer
deze verbouwd is. De eerste is

Nieuwe hoed Paddestoel komt uit Nieuwkoop
Rietdekker Ronald Wieman uit De Hoef heeft er een klus aan die weken gaat duren. De Paddestoel, gelegen
aan het Mijdrechtse Hofland, was aan een opknapbeurt toe. Het karakteristieke pand, eigendom van Rinus
Viergever, wordt grondig opgeknapt. Het riet komt uit Nieuwkoop. Het is een fijn soort riet. Dat hoort bij
het pand dat het Mijdrechtse Hofland siert.
tekst en foto paul bosman

Wie het dorp binnenrijdt kan er feitelijk niet om heen. De Paddestoel
vraagt om aandacht. Twee rieten bollen completeren het bijzondere pand
waar sinds jaar en dag de familie
Viergever woont en horeca de toon
zet. Culinaire Nol ontving er de
laatste jaren van zijn leven talrijke
gasten die het restaurant graag
bezochten. Dit vanwege de bijzondere uitstraling die het pand binnen,
maar zeker ook van buiten uitstraalt.
Het café aan de voorzijde biedt plek
voor iedereen die van een glaasje
houdt. “Na vijfenvijftig jaar was het
tijd iets aan het dak te gaan doen,”
vertelt Viergever. “Het dak lekte op
een aantal plaatsen, vandaar dat ik
met Ronald in gesprek ging om te

bezien wat we daadwerkelijk konden
doen om het pand in ere te houden.”
Ronald scheert het bestaande riet en
stopt het dak met een fijn soort riet,
dat de komende twintig jaren weer
volop bescherming gaat bieden.
Daarna zal het niet anders kunnen
dan dat het gehele dak verwijderd
zal moeten worden. Viergever: “Dat
zien we dan wel weer.” Veel passanten spreken de rietdekker aan. Daar
uit blijkt dat de Rondeveners blij zijn
dat het pand een facelift krijgt. Dat
laatste is goed, het blijft immers een
karakteristiek stukje Mijdrecht. Een
van de weinige aanzicht bepalende
panden die nog in het dorp zijn te
vinden. Daar moeten we zuinig op
zijn, dus.

Gert Jan Maarsen met links de watertoren van Aalsmeer en rechts die van
Mijdrecht. De èchte toren is zaterdag geopend tijdens Monumentendag en
Gert Jan's maquette is daar te bewonderen. 		
foto patrick hesse
inmiddels af. Weer ging ik met mijn
fotocamera en een meetlint aan de
slag. Omdat de Mijdrechtse toren
een stuk minder sierlijk exterieur
heeft, heb ik besloten om dit keer
ook de binnenkant na te maken. Zo
werd het weer een uitdaging. Alles
moest kloppen. De afmetingen en
verhoudingen, maar ook andere
details. Zo is de waterbak van
binnen wat bruiner gekleurd door
het water, dat is bij mijn miniatuur niet anders. Zelfs het aantal
treden van de trap is gelijk aan het
origineel. Na zo’n 150 uur werken,
was de toren helemaal af.” Hoewel
technisch tekenaar Gert Jan met
het maken van de miniaturen veel
kennis van de watertorens heeft
opgedaan, verwacht hij niet dat hij
zelf ook een toren kan ontwerpen.
Gert Jan: “Daar komt toch wel wat
meer bij kijken. Ik weet nu veel van
de verhoudingen, maar de techniek achter zo’n toren is toch wat

ingewikkelder. Wel heb ik alweer
wat plannen. Zo heb ik het verzoek
gekregen om het monument bij de
begraafplaats van Woerden na te
bouwen. Daar ben ik nu mee bezig.
Heel wat anders dan een watertoren, maar het blijft een miniatuur
en in dat opzicht is het hetzelfde.
Daarbij zijn mijn kinderen alweer
wat ouder, dus misschien haal ik
toch de treinbaan weer uit de dozen
en maak ik van de zolder weer een
treinenparadijs.”
De watertoren van Aalsmeer is
tot eind september elk weekend
geopend voor publiek. Zie voor de
openingstijden en entreeprijs
www.aalsmeer2000.nl. Tijdens de
Open Monumentendag op zaterdag
10 september is de watertoren in
Mij-drecht geopend. Daar is dan
ook de maquette te bewonderen.

19 september in Inloophuis 't Anker in Mijdrecht

Lotgenotengesprek voor jonge weduwen
Als je partner sterft door kanker, stort je leven in elkaar. Verdriet, boosheid, angst, twijfel hoe nu verder.
Als je samen nog jonge schoolgaande kinderen had, dan sta je nu er
alleen voor. Je hebt geen tijd om te rouwen, je moet als alleenstaande
moeder de koers voor je kinderen uitstippelen. Hoe doe je dat? Hoe
reageer je op het rouwproces van je kinderen? Of op het schijnbaar nietrouwen? En mag je zelf je verdriet tonen? Hoe los je allerlei praktische
zaken op? Wie kun je om raad vragen?
Bij Inloophuis ’t Anker hebben een paar jonge vrouwen aangeklopt met
dezelfde vraag: Kennen jullie iemand die hetzelfde is overkomen als wat
mij is overkomen, met wie ik dan zou kunnen praten?
Op maandag 19 september om 9.30 uur komen ze bijeen, maar ieder
andere vrouw die in dezelfde situatie zit, mag ook deelnemen aan dit
gesprek. Meld je dan aan bij Bert Schaap, 0297-565172, bawschaap@
hetnet.nl.
Doel van het gesprek is uitwisseling van ervaringen, van suggesties en
begrip voor elkaar. Er wordt geen therapie gegeven. Er is koffie en thee
en een koekje. Er zijn geen kosten aan verbonden. Of er meer dan één
gesprek komt, hangt af van de behoefte van de deelneemsters.
Inloophuis 't Anker is gevestigd aan de Hoofdweg 85a te Mijdrecht
(gebouw SV Argon). Meer informatie op www.inloophuishetanker.nl.
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Tekst Peter Schavemaker

Op vrijdag 16 september wordt
bij Henny Woud in Waverveen de
workshop 'Schilderen in de Polder'
gehouden.
Tijdens de workshop zal o.a. aandacht worden besteed aan compositie, vlakverdeling licht/donker en
kleurgebruik.
Er kan zowel abstract als figuratief
geschilderd worden. De workshop is
een ‘open atelier’, in en met uitzicht
over de polder.
In het atelier zijn de benodigde
materialen aanwezig. Bij voorkeur
wordt buiten geschilderd, zorg dus
voor warme kleding en een oud
overhemd of schort. Tussen de
middag wordt een heerlijke lunch
geserveerd met vooral eigen en
streekproducten. Om 15.30 uur ‘de
vernissage’ met een welverdiend
glas wijn of prosecco en om 16.00
uur huiswaarts met een mooi zelfgemaakt schilderij.
De prijs voor deze dag, die duurt
van 10 tot 16 uur, bedraagt 55 euro,
inclusief materiaal, koffie en lunch.
De workshop is geschikt voor beginners Meer info en aanmeldingen:
tel. 0297-264198 of e-mail:
hwoud@dmail.nl. Zie ook

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur en danser Ruben Heerenveen die dit
seizoen te zien is als Sunny in de musical Daddy Cool over de hits van Boney M.

Urban, hip-hop style Daddy Cool

‘Geen decor, maar LED-schermen’
Ik las dat je een tijd in Wenen
hebt gewoond en gewerkt.
“Tijdens mijn familiebezoek zag ik
dat er een auditie was voor Fame,
een coole en leuke musical. Ik
kreeg de hoofdrol en speelde later
ook nog een rol in Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat
(van Andrew Lloyd Webber, red.).”
Je bent van oorsprong een danser.
“Klopt. Ik ben begonnen met dans
en later ook gaan zingen. Na een
ruzie bij de theaterschool waarbij
werd gezegd dat ik het als ‘straatdanser nooit zou redden in het danswereldje’ kreeg ik zo’n inspiratie
en drive om daardoor mensen het
tegendeel te bewijzen. Het verhaal
van Fame paste daar precies bij.”
Het verhaal achter Daddy Cool
gaat over de komst van Surinamers naar Nederland, vanaf 1975.
Jij bent op jonge leeftijd vanuit
Curaçao naar Nederland gekomen.
“Dat heeft zeker overeenkomsten
met elkaar. Het helpt bij het spelen
van de rol van Sunny. Een van de
scènes is een gesprek met mijn
moeder over ons verleden. Zo’n
gesprek heb ik ook met mijn ouders
gehad.”

De muziek van Boney M waren
hits eind jaren tachtig.
“Mijn ouders zijn echte soulliefhebbers, op zaterdagochtend was er in
ons huis vaak Boney M te horen.
Als kind hoorde ik die hits, samen
met mijn zus zong ik ze mee. Ik
ben eigenlijk meer een fan van de
hits van Millie Vanilli (de hits Girl
you know it's true en Girl I'm gonna
miss you werden ook geschreven
door Frank Farian, de componist
van alle Boney M hits, red.), toen
was ik ongeveer tien jaar.”
Jouw personage Sunny doet, samen met een aantal vrienden, mee
aan een dansbattle om zo ook het
meisje Roos (rol van Kim-Lian
van der Meij, red.) te kunnen
ontmoeten.
“Klopt. Ik speel een gepassioneerd
danser, die steeds net niet wint tijdens wedstrijden. Samen willen we
onze passie voor het dansen en zingen delen, waarbij een vriendschap
ontstaat. Maar Roos en Sunny
delen samen ook een geschiedenis.”
In Amerika worden dit soort
musicals ‘jukebox-musicals’
genoemd.
“Ouderen kennen natuurlijk de tijdloze muziek van Boney M. Zoals wij
de muziek gebruiken is die zeker

www.hennywoud.nl.

niet oubollig. Het zal zeker ook
jongeren aanspreken, maar niet
alleen maar om de muziek. Die
worden vooral aangesproken door
de urban, hip-hop style en street
dans in de voorstelling. We proberen verder iets nieuws te brengen
doordat we geen decor, maar LEDschermen gebruiken.
Het is multimediaal opgezet.”

Cabaretvoorstelling Schudden vormt start nieuwe
theaterseizoen Abcoude

De musical Daddy Cool is op 30
september en 1 oktober te zien in
Schouwburg Amstelveen

www.daddycool.nl,
www.schouwburgamstelveen.nl.

Gratis naar Museum De Ronde Venen tijdens
Open Monumentenweekend
Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het weer Open Monumentendag, met dit jaar het thema ‘Nieuw gebruik-Oud gebouw’. Het museum is dit hele weekend gratis toegankelijk tussen 10 en 17 uur en er
zijn diverse speciale activiteiten georganiseerd.

Op zaterdag 17 september gaat
in Theater Piet Mondriaan het
nieuwe culturele seizoen van start
met de door pers en publiek bejubelde voorstelling 'Noorderzon'
van Schudden.
Ab-Art programmeur Wiet van der
Velden is er wederom in geslaagd
een prachtig en gevarieerd aanbod
samen te stellen; een mix van grote
namen en veelbelovend talent en
omvat voor ieder wat wils: cabaret,
toneel, muziektheater en familievoorstellingen.
Met de verhoging van de btw-tarieven op toegangskaarten gaat de theaterwereld geen onbezorgd seizoen
tegemoet. Ab-Art wil bezoekers de
volle verhoging graag besparen. Een
kleine prijsstijging van de tickets
is onontkoombaar, maar deze is zo
beperkt mogelijk gehouden.
Erik van Muiswinkel treedt dit
seizoen op, popzangeres Marike
Jager, cabaretière en winnares van
de Annie M.G. Schmidtprijs Dorine
Wiersma, taalmagiër Kees Torn,
pianist-zanger Guus Westdorp met
een ode aan Ramses Shaffy, de
uitzonderlijke jazz-zangeres Simin
Tander, iconen Bram van der Vlugt

Workshop ‘schilderen
in de polder’

en Ingeborg Elzevier in het toneelstuk Emma’s Feest.
Op www.ab-art.nl is het hele programma te bekijken en kunnen
direct tickets worden geboekt.
Om te beginnen dus Schudden met
hun programma ‘Noorderzon’ op
zaterdag 17 september. De VSCDjury schreef hierover: 'In Noorderzon gebruikt Schudden een stapel
koffers om alle theatrale registers
open te trekken. De twee hebben
elkaar gevonden in een vorm waarin
cabaret, toneel, variété en mime op
logische wijze in elkaar overvloeien.

Op het podium staan twee topacteurs die scène op scène aantonen
hoe groot hun vindingrijkheid is. In
knappe, strak gemonteerde sketches
geven Emiel de Jong en Noël van
Santen de koffers telkens weer een
dwaze bijrol. Het eindresultaat is
een weergaloos fantasievolle en
filmische voorstelling die niet alleen
vermaakt, maar ook ontregelt en
ontroert.'
Aanvang: 20.15 uur; entree:
€ 19,00 / CJP € 18,00. Kaarten bij
Readshop Abcoude, Hoogstraat 32
of via www.ab-art.nl.

Het museum staat dit jaar geheel
in het teken van de Veensteekmachine. Deze unieke machine uit
1895, gebruikt voor de machinale
vervening in Vinkeveen, heeft sinds
enkele jaren een museale functie.
Speciaal voor Open Monumentendag zal het technische team
van Museum De Ronde Venen op
zaterdag 10 september de oude 80
pk Bronsmotor weer starten. Vanaf
14 uur bent u van harte welkom bij
deze spectaculaire gebeurtenis en
kunt u alles te weten komen over
deze bijzondere machine. Zondag

Muzikale Wandeling

11 september zal bij goed weer de
harmonie St. Michael uit Heemstede tussen 13 en 14 uur een concert
opvoeren bij het museum. Het hele
weekend is er de gelegenheid een
kijkje te nemen in de tijdelijke
tentoonstelling over de laatste
veensteekmachine “Uitstekend
werk…”. Mis deze unieke kans dus
niet! Beide dagen is men van 10.00
tot 17.00 uur van harte welkom
in Museum De Ronde Venen. De
toegang is gratis. Adres: Herenweg
240 Vinkeveen, tel. 0297 262 223.

www.museumderondevenen.nl.

Op zaterdag 17 september 2011 wordt voor de vijfde keer de muzikale wandeling georganiseerd door Stichting Promotie Ouder-Amstel met medewerking
van de gidsen van de Stichting Historische Wandelingen Ouderkerk. Ook dit
jaar staan er weer drie bijzondere concerten op het programma; Adriana
Kegley, Fiati Amsterdam en het Operettekoor Amstelveen. Er zijn verschillende starttijden; 11.00 uur, 11.15 uur en 12.15 uur. Meer informatie over de
concerten op www.ouder-amstel.nl. Deelname aan de wandeling kost 20 euro
per persoon, inclusief drie concerten, varen, een wandeling met gids en thee/
koffie met diverse lekkernijen op concertlocatie.
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Pieter Koopmans van het Rode Kruis

'Vrijwilligerscorps is aan het vergrijzen'
Pieter Koopmans maakt zich zorgen. Hij is kerngroepcoördinator voor De Ronde Venen van het Nederlandse Rode Kruis. Op tal van terreinen zijn
vrijwilligers van het Rode Kruis in de plaatselijke gemeenschap actief met aandacht en steun aan plaatsgenoten die dat nodig hebben. Dat zijn
vaak mensen met een lichamelijke beperking of ouderen, die dreigen te vereenzamen. Maar dat corps vrijwilligers wordt ook steeds ouder. Er zijn
er bij die inmiddels zelf bijna tot de doelgroep behoren, stelt Pieter vast.

Kort Nieuws
Mijdrecht

Neem een kijkje in de
Toekomst

door piet van buul

De internationale rol van het Rode
Kruis is algemeen bekend. Maar
op lokaal niveau speelt het Rode
Kruis ook een belangrijke rol.
Pieter Koopmans: “Ons werk richt
zich op twee taakvelden. We spelen
binnen de veiligheidsregio een rol
in de rampenhulpverlening. En er
is het taakveld dat zich richt op de
sociale zorg. Daaronder vallen de
huisbezoeken aan alleenstaanden,
de telefooncirkels en de groepsactiviteiten in de verzorgingstehuizen.
Ook bieden we de mogelijkheid om
mensen, die niet meer zelfstandig
kunnen reizen, naar de dokter, de
fysiotherapeut of het spreekuur
in het ziekenhuis te rijden. Dat is
veel één op één zorg, waar je veel
vrijwilligers voor nodig hebt. En
wanneer er een tekort dreigt, wordt
de druk op de actieve vrijwilligers
steeds groter. In het slechtste geval
haken ze af en moet je nee verkopen op verzoeken om hulp. Dat
willen we graag voorkomen.”
Maatschappelijk probleem
Pieter Koopmans vreest dat er
sprake is van een maatschappelijk
probleem. “De maatschappij draait
voor een groot deel op de inzet
van vrijwilligers. En ik merk dat
ook bij allerlei andere organisaties
hetzelfde probleem speelt. Of het
nou gaat om zorgtaken zoals wij
die doen, of het gaat om bestuursof kaderfuncties bij het zangkoor,
de hockeyclub of het buurtwerk.
Overal kampt men met het probleem dat het vrijwilligerscorps
aan het vergrijzen is en dat er te
weinig aanwas van jongeren is. En
dan heb ik het niet eens over de
twintig of dertig plussers. Wanneer
we de leeftijd kunnen verlagen
van zeventig plus naar vijftig plus

dan zijn we al aardig op de goede
weg. Laatst hadden we met veel
moeite een paar nieuwe en jongere
vrijwilligers gevonden. Maar helaas
grepen enkele oude getrouwen dit
aan om er ‘eindelijk’ mee te stoppen. Ik snap dat wel, maar zo schiet
het natuurlijk niet op,” verzucht
Pieter. “Natuurlijk hebben mensen
het druk met allerlei dingen. Maar
ik daag juist die mensen uit om ons
te komen helpen. De ervaring leert
dat mensen die het druk hebben
over het algemeen ook goed kunnen plannen. En dan moet het toch
mogelijk zijn om daar ook een Rode
Kruis activiteit in te plannen. Het
gaat immers niet om een dagtaak.
De vraag naar zorg zal toenemen.
Doordat dit kabinet sterk bezuinigt
op de zorg, met name op AWBZ,
WTCG en PGB wordt de vraag
naar vrijwilligers nog groter. Maar
zijn er voldoende vrijwilligers die
ook zorg willen bieden?”
Vrijwilligers gezocht
Pieter zoekt versterking op een
drietal deelgebieden van het Rode
Kruis werk. “Concreet kom ik
mensen te kort voor het huisbezoekwerk, voor de telefooncirkel
en voor de chauffeursdienst. De
vrijwilligers van het bezoekwerk
hebben doorgaans twee of drie
adressen van mensen die alleen
wonen en om wat voor reden dan
ook de deur nauwelijks uitkomen.
Onze vrijwilligers bezoeken die
mensen regelmatig, gewoon om
even gezellig met ze te praten en
een kopje thee of koffie te drinken.
Soms gaat men bij mooi weer even
met de rolstoel de deur uit. Er hoeft
geen huishoudelijk werk gedaan te
worden. Wij noemen de deelnemers
onze ‘gasten’. Een keer per jaar

Pieter Koopmans: “Het vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis is niet alleen
belangrijk; het is ook nog heel erg leuk. Je krijgt er veel voor terug.”
foto patrick hesse

maken we met hen een uitstapje.”
Een tweede activiteit waar het
Rode Kruis versterking kan gebruiken is de telefooncirkel. Pieter:
“Mensen die alleen wonen kunnen
zich hierbij aansluiten. We formeren
dan een groepje van deze mensen
die elke morgen gebeld worden om
te horen of ze de nacht goed zijn
doorgekomen. Dat gaat in de vorm
van een ketting. De Rode Kruis
vrijwilliger belt de eerste, die belt
vervolgens de tweede enzovoort.
De laatste deelnemer belt dan weer
naar onze vrijwilliger. Het is wel
heel verantwoordelijk werk. Je hebt
een hele week dienst en moet dan
elke morgen van acht tot negen
beschikbaar zijn. Maar voor onze
gasten is het een geruststellende
gedachte dat er mensen zijn die
naar hen omkijken.”
En tot slot zoekt Pieter nog een
paar chauffeurs die bereid zijn om
mensen naar het spreekuur van de
dokter of de tandarts te brengen. Of
even voor controle naar het AMC of

naar het ziekenhuis in Woerden of
Amstelveen. “Ook dat chauffeurswerk is vrijwilligerswerk, maar hier
geven we wel een kilometervergoeding.”
Oproep
Pieter Koopmans hoopt vurig dat
er mensen zijn die niet wachten tot
ze gepensioneerd zijn, voordat ze
aan vrijwilligerswerk beginnen. “Ik
hoop dat mensen serieus nadenken
over de mogelijkheid om mee te
doen. Hoe meer vrijwilligers, hoe
minder tijd het kost. En het is niet
alleen heel belangrijk werk, het is
ook nog heel erg leuk. Je krijgt er
ontzettend veel voor terug.”

Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Miriam Mayenburg in
het Rode Kruis kantoor in het Zuwe
Zorgcentrum aan de Hoofdweg nummer 1 in Mijdrecht. Tel. 0297 254223.
Miriam is er op woensdagmorgen en op
donderdag en vrijdag.

Altijd al benieuwd geweest hoe de
Watertoren van Mijdrecht er van
binnen uitziet? Op zaterdag 10
september van 10 tot 16 uur is de
voormalige Watertoren open voor
publiek. De lokale ondernemers
Roland Borst en Yourick Fokker zijn
de initiatiefnemers van ‘de Kompastoren’ en het duo streeft ernaar om
nog dit jaar de bouwaanvraag in te
dienen voor de transformatie van
dit markante gebouw. Men kan op
eigen gelegenheid rondkijken, naar
boven klimmen en van het geweldige
uitzicht genieten. In de toren hangen
op elke verdieping canvas doeken
met informatie over de werking van
de watertoren.

Waverveen

Autocross aan
Botsholsedwarsweg
Op zaterdag 24 september organiseert de autocrossvereniging Rang
Pang een wedstrijd in Waverveen,
die meetelt voor het clubkampioenschap. De baan is gelegen aan de
Botsholsedwarsweg. De wedstrijd
zal om 12 uur beginnen. Aan de
start verschijnen enkele plaatselijke
rijders, onder wie Gerrit de Groot en
Richard van Schaick. Ze zullen rijden
in de keverklasse. Verder zijn er de
volgende klassen: juniorklasse, standaard 1400, standaard Rang Pang,
standaard KNAF, vrije standaard en
sprinters. Gastrijders kunnen zich
aanmelden via rijdersinfo@rangpang.
nl. Voor meer informatie, kijk op de
website www.rangpang.nl.

Duo komt als 3D-animatie weer tot leven in Mijdrecht

Bassie en Adriaan in game-app
Bassie en Adriaan, de beroemde clown en acrobaat, maken binnenkort hun rentree als 3D-animatiepersonages in een game-app. Die animaties worden gemaakt in Mijdrecht, bij Creative Graphics aan de Energieweg.
door anja verbiest

Arnold Krechting, directeur van Creative Graphics, kreeg enkele maanden

Arnold Krechting van Creative Graphics
met op zijn schouder een van zijn
eerdere creaties: het voetbalpoppetje
Hands.

geleden de opdracht om een gameapp te maken met de beroemde
clown en acrobaat in de hoofdrol. Die
opdracht kwam van producent Sjef
Scholte, die alle rechten van het duo
beheert.
In november wordt het spel voor
de iPad, waarin Bassie en Adriaan
allerlei opdrachten moeten vervullen,
gelanceerd. Het is de bedoeling dat
de 3D-animaties van het spel ook de
basis gaan vormen voor een tekenfilmserie rond het tweetal.
Opgegroeid
De broers Bas en Aad van Toor, nu
respectievelijk 76 en 69 jaar oud,
maakten eind jaren zeventig hun
eerste televisieserie. Miljoenen kin-

deren groeiden op met series als ‘De
plaaggeest’,’ De huilende professor’
en ‘De verdwenen kroon’. Ook trad
het duo met veel succes op in circusen theatervoorstellingen.
Arnold Krechting en zijn team zijn
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 3D-animaties voor de
game-app van Bassie en Adriaan en
daar zijn ze al een heel eind mee
gevorderd. Krechting laat een kort
filmpje van het animatiepersonage
van Adriaan zien, met alle gelaatsuitdrukkingen: “Dit is een voorbeeld van
de manier waarop alle bewegingen
van de karakters in de game-app
worden bepaald.”

Character-animatie
Creative Graphics viert deze maand
het twintigjarig bestaan in Mijdrecht.
Krechting: “Oorspronkelijk maakten
we naast 3D-animaties en commercials onder meer ook websites voor
derden en powerpoint-presentaties.
Zes jaar geleden zijn we ons echter
volledig op character-animatie in
3D toe gaan leggen. Een van de
personages die we de afgelopen jaren
ontwikkelden, is het voetbalpoppetje
Hands. Tijdens de Wereldkampioenschappen Voetbal vorig jaar konden
die poppetjes verzameld worden bij
de supermarkten van Dirk van den
Broek.”
Ook bedachten Krechting en zijn
team de karakters van de auto
Pep, de boot Toet en de helikopter
Vroep-Vroep, een vrolijk drietal dat
allerlei avonturen beleeft. Krechting:
“De filmpjes met hun belevenissen
werden in ons land uitgezonden door
Nickelodeon en in België door VTM.

Maar het succes van Pep, Toet en
Vroep-Vroep is nog veel groter, ze
hebben hun weg als tv-serie en op
dvd inmiddels in zo’n honderd landen
gevonden.”
Op dit moment staat aan de Energieweg in Mijdrecht echter alles in
het teken van Bassie en Adriaan. Het
voordeel van de 3D-animatie is dat
de app en de serie gemakkelijk in andere talen kunnen worden geïntroduceerd. En omdat de kwaliteit volgens
producent Scholte van internationale
allure is, wordt het spel dan ook in
een groot aantal landen op de markt
gebracht. Zo wil Scholte een heel
nieuwe generatie kennis laten maken
met Bassie en Adriaan en de tijdloze
personages veiligstellen voor de
toekomst.
De vroegere series van het duo
worden momenteel uitgezonden door
Telekids (RTL). De reeksen zijn ook
nog zeer succesvol op dvd.
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Financiële zaken vóór overlijden goed regelen voorkomt problemen
Vaak komt bij overlijden een flink bedrag vrij uit levensverzekeringen en bankspaarrekeningen. Wie krijgt dit bedrag bij overlijden? Dit is niet altijd een kwestie van het testament of het
erfrecht. We zien in onze praktijk bijvoorbeeld dat de begunstiging op de polis niet altijd in
orde is. De uitkering komt dan bij de verkeerde persoon terecht. Na overlijden is dat niet meer
te ‘repareren’.

We zien in onze praktijk dat de
begunstiging op de polis niet altijd
in orde is. De uitkering komt dan
bij de verkeerde persoon terecht.
Bijvoorbeeld: u kocht het huis toen
u nog alleen was en wees destijds
een familielid als begunstigde aan.
Inmiddels woont u samen en hebt u
uw partner in een testament tot erfgenaam benoemd. Het risico bestaat
dan dat uw partner het huis erft (en
ook de hypotheek moet betalen)
terwijl het familielid de uitkering

krijgt. Ook komt het vaak voor dat
een ex-partner nog als begunstigde
op de polis is vermeld.
Een ander aandachtspunt is de
erfbelasting. Het maakt voor de
erfbelasting uit wie de begunstigde
is. Het hangt namelijk van de polis
(en de afspraken met de bank of
verzekeringsmaatschappij) af of er
erfbelasting moet worden betaald.
Banksparen
Sinds 2008 is het mogelijk om
fiscaal gunstig te sparen of te beleggen voor aflossing van de hypotheek
of het opbouwen van een pensioen
(oudedagsvoorziening). Bij banksparen wordt geld op een geblokkeerde
spaar- of beleggingsrekening bij een
bank gezet. De kans is groot dat ook
u aan banksparen doet of gaat doen.
Uit onderzoek naar de populariteit
van banksparen blijkt dat alle Nederlanders samen voor 2,7 miljard
euro aan banksparen doen.
Vaak wordt een bankspaarrekening
vergeleken met een levensverzekering. Deze vergelijking gaat echter
niet op bij overlijden. Want voor
een verzekering kunt u een begun-

stigde aanwijzen die
de uitkering bij uw
overlijden ontvangt.
De uitkering van de
levensverzekering
hoort daarom (in de
meeste gevallen) niet
tot uw erfenis.
Bij een bankspaarrekening kan je geen
begunstigde aanwijzen. Dit betekent in
de meeste gevallen
dat de uitkering van de bankspaarrekening tot uw erfenis hoort. Hoe uw
erfenis wordt verdeeld, hangt af van
uw testament. Voor mensen die geen
testament hebben, regelt de wet hoe
hun erfenis wordt verdeeld.
Doordat de uitkering van de
bankspaarrekening tot de erfenis
hoort, heeft het overlijden van de
rekeninghouder ook andere fiscale
gevolgen dan bij een levensverzekering. Samenwonende partners die
geen testament hebben bijvoorbeeld
(maar alleen een samenlevingscontract) lopen het risico dat het uitkering van de bankspaarrekening bij
overlijden niet bij de overblijvende
partner terecht komt.

Extra belastingvoordeel in 2009!

Oplossing
Het is niet altijd eenvoudig te
beoordelen wie begunstigde is van
uw polis of uw bankspaarrekening.
Dit heeft namelijk niet alleen te
maken met de bank-of verzekeringsvoorwaarden maar ook met
uw testament en/of het erfrecht en
in sommige gevallen ook met uw
huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract. Daarom is ons advies:
kom bij ons langs met alle papieren
en wij kijken samen met u wie
welke uitkeringen krijgt. En: als de
verkeerde personen de uitkeringen
krijgen bekijken wij hoe dat kan
worden opgelost. Wij controleren

ook of uw eventuele testament,
huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract op uw polis(sen) of
uw bankspaarrekening aansluit(en).
wijziging van
de niet het risico dat het uit
UDoor
loopt
dan
belastingtarieven per
januari
2010 is geld
te1schenken
keren
bedrag
bij uw overlijden bij
in 2009 vaak
voordeliger
dan in 2010! persoon terecht komt.
de
verkeerde
Via de SchenkWijzer op
onze website
kunt u
u misschien wel erfbelasOok
kunt
kosteloos uw voordeel
laten berekenen. Of maak
ting
besparen
door een aanpassing
een afspraak op ons kantoor.
Op onze website vindt u ook
van
de
polis.
andere eindejaarstips.

Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl
9008

Levensverzekering
Heeft u ook een levensverzekering?
Als u eigenaar van een huis bent,
waarschijnlijk wel. Een levensverzekering (ook wel overlijdensriscioverzekering genoemd) wordt afgesloten
voor het betalen van de hypotheek
bij overlijden. Met deze verzekering
wordt ervoor gezorgd dat bij uw
overlijden uw nabestaande(n) minder of geen hypotheekrente hoeven
te betalen. De verzekering keert
namelijk een bedrag uit waarmee op
de hypotheek kan worden afgelost.
Bij wie komt deze uitkering eigenlijk
terecht? Bij degene die als begunstigde op de polis van de levensverzekering wordt genoemd.

Brouwer Transport en Logistiek B.V.
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viert 75-jarig jubileum

met Transportdag
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‘Transportdag’ op 10 september

Brouwer Transport en Logistiek B.V. viert 75-jarig jubileum
tekst en foto rob isaacs

Het was in september 1936 dat Klaas Brouwer in Wilnis een bode-dienst
startte op Amsterdam en Utrecht. Inmiddels zijn we 75 jaar verder en is
Brouwer Transport en Logistiek uitgegroeid tot een gespecialiseerde en
gekwalificeerde distributeur binnen Nederland en wordt bovendien een
volledig logistiek dienstenpakket aangeboden.
Met de derde generatie Brouwer
aan het roer werd in 2008 het
huidige pand aan de Vermogenweg
in Mijdrecht betrokken, waar men de
beschikking heeft over 15.000 m2
vloeroppervlak. Doordat er drie jaar
geleden rond de ingebruikname van
het nieuwe pand al veel feestelijke
activiteiten waren georganiseerd,
zocht men voor de invulling van het
75-jarig jubileum naar een andere
invulling. Die is gevonden in de vorm
van een ‘transportdag’, waarmee de
activiteiten van de Stichting Sporten
op Nivo (SON) worden gesponsord.
“Brouwer Transport en Logistiek
is een regionale speler. Onze roots
liggen hier in de omgeving. Vandaar
dat we er voor hebben gekozen om
iets voor die omgeving terug te doen.
De Stichting SON is een Rondeveens
initiatief, bedoeld voor sporters met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Iedere vereniging met een

G-team kan in principe een beroep
doen op de stichting. Wij maken
het mogelijk dat op 10 september
een sportmiddag plaats vindt voor
deze groep sporters op het terrein
van CSW. G-sporters zullen daar de
sportieve strijd aangaan tegen tal van
Rondeveense prominenten,” aldus de
uitleg van Sjaak van Beek, financieel
directeur van Brouwer Transport en
Logistiek (foto).
Lint van vrachtwagens
“Wij zetten die dag zestien van onze
vrachtwagens in, die in colonne –via
een route door de gemeente– zestien
G-sporters naar het CSW-terrein
vervoeren en weer terug. Dat wordt
een prachtig gezicht natuurlijk: een
lint van zestien vrachtwagens door
de gemeente.”Toen Sjaak van Beek
onlangs in Hilversum moest wachten
op een stoet van motoren met zijspan,
die mensen met een beperking ver-

Sjaak van Beek, financieel directeur van Brouwer Transport en Logistiek B.V.
voerden, was het idee voor de transportdag snel geboren. “Als Brouwer
hebben we sowieso al een belangrijke
band met sport: we sponsoren diverse
lokale sportverenigingen. Daarom
vinden we het goed dat we nu iets
voor G-sporters kunnen doen. De dag
start met een ontvangst op ons bedrijf

voor de sporters en hun begeleiders.
Vervolgens gaat het –zoals gezegd–
in colonne naar het terrein van CSW.
Na afloop keert het gezelschap hier
ook weer terug voor een versnapering en een aandenken,” besluit Sjaak
van Beek.

Hieronder vertelt voorzitter Ronald
van Eijk van de stichting SON meer
over de verdere invulling van het
sportevenement op het CSW-terrein
en welke prominenten daar
acte-de-présence geven.

‘Transportdag’ op 10 september

G-sporten centraal bij jubileumviering Brouwer Transport en Logistiek
Brouwer Transport en Logistiek uit Mijdrecht viert deze maand het 75-jarig bestaan. Niet met feestelijke activiteiten, maar met een ‘transportdag’, waarmee de activiteiten van de Stichting Sporten op Nivo (SON) worden gesponsord. Dit Rondeveense initiatief is bedoeld voor sporters
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
tekst en foto rob isaacs

Ronald van Eijk is voorzitter van
Stichting Sporten op Nivo, die tot
doel heeft ondersteuning te verlenen
bij het organiseren van G-evenementen voor verenigingen in en rond
De Ronde Venen. Iedere vereniging
met een G-team kan in principe een
beroep doen op de Stichting. Ronald:
“Bij Argon bestond al jaren een
G-voetbalteam, onder aanvoering van
de populaire coach Frits Hennipman.
Toen hij vorig jaar overleed, besloten
we zijn werk voort te zetten, om
de continuïteit van het jaarlijkse Gtoernooi te waarborgen. Het bestuur,
bestaande uit voorzitter Ronald, Frits'
echtgenote Annemiek Hennipman

(secretaris) en Peter-Paul Wienk
(penningmeester), heeft toen de koppen bij elkaar gestoken. Zo kwamen
we op het idee om de sporten op Nivo
op te richten, waarbij uitdrukkelijk
ook verder werd gedacht dan alleen
Argon en alleen voetbal. Tenslotte
vinden binnen onze gemeente ook
G-hockey- en G-schaatsactiviteiten
plaats.” Iedere vereniging met een Gteam kan in principe een beroep doen
op de stichting. En ook bedrijven die
een jubileum vieren, of op een andere
wijze activiteiten samen met, of
voor G-sporters willen ontwikkelen,
worden door de Stichting met raad
en daad bijgestaan.

Ronald van Eijk: “Zo zijn we bijzonder content dat Brouwer Transport
en Logistiek ons wil sponsoren in het
kader van hun jubileumactiviteiten.
Het is ons voor een uitstekende manier om meer bekendheid aan onze
activiteiten te geven en Brouwer ziet
het als een manier om iets terug te
doen voor de omgeving; hier liggen
hun wortels.”
De bal ging rollen toen Stichting SON
tijdens het Sportgala 2011 uit handen van Sjaak van Beek van Brouwer
Transport en Logistiek de aanmoedigingsprijs mocht ontvangen. “Een

geweldige opsteker, die de aanzet is
geweest van veel brainstormsessies,
waar uiteindelijk het concept voor de
‘transportdag’ volgende week zaterdag 10 september uit is gerold.”
Die dag komen 16 G-sporters met
begeleiders samen bij het pand van
Brouwer aan de Vermogenweg in
Mijdrecht. Vandaar gaat het in een
colonne van 16 vrachtwagens, via een
route door de gemeente, naar het terrein van CSW. G-sporters zullen daar
de sportieve strijd aangaan. “Niet
alleen tegen elkaar, maar ook tegen
een aantal Rondeveense ‘prominenten’, waaronder Alfred van Bodegom
van de Rabobank, voorzitter André

Straathof van CSW, Erik van Ameide
van ERON, enzovoorts,” aldus Ronald. “Na afloop worden de prijzen
uitgereikt door wethouder sportzaken
Ingrid Lambregts.”
Het belooft een mooie dag te worden: een lint van 16 vrachtwagens,
die een rijtour door de omgeving
maakt, en een sportieve middag,
waarbij G-sporten en de Stichting
SON centraal staan. Zie voor meer
informatie over Stichting SON:

www.sportenopnivo.nl.

Programma

BROUWER TRANSPORT + LOGISTIEK BV 75 JAAR
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Om 13:00 uur zullen alle G-sporters met hun begeleiders hartelijk ontvangen worden bij Brouwer Transport en Logistiek B.V. op de Vermogenweg.
Onder het genot van een kopje koffie/thee met een stukje heerlijke taart zal de middag geopend worden. De aanwezigen worden op de hoogte
gebracht van het programma. Rond de klok van 13:45 uur zullen er 16 vrachtauto’s en een bestelbus met daarin een Brouwer chauffeur en een
G-sporter een rondrit gaan maken door de Ronde Venen. De rondrit zal zo’n 60 minuten in beslag nemen en eindigt bij de sportvelden van CSW.
Op de sportvelden van CSW zullen 16 G-sporters het op gaan nemen tegen 16 Rondeveense Prominenten.
De competitie bestaat uit 4 veldspelen. Ingrid Lambregts zal het startschot geven voor de spelen. Na vier wedstrijden van 10 minuten zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Rond de klok van 16:00 uur zullen alle G-sporters weer opgehaald worden door de chauffeurs en teruggebracht worden
naar de Vermogenweg. Er zal aan de stichting SON een cheque gegeven worden en de dag zal afgesloten worden met een buffet.

13:00 uur – 13:45 uur
13:45 uur – 14:45 uur
14:45 uur – 16:00 uur
16:00 uur – 17:30 uur

Ontvangst
Rondrit door De Ronde Venen met een 16-tal vrachtauto’s
Uitvoering G-sporters tegen de Rondeveense Prominenten op het CSW-terrein Wilnis.
Prijsuitreiking, terug naar Brouwer en een lekker hapje eten en drinken met elkaar.

Vinkeveen

Mijdrecht

Wilnis
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Kort Nieuws

IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice:

‘Vers, Voordelig en Vriendelijk is het motto’
Marita Verwindt had een winkel in de Amsterdamse Poort in Amsterdam-Zuidoost. Als extra service aan de
klanten werden de boodschappen desgewenst thuisbezorgd. Dat werd een succes. Marita zag wel een markt
voor een zelfstandige bezorgservice. De activiteiten werden uitgebouwd en enkele jaren geleden werden de
winkels in Amsterdam van de hand gedaan en ging alle inzet naar ‘Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice’.
“We hadden in onze winkel in
Amsterdam Zuidoost al veel klanten van bedrijven en kantoren uit
de omgeving,” vertelt Marita. “We
verkochten kaas en delicatessen. Dat
assortiment breidde zich steeds verder uit. We gingen belegde broodjes
verkopen, die we in de oven afbakten.
Op een gegeven moment kwamen
daar allerlei versproducten bij. We
zijn steeds de vraag van de klant
blijven volgen en zo ontwikkelde zich
langzaam een compleet pakket aan
voedingsmiddelen. We leverden veel
aan bedrijfskantines en aan instellingen. Die bezorgservice werd op den
duur zo omvangrijk dat we met de
winkels gestopt zijn en we ons volledig zijn gaan richten op het bezorgen.
Daarmee zijn we 1996 begonnen en
vanaf 1999 werkten we vanuit Vinkeveen. In 2008 zijn we met het bedrijf
naar Mijdrecht verhuisd.
Versproducten
Alles in 1 Bezorgservice levert aan
kantoren, instellingen, verenigingen

en horecabedrijven. Marita: “Sinds
kort leveren we ook aan particulieren.
Het assortiment is inmiddels behoorlijk uitgebreid. We zijn sterk in het
segment van de versproducten zoals
brood, vleeswaren, groenten en fruit.
We werken veel met locale leveranciers die de producten vers bij ons
aanleveren. Het fruit en de groenten
die we verkopen komen doorgaans
recht van de veiling. Naast de
versproducten kunnen we inmiddels
ook non-food artikelen leveren. Dan
moet je denken aan schoonmaakartikelen en dergelijke. Daarbij houden
we er rekening mee dat iedereen bij
ons terecht moet kunnen We voeren
zowel huismerken als A-merken. Vers
moet ook vers zijn. Vleeswaren zijn
altijd van eerste kwaliteit. We hebben uiteraard ook halalproducten en
biologische producten.”
Gratis bezorging
Een van de sterke troeven van haar
Boodschappen Bezorgservice noemt
Marita het feit dat er geen bezorg-

kosten in rekening worden gebracht.
“De bezorging rekenen wij tot de
service aan de klant. We werken hier
volgens het principe van de drie G’s,
Gemak, Genot en Gewin. Onze roots
liggen met onze winkel natuurlijk in
Amsterdam. Daar hebben we vanuit
die tijd nog heel veel klanten. We bezorgen dus veel in Amsterdam, maar
ook in Amstelveen, bij de bedrijven
op Schiphol-Rijk, in De Ronde Venen
en in ’t Gooi. In 2007 is er de horeca
bijgekomen. Dat betekent keukens
van verzorgingshuizen, restaurant en
lunchrooms. De laatste tijd krijgen
we ook steeds meer vragen vanuit de
particuliere markt. Dat zijn veelal gezinnen met twee werkende partners,
of mensen die om andere redenen
niet zo makkelijk naar de winkel kunnen. Ook die kunnen wij dus leveren.
We hebben voor de uitlevering drie
koelwagens ter beschikking en kunnen heel snel leveren. We leveren van
maandag tot en met vrijdag.”
Marita kan rekenen op een stel gemotiveerde medewerkers, voor zowel

het magazijn als voor de bezorging.
“Veel van onze medewerkers werken
op parttime basis. Het is vooral voor
studenten een leuke bijbaan. We
stellen wel eisen op het gebied van
service en klantvriendelijkheid. Een
goede communicatie van onze mensen
met de klanten is heel belangrijk.”
Webshop
Bestellingen kunnen ook via de webshop www.allesin1bezorgservice.nl
geplaatst worden. “De webshop is
een enorme verruiming van de mogelijkheden,” zegt Marita. “Klanten
kunnen rustig via de computer de producten uitzoeken en de hele bestelling
doorgeven. Betalen is ook makkelijk.
Dat kan met iDeal (betaalmethode
van verschillende Nederlandse banken
om de betaling van producten en
-diensten via internet te vergemakkelijken – Red.). Voor bedrijven en
instellingen kan het op rekening en
particuliere klanten kunnen in plaats
van met iDeal ook contant afrekenen
bij de bezorging. We proberen het
de klanten zo makkelijk mogelijk te
maken. Service schrijven wij met
hoofdletters.”

Alles in 1 Bezorgservice is gevestigd aan
de Genieweg 55 in Mijdrecht.
Tel. 0297 265800.
www.allesin1bezorgservice.nl.

Wegens succes herhaald!

Gratis zangworkshop tijdens open repetitie bij Passion
Hou je van Zingen? Thuis, onder de douche of in de auto? Misschien
denk je er dan wel eens over bij een koor te gaan zingen. Misschien
twijfel je of je dit kan. Misschien heb je eerder al bij een koor gezongen en wil je dit weer oppakken.

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

Kom dan naar de gratis zangworkshop van Passion op maandag 19 september van 20.00-22.00 uur in basisschool Het Startnest in Uithoorn.
Onder leiding van artistiek leider en
ervaren dirigent Rutger van Leijden
maak je kennis met het zingen en het
wereldmuziekkoor Passion. Samen
met andere deelnemers en koorleden
maak je kennis met zangoefeningen
en met zijn allen oefenen we een
eenvoudig lied. Daarna kun je nog
genieten van enkele nummers die
Passion voor de deelnemers zingt. De
workshop is geheel vrijblijvend en bedoeld voor iedereen tussen 18 en 80
jaar. Neem gerust je buurvrouw/man,
vriend(in), kennis of familielid mee.
Passion is een gemengd koor met 28
leden in alle leeftijden. We zingen
nummers uit alle werelddelen; Stam-

pende Afrikaanse nummers, melancholische nummers uit Oost-Europa,
swingende Latijns-Amerikaanse
nummers, nummers met Arabische
klanken en Aboriginalmuziek uit
Australië. Ook de bekende New-Age
nummers van het album Adiemus van
componist Karl Jenkins horen tot ons
vaste repertoire. Plezier in het zingen
is bij ons heel belangrijk. Soms lijken
de nummers best lastig, maar wie er
voor gaat krijgt het altijd onder de
knie. En dan is het resultaat echt een
kick. Vraag maar aan onze leden!
Voor meer informatie kun je kijken
op www.passionkoor.nl. Graag even
uiterlijk 15 september per mail laten
weten dat je komt door een bericht te
sturen naar:
Constanceraterink@gmail.com.

De Ronde Venen

Geen geld voor een
club?
Stichting Jongeren
Actief helpt!
De Stichting Jongeren Actief maakt
het mogelijk dat álle kinderen en
jongeren in De Ronde Venen lid
kunnen zijn van een sport- of spelclub, ook als daar thuis geen geld
voor is. De stichting betaalt hiervoor
lidmaatschap van een club en de
uitrusting of materialen die daarvoor nodig zijn. Vorig jaar maakten
120 kinderen daar gebruik van.
En nieuwe aanmeldingen zijn nog
steeds welkom!

Kinderen en jongeren zijn lid
geworden van verschillende sportclubs (voetbal, korfbal, zwemmen
en judo), de scouting of hebben
inmiddels dans- of muziekles. Dat
betekent dat deze kinderen in
groepsverband sporten of andere
activiteiten doen. En dat is heel
goed voor hun lichamelijke én geestelijke ontwikkeling. Sporten maakt
je immers niet alleen fit en gezond,
maar je ontmoet ook nieuwe
vrienden en vriendinnen. Naast
de sportclubs zijn er ook diverse
hobbyclubs bijv. knutsel-, natuur- of
computerclubs, scouting, muziekles.
Bezig zijn met elkaar zorgt voor
ontspanning en daagt je uit om je
prestaties te verbeteren. En bovenal
is het goed om te leren in een groep
te werken, wat later, in werk en
studie, heel belangrijk is.
Voor wie?
Gezinnen met kinderen tussen de
4 en 16 jaar, waarvan het inkomen
niet hoger is dan 130% boven het
bijstandsniveau en gezinnen die tijdelijk financiële problemen hebben,
kunnen een aanvraag indienen bij
het servicepunt Wonen, Welzijn en
Zorg. De stichting Jongeren Actief
zal dan de contributie en de overige
benodigdheden voor haar rekening
nemen.

Wil jij ook sporten via Jongeren
Actief? Informeer dan samen met je
ouders/verzorgers naar de mogelijkheden bij een van de Servicepunten
www.servicepuntderondevenen.nl
Hoofdweg 1, Mijdrecht, 0297-38 33 99
Dorpsstraat 28, Wilnis, 0297-23 76 10
Futenlaan 52, Vinkeveen 0297-587600
Of kijk op :
www.stichtingjongerenactief.nl.
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Onze leden zijn van harte welkom op
28 september in Zegveld
Rabobank Rijn en Veenstromen

Als lid van Rabobank Rijn en
Veenstromen kunt u meepraten over het

Na het officiële gedeelte sluit oud-premier
Ruud Lubbers de avond af met zijn

beleid van uw bank. Daarom nodigen we
u van harte uit voor onze algemene

presentatie over 'Het Handvest van de
Aarde en MVO op weg naar Rio+20'; Hij

vergadering op 28 september 2011.

geeft daarin zijn visie op een duurzame
samenleving. Wij zijn trots op zijn komst.

U bent welkom bij De Milandhof in
Zegveld vanaf 19.00 uur in ons Vraag &

De volledige agenda, de jaarrekening

Antwoordcafé.
De vergadering begint om 19.30 uur.

2010, de notulen van de vorige
vergadering en de voorgestelde tekst tot

Op het programma staan onder meer de

wijziging statuten en huishoudelijk
reglement liggen voor leden ter inzage in

jaarrekening 2010, wijziging van de
statuten en het huishoudelijk reglement

alle kantoren en servicepunten.

en benoemingen van leden van de raad
van commissarissen.

Alle informatie over de vergadering, het
aanmeldingsformulier en ons financieel

MAAR HOE?

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

jaarverslag 2010 vindt u op:
www.rv.rabobank.nl.

WWW.MARCOMANZINI.NL

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

GET
READY
FOR
AUTUMN
BROEK

BUITENVEST

79,95 129,95
SHIRT

59,95

Dorpstraat 11, 3641 EA Mijdrecht, Tel. 0297-281313
www.vanyperenmode.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Leen Both

'Ik ben vooral een doener'
Leen Both uit Abcoude weet van aanpakken. Hij vindt zichzelf meer
een doener dan een denker. Overziet snel wat er gedaan moet worden
en steekt graag de handen uit de mouwen. Sinds hij de bakkerij aan zijn
beide zoons heeft overgedragen, kreeg hij nog meer tijd voor vrijwilligerswerk. Leen is druk met tal van activiteiten voor de protestantse
gemeente in Abcoude. Als ouderling kerkvoogd en lid van het college van
kerkmeesters is hij bestuurlijk actief. Maar hij zit ook in de werkploeg bij
evenementen in de Dorpskerk.
De PKN gemeente Abcoude is een
actieve geloofsgemeenschap. Dat zie
je er niet aan af bij de zondagse diensten. “Het komt niet vaak voor dat
de kerk dan vol zit,” stelt Leen vast.
“Het zijn vooral de oude getrouwen
die nog elke zondag komen. Maar de
jeugd voelt niet meer zoveel voor een
wekelijkse kerkgang. Maar wanneer
je een beroep doet op de jongeren
om zich in te zetten voor bepaalde
activiteiten, dan kun je meestal
wel op ze rekenen. We hebben een
actieve jeugdcommissie, die tal
van activiteiten organiseert, vooral
gericht op jongeren. Ze doen dat ook
regelmatig in samenwerking met de
jongeren van andere kerken. Naast
de Dorpskerk beschikt onze kerk
ook nog over het kerkelijk centrum
’t Hoogt. Dat is een gebouw met een
paar zalen, een fraaie tuin en vier jeu
de boules-banen. Hier worden ook
tal van activiteiten georganiseerd en
daar komt de jeugd wel. Al met al
maak ik me over de jeugd geen grote
zorgen.”
De Dorpskerk
De eeuwenoude en monumentale
dorpskerk heeft in Abcoude een dubbele functie. Het is het gebedshuis
voor de protestantse gemeente. En
daarnaast wordt de locatie gebruikt
voor tal van evenementen in het dorp.
Leen: “Het is een multifunctioneel
gebouw, dat niet alleen fysiek midden
in het dorp staat, maar vaak ook het
middelpunt vormt met activiteiten
voor de bevolking. Er zijn naast de
normale diensten ook bruiloften en
begrafenissen. Sinds het gemeentehuis gesloten is, kunnen in de kerk

zowel het burgerlijk als het kerkelijk
huwelijk gesloten worden. Maar de
kerk wordt ook gebruikt voor concerten, een jaarlijkse rommelmarkt
of voor een grote modeshow van een
plaatselijke modezaak. Het zit dan
barstensvol. Ik zit zelf in de ‘werkploeg’. Dat is een groep vrijwilligers
die voor dergelijke evenementen de
kerk inricht. We hebben vierentwintig
grote tafels waarvan we een podium
of een catwalk kunnen maken. We
werken met een groot aantal vrijwilligers. De catering wordt ook altijd
door lokale bedrijven verzorgd. Dat
zijn bijvoorbeeld het plaatselijke
chinees restaurant, restaurant De Lachende Draeck tegenover de kerk en
Anne Haen, de boerderij uit ’t Gein.”
Leen noemt ook met enige trots de
korendag. En hoe kan het anders, ook
hier is hij bij de organisatie betrokken. Hij is overigens zelf al jaren
actief zanger bij de Cantorij en bij
het Zeemanskoor Ahoy. De Cantorij
doet niet mee aan de korendag, maar
de leden van de Cantorij zetten zich
in voor de organisatie van het festijn.
“De korendag staat weer voor het
volgende voorjaar gepland. De laatste
jaren hadden we altijd zo’n stuk of
tien koren uit Abcoude en Amsterdam Zuidoost. Voor de komende korendag hebben zich al achttien koren
uit De Ronde Venen aangemeld. Het
is wel prettig dat er nu zoveel belangstelling is uit Wilnis, Vinkeveen en
Mijdrecht, naast de Abcouder koren.
Het belooft weer een groot feest te
worden.”

Leen Both: "Ik geniet nog het meest van de saamhorigheid die er ontstaat tussen al die mensen die in zo’n project
samenwerken.” 									
foto patrick hesse
De Bazaar op zaterdag
17 september a.s.
Jarenlang was Leen ook lid van de
Bazaarcommissie. Hij is blij dat er
dit jaar een nieuwe commissie is samengesteld met jonge mensen. Maar
Leen zou Leen niet zijn, als hij niet
bereid zou zijn om de nieuwe commissie nog een jaartje mee te helpen.
“Die bazaar kent een lange traditie.
Het is een soort rommelmarkt, waar
van alles te koop is. Daar is zo’n commissie eigenlijk het hele jaar druk
mee. We verzamelen spullen die door
bedrijven, winkeliers en ook particulieren worden aangeboden. Die worden dan tijdelijk in een boerenschuur
opgeslagen. Op donderdag wordt de
kerk helemaal ontruimd en worden
de verkooptafels geplaatst. Dan komen de wagens die de spullen bij de
boer hebben opgehaald. We zijn dan
donderdag en vrijdag druk met de
inrichting. In de kerk hebben we voor
alles aparte afdelingen, bijvoorbeeld

een hoek met kinderspullen, een
afdeling met apparatuur, een afdeling
glaswerk, serviesgoed, spellen en ga
zo maar door. Buiten op het kerkplein
hebben we dan de grotere spullen zoals tafels, stoelen, fauteuils en kasten.
Het spektakel begint op zaterdag 17
september om half elf. Dan start het
Rad van Fortuin. We krijgen daarvoor
ook veel prijsjes van de plaatselijke
middenstand en het bedrijfsleven.”
Wanneer op zaterdagavond het doek
valt over de bazaar, komt de werkploeg weer in actie. “We moeten
nog dezelfde avond alles opruimen
want zondagmorgen is er weer een
dienst in de kerk. De spullen die niet
verkocht zijn gaan naar kerken in
de Bijlmer of naar de Kringkoop in
Mijdrecht. Voor de opbrengst van
de verkoop en de loterij zijn voor dit
jaar twee doelen gekozen. We willen
twee nieuwe trouwstoelen aanschaffen. Daarnaast willen we een aantal
stoelen in de kerk vernieuwen en we

hopen dat we ook nog een aardig
bedrag kunnen schenken aan Kika,
het fonds tegen kinderkanker.”
Saamhorigheid
Leen Both is een druk man. “Maar
ik doe dat nog steeds met heel veel
plezier. Ik geniet nog het meest van
de saamhorigheid die er ontstaat
tussen al die mensen die in zo’n
project samenwerken. Uit die
saamhorigheid put ik veel energie
om dit vrijwilligerswerk samen met
veel anderen te doen. Dat vind ik nog
wel belangrijker dan de opbrengst.
En dat de jeugd zich wil inzetten is
ook belangrijk. Er gaan van hieruit
elke zondagmorgen wel een aantal
jongeren naar het AMC om patiënten met bed of rolstoel naar de dienst
te brengen. Ook de activiteiten in ‘t
Hoogt draaien goed. Maar laat duidelijk zijn dat vrijwilligerswerk altijd
een kwestie van samenwerken is. Je
doet zoiets niet alleen.”

Sportnieuws
Oktober Weekendtoernooi bij TV De
Ronde Vener

Het Oktober Weekendentoernooi
van Tennisvereniging De Ronde
Vener mag de traditionele afsluiting
van het zomertennisseizoen worden
genoemd. Dit dubbeltoernooi is uitgegroeid tot een begrip in De Ronde
Venen en jaarlijks doen er ruim 300
deelnemers mee. De wedstrijden

worden gespeeld in de weekenden
van de maand oktober, te beginnen
het weekend van 1 en 2 oktober en
de finales staan gepland voor het
weekend van 22 en 23 oktober. In
de afgelopen jaren is gebleken dat
het in oktober vaak nog prima tennisweer is, reden genoeg om de banen nog een maand open te houden
en het weekendentoernooi te spelen.
Inschrijven voor het Oktober weekendentoernooi kan tot 21 september
via de website: www.tvdrv.nl. Het is
een open toernooi dus iedereen die
lid is van de KNLTB kan inschrijven.
De wedstrijden worden gespeeld op
het gezellige tennispark van Tennisvereniging De Ronde Vener, gelegen
in het park rechts van Partycentrum
De Meijert in Mijdrecht.

Clubkampioenen 2011
TV Wilnis
Zondag jl. vond de finaledag van de
single clubkampioenschappen bij
Tennisvereniging Wilnis plaats. Na
een heerlijk finaleweekend ging
uiteindelijk de titel van Clubkampioen 2011 heren met overtuiging
naar Frans van Loon. Bij de dames
was het Caroline Prins die na een

verloren finale vorig jaar haar revanche heeft gepakt. Caroline mag
zichzelf clubkampioene 2011 van
TV Wilnis noemen! Vandaag, vrijdag
9 september start bij TV Wilnis het
Open Herfsttoernooi. Iedereen is
welkom op het park om de deelnemers van TV Wilnis en ook andere
verenigingen aan te moedigen en de
gezellige sfeer te proeven.

Biljartcometitie
weer van start
Na een paar maanden stilte rond de
biljarttafels is afgelopen week de
competitie weer van start gegaan.
Voor veel biljarters even wennen,
maar er waren ook spelers die meteen weer het goede ritme te pakken
hadden. De caramboles rolden weer

Het bestuur, v.l.n.r.: Aria Dolmans,
Martin Hoege, Toine Doeze, Kees de
Zwart, Ton Bocxe.
over het biljart. De missers waren er
ook weer. Het bestuur van de biljartfederatie De Ronde Venen (zie foto)
gaat dit seizoen weer haar uiterste
best doen om alle wedstrijden op
rolletjes te laten lopen. Met hulp van
de lokaliteithouders en de sportieve
inzet van de biljarters moet dit
weer een fantastisch biljartseizoen
worden.
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tricolore
Galleria Van Kouwen & Vermeij Uithoorn

Galleria
Van Kouwen
Amsterdam

Vermeij
Uithoorn

Meld u snel aan via
www.vankouwen.nl/tricolore en haal
uw trendy Alfa Romeo zonnebril op!
Ook na de zomervakantie nog even Italiaanse
sfeer proeven? Van donderdag 15 t/m zaterdag
17 september vindt het Evento Tricolore plaats.
Een buitengewoon smaakvol evenement dat
georganiseerd wordt door Galleria Van Kouwen
en Vermeij Uithoorn, uw nieuwe adres voor
Alfa Romeo service en onderhoud met ruim
40 jaar Italiaanse ervaring. Meld u snel aan via
www.vankouwen.nl/tricolore, print het formulier
uit en neem dit tijdens het evenement mee
naar één van de twee vestigingen. U ontvangt
dan tijdens uw bezoek een trendy Alfa Romeo
zonnebril. Ook maakt u direct kans op een
weekend Rome voor twee personen of een
volledig verzorgd weekend weg met
de Alfa Romeo Giulietta.
Meer weten over het Evento Tricolore?
Kijk op www.vankouwen.nl/tricolore!
kans op een

weekend

3 rome
dagen

Meldel
u snn!
aa en.nl/

lang Italiaans
feest!

kans op een

verzorgd
weekend
weg met de

Giulietta

ouw
vankricolore
t

Galleria Van Kouwen
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-56 50 388.
www.vankouwen.nl

Vermeij Uithoorn
Anton Philipsweg 13, 1422 AL Uithoorn, Tel: 0297-56 20 20.
www.vankouwen.nl

k.k. vrij-op-naam actie bestaande woningen!
nu te koop:
Onderstaande woningen nu vrij-op-naam te koop!
Géén kosten koper, maar kosten Westhoek Wonen; Westhoek betaalt de overdrachtsbelasting!

Amstelhoek

Mijdrecht

Vinkeveen

Waverveen

Engellaan 8

Buitenkruier 49

Baambrugse Zuwe 35

Cliffordweg 12

Vraagprijs: € 225.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 100 m 2
perceeloppervlak: 158 m 2
aantal kamers: 5

Vraagprijs: € 237.500,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 100 m 2
perceeloppervlak: 121 m 2
aantal kamers: 4

Vraagprijs: € 399.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 72 m 2
perceeloppervlak: 405 m 2
aantal kamers: 5

Vraagprijs: € 365.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 100 m 2
perceeloppervlak: 948 m 2
aantal kamers: 4

Wilnis

Wilnis

Woerdense Verlaat

Woerdense Verlaat

Beatrixstraat 3

Wilhelminastraat 3

Korte Meentweg 9

Korte Meentweg 11

Vraagprijs: € 199.500,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 86 m 2
perceeloppervlak: 124 m 2
aantal kamers: 5

Vraagprijs: € 217.500,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 85 m 2
perceeloppervlak: 127 m 2
aantal kamers: 4

Vraagprijs: € 289.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 90 m 2
perceeloppervlak: 380 m 2
aantal kamers: 4

Vraagprijs: € 279.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 80 m 2
perceeloppervlak: 385 m 2
aantal kamers: 4

0%

0%

0%

Interesse? Kijk op www.westhoek.nl/kopen

0%

0%

0%

0%

tweed www.tweed.nl 2909-11

0%
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Sportnieuws
Dames DRV en TVM
combineren
sportiviteit en een
goed doel
Onlangs werd het achtste Ladies
Evening Tournooi gespeeld. Een
flink aantal dameskoppels speelden om de sportieve eer. Het weer
zat niet echt mee. De stemming
was echter opperbest. Fraaie
partijen, een drankje en een hapje
zorgden voor een perfecte sfeer.
Toen de rekening werd opgemaakt
bleek er nog 150 euro in kas te
zitten die werd geschonken aan
het Johannes Hospitium in Wilnis.
Een plek waar vele vrijwilligers
mensen begeleiden die aan hun
laatste levensfase zijn begonnen.

Straatvolleybal bij De
Vijf Bogen
Komende zaterdag 10 september
wordt rondom en in het dorpshuis
De Vijf Bogen weer het jaarlijkse
BEO straatvolleybaltoernooi gehouden. De jeugd start om 13.45
en vanaf 16.00 zijn de velden binnen en buiten voor de volwassen.
De finale staat om 21.45 gepland.
Maar liefst 12 teams strijden om
de eer uitgeroepen te worden
tot de Beste Volleybalstraat in
Baambrugge. Nadat vorig jaar
het Zand en Jaagpad er met de
titel van door ging, zinnen vele
teams op revanche. Naast veel
sportieve strijd kent het toernooi
ook veel gezelligheid. Gastheer
Frits Benacchio zorgt in de Vijf
Bogen ervoor dat de inwendige
mens niets tekort zal komen. De
gelegenheid om kennis te maken
met de unieke sfeer en betrokkenheid die Baambrugge zo
kenmerkt. Toeschouwers zijn van
harte welkom.
Op speciaal verzoek van de jeugd
is er dit jaar ook een toernooi voor
de 10 t/m 14-jarigen. Zij kunnen
zich vanaf 13.45 aanmelden bij
De Vijf Bogen. Het belooft flink
druk te worden mede doordat ook
vanuit Abcoude een groep enthousiaste volleyballers zich heeft
aangemeld.

Hockeyverenigingen
Abcoude en Mijdrecht
scoren samen

Net voor aanvang van de competitie hebben de twee hockeyverenigingen van de gemeente De
Ronde Venen; HV Abcoude en HV
Mijdrecht de handen ineen gesloten en gezamenlijk het nieuwe
seizoen feestelijk en leerzaam
geopend. In alle vroegte werden
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Burggraaf Aannemingsbedrijf:

Als het om rioolproblemen gaat
zijn we 24 uur per dag paraat
We zijn er aan gewend. Stop uit de wastafel en de wasbak loopt leeg. Na het toiletbezoek is een druk op
de knop voldoende om door te kunnen spoelen. De wasmachine loopt automatisch leeg. Toch overkomt het
velen dat wat o zo normaal is, ineens niet meer werkt. Dan zit je met je handen in het haar. Voor iedereen
die dit noodlot treft is er goed nieuws. Burggraaf Aannemingsbedrijf staat sinds kort 24 uur per dag voor u
paraat. Loopt alles even niet naar wens, dan is een simpel telefoontje voldoende om uw probleem te kunnen
verhelpen. Op het moment dat de nood het hoogst is, is Burggraaf’s redding nabij.
door paul bosman

In onze dorpen waar de grond
nog wel eens wil inzakken, is een
grote behoefte aan specialisten die
rioolproblemen adequaat kunnen
verhelpen. Je ziet in bepaalde
wijken de rioolontstoppers met de
regelmaat van de klok terugkomen.
Vaak knappen leidingen vanaf de
fundering af. Dat hoort een beetje
bij De Ronde Venen, daar zullen we
mee moeten leven. “Tot voor kort
waren we tot 16.00 uur beschikbaar om dit soort problemen op te
lossen. Nadat we steeds meer vragen kregen om ook na deze tijden
beschikbaar te zijn, hebben we onze
organisatie aangepast. We werken
nu met een drie ploegensysteem,
dat ons in staat stelt 24 uur per dag
hulp te verlenen,” aldus directeur
Jan Burggraaf. Voor velen is dat
een uitkomst, want bijvoorbeeld een
avond en een nacht je toilet niet
kunnen gebruiken kan een ramp
zijn.
“Stel dat iemand belt en we ’s
avonds langs gaan, dan kijken we
eerst of we de zaak weer gangbaar
kunnen krijgen. Onze hogedrukspuit
biedt nog wel eens solaas en indien
nodig, kijken we de volgende dag
met onze inspectiecamera hoe we
het probleem definitief kunnen
verhelpen. Moet er dan worden
gegraven, dan doen we dat het liefst
bij daglicht en informeren we de
klant over de te maken kosten. Dat
doen we op een eerlijke manier.
Niet even gebruik maken van een
noodsituatie maar een eerlijk betaalbaar advies.”
Naast onze rioolwerkzaamheden
doet Burggraaf uiteraard nog
heel veel meer. In de bijna twintig jaar het bedrijf actief is, heeft

de eerste gemeentelijke derby’s al
gespeeld, oefenwedstrijdjes voor
de jongste teams, zodat iedereen
de smaak van het hockey (weer)
te pakken kon krijgen. Aansluitend
werd het bij hockeyvereniging
Abcoude steeds drukker, warmer,
maar vooral gezelliger; met tal van
ouders, kinderen en Bas Bokkes namens de nieuwe gemeente. Na de
oefenwedstrijdjes was aldaar een
workshop georganiseerd, om alle
nieuwe spelers en hun ouders bekend te maken met het hockeyspel
voor drie-, zes- en achttal hockey.
Voor de workshop kwam Anneke Tromp van de KNHB aan de
ouders de beginselen en de nieuwe
regels van het Jongste Jeugdhockey
uitleggen. Na afloop van het theoretische gedeelte ging Anneke naar
buiten om op het veld een wedstrijd
tussen een team van Abcoude en

Het team van Burggraaf Aannemingsbedrijf is 24 uur per dag paraat.
foto patrick hesse

men de sporen op het gebied van
bestratingen verdiend. Jan: “We
maken sierbestratingen, leggen
schoolpleinen en bedrijfsterreinen aan in alle soorten en maten.
Tuintimmerwerken kunnen aan ons
worden toevertrouwd. Schuttingen,
vlonders, steigers, beschoeiingen,
damwanden en boom- en blokhutten zitten in ons takenpakket.
Verbouwingswerken zijn ons op het
lijf geschreven. Dat kunnen complete badkamers en toiletten zijn.
We zetten afscheidingswanden en
verbouwen zolders en garages. We
plaatsen kozijnen. We graven voor
funderingen, we verwijderen bomen
en struiken, en graven karnetten
uit voor particulieren en bedrijven.
Voor graafwerk ten behoeve van
zwembaden en vijvers kan men ook
bij ons terecht.”
Burggraaf is bovendien actief op
het gebied van leeghalen van woningen en bedrijfspanden, hakwerkzaamheden in vloeren en wanden
en de totale sloop van objecten.

“Onze rioolwerkzaamheden houden
onder andere in het ontstoppen
van afvoer en leidingen, rioolinspectie met camera, het plaatsen
van kolken, drainage systemen en
het compleet aanleggen van riool-,
hemelwater-, en drainage systemen.
Verder plaatsen we pomp putten.
Tenslotte verhuren we minigravers
met machinist, mini-shovels met
machinist diamantzaagtafels (nat)
en haakse slijpers met diamant
(droog). Verhuur van trilplaten
groot en klein Verhuur van diverse
andere machines Inhuur op vrachtwagen (met aanhanger) En dat
alles voor particulier en bedrijf,”
besluit Jan Burggraaf.

Mijdrecht te begeleiden. Na dit
geslaagde festijn zijn de verenigingen klaar voor de start van de
competitie en staan te popelen om
op sportieve leest heel wat punten
in de wacht te slepen. Schroom
ook dan niet om in grote getale
te komen kijken naar de geleerde
verrichtingen. Niets leuker dan een
wedstrijd spelen voor veel publiek!

Na jaren een grote wachtlijst te
hebben gehad zijn we daar nu
doorheen. U kunt u kinderen opgeven als ze de leeftijd van vijf jaar
hebben bereikt en ze nog een sport
willen beoefenen in de buitenlucht.
Het is zeker de moeite waard om
eens op onze site te kijken daar
staan foto's van afgelopen jaren
waarop u kunt zien hoeveel plezier
de kinderen hebben en ze ook de
schaats techniek aangeleerd krijgen
door begeleiders met een officieel
jeugdschaatsbegeleiders diploma.
Dus kijk op www.abcouderijsclub.nl
of stuur een mail naar
fam_fokker@planet.nl.
Bellen kan natuurlijk ook 0294
283325.

Aanmelden
jeugdschaatsen
De Abcouder IJsclub gaat al jaren
iedere zaterdagochtend met een
groep kinderen in de leeftijd van
5-12 jaar naar de Jaap Eden
baan om onder begeleiding deze
jeugdige schaatsertjes de kunsten
van het schaatsen bij te brengen.

Het is goed te weten, dat Burggraaf
nu ook bij rioolproblemen op ieder
moment van de dag voor u klaar
staat. Een hele geruststelling toch?
Onthoud of noteer dit nummer: 06
11300682. Dag en nacht paraat.

Pitch&Putt Golf steunt het
goede doel

‘Swing’ ook mee
voor KiKa
Op maandag 19 september a.s. staan
alle Pitch&Putt Golfbanen in Nederland in het teken van Kika tijdens
de speciale 'Swing' voor Kika-dag.
Van 14 tot 18 uur is men welkom
om met vrienden, familie, clubleden,
relaties en collega’s te gast te zijn op
de Pitch&Putt Golfbaan te Kamerik.
Het belooft een zeer uitdagende middag te worden, waarbij een heel speciaal rondje Pitch&Putt Golf wordt
gespeeld en waarmee men tevens
KiKa steunt. Uiteraard wordt er ook
voor de inwendige mens gezorgd met
een hapje en een drankje en zullen
uw collega’s, familie, vrienden of relaties een verrassende middag beleven,
waarbij de volledige opbrengst ten
goede komt aan KiKa. Deze stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa) financiert de onderzoeken naar kinderkanker om zo de genezingskans te
vergroten en de behandelmethodes te
verbeteren (www.kika.nl). Pitch&Putt
Golf wil graag een bijdrage leveren
aan onderzoek, preventie en behandeling van deze allesoverheersende
ziekte. Zeker bij kinderen heeft de
ziekte een behoorlijke impact. Door
vele ziekenhuisbezoeken, opnames
en de loodzware behandelingen staat
hun jonge leventje al snel op de kop.
U een leuke middag, KiKa weer een
stap verder
U helpt KiKa een stap verder in
haar strijd door met zoveel mogelijk
mensen deel te nemen aan de “Swing
voor KiKa Dag” op de Pitch&Putt
Golfbaan te Kamerik. Na ontvangst
op de locatie krijgt men onder het
genot van een hapje en een drankje
nadere uitleg over de invulling van
de middag. Voor materiaal zoals
golfclubs wordt gezorgd. Na het
Pitch&Putt Golf is het tijd voor de
borrel en heffen we samen het glas
in de hoop dat er ooit een wondermedicijn wordt gevonden tegen
kanker. Deelname aan deze volledig
verzorgde middag bedraagt € 75,00
per persoon.
De bedoeling is dat er zoveel mogelijk deelnemers komen naar de
“Swing voor KiKa Dag” dus maak
vooral ook al uw clubleden, collega’s,
familie, vrienden en zakenrelaties
enthousiast. Inventariseer wie er mee
willen naar de “Swing voor KiKa
Dag” op de Pitch&Putt Golfbaan te
Kamerik en geef uw deelname zo
spoedig mogelijk door aan Jeroen
Snijder, te bereiken op telefoonnummer 0348-400771 of via de e-mail
Sales@kameryck.nl. Recreatiegebied
Oortjespad, Oortjespad 3. 3471 HD
Kamerik. www.kameryck.nl
Wat is Pitch&Putt?
Pitch&Putt Golf is een activiteit
die gespeeld wordt op een kleine
18-holes golfbaan. Van de afslag tot
de vlag varieert de lengte van de
holes tussen 30 en 90 meter. Door
deze 'kleine' afstanden is het spel
geschikt voor iedereen, ook voor
wie geen enkele golfervaring heeft.
Een buitengewoon leuk uitje dat u
samen met familie of vrienden kunt
spelen, maar ook met clubleden,
zakenrelaties en collega’s.
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De keuze van...

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

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

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
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

1
Titel: Sanctus
Auteur: Simon Toyne
'Al op de inkoopbeurs werd ik
gegrepen door het verhaal van
'Sanctus', vandaar dat ik het boek
besteld heb voor in de winkel,
ondanks dat ik de omslag van
'Sanctus' vreselijk fout vind. Het
lijkt nu net fantasy, terwijl het echt
een thriller is! Het gaat over een
oudtestamentische tak van het
christendom, in een eeuwenoude
Citadel in het huidige Turkije.
Deze groep bewaakt een heel
groot geheim, en de onthulling van
dit geheim zou de hele wereld op
zijn kop zetten. Het verhaal begint
met een monnik in een cel, met
allemaal verwondingen. Hij maakt
deel uit van één van de hoogste
geledingen van de orde der Sancti,
en weet te ontsnappen. Maar de
orde is er erg op gebrand hem
te vinden voordat de nieuwe dag
begint... Ik hou erg van verhalen
met een historische en/of een religieuze achtergrond en 'Sanctus'
is daarbij ook nog eens heel erg
spannend!'
gelezen door nelie groenendijk

Sanctus is het eerste deel van de
razendspannende Sancti-trilogie.

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

Aleph 			
Paolo Coelho
Kies nu voor
verandering.
Vind jezelf
opnieuw uit.
Zet de volgende stap.
Experimenteer. Ontdek.
Geloof in
je dromen.
Overwin het
onbekende. Blijf vragen stellen en
leef bewust. Zo is elk moment een
nieuw begin.
Er komt een moment waarop je
je afvraagt of je bent waar je wilt
zijn en of je doet wat je wilt doen.
'Aleph', de nieuwe roman van
Paulo Coelho, nodigt je uit om in
actie te komen.
Sommige boeken lees je, Aleph
beleef je.

2

Brave nieuwe wereld		
Daan Remmerts de Vries
‘Ik heb wel
eens gedacht
dat het
niet slecht
was om te
worden opgevoed door
mensen die
zich moeilijk
tot elkaar
verhouden
– omdat zo’n opvoeding op een
vanzelfsprekende manier zorgt voor
wat barsten in je wereldbeeld…
Blijkbaar zijn er scheuren, ergens
tussen al die onbevattelijke regels
en praktische bepalingen, en door
die scheuren kan het licht naar
binnen komen. Het licht waarin iets
groeit… De zonnestralen van de
twijfel…’ Aan het woord is Kas van
Wallenstege: individu. Weerbarstig
levend in een dorp, in een omgeving
waarin iedereen iedereen tracht te
controleren. ‘Het leven is toch voor-

natuurlijk komt een groot aantal uit
ons favoriete wijnland, Italië! Dus
ben je net een paar weken lekker
in Toscane geweest en heb je een
beetje heimwee gekregen na de
eerste werkweken, wij helpen je
weer dat kleine beetje vakantiegevoel dat er nog inzit, uit te halen!

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

Meebus in Abcoude
De MEEbus staat maandag 12
september op de Hoek Hoogstraat/
‘t Markvelt van 13.30 tot 15.30
uur in Abcoude. Iedereen met een
beperking handicap of chronische
ziekte kan in de MEEbus terecht
voor informatie en advies. De kracht
van de bus is een gratis gesprek
met een professionele consulent van
MEE. Mensen kunnen in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld
vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen
of dagbesteding.

Boeken Tip 5...

Culinair hoogstandje
Het is gelukt! We zijn een van de
trotse nieuwe deelnemers op de
Culinaire Venen 2011! Hopen dat
de weergoden ons goedgezind zijn
(en volgens Helga en Piet zijn ze
dat ook), wordt het een avond
waarop we jullie allemaal eens
goed gaan verwennen met heerlijke
wijnen onder het genot van de lekkerste hapjes en muziek! En ja,

Wij gaan de wijnen schenken van
het Italiaanse topwijnhuis Banfi.
Op het landgoed van maar liefst
2830 hectare is zo’n 800 hectare
wijngaarden aangeplant, waarmee
Castello Banfi meteen verreweg de
grootste en belangrijkste producent
is van Brunello di Montalcino, een
van de drie koningen onder de
wijnen van Italië. Het landgoed
wordt gedomineerd door een fraai
gerestaureerd middeleeuws kasteel,
waarin zich een glasmuseum, een
wijnwinkel en twee restaurants
bevinden. Ik weet al dat wij een
bezoekje gaan brengen, volgend
jaar zomer als we weer op vakantie

namelijk wat anderen ervan maken,’
aldus Kas. Als hij dan plotseling verdacht wordt van een misdrijf, raakt
hij langzaam maar zeker steeds
meer afgezonderd. Op filosofische
wijze vertelt hij het ijzingwekkende
verhaal van een eenling in een brave,
nieuwe wereld…

3

In de voetsporen van Band
of Brothers 			
Larry Alexander

4

Blind date			
Ilse Spall
Fleur
heeft het
goed voor
elkaar: ze
is zojuist
begonnen als
marketing-assistente bij
een groot
speelgoedbedrijf in Amsterdam en dan
blijkt ook nog eens de knapste
baas van Nederland bij haar op
kantoor te werken! Als tijdens het
personeelsfeest de vonk overslaat,
is Fleur in de zevende hemel.
Maar dan ontdekt Fleur zijn grote
geheim… De liefde heeft haar toch
niet blind gemaakt?

5
Al miljoenen lezers volgden de heldendaden van het 101st Airborne,
de Easy Company die bij het grote
publiek bekendstaat als Band of
Brothers. Nu, ruim vijfenzestig jaar
later, reist de gelouterde journalist
Larry Alexander naar de slagvelden
van toen, naar alle plekken die een
legende maakten van Easy Company. Samen met sergeant Forrest
Guth, een veteraan uit Easy Company, treedt hij in de voetsporen van
de Band of Brothers en onderzoekt
waarom de levens van die mannen
zelfs vandaag de dag nog zoveel
indruk maken op de mensen die
over hen lezen.Van Aldbourne tot
Brecourt Manor in Normandië; van
de mislukking van Operatie Market
Garden tot de slagvelden van Bastogne in Frankrijk elke door Easy
Company geleverde strijd was een
bewijs van hun ijzeren discipline en
hun vastberadenheid de Europese
volken te bevrijden. 'In de voetsporen van Band of Brothers' is het
reisdagboek van een van de mijlpalen in de Europese geschiedenis en
een onvergetelijk gedenkteken voor
de soldaten die niet terugkeerden.

gaan naar dat mooie Toscane!
Het landgoed werd in 1978 verworven door de familie Mariani. In het
begin voerde deze familie experimenten uit om de beste klonen te
vinden van de lokale sangiovese
druif, de druif die gebruikt wordt
voor die mooie Brunello wijnen.
Hiervoor testten ze maar liefst 160
verschillende klonen uit, waar er
uiteindelijk zo’n 15 uitstekende
klonen van zijn overgebleven. Deze
zijn aangeplant in de verschillende
delen van de wijngaard.
Ook in de kelder is er met precisie
gewerkt, alles is tot in de puntjes
verzorgd. De wijnen rijpen op vaten
van het beste Franse eiken. Het
hout voor de varen wordt door de
wijnmakers persoonlijk geselecteerd in de Franse bossen en
gedroogd onder hun toezicht. Het
hout wordt niet te sterk gebrand
en de vaten zijn wat groter dan de
gangbare vaten, om de houtinvloed

Aan mijn jongere ik 		
Viola Welling & 		
Steven de Jong
Als je een
brief terug
in de tijd kon
sturen aan je
jongere ik,
wat zou er
dan in staan?
In 'Aan mijn
jongere ik'
schrijven
drieëndertig
bijzondere Nederlandse vrouwen
zo'n brief aan zichzelf met een
boodschap die ze op jongere leeftijd
goed hadden kunnen gebruiken. De
brieven zijn openhartig, de verhalen
inspirerend en hartverwarmend.
De briefschrijfsters (o.a. Floortje Dessing, Nebahat Albayrak,
Leontien van Moorsel, de first lady
van Georgië, Marlies Dekkers, Ans
Markus, Caro Emerald en Manja
Blok) delen hun levenservaring en
belangrijke, persoonlijke keuzes, die
in veel gevallen geleid hebben tot
hun succes. Van de opbrengst van
elk verkocht boek gaat twee euro
naar Stichting Pink Ribbon.

niet te veel in de wijnen te laten
spreken. Geen bommetje vanilletonen die je proeft, maar juist die
mooie typische Sangiovese tonen
zoals kersen, pruimen en een tikkeltje chocolade.
Wij komen na het doorproeven
maar tot één conclusie en dat is dat
het prachtige, uitgebalanceerde wijnen zijn;niet alleen grote Brunello’s,
maar ook de tafelwijnen, zowel
rood als wit. Benieuwd?
Dan zeg ik: tot morgen!!

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

Solanum lycopersicum
door david hague en patrick hesse

Waar zouden we toch zonder tomaten zijn? Wederom een product dat
afkomstig is uit Zuid-Amerika, en dat inmiddels een grote rol in de
wereldkeuken speelt.
Tomaten komen oorspronkelijk uit Peru en zijn daarna in Mexico
doorgekweekt door de inheemse Meso-Amerikaanse indianen. De
allereerste tomaat was een meerjarige kruipende plant met een
buigzame stengel, die zich aan alles vast hechtte en waaraan kleine
groene vruchtjes zo groot als een kers groeiden. De Spaanse veroveraars brachten de tomaat zo’n 500 jaar geleden naar Europa. Vandaag
de dag worden tomaten over de hele wereld gekweekt en deze wereldwijde productie bedraagt ongeveer 130 miljoen ton. Inmiddels, na
jaren van doorkweken, bestaan er zo’n 7.500 verschillende tomatensoorten, in allerlei soorten, kleuren en vormen.
Vandaag komt Patrick naar mijn keuken in de kas. We oogsten hier
momenteel tomaten, en zoeken manier om het product te preserveren. In het seizoen zijn er volop tomaten en is de prijs laag, maar
zodra de zon zich minder laat zien en de winter nadert, beginnen we
onze kleine rode vrienden te missen. En dan zijn we afhankelijk van
geïmporteerde producten waarvoor transport nodig is, wat weer slecht
voor het milieu is. Laten we zoveel mogelijk gebruik maken van onze
lokale producten, dat is kosteneffectief en komt ook onze planeet ten
goede!
De makkelijkste manier om tomaten te bewaren is door er tomatensaus van te maken en in de diepvries te zetten. Of tomaten-chutney,
die je behoorlijk lang in een gesteriliseerd potje kunt bewaren. Maar
ik geef de voorkeur aan in de oven gedroogde tomaten die in olijfolie
bewaard kunnen worden. Deze methode is heel makkelijk en biedt het
beste resultaat. Ik hoef de tomaten alleen in schijfjes te snijden, en ze
met het velletje naar beneden, op een rijkelijke met olijfolie besmeerd
bakblik te leggen. Ik vul de grote oven met zoveel mogelijk bakblikken (milieu-efficiënt!), en zet de temperatuur op 60°C. De tomaten
moeten wel zo’n tien uur in de oven blijven, dus kan ik dit alleen doen
als ik weet dat ik de hele dag in de keuken doorbreng, zodat ik ze af
en toe kan checken. Ik raad de lezers absoluut af om de deur uit te
gaan of om te gaan slapen terwijl de oven nog aan staat!
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Tomatensalade

Het perfecte voorgerecht bij een zware maaltijd of een heerlijk
bijgerecht bij gegrilde vis.
Benodigdheden:
3 tomaten per persoon
Verse buffalo mozzarella
Verse basilicum
Verse rucola
Vers gesneden bladpeterselie
Een paar zongedroogde tomaten
1 eetlepel (light) vinaigrette
Versgemalen zwarte peper en zout naar smaak
Snijd de tomaten met een scherp mes in dunne plakjes. Leg deze plakjes in een cirkel op een groot plat bord. Plaats de rucola in het midden
en bedek deze met de mozzarella. Bestrooi met de verse kruiden en de
zongedroogde tomaten. Breng het gerecht vlak voor het serveren op
smaak en giet de dressing er op het laatste moment over. Serveer met
een homp vers warm brood om het vocht mee op te deppen.

Na een tijdje zullen de tomaten verschrompeld zijn, maar ze moeten
zeker niet hard worden. Haal de tomaten uit de oven en laat ze volledig afkoelen. Daarna kun je ze in potjes doen en ze overgieten met
olijfolie. Je kunt, als je wilt, knoflook of kruiden toevoegen. Veel plezier met het uitzoeken van je eigen speciale recept! Het belangrijkste
is, dat je in de winter Hollandse tomaten hebt die je bijvoorbeeld kunt
gebruiken in crustini’s, pizza toppings, borrelhapjes of tomatensaus.
Vandaag maken Patrick en ik een tomatensalade met zowel verse als
gedroogde tomaten, mozzarella, verse kruiden en sla. Heerlijk!

Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten.
YOUR PERSONAL COOK

• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.

Advertentie 130x94.indd 1
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vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Yamaha XVZ 1300 Royal Star Ventura

Een vorstelijk
voorkomen
Hoe leuk is het dat er zo veel variëteiten zijn van het fenomeen motorrijden. Was de keuze in de jaren ’50 en ’60 beperkt tot een paar merken die alleen een standaard en een luxe model hadden, in de jaren ’70
(na de Japanse motor revolutie) kon je van elk merk kiezen tussen
motorfietsen van 50cc tot maar liefst 1000cc. In de jaren ’80 ontstond
er een echte drang naar individualisatie binnen het motorrijden en
kwamen de off-the-roads, toerfietsen, sportfietsen, en chopper modellen. Vandaag de dag wordt het motorrijden bijna uitsluitend nog als
hobby beoefend en ook hierin viert het individualisme hoogtij.
En dus kan het zo zijn, dat ik me bij
wijze van spreken vorige week nog op
een supersport motor moest proppen
om vandaag hier in Uithoorn bij Motor
Service Uithoorn de overtreffende
trap van luxe te bestijgen en me als
een vorst te laten rondrijden op de
super de luxe Yamaha Royal Star. Ondanks het feit dat ik zelf een hele vette
Yank rij van 360 kilogram, is dit voor
mij een bijzondere grote en zware
motorfiets, maar wat een uitstraling
zeg! Zeker in deze zilver en brons zogeheten two tone kleur geeft de Royal
star een weelderige uitstraling.
De motor is voorzien van alle denkbare opties zoals o.a. cruise control,
radiocassette en noem maar. Frans
(eigenaar van Motor Service Uithoorn) grapte: “Er zit zelfs airco op.”
Ik, naïef als ik ben: “Meen je dat?”
“Ja joh, gewoon je helm afzetten
onder het rijden.”We moeten allebei

hard lachen en de toon is weer gezet
in de gezelligste motorzaak van Uithoorn. En zoals altijd heeft Frans deze
werkelijk schitterende motor ergens
in het land opgesnord, wederom met
de belachelijk lage kilometerstand van
16.423 kilometer. Als ik u dan meld
dat de motor uit 2000 is, is het snel
uitgerekend dat de vorige eigenaar
met de toer mastodont in optima
forma om en nabij 1.500 kilometer
per jaar heeft gereden, terwijl je
bijvoorbeeld Spanje of Italië met twee
vingers in de neus in één ruk kan halen
met deze fiets. Had de vorige eigenaar
meerdere motoren en kon hij niet
kiezen? Was hij te zwaar om uit de
garage te rijden of hield hij helemaal
niet van motorrijden? Eén ding weet
ik wel: hij was gek op poetsen, want
de Royal Star ziet er smetteloos uit.
Ook technisch een indrukwekkende
motor: een vloeistofgekoelde V4 van

1298 cc en zijdezachte versnellingsbak, de vering is luchtondersteund
en volledig verstelbaar. Het enorme
zadel met voor de duopassagier een
vorstelijk fauteuil. Als moeders de
vrouw daar niet vrolijk van wordt,
dan weet ik het niet meer. Want ook
achter in de topkoffer met heerlijke
arm- en rugleuning zitten speakers
(net als in de kuip), om samen te
kunnen genieten van een heerlijk
stukje muziek. Werkelijk alles aan
deze fiets straalt overdaad uit. Als je
iemand ziet rijden op deze Yamaha
denk je dat hij de mega Jackpot heeft
gewonnen. Daar komen we meteen
bij het allerleukste van deze Yamaha.
Hij kost slechts 7.995 euro. Huh? Voor

Taptoe op Fort bij Uithoorn
Morgen, zaterdag 10 september, vindt op Fort bij Uithoorn, in het kader van het fortenevenement Stelling
Nemen, een taptoe plaats met veel plaatselijke muzikanten gehouden. Ook op Fort bij Nigtevecht is deze
dag van alles te doen, waaronder een spannende wandeling over de Liniedijk.
Op Fort bij Nigtevecht is er
komende zaterdag in het kader
van Stelling Nemen eveneens van
alles te doen. U kunt bijvoorbeeld
een spannende wandeling vanaf
Fort Abcoude maken, langs het
Gein en over de Liniedijk, waar u
verhalenvertellers tegenkomt op de
route naar het fort. Onderweg treft
u tevens schilders aan, die in het
spoor van Mondriaan deelnemen
aan een workshop en fotografen
die meedoen aan een fotosafari van
Fotoworkshop De Ronde Venen. Op
het fort zelf zijn rondleidingen. Ook
presenteert de vereniging Natuurmonumenten zich met diverse
activiteiten.
Zaterdag 17 september concentreren de activiteiten van het fortenevenement zich rond Fort in de Botshol en museum De Ronde Venen in
Vinkeveen. Zaterdag 24 september
wordt Stelling Nemen afgesloten
met een groots muziek- en theaterspektakel op Fort Abcoude.
Alle activiteiten in het kader van
Stelling Nemen zijn gratis te
bezoeken.

De meest actuele informatie over
het programma vindt u op

www.stellingnemen.nl.
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Prijs:

€ 1,00

EN 2011
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STELLIN

Het boekje Historische rondrit
langs de forten in gemeente De
Ronde Venen, dat speciaal gemaakt is voor het fortenevenement Stelling Nemen, is te verkrijgen tijdens de activiteiten
op de diverse forten op 10, 17
en 24 september. Ook mogelijk
om het boekje te bestellen via
het contactformulier op

www.stellingnemen.nl.

een motor.
Of rij langs bij Motor Service Uithoorn. Frans vertelt u er graag meer
over.
Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag van
09.00 - 18.00 uur.
Vrijdag van 09.00 - 21.00 uur.
Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.
Buiten deze tijden op telefonische afspraak.
Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
Tel: 0297-268852 of 06-30372989

Vaarbewijs goede voorbereiding op volgend
watersportseizoen

Groot aantal activiteiten tijdens evenement Stelling Nemen

Om 10.00 uur geeft burgemeester
drs. M. Burgman van De Ronde
Venen zaterdag het startsein voor
Stelling Nemen, met onder meer de
decoratie van scholieren die hebben
deelgenomen aan een historisch
project rond Fort bij Uithoorn
eerder dit jaar.
Om 11.00 uur barst vervolgens
de muziek los. Naast Triviant en
VIOS treedt tweemaal de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en
Jagers’ in ceremonieel tenue op,
zorgt Kunstencentrum De Hint voor
verrassingen met Saxocalyptica en
De Hint Singers en sluit Brassband
Concordia uit Vinkeveen rond 17.00
uur de Taptoe af met een speciale
uitvoering.
Op het fort is verder ook een prachtige fototentoonstelling over de
Stelling van Amsterdam te bezichtigen, zijn de historische verhalen
en bijbehorende tekeningen van een
groot aantal basisscholieren uit de
gemeente te lezen en te bekijken,
worden er rondleidingen gegeven
en zijn antieke militaire voertuigen
te bewonderen. Voor een hapje en
een drankje kunt u terecht in de
genieloods.

zo’n fiets? Als u op zoek bent naar een
toermotor, waarbij luxe met hoofdletters wordt geschreven en de leeftijd
geen probleem is, dan is deze motor
voor u. Ik kan u verzekeren: weelderiger dan dit wordt het niet en chiquer
ook niet! Wie hier op rondrijdt, voelt
zich de kroonprins zelf en begeerlijke
blikken zullen zijn deel zijn. Er is een
spreekwoord dat luidt: ‘De gebraden
duiven vliegen niemand in de mond.’
Wat inhoudt dat iemand die luxe wil,
er voor zal moeten werken, maar
Frans van Motor Service Uithoorn
maakt het ons wel heel gemakkelijk.
Op de website van Motor Service
Uithoorn (motorserviceuithoorn.nl)
staat meer info over deze kanjer van

Afgelopen weekend is het vaarseizoen afgesloten met een schitterende
Nacht van Neptunus. Natuurlijk hopen we op een mooie nazomer, zodat de boot nog niet direct in de stalling hoeft te verdwijnen. Wie goed
voorbereid aan het volgende watersportseizoen wil beginnen, doet er
goed aan om het Vaarbewijs te behalen. Ook al is dit misschien niet
echt nodig voor uw boot of schip.
Op het water gelden diverse regels en
iedere bestuurder van een boot wordt
geacht deze te kennen. Wanneer
deelnemers aan het vaarverkeer de
regels niet kennen kan dit leiden tot
irritaties en tot gevaarlijke situaties.
Mogelijk zelfs tot ongevallen.
Een vaarbewijs wordt alleen afgegeven aan mensen van 18 jaar en ouder.
Echter, ook jongeren kunnen alvast
het certificaat behalen, zodat zij de
nodige kennis op voorhand kunnen
opdoen. Dit kan een belangrijke
bijdrage aan de veiligheid op het
water zijn. Wanneer zij het certificaat
behalen is het mogelijk direct na hun
achttiende verjaardag het Vaarbewijs
aan te vragen. Het certificaat blijft
levenslang geldig.
Een Vaarbewijs is verplicht voor
boten die sneller dan 20 kilometer
per uur kunnen varen en voor schepen van meer dan 15 meter lengte.
Recent zijn de regels aangescherpt.
Zo is het tegenwoordig verplicht dat
de persoon die de boot bestuurt in het
bezit is van het Vaarbewijs. Voorheen
was het voldoende als iemand aan
boord van het schip in het bezit was

van een geldig document.
Er zijn twee Vaarbewijzen voor de
Nederlandse wateren. Vaarbewijs 1
voor alle binnenwateren en rivieren
en Vaarbewijs 2 voor de overige Nederlandse wateren, zoals de Westerschelde en het IJsselmeer.
Bij PiMia-Diving in Vinkeveen worden al jaren Vaarbewijs-opleidingen
verzorgd. De instructeurs hebben een
speciaal lesprogramma ontwikkeld
en kunnen daardoor garanderen dat
deelnemers optimaal worden voorbereid op het examen. De examens
worden extern afgenomen door de
VAMEX. De cursus Vaarbewijs 1
bestaat uit vijf lessen. Het aanvullend deel voor Vaarbewijs 2 wordt in
vier avonden behandeld. De lessen
beginnen telkens om 20 uur en duren
gemiddeld twee en een half uur. Door
het volgen van de cursus heeft men
een veel grotere kans om voor het
examen te slagen.
Meer weten over het behalen van het
Vaarbewijs? Alle informatie is te vinden op www.pimia.nl. Voor cursusdata
en andere gegevens kunt u ook een
e-mail sturen naar info@pimia.nl.
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

IAA 2011 Frankfurt
Het is tijd voor de 64e Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt. Op de IAA tonen autofabrikanten hun nieuwste modellen, waarbij
de Duitse autofabrikanten natuurlijk flink uitpakken.
Zie hier een overzicht van de belangrijkste nieuwtjes.

styling op de C-X75. Waarschijnlijk
gaat de auto in 2012 in productie
en komt op de markt als XE.

Ford

Jeep
Jeep toont de nieuwe Grand
Cherokee in SRT8 uitvoering. Een
enorm beest met 6.4 V8, 470 pk en
630 Nm. Daarmee blaast de gigant
in 4,8 seconden naar de 100 km/u.
Verbruik is wat minder plesant.

Abarth

Kia
Naast de nieuwe (driedeurs) Rio
en Picanto driedeurs toont Kia een
vierdeurs sportsedan als conceptauto. Volgens de designchef toont de
concept de volgende stap in de designtaal van Kia. Ook de gefacelifte
Soul krijgt aandacht op de stand.

Na de 500 Assetto Corse en 695 Tributo Ferrari komt Abarth nu met de
695 Competizione. Voorzien van een 1.4 turbomotor met ruim 180 pk
en versnellingsbak met flippers aan het stuur. Grote Brembo schijfremmen zorgen voor uitstekende vertraging. Ook neemt het merk de 500
Cabrio Italia (160 pk) mee, alsmede de Punto SuperSport (180 pk).
Allemaal met circuitwaardige prestaties.

Alfa Romeo
De MiTo wordt nu ook leverbaar met
de 85 pk sterke 0.9 TwinAir tweecilinder motor en 1.3 JTDm diesel
met 85 pk. En de favoriet van de
redactie, de Quadrifoglio Verde, wordt
voorzien van actieve vering. Tevens
introduceert het merk een nieuwe
kleur, nieuwe velgen en vernieuwd
interieur voor de MiTo. Uiteraard is
de 4C Concept ook te bewonderen op
de stand.
Audi
S-nieuws bij Audi! En wat voor
nieuws. Maak kennis met de nieuwe
S6 en de S7 (beide met 4.0 V8 TFSI,
420 pk en 550 Nm, 0-100 in minder
dan 5 seconden) en de nieuwe S8
(4.0 V8 TFSI met 520 pk en 620
Nm). De S8 sprint in 4,2 seconden
naar 100 km/u en blaast met zijn
achttraps automaat door naar een
begrensde 250 km/u. Prijzen zijn nog
niet bekend.
BMW
Veel nieuws bij BMW, waarvan de
M5 toch wel de meest spraakmakende is (4.4 twinturbo V8, 560 pk,
680 Nm koppel, 0-100 4,4 sec, 305
km/u). Misschien toont het merk de
nieuwe 3-serie voor het eerst aan het
publiek. Zeker is dat de nieuwe 6-serie Coupé er staat, evenals de nieuwe
1-serie. Ook toont het merk de i3 en
i8 concept cars.
Chevrolet
Geen schokkend nieuws bij Chevrolet, wel een nieuw model. Zo toont
het merk als Europese primeur de
Malibu, een ruime sedan die de Epica
opvolgt. Tevens toont het merk twee
concepten; de Colorado concept, een
hele stoere pick-up. Ook staat de Miray Concept in Frankfurt, ontworpen
door de Zuid-Koreaanse designstudio

van GM ter ere van het 100-jarige
jubileum van het merk.
Citroën
De Fransen tonen met trots hun DScollectie, met de DS3, DS4 en DS5.
Uiteraard zal de DS5 de meeste aandacht trekken, hoewel de DS3 Ultra
Prestige, een special uitvoering van de
DS3, ook wat aandacht zal opeisen.

Met de Evos conceptcar presenteert Ford haar nieuwe designrichting voor
de toekomst. De vierdeurs, vierzits conceptauto is voorzien van een elektroen benzinemotor. De auto bevat wat snufjes die we niet snel op productiemodellen zullen zien. De auto analyseert het gedrag van de bestuurder, zoals de
rijstijl, trajecten die regelmatig worden afgelegd en weersomstandigheden.
Zo kan de auto verfijnder reageren met het onderstele en motor, zodat de
bestuurder zich één voelt met de vierwieler. Juist. Ook gaan er geruchten
over een nieuwe Mondeo concept en de B-Max.

Honda
Eindelijk, de nieuwe Civic wordt
onthuld. Hoewel de huidige Civic er
nog altijd zeer up to date uitziet, is
deze toch alweer toe aan vervanging. De auto is exclusief voor
Europa ontworpen en het model is
grotendeels in Europa ontwikkeld.
Eerst komt de 5-deurs uitvoering,
later volgt een 3-deurs exemplaar.
Eind 2011 start de productie in het
Engelse Swindon.

Jaguar
Jaguar komt een concurrent voor de
Mercedes SLK en Porsche Boxster.
De C-X16 staat op een verkort onderstel van de grote XK en lijkt kwa

Land Rover
Het moest er een keer van komen.
In het rijtje van de Jeep Wrangler
en Mercedes G-Klasse is de Defender de eerste die radicaal onder
handen genomen wordt. De DC100
concept is een moderne interpretatie van de Land Rovers icoon.
Waarschijnlijk wordt deze nieuwe
Defender rond 2015 in productie
genomen. Volgens de designchef
wordt de komende vier jaar het
design verder bijgeschaafd zodat de
Defender klaar is voor de 21e eeuw.

Lexus

Ferrari

De nieuwe GS is onthuld. Met strakke lijnen, fijne motoriseringen en
genoeg foefjes om whizzkids uren zoet te houden en de Duitse concurrentie het hoofd op hol te laten slaan. Verkoop start in 2012.

Lancia

De cabrio versie van de 458 Italia is onthuld: de 458 Spyder toont haar
lijnen in Frankfurt. In tegenstelling tot de voorloper is deze dakloze
voorzien van een hardtop. Met de 4.5 V8 knal je met 570 pk in minder
dan 3,5 seconden (!) naar de 100 km/u en blaas je door naar ruim 320
km/u. Uitstappen doe je zonder een haar op je hoofd.

Fiat
De Punto wordt ook leverbaar met
de tweecilinder TwinAir motor (85
pk) en krijgt meteen een facelift.
Belangrijker nieuws is de gloednieuwe Panda, die er weer verrassend
goed uitziet. Van het laatste model
werden er ruim 6,5 miljoen verkocht.
Uiteraard wordt ook hier de TwinAir
leverbaar met 65 en 85 pk. Dieselen
kan ook.

Hyundai
De i30 is één van de laatste modellen met de oude Hyundai styling,
maar daarom niet minder succesvol.
Tijd voor een update. En die komt
er in de vorm van de nieuwe i30. De
eerste schetsen zijn veelbelovend en
de concurrentie mag zich op gaan
maken voor zware concurrentie van
deze nieuwe in het C-segment (Golf
en Focus).

Fiat heeft besloten niet langer Chrysler te voeren in Europa en geeft
alle Chryslers een Lancia grille. Zo ook met de Voyager. En nu lijkt het
er toch op dat deze gewoon Lancia Voyager blijft heten. De Chryser 300
(voorheen 300C) komt ook weer terug, als Lancia Thema. En eerlijk
gezegd smoelt dat best goed in het nieuwe Italiaanse maatpak.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 36

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 36
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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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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: Medewerker Lead Center Van Kouwen
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Stage: administratief medewerkster
Organisatie: Active Group ICT B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Beveiligingsbeambte
Organisatie: VMB security & services
Plaats: Uithoorn

Functie: telefoniste/gastvrouw voor Van
Kouwen Zuidoost
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

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

Functie: Een senior beleidsmedewerker Civiele
Techniek
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Operator op onze mengafdeling/
zeepbereiding.
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Installateur beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Pedagogisch Medewerker / Vakspecialist BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen e.o.

Functie: Junior Chauffer-Logistiek medewerker
Organisatie: HubHub BV
Plaats: Amstelveen

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

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

Functie: Aankomend Teamleider Production
Technology (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: CAD Engineer (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Ambitieuze HBO'er Bedrijfskunde
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Account Manager Data/IP (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Account Manager ICT Services (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel Medewerker(s)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Service Medewerker Tankstation
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Projectleider Bouwkunde
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Exportmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Lijncontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker bediening
Organisatie: Golfpark Wilnis - Veldzijde
Restaurant
Plaats: WILNIS
Functie: Woon-zorgbegeleider Ouderenpsychiatrie (32-36 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Chauffeur Bakwagen
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Productiemedewerkers Data Mail,
Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Magazijnmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager New Business
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Inpakker - Bijrijder HubHub
Organisatie: HubHub BV
Plaats: Amstelveen
Functie: Pedicure ZZP (8-16 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Verkoper binnendienst Motion Control
Mijnsbergen
Organisatie: Mijnsbergen b.v. - vertrouwelijk
Plaats: Mijdrecht
Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Teamleider Kleinschalig Wonen (32-36
uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Onderhouds-/Servicemonteur
Organisatie: H.I.S. Industrie Service
Plaats: Wilnis

Functie: Coördinator Sales Backoffice
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Stagiair(e) Marketing
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Parttime interieurverzorger/ster
Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten
Plaats: `Mijdrecht

Functie: Veeverzorger
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Meewerkend voorman / Autotechnicus
Van Ekris
Organisatie: Automobielbedrijf Van Ekris
Mijdrecht B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker HR (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
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Vaarseizoen 2011 in stijl afgesloten met Nacht van Neptunus
Op zaterdag 3 september jl. heeft de traditionele Nacht van Neptunus het einde van het vaarseizoen 2011
ingeluid. Veel verlichte en versierde schepen en bootjes waren die avond aanwezig op de Vinkeveense
Plassen om het parcours te varen in de hoop één van de prijzen te bemachtigen.

Einduitslag Nacht van Neptunus 2011
Mooiste Deelname:
Bootnummer 15 De kokkie's -Toch zomer in Vinkeveen met
vier palmbomen.
Meest origineel:
Bootnummer 17 Bart leeflang - Starwars waarbij de bemanning
ook daadwerkelijk verkleed was als Starwars figuren
Meest actueel:
Bootnummer 18 Marcel Zaal - Film op/aan de Plas
Troost/Aanmoediging:
Bensbergen: Palm boom met Aap
Alle foto's kunt u vinden op www.0297-online.nl
in het fotoalbum.
foto's: peter bakker

