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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 16 juli 2011
Feestweek Vinkeveen:
• Bingo met De Steupels, Feesttent aan de
Demmerik, Vinkeveen
• Feestavond met Total Eclips, Berry en
Lenny (The Voice Of Holland), Feesttent
Demmerik, Vinkeveen

Zondag 17 juli 2011
• Fietstocht Jacques' Saloon, starten in
De Hoef en Vinkeveen

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

foto peter bakker

Aangesloten gemeenten zeggen vertrouwen in Raad van Toezicht op

Groene Hart Bureau voor Toerisme
in moeilijk vaarwater
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kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

25 t/m 28 augustus 2011
Presentatie Bram van der Vlugt

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

De gemeenten die zijn aangesloten bij het Groene Hart Bureau voor Toerisme (GHBT), waaronder ook de gemeente De Ronde Venen, hebben in
een gezamenlijke brief het vertrouwen opgezegd in Raad van Toezicht
van dit bureau, dat vorig jaar de promotie van het Groene Hart overnam
van VVV Midden-Nederland. De gemeenten hebben ook aangegeven niet
bereid te zijn een extra financiële bijdrage beschikbaar te stellen. Die zou
alleen al voor De Ronde Venen op ruim 10.000 euro komen.
door rob isaacs

De gemeenten vinden dat het
Groene Hart behoefte heeft aan
een daadkrachtige recreatieftoeristische organisatie, om het
toeristisch product in het Groene
Hart actief op de markt te brengen
en het merk Groene Hart adequaat
te promoten. Het Groene Hart
Bureau voor Toerisme leek hiervoor de aangewezen organisatie,
en een groot aantal gemeenten in
het Groene Hart had zich dan ook
aangesloten. Op dit moment is er
echter onvoldoende vertrouwen
in de daadkracht van de Raad om
realistische vernieuwingen in gang
te zetten.
Vanwege de financieel zorgwekkende situatie heeft het GHBT de
deelnemende gemeenten verzocht

om een extra financiële bijdrage
van 0,25 cent per inwoner. Met het
geld wil het GHBT zijn taak in het
Groene Hart voortzetten, een nieuw
beleidsplan opstellen en de organisatie verbeteren en kostendekkend
maken.
De Woerdense wethouder Bob
Duindam (toerisme) namens de
aangesloten gemeenten: “Als
deelnemende gemeenten hebben
wij hart voor het toerisme, maar
wij willen geen extra financiële bijdrage leveren. In feite betreft het
een schuldsanering. Maar wij zijn
niet de veroorzakers van de ontstane
financiële problemen en we vinden
het daarom niet op onze weg liggen
om bij te dragen aan een sanering
van de schulden. Bovendien verstrekken wij al een jaarlijkse subsidie.”

Lees verder op pagina 3.

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

Een aantal Vinkeveense ondernemers
is niet bereid om te wachten totdat het
GHBT de Vinkeveense Plassen op de
kaart gaat zetten, en heeft inmiddels
zelf een Recreatie- en Plassenkaart
uitgebracht, die gratis verkrijgbaar is
op diverse plaatsen in Vinkeveen.

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Starters een nog betere start geven.
Nu de overheid de overdrachtsbelasting verlaagt met 4%, de huizenprijzen zijn gedaald en de rente ook nog
eens relatief laag is, is het kopen van een eerste huis wel héél aantrekkelijk. En de Rabobank doet hier nog een
schepje bovenop. Wanneer je nu als starter bij ons een hypotheek afsluit, betaal je de eerste 4 maanden geen
hypotheekrente. De adviseur vertelt je er graag meer over. Starters een nog betere start geven. Dat is het idee.

Nu de eerste vier maanden geen hypotheekrente.*
Rabobank. Een bank met ideeën.

* Kijk voor de actievoorwaarden op rabobank.nl/eerstehuis
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YFU Vinkeveen 60 jaar

Gastvrije gezinnen
gezocht

Uitwisselingsorganisatie YFU uit
Vinkeveen is op zoek naar gezinnen
die hun huis en hart open willen
stellen voor een buitenlandse student. Op 13 en 14 augustus komen
de studenten aan in Nederland. De
studenten volgen een semester of
schooljaar onderwijs op een middelbare school, leren de Nederlandse taal en ontdekken onze cultuur.
Uitwisselingsorganisatie YFU
biedt al 60 jaar jongeren de kans
om de wereld te ontdekken door
in het buitenland te studeren of
vrijwilligerswerk te doen. Ook
verwelkomen zij al tientallen jaren
studenten van over de hele wereld
in Nederland. Dit jaar zijn dat er
symbolisch 60. \
Voor 25 van deze studenten is
YFU momenteel nog op zoek naar
een gastgezin, bijvoorbeeld voor
de 16-jarige Noon uit Thailand
en voor Riina uit Finland (16).
Ook Hector uit Argentinië (17) en
Benoît (18) uit België willen zij
graag aan een gastgezin helpen.
Gastgezin worden?
Gastgezinnen en studenten genieten
gedurende het hele traject professionele begeleiding. Een gastgezin
kiest zelf welk gastkind zij willen
verwelkomen. Niet alleen gezinnen
met kinderen, maar ook gezinnen
zonder kinderen en eenoudergezinnen zijn welkom als YFU gastgezin.
Unieke ervaring
Een gastgezin krijgt geen financiële
vergoeding, YFU vraagt van u kost
en inwoning. Daar tegenover staat
dat u vanuit uw eigen huis een stukje van de wereld ontdekt en kennis
maakt met een andere cultuur. De
student is zelf verantwoordelijk
voor zak-, kleed- en schoolgeld.
Heeft u interesse? Neem contact op
met YFU, telefoonnummer 0297264 850 of kijk op de website:

http://gastgezin.yfu.nl.
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GFT-afval in de zomer wekelijks ingezameld

Door vaker op te halen wordt dit
zoveel mogelijk voorkomen. Het
wekelijks ophalen van GFT-afval
gebeurt tot en met de laatste
week van augustus (week 35). Het
ophalen van het restafval blijft
ongewijzigd, namelijk alleen in de
oneven weken.
Twee weken geleden is het wekelijks inzamelen van het GFTafval begonnen. Helaas is dat toen

hebben plaatsgevonden. Van Gansewinkel heeft excuses aangeboden
voor deze verkeerde handelswijze
en maatregelen genomen om te
voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.
De gemeente vindt het zeer belangrijk dat afval gescheiden wordt
aangeleverd en ingezameld. Door
de gescheiden aanlevering kan het
afval worden hergebruikt (bijvoorbeeld als compost), wat gunstig is
voor het milieu.

Het bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen moet het zonder de steun van de gemeente
Amsterdam stellen. Amsterdam heeft besloten zich terug te trekken, vanwege de “beperkte inhoudelijke
betrokkenheid” bij het gebied en gewenste vermindering van “bestuurlijke drukte”. Ook moet er bezuinigd
worden, aldus het college van B&W van de hoofdstad, die tot nu toe jaarlijks 235.000 euro bijdroeg aan de
begroting van het Recreatieschap.
door rob isaacs

Amsterdam trekt zich ook terug uit
het Goois Natuurreservaat, maar
zegt wel actief te blijven in de
besturen van de gebieden binnen de
Stelling van Amsterdam: Waterland
(inclusief Twiske), Spaarnwoude en
Amstelland. “Dit is het gebied waar
de Amsterdamse belangen direct
worden geraakt,” aldus het college.
Dat geldt niet voor de Vinkeveense
Plassen, aldus het stadsbestuur.
In een interview voor Midpoint TV
gaf burgemeester Marianne Burgman, tevens voorzitter van het
Recreatieschap Vinkeveense Plassen, aan dat er goede afspraken zijn
gemaakt met Amsterdam over het
uittreden. “Je kunt niet zomaar uit
een samenwerkingsverband als dit
stappen en financiële bijdrage op de
andere partners afwentelen. Dat is
een heel proces.”

samenwerkende partners inderdaad
niet op korte termijn kan worden
ontbonden en dat het dus ook niet
zo is, dat het schap het onmiddellijk
zonder de bijdrage van Amsterdam
moet doen. “Mij is niets bekend
van bezuinigingen. “Vaak hebben
dergelijke afkoopregelingen een
looptijd van tien jaar of langer. Ook
komt het voor dat er een afkoopsom
wordt vastgesteld. Dat is allemaal
nog onderwerp van onderhandelingen en daar staat nu nog niets van
vast,” aldus Loek Welter.

Marianne Burgman onderstreepte
het belang om te blijven investeren
in het gebied, om de toeristischrecreatieve potentie verder tot
ontwikkeling te brengen. Handicap
daarbij is, dat het water en een deel
van de eilanden weliswaar eigendom zijn van het Recreatieschap,
maar dat het grootste deel van
de oever particulier bezit is, wat
ontwikkeling moeilijk maakt. Het
feit dat het Recreatieschap over
steeds meer fiets- en wandelpaden
beschikt betekent wel een zet in de
juiste richting.

doen. Welke manier van leren past
nou eigenlijk het beste bij jou? Hoe
kun je een betere planning maken?
Dat leer je allemaal bij de training
Leren Leren.
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Tanja geeft
daarnaast ook individuele coaching.
Kijk voor meer info daarover op

Leeftijd: 12 t/m 15 jaar
(geschikt voor jongens en meiden)
Dag/tijd: woensdag van 19.00-20.30
Docent: Tanja Janmaat
Lokatie: JC Allround, Rondweg 1a
Mijdrecht
Aantal lessen: 6 bijeenkomsten
Prijs: 45 euro			

Ambtelijk secretaris Loek Welter
van het Recreatieschap meldt desgevraagd dat het contract tussen de

Snel en efficiënt je huiswerk maken

bijvoorbeeld te sporten, te gamen of
lekker met je vrienden te chillen?
Dan is deze training echt iets voor
jou. Tanja leert je hoe jij zo goed en
efficiënt mogelijk je huiswerk kunt

www.coachoverdevloer.nl.

Bij voldoende aanmeldingen start
de training na de zomervakantie.

Colofon

Vervolg van voorpagina
De ruim 20 deelnemende gemeenten
vinden het van belang om samen op
te trekken. De huidige-VVV-locaties
moeten daarbij een rol spelen. Verder
moet gebruik worden gemaakt van
lokale werknemers en vrijwilligers
om de kracht van de gemeenschap te
benutten. De gemeenten willen nu van
het GHBT een nieuw beleidsplan zien,
waarin deze uitgangspunten duidelijk
naar voren komen. Daarbij is een nieuwe Raad van Toezicht een voorwaarde, evenals het feit dat er geen extra
financiële bijdrage wordt geleverd.
Alleen als hieraan wordt voldaan, is
voortzetting een mogelijkheid.

niet overal goed gegaan. Aan de
Baambrugse Zuwe is onder andere
geconstateerd dat het GFT-afval én
het restafval in dezelfde vuilniswagen is geleegd. Dit is uiteraard
niet de bedoeling en de gemeente
betreurt dit ten zeerste. De gemeente heeft afvalinzamelaar Van
Gansewinkel hierop aangesproken.
De gelijktijdige inzameling in eenzelfde vuilniswagen bleek geheel op
eigen initiatief van de chauffeur te

Hilversum 1

Amsterdam stapt uit Recreatieschap

De Baat organiseert na de zomervakantie cursus voor tieners

Vind jij ook dat je veel te veel tijd
kwijt bent aan het maken van je
huiswerk? Stel je ook alles uit?
Krijg je die woordjes maar niet in
je hoofd gestampt? En wil je nou
eindelijk eens tijd over houden om

Luistervink

Tijdens de zomermaanden wordt het GFT-afval in de gemeente elke
week ingezameld, in plaats van één keer in de twee weken. Door het
warme weer in de zomer, gaat het GFT-afval namelijk eerder
composteren, met stankoverlast tot gevolg.
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Met weemoed denk ik terug aan de
tijd dat de transistorradio op m’n
bureau stond. Juli, de fietsmaand
bij uitstek, was het excuus. Mijn
baas vond het goed. Stiekem
luisterde hij ook mee en we
zorgden er voor, dat het werk af
kwam en er niet echt onder leed.
Op zich was de muziek al gezellig
en leuk maar de tourflitsen deden
mijn hart echt sneller kloppen. De
dagschema's lagen in het postbakje.
Als Theo achterop de motor zat
en van iedere mug een kudde
olifanten maakte, werd mijn dag
meer dan goed. Ik heb nog eens
een dag staan afzien op de Puy de
Dôme, waar een tijdrit werd verreden. Midden tussen de Fransen
was ik beretrots op Joop Zoetemelk, die als een vlinder omhoog
danste. Kleine pezige kereltjes die
schijnbaar moeiteloos de pedalen
beroerden. Henny Kuiper die als
nummer twee in het klassement zo
maar drie minuten pakte en doodleuk al plassend langs de kant van
de weg op het peloton wachtte. En
wij maar denken dat hij de tour wel
even op zijn naam zou zetten. We
hadden een aantal rasse sprinters.
Ieder jaar bestond de eerste groep
van tien renners uit een drietal
Hollandse renners. Pech was dat
Hinault net even beter was dan
de rest. Kent u de bergkoning Van
Impe nog? Die reed zo maar even
een etappe lang op kop, maar blies
zichzelf ook wel eens helemaal
op. De Tourmalet heb ik per auto
bedwongen. Dát was al listig, laat
staan per fiets. De Alpen, alleen
al het zien van de steile hellingen
doet een mens huiveren. Lance
Armstrong heeft een periode van
rekenen ingeluid. Met feilloze
precisie werd de tour etappe voor
etappe bekeken en berekend. Na
twee keer had ik het wel gezien.
Mijn transistorradio bleef in de
bureaulade; de finish bekeek ik
nog wel, maar de spanning en sfeer
was er uit. Tijdens het Nederlands
kampioenschap verwonderde ik me.
Rabo, een ploeg van formaat, rekende en rekende. Na een explosie
van Robert Gesink die verkeerd uitviel, werd er koortsachtig overlegd.
De medevluchter van Rabo hield de
benen, na orders van de baas, stil.
Ze grepen, net als vorig jaar, naast
de hoofdprijs. Eigen schuld dikke
bult. Terwijl ik dit schrijf zijn er zes
etappes van de tour 2011 verreden.
Nog steeds kijk ik ’s avonds even op
teletekst naar de uitslag. Daar blijft
het bij.
Vanaf nu ga ik me serieus voorbereiden op Nijmegen. Een weekje
duinstage op Texel en als u dit leest
ben ik terug. In Nijmegen kun je
rekenen wat je wilt, je benen moeten het echter doen. Tot blaars.
		

Luistervink
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Kort Nieuws

Eerste sleutel voor bewoners Kreekrug

Mijdrecht

In Waverveen aan de Cliffordweg
worden de komende twee weken
de laatste woningen opgeleverd van
het nieuwbouwproject Kreekrug
van woningcorporatie Westhoek
Wonen. De Wavervener Mark
Kooijman (27) kreeg de eerste
sleutel overhandigd uit handen van
Tom Burgers, directeur-bestuurder van Westhoek Wonen. Het
nieuwbouwproject bestaat uit 30
woningen, gelegen aan de rand van
Waverveen.

Met het nieuwbouwproject komt
Westhoek Wonen tegemoet aan
de vraag op de woningmarkt naar
betaalbare huurappartementen,
ook voor jongeren. Tom Burgers:
“Westhoek Wonen zet zich ervoor
in, dat ook jongeren uit kleine
kernen zoals Waverveen hier een
wooncarrière kunnen maken. Daarnaast realiseren we met de bouw
van nieuwe woningen doorstroming
op de woningmarkt, een belangrijk
speerpunt van ons beleid.”

Mark Kooijman en Jessie Bos
betrekken binnenkort hun eerste
woning. Mark: “Ik was op zoek
naar een betaalbare woning in deze
buurt. Na vijf jaar ingeschreven te
staan als woningzoekende, kreeg ik
als bewoner van Waverveen voorrang bij de toewijzing van de woningen. De combinatie van landelijk
wonen én centraal gelegen, dicht bij
steden als Amsterdam en Utrecht,
maakt deze woning voor ons heel
aantrekkelijk.”

Kreekrug bestaat uit 21 huurwoningen en negen drie-onder-éénkap-woningen. Het is een interessant project, omdat Westhoek
Wonen hier een volledig woonaanbod creëert voor verschillende
doelgroepen: huur- en koopwoningen voor starters, tweeverdieners,
gezinnen en senioren. Het plan past
bovendien in de natuurlijke omgeving en bij het dorpse karakter van
Waverveen.

Horizon over religie
en dogma
Zondag 17 juli zendt Horizon het
tweede deel uit van een serie van
vier gesprekken over het thema: De
dynamiek van de religie. Deze uitzending gaat over religie en dogma.
Aan de discussie nemen deel: Anton
van Hilten, pastoraal medewerker,
Protestantse Gemeente, Uithoorn;
Piet van der Neut, Gereformeerde
Kerk Vinkeveen en Waverveen PKN,
Vinkeveen; Ds. Anneke SchrageBuitenbos, Protestantse Gemeente,
Ouderkerk aan de Amstel en Pastor
Wim Vernooij, Parochie Sint Jan de
Doper, geloofsgemeenschap H. Hart
van Jezus, Vinkeveen.
Presentatie: Gertie van Dam. Gespreksleider: Henk Oudshoorn. Horizon wordt uitgezonden van 9-10 en
van 17-18 uur via op Midpoint FM.

Mijdrecht

Meisje valt uit raam
1e verdieping
Zaterdagavond rond 21.10 uur is
een 14-jarig meisje zwaar gewond
geraakt bij een woning in aan de
Ridderschapsstraat in Mijdrecht.
Het meisje is door een openstaand
raam gevallen vanaf de eerste
etage. Vanwege de ernst van de
verwondingen werd ook de hulp
ingeroepen van de traumahelikopter, maar deze kon uiteindelijk weer
terug keren. Het meisje is met
ernstige verwondingen overgebracht
naar het ziekenhuis.

Abcoude

Nierstichting zoekt
collectanten
De Nierstichting gaat weer collecteren in Abcoude. In de week van
19 t/m 24 september 2011 gaan
ruim 50 collectanten in Abcoude
langs bij hun buurtbewoners om een
geldelijke bijdrage te vragen. Bijna
alle straten in Abcoude worden
bezocht, maar men mist nog collectanten voor de straten: Kloosterhof, Gein-Noord, Dorpszicht en
Kerkstraat. Graag wil men ook de
mensen die daar wonen benaderen
om bij te dragen aan een hoopvolle
toekomst voor nierpatiënten. Wilt
u onze nieuwe collectant voor een
van de genoemde straten worden?
En kunt u circa 3 uur in de collecteweek vrijmaken voor het werk van
de Nierstichting? Belt u dan voor
informatie met ons contactpersoon
voor Abcoude, tel: 06-29442777 of
mailt u naar mltenback@gmail.com.
Uw inzet wordt zeer gewaardeerd!

Afscheid van De Schakel eindigt met plan B
De leerlingen van groep 8 van basisschool De Schakel uit Vinkeveen hebben afscheid genomen van de school
en van elkaar. Het begon allemaal
met een verrassend dagprogramma
in Adventure & Thrill in Best, waar
de kids zich flink konden uitleven
met vlotten bouwen, mountainbiken
en nog veel meer. 's Avonds stond op
school een enorm buffet klaar voor
de groep 8 leerlingen, hun ouders en
het team. Nadat alle buiken gevuld
waren begon het officiële gedeelte.
Alle kinderen kregen een bijbel
overhandigd en juf Petra had voor
elk kind persoonlijk een paar mooie
woorden en toonde foto’s van elke
leerling vanaf de kleutergroep tot nu.
Maar groep 8 had ook een verrassing
voor de school. De leerlingen zongen
een lied, met voor elk teamlid een
apart toepasselijk couplet. Daarnaast
kreeg de school spullen voor de
diverse sportactiviteiten namelijk
waterzakken en kratjes voor flesjes

water. Deze kratten zijn gepimpt door
de leerlingen zelf.
Na het officiële gedeelte liep de
spanning op. De zaal stroomde vol
met opa’s en oma’s. De leerlingen
werden omgekleed en geschminkt.
Na maanden van oefenen was het
nu echt tijd voor musical Plan B.
Alle leerlingen zagen er top uit en
zongen de longen uit hun lijf. Plan
B is een vrolijke musical over (hoe
toepasselijk) een groep 8 vlak voor
de zomervakantie. Iedereen heeft zin
om op vakantie te gaan. Alle vakantieplannen komen aan bod. Maar de
meester heeft niemand om zijn tuin
te verzorgen. Hij gaat uiteindelijk
voor plan B. Nadine, Jakob, Ole, Niek,
Romina, Grace, Sayuri, David, AnneWil, Jur, Matthijs, Mark, Loulou,
Jasper, Rafael, Mariska, Robert,
Celine, Marjolein en Casper bedankt
voor de leuke musical. Heel veel succes op jullie nieuwe scholen.

Groep 8 van de Sint Jozefschool vliegt uit
Groep 8a en 8b van de Sint Jozefschool in Vinkeveen is uitgevlogen.
Maar dit gebeurde pas na een
spetterend eindfeest, vooraf gegaan
door de eindmusical die plaats vond
in De Boei. De kinderen zagen er
allemaal weer fantastisch uit in hun
galakleding met een vleugje Italië,
want het thema voor dit jaar was
Venetiaans bal! Onder luid applaus
en trompetgeschal kwamen de
leerlingen over de rode loper aan.
De aula was omgetoverd in een

prachtige feestzaal, waarin gedanst
kon worden op de muziek van dj
Milo. Ook kon er een potje Black
Jack gespeeld worden in de pokerhoek en konden de dames hun haar
prachtig in de krul laten zetten.
Wie dat stoer vond, kon er ook een
(nep)tatoeage laten zetten. Natuurlijk mocht een Italiaans schepijsje
van de IJsbeer niet ontbreken, dat
liet iedereen zich goed smaken. Tot
slot nog op de foto in een gondel als
aandenken aan een mooi eindfeest!

Groep 8 Driehuisschool neemt afscheid met
daverende musical: SPITSUUR
Op dinsdag 5 juli kon na weken van voorbereiden en intensief oefenen
groep 8 van de Driehuisschool eindelijk hun musical SPITSUUR laten zien
in het Parochiehuis. ’s Ochtends en ’s middags werd er opgetreden voor
zowel de onder- als de bovenbouw en ’s avonds waren de ouders/verzorgers, opa’s, oma’s en andere genodigden aan de beurt. De musical was een
daverend succes. In de zaal werd er vaak hard gelachen en druk geapplaudisseerd. Als echte professionals voerde een ieder zijn rol voortreffelijk op.
Na de musical was het tijd voor wat afscheidsspeeches en het uitdelen van
cadeautjes. De avond werd afgesloten met een disco. Groep 8: heel veel
succes en geluk in jullie verdere leven!

Nieuwe tennisbanen voor VLTV
Afgelopen weekend zijn de vier
nieuwe smashcourtbanen feestelijk geopend op het tenniscomplex
Molmhoek van VLTV. Deze banen
zijn tijdens alle weersomstandigheden te bespelen waardoor de
plassen op de baan tot het verleden
behoren. Er werd deze week tijdens
het Reinders Open Jeugd Toernooi
al uitgebreid gebruik van gemaakt.
plaats. En op zaterdag 23 juli gaat
het inmiddels tot in de verre omtrek bekende 36ste Plassentoernooi
van start. In een week spelen maar
liefst zo'n 500 tennissers hun enkel,

dubbel of mixdubbel wedstrijden in
diverse categorieën. Naast schitterend tennisspel kan er ook genoten
worden van culinaire verrassingen,
verzorgd door topkoks uit de omgeving. In het weekend van 30 juli
en 31 juli worden de halve finales
en de finales gespeeld, opgeluisterd
door een feestavond op de zaterdagavond. De Veteranen spelen op
vrijdag 29 juli de finales en sluiten
deze dag hun toernooi af met een
slotdiner en dixieland muziek. Kijk
voor meer informatie op:

www.plassentoernooi.nl.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Ook dit jaar konden kinderen op basisscholen in De Ronde Venen
weer meedoen aan Kies voor Hart en Sport. Voor het eerst stond
mountainbike op het programma en 22 kinderen volgden in totaal drie
lessen. Op verschillende locaties waarbij de fietscrossbaan natuurlijk
niet ontbrak, werd geoefend in veilig remmen, het maken van mooie
bochten en het nemen van allerlei obstakels met de fiets.
De lessen werden geleid door Jolanda van der Linden en Nils te Beest,
twee instructeurs van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Kies
voor Hart en Sport wordt in opdracht van de gemeente georganiseerd
door Sport in De Ronde Venen in samenwerking met verenigingen.
Kinderen van 6 tot 12 jaar volgen een kennismakingscursus van een
sport naar keuze. Voor meer informatie over mountainbiken kunnen
belangstellenden contact opnemen met Nils via Nils@MTBpraktijk.nl.
Meer informatie over Kies voor Hart en Sport is te vinden op
www.sportinderondevenen.nl.

Maandagavond rond 18.20 uur kreeg de brandweer een melding van
een containerbrand aan de Windmolen in Mijdrecht.
Naast het clubgebouw van AJOC stond een container in brand. De
brandweer was snel ter plaatse en bluste de container.

De hangplek in het parkje naast Partycentrum de Meijert in
Mijdrecht is afgelopen weekend vernield. Vorige week gaf de
gemeente nog een bericht uit dat de overlast enorm mee viel.
Dit weekend was het wel raak. Twee bankjes werden gedeeltelijk vernield. Ook lagen er een aantal bierblikjes en afval bij de
hangplek, terwijl er een prullenbak op de hangplek aanwezig
is. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben
van de vernielingen. U kunt dan contact opnemen met
bureau Mijdrecht via 0900 8844. 		
foto peter bakker
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Finale Zomerbridge
op 18 juli
De laatste en finale ronde van
de zomerbridgedrive vindt plaats
op maandag 18 juli a.s. Hopelijk
wordt het net zo'n succes als de
vijfde ronde, die jl. zondag werd
gespeeld met 56 paren over
3 lijnen. In de A-lijn wonnen
Gerard van Beek en Aurie Block
(58,33%), in de B-lijn Joke en
Anton de Wit (59,95%) en in de
C-lijn behaalden Lydia van de Berg
en Ankie van der Meer (62,25%)
het hoogste aantal punten.
Een extra prijs voor 50% score
ging naar Corrie en Chris van der
Wilt. De organisatoren danken
Adrie en haar team voor de fijne
en goede verzorging. Plaats: De
Meijert in Mijdrecht. Inschrijven
aan de zaal vanaf 19.15 uur. Vol
is vol. Ook beginnende spelers zijn
nog steeds welkom in onze C-lijn.

Vinkeveen

Wilde achtervolging

Juf Trudy heeft vrijdag jl. afscheid genomen van obs de Pijlstaart in
Vinkeveen om te gaan genieten van haar welverdiende pensioen.
Met veel plezier stond juf Trudy de afgelopen 30 jaar voor de klas. Van
kleuterjuf naar juf van de onderbouw, van RT’er naar IB’er, het maakte
haar allemaal niet uit. Met veel plezier heeft zij de Pijlstaartschool
zien groeien van een kleine school naar een school met inmiddels bijna
300 leerlingen. Alle leerlingen en leerkrachten verrasten juf Trudy met
diverse afscheidsliederen en mooie cadeaus, waaronder een door de
kinderen uit haar klas versierd tafellaken, waarop elk kind een mooie
(hand)tekening had gezet. Op deze manier kan ze nog alle dagen terugdenken aan haar allerlaatste klas. Dank voor alles, juf Trudy!

Een automobilist heeft in de nacht
van zondag 10 op maandag 11
juli getracht een politiecontrole te
ontlopen. Rond 00.15 uur zagen
agenten dat een automobilist
rijdend op de Baambrugse Zuwe
in Vinkeveen geen gordel droeg.
De automobilist zag hen kennelijk
ook en ging er vol gas vandoor.
De agenten zetten de achtervolging in, en klokten hem met een
snelheid van 110 km/u op de
Herenweg. Ondanks een stopteken
van de politie en zwaailichten en
sirene, zette de verdachte zijn
vlucht voort. De verdachte had de
nodige moeite zijn auto onder controle te houden en botste uiteindelijk op de Pijlstaartlaan tegen
een paal, waarna de agenten de
56-jarige man uit Warnsveld,
konden aanhouden. Ongedeerd
werd hij naar het politiebureau
overgebracht. Bij de ademanalyse
blies hij 770 ug/l, ofwel 3,5 keer
het wettelijke maximum van 220
ug/l. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt en hij moest zijn
rijbewijs inleveren.

foto peter bakker

Vinkeveen

Brandstichter
aangehouden

In de maanden april,
mei en juni
speelden
de junioren van
Badmintonvereniging
Abcoude regelmatig interne wedstrijden. Vrijdag 1 juli werden de laatste wedstrijden gespeeld. Er werd nog flink gestreden om de eerste, tweede en derde plaats
bij zowel de jongens als de meisjes. Bij de jongens wist Stephan Luijters de eerste
plaats te veroveren, direct gevolgd door Tijmen van Beek met slechts 1 punt verschil. Sander van den Hoek werd derde. Bij de meisjes werd Nina van Vliet eerste,
Nikke Werneke werd tweede en Manon Bosman behaalde de derde plaats.

Leerlingen van groep 7 en 8 van de Ichthus in Baambrugge
hebben een project gedaan over de Tweede Wereldoorlog. Voor
de website www.alswijnietsdoen.nl, een initiatief van Soldaat
van Oranje de musical, werd een filmpje gemaakt, dat nog op
die site te bekijken is. Ook werd een bezoek gebracht aan het
Verzetsmuseum in Amsterdam.
Het project werd afgerond met een bezoek van groep 8 aan de
musical Soldaat van Oranje. Hiervoor hebben de kinderen de
entreekaartjes zelf bij elkaar gespaard. Voor de kinderen was
dit een mooie afsluiting van het project, hun basisschooltijd
en begin van hun vakantie. Op de foto staat groep 8 met een
aantal castleden van ‘Soldaat van Oranje – de musical’.

De politie heeft een 20–jarige
man uit Vinkeveen en een 19–
jarige man uit Wormer aangehouden wegens brandstichting op
de Engewormer in Wormer. Er
kwam melding binnen dat er hooi
in de brand was gestoken en de
brandstichters waren weggereden. Onderweg kwamen agenten
de auto tegen, met daarin twee
mannen die zij herkenden als de
verdachten. De automobilist werd
staande gehouden. De politie
trof in de auto aanstekers en een
verboden mes aan, die in beslag
zijn genomen. Tijdens fouillering
trof een agent hooi in de sokken
van één van de verdachten. De
brandstichters zijn aangehouden
voor verder verhoor. De zaak
wordt onderzocht.
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

DE GROENE VENEN

...boodschappenmaatje kletsmaatje wandelmaatje
luistermaatje regelmaatje koffiemaatje...

Wilt u
een
maatje
zijn?

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Foto Joost van Velsen

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

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

Familieberichten

Maatje voor Twee vraagt uw hulp
Wat voor maatje bent u?
Wilt u een maatje worden omdat u het fijn vindt
om betekenisvol te zijn voor mantelzorgers,
oudere mensen of voor mensen met een
handicap of chronische ziekte en heeft u een
paar uurtjes beschikbaar?

Vinkeveen
Mevrouw
Reesink* (80 jaar) heeft geWat voor maatje zoekt u?
Bent u haar
op zoek
naar een
omdat
de
durende
leven
al maatje
heel wat
meedagen te lang zijn, of omdat er te weinig
mensenwat
om ubetreft
heen beschikbaar
zijn voor een
gemaakt
haar gezondheid.
praatje, een uitstapje of een goed gesprek?
Ondanks haar slechte gezondheid blijft
ze opgewekt en zou het leuk vinden
om met een vrijwilliger (m/v) even
met de rolstoel naar buiten te gaan
voor het maken van een wandeling,
het maken van een uitstapje of het
doen van een boodschap.
Mijdrecht
Mevrouw Rooijmans* is een gezellige klets en houdt van tuinieren,
muziek luisteren, orgel spelen, handwerken en uitstapjes maken.
Helaas lukt het lopen niet zo best
meer, waardoor ze minder het huis
uit komt. Ze zou het daarom erg leuk
vinden als er af en toe een gezellig

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Carolien Harbers:
Telefoon:
0297-230280
Email:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

maatje (m/v) langskomt om samen
wat te ondernemen.
Mijdrecht
Robbert-Jan* is een jongen van 15
jaar die wel wat ondersteuning van
een vrijwilliger (m) zou kunnen
gebruiken. Een tijdje geleden ging
het minder goed met hem, waardoor
hij niet naar school ging. Ondertussen
gaat het al wel weer de goede kant
op. Toch zou hij nog ondersteuning
kunnen gebruiken om zelfstandiger
te worden; zoals het aanschaffen van
nieuwe schoolspullen, een band leren
plakken, of hem helpen bij het verlengen van een paspoort. Maar ook
zoekt hij iemand die gewoon eens
met hem een balletje trapt.
Mijdrecht
Marianne* is een jonge moeder van
drie kinderen. Door diverse omstandigheden kan zij voorlopig niet werken en is de zorg voor de kinderen
groot. Om die reden zou een steuntje
(van m/v) op de woensdagmiddag van
13:00 tot 15:00 uur erg welkom zijn.
De jongste twee liggen op bed, dus de
‘oppas hulp’ zou alleen voor de oudste
(van 5 jaar oud) zijn.
Wilnis
Mevrouw Mollen (57) uit Wilnis is op
zoek naar een maatje (m/v). Ze heeft
last van straatvrees, suikerziekte en
zit niet lekker in haar vel. Haar persoonlijke hobby`s zijn: kaarten maken, borduren, Engelse televisieseries
kijken. Graag zou ze met een maatje
willen wandelen of zwemmen.

Elly

65 jaar
Van harte
gefeliciteerd!

Wilnis
Mevrouw Snoek* (47 jaar) heeft
diverse hobby’s, zoals; handwerken,
zwemmen, winkelen, tapdansen. Toch
is het aangaan van nieuwe contacten
voor haar lastig wegens haar ADHD.
Om die reden zoekt zij een maatje
(v) van ongeveer haar leeftijd die met
haar leuke dingen wil ondernemen.
* De namen van de bovenstaande
personen zijn gefingeerd!

Bent u een maatje voor één van de
bovenstaande hulpvragen? Neem dan
contact op met coördinator Carolien
Harbers. Tel.: 0297-230280 of e-mail:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

DE GROENE VENEN 		
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Thea Zevenbergen maakt quilts:

“Veel quilts gaan naar ouders van doodgeboren kinderen”
Nadat ze eind jaren tachtig een artikel in het magazine Nouveau had gelezen, was Thea meteen verkocht. Quilten
werd de nieuwe hobby van de creatieve Mijdrechtse.Thea:“Na het lezen van het artikel wilde ik het meteen uitproberen. Lekker eigenwijs begon ik met compleet verkeerde stoffen, maar uiteindelijk pakte het telkens goed uit.
Inmiddels heb ik verschillende wandkleden voor mezelf en de familie gemaakt. Daarnaast maak ik babykleedjes
voor kinderen die zijn overleden op de kraamafdeling, als teken van steun en medeleven voor de nabestaanden.”
foto patrick hesse

In de twintig jaar dat Thea haar
hobby uitoefent, heeft ze al vele
quilts gemaakt. Verschillende
hiervan versieren haar woonkamer.
Thea beschrijft haar stijl als traditioneel, maar toch vaak afwijkend
van het patroon. Thea: “Ik begin
altijd met het patchwork, het
maken van een lappendoek. Daarbij
knip ik figuren uit verschillende
lappen stof. Deze naai ik als een
puzzel aan elkaar. Vervolgens doe
ik er een vulling tussen en zorg ik
voor een achterzijde. Pas wanneer
je de voorzijde, de vulling en de
achterzijde met draad aan elkaar
verbindt, ben je aan het quilten. De
vulling zorgt ervoor dat elk afzonderlijk lapje als een soort kussentje
omhoog komt te staan. Zo ontstaat
er een levendig werk. De basis voor
het patroon haal ik vaak uit boeken
of van internet, maar ik heb altijd
een eigen inbreng. Bijzondere
werken zijn bijvoorbeeld de quilt in
het thema Halloween. Hiervoor heb
ik van stof pompoenen, heksen en
andere halloweenfiguren gemaakt.
Een ander bijzonder werk is de
Japanse origami. Dit doek heeft
geen voor- en achterkant, maar kan
aan beide zijden worden opgehangen. Het zijn dus twee wandkleden
in één. Met kerst hang ik elk jaar
de speciale kerstquilt op. Deze

heb ik samen met mijn schoonzus
gemaakt. Ik maakte het deken en
monteerde er ringen aan. Mijn
schoonzus maakte de cadeauzakjes
die je eraan kunt hangen. Op die
wijze ontstond een wandkleed met
tientallen kleine tasjes eraan. Zo
probeer ik telkens andere werken
te maken. Hierbij maak ik veel
gebruik van katoen. Dat werkt het
beste. Het komt ook voor dat ik er
wat tricot, badstof of glitterstof bij
pak. Dat maakt het wel direct een
stuk lastiger aangezien deze stof
qua rekbaarheid minder geschikt is,
maar soms vind ik het juist leuk om
iets erbij te pakken wat niet hoort.
Dat heeft een verrassend effect.
Over het algemeen maak ik vooral
platte werken. Je kunt ook kleding
van quilts maken, maar dat doe ik
niet. Wel heb ik een paar broodmandjes gemaakt. Dit zijn eigenlijk
ook dekentjes, maar dan met klittenband zodat je het in de vorm van
een mandje kunt vouwen.”
Little Quilts of Love
Naast wandkleden maakt Thea ook
babykleden. Dit doet ze voor een
bijzonder doel. Thea: “Niet elk kind
komt gezond ter wereld, dat hebben we in mijn ouderlijk huis ook
ondervonden. Zowel mijn oudere
zus als het zusje dat na mij geboren

is, heeft niet lang van het leven kunnen genieten. Een bijzonder verlies
voor mijn ouders. Toen ik hoorde
over de Little Quilts of Love was
ik direct enthousiast. De oorsprong
van dit initiatief ligt in Australië,
maar het is inmiddels al zo’n tien
jaar overgewaaid naar Nederland.
Het idee om quilts te maken als
blijk van medeleven voor het gezin
dat de overleden baby achterlaat,
gaf mij een warm gevoel. Ik wil ze
graag helpen in deze moeilijke periode. Om me beter in de ouders van
de overleden kinderen te kunnen
verdiepen, heb ik het boek ‘De kunst
van het rouwen’ van Carolien van
Zweden gelezen. Vervolgens ben ik
zo’n twee jaar geleden babykleden
gaan quilten. Het eerste babykleedje heb ik voor mij ouders gemaakt,
de andere kleden schenk ik aan het
AMC Ziekenhuis. Dit was eerst het
Wilhelmina Gasthuis, het ziekenhuis
waar mijn zusjes en ik geboren zijn.
Elk jaar maak ik een stapel vierkante quilts, vaak in zachte kleuren.
Soms gebruik ik ook figuren als
Winnie de Pooh. Als ik een stapel af
heb, breng ik dit naar het ziekenhuis. De ouders kunnen dan zelf een
kleedje uitkiezen. Dit kunnen ze om
het kindje wikkelen en hem of haar
zo begraven of cremeren, maar ze
kunnen het zelf ook als aandenken

Machiel Spruit samen met vader Jacques op stap

Van de Pacific naar de Atlantic
per Velomobiel
Maar liefst 45 velomobiels zullen de komende tijd van de Amerikaanse west- naar de oostkust rijden; een
afstand van maar liefst 5.000 kilometer. Machiel Spruit, zoon van Mijdrechter Jacques Spruit, zal een van de
45 speciale fietsen berijden. Machiel houdt van uitdagingen en breidt deze uit met deze monstertocht. Zijn
vader verleent hand- en spandiensten tijdens de 29 dagen die het team onderweg zal zijn. Naast de prestatie die zal worden geleverd, vragen beide mannen ook om aandacht voor het goede doel. In dit geval is dat
KIKA, een stichting die het onderzoek bevordert van kanker bij kinderen.
door paul bosman

Plaatsgenoot Jacques heeft wel
wat met goede doelen. Jarenlang
is hij actief als vrijwilliger bij o.a.
de Buurtbus, De Zonnebloem, het
Johannes Hospitium in Wilnis en
de Cliniclowns. Nu maakt hij dus,

samen met zoon Machiel, deel uit
van het team dat de monstertocht
zal gaan volbrengen. Zijn bijdrage
zal zijn de deelnemers te begeleiden door als volgwagen, een Dodge
Ram met 400 PK, een oogje in het

zeil te houden en de deelnemers
van nat en droog te voorzien.
Roll Over America
Nog nooit werd er zo'n grote tocht
georganiseerd voor fietsers uit
Amerika en Europa. Onder het
motto Roll Over America zullen de
deelnemers vele mooie plaatsen
gaan bekijken, nieuwe vrienden
leren kennen en last but not least
een geweldige prestatie neerzetten. De ontwikkeling van deze fiets
is ingegeven door het idee de auto
thuis te laten en zich per fiets naar
het werk te begeven.
In Europa is deze wijze van
vervoer in opkomst, in Amerika

Thea Zevenbergen: “Little Quilts of Love is zo’n tien jaar geleden overgewaaid van
Australië naar Nederland.”
bewaren. Zo kan het kleedje helpen
bij het verwerkingsproces en wordt
het kindje nooit vergeten. Zelf heb
ik geen contact met de ouders van
de overleden baby’s gehad, maar via
de verpleegsters hoor ik dat er veel
waardering voor is. Daar doe ik het
voor. Er wordt aan hen én aan hun
kind gedacht. Juist zo’n klein, maar

warm gebaar kan voor die mensen
veel betekenen.”
Maakt u zelf ook quilts of bent u
van plan deze te gaan maken, denk
dan ook eens aan de overleden
baby’s in de ziekenhuizen. Neem
contact op met Thea Zevenbergen
via little.quilts.of.love@gmail.com
of kijk op www.lqol.nl.

Oproep
Dit is voorlopig de laatste aflevering uit deze serie; Valérie gaat genieten
van een welverdiende vakantie. Vanaf september kunt u deze rubriek
weer in de krant verwachten. Heeft u zelf een bijzondere hobby, of kent
u mensen met een interessante liefhebberij, tip dan onze redactie via een
e-mail aan: info@degroenevenen.nl. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden, zodat we contact met u kunnen opnemen.

nog niet. Het zal dan ook voor vele
Amerikanen een vreemd gezicht
zijn een karavaan van 45 speciale
fietsen door het land te zien rijden.
De deelnemers hopen er op dat een
goed voorbeeld tot enthousiasme gaat
leiden.
Ambitieus plan
Het is een ambitieus plan. Negenentwintig dagen heeft men voor de toer
uitgetrokken met een gemiddelde van
200 kilometer per dag. Het zal een
tocht worden waarin grote bergen
geslecht moeten gaan worden. De
deelnemers zijn echter overtuigd dat
dit gaat lukken. Zeker met zulk goed
en speciaal ontworpen materiaal.

Kijk eens rond op het weblog van
Machiel en misschien wordt u zo enthousiast dat u besluit hem te steunen
en zo ook een bijdrage te leveren aan
Kika. Info vindt u op

www.ciberquest.blogspot.com

Scan deze QR code met een mobiele
telefoon om direct naar de website te
gaan.
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Kort nieuws
Beeldhouwen in
Amstelhoek
Na de zomerstop begint het beeldhouwen in het atelier van Henny
Heijnen in Amstelhoek weer in de
eerste volle week van september.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
maandagmiddag, maandagavond,
dinsdagochtend, dinsdagmiddag
en donderdagmiddag. Er wordt
gewerkt in zachte steensoorten,
wat gemakkelijk zittend aan een
tafel gedaan kan worden.
Uitgebreide informatie kunt u
lezen op de website:

www.hennyheijnen.nl
Als u een keer verhinderd bent of
vakantieplannen hebt is dat geen
probleem. U betaalt namelijk per
keer. Als u zich op wilt geven voor
een bepaald dagdeel of verdere
inlichtingen wilt hebben dan kunt
u mailen naar henny.heijnen@
hetnet.nl of bellen 0297-560767

Line-dance bij
Spel en Sport
Voor senioren en ook andere
dansers bestaat de mogelijkheid
om aan line-dance te doen bij Spel
en Sport in de Ronde Venen.
Dit houdt in dat men individueel
in een groep danst (dus niet in
paren), op gezellige country en
non-country muziek.
Met elkaar vorm je op de dansvloer aan aantal rijen (lijnen)
naast en achter elkaar. Tijdens
het dansen ga je met z'n allen
dezelfde kant op. Een line-dance
bestaat uit blokken bijv. op 16, 32
of meerdere tellen per deel. Daarnaast bestaan er nog parendansen,
meestal in een kring, maar ook die
worden bij spel en sport individueel gedanst.
Na de zomervakantie start Sport
en Spel met line-dance lessen in
een nieuwe opzet. Je kunt anderhalf uur komen dansen. De les is
opgedeeld in blokken. Het eerste
half uur veel beginnersdansen,
het tweede half uur iets pittiger
met herhalen en het laatste half
uur de langere dansen (64 tellen)
en hoger in tempo op de muziek.
Je kunt zelf bepalen, of je alles
meedanst of sommige dansen even
voorbij laat gaan. Je kunt daarna
zo weer invallen bij een volgende
dans.
Heb je zin, om eens mee te doen?
Kom een proefles nemen. In
september starten de lessen weer
in het Dorpscentrum de Willistee
in Wilnis. Op maandagmiddag van
14.00-15.30 uur ben je van harte
welkom. Voor nadere info:
tel. 06-21918353.

DE GROENE VENEN

José (64) en Plonia (73) uit Vinkeveen maken samen 70 keer Vierdaagse vol

Krasse dames weer naar Nijmegen
De negentiende juli staan ruim 45.000 wandelaars op de Nijmeegse
Wedren aan de start van een monstertocht die vier dagen gaat duren.
Een lang lint van wandelaars kronkelt zich door de Gelderse dreven,
aangemoedigd door vele duizenden langs de kant. Twee rasechte
Vinkeveense dames zullen opnieuw van de partij zijn. Samen maken ze
het wandelfeest voor de 70e keer mee. Gezien hun leeftijd mag je de
dames krasser dan kras noemen. Menig jongmens doet het ze niet na.
		

door paul bosman foto patrick hesse

José loopt dit jaar voor de 25e keer
mee. Ze is 64 en zodra ze de tocht
heeft volbracht zal er weer een
speciale medaille aan haar erelijst
worden toegevoegd. Plonia (73)
doorliep het parcours al 44 keer
zodat nu het getal 45 in zicht komt.
Een geweldige prestatie, dat mag
gezegd worden. Nijmegen, wat moet
je daar nou van zeggen. De destijds
ten tijde van Koningin Wilhelmina
opgezette militaire afstandmarsen
mogen zich verheugen op een grote
belangstelling. José keek vroeger
al naar de televisieuitzendingen die
aan de intocht werden gewijd. Toen
groeide de kriebel die je Nijmegen
mag noemen al in alle hevigheid. Net
zoals bij Plonia, die het wandelvirus
al vele jaren in zich draagt.
De Vierdaagse begint voor de dames
al op zondag. Vroeg van huis, naar
het gastgezin en ter kerke waar de
speciale Vierdaagsekerkdienst wordt
opgedragen. Een traditie die door
de Zwitserse garde, die destijds per
trein in Nijmegen arriveerde, in gang
werd gezet. De vrouwen slapen in
een pension waar ze al jaren komen.
Door de Vierdaagse zijn we bij de
familie gaan horen. Trouwt er een
kind, dan worden ook wij uitgenodigd.
Na het opstaan peddelen wij per fiets
naar de Wedren, waar we onze start
voorbereiden. “Ik loop snel blaren”

vertelt José, die met speciale tape
haar tenen omwikkelt. “Doe ik dat
niet, dan krijg ik het erg zwaar”.
Meestal lopen de dames afzonderlijk.
Ieder op haar eigen tempo, maar
sinds vorig jaar zijn ze meer bij
elkaar te vinden dan voorheen. Dat
geeft zekerheid voor beiden. Plonia
kan niet echt goed tegen hitte en wil
dan nog wel eens draaierig worden.
“Als je dan alleen bent, laden ze je
zo op en is de Vierdaagse over en uit
voor je. Doordat José bij me is, komt
dat dus niet zover. We kennen elkaar
inmiddels van haver tot gort en weten
precies wat de een wel en de ander
niet kan.
Plonia en José zijn geen lopers die
gedreven iedere te lopen kilometer berekenen en exact de tijd van
aankomst willen bepalen. “Laat ons
maar, het wandelplezier staat voor
ons voorop en onderweg komen we
zo veel mensen tegen dat er altijd wel
wat te bepraten valt”.
“Je moet je open willen stellen voor
anderen en niet alleen maar kilometers vreten. Dat is het waardevolle
van de Vierdaagse, waar iedereen die
met je meewandelt wel iets te vertellen heeft. Zo loop je zo maar een uur
met iemand op en deel je blaren en
eventuele spierpijn. Sommige mensen
vinden het maar zo-zo dat er zoveel
militairen meelopen. Er zijn zelfs re-

Plonia (links) en José zijn vastbesloten ook dit jaar de medialle bijeen te lopen.
gimenten die wapens dragen. Ik ben
toen eens naar de marsleider gelopen
en heb gevraagd of dat allemaal wel
nodig is, vertelt Plonia. Ik kreeg toen
het antwoord dat het wapen bij de
uitrusting hoort en daarom wordt
meegedragen. Dat weet je dan. De
militairen die meelopen hebben het
overigens best zwaar. Onderweg
worden ze er uitgepikt en wordt er
gecheckt of de kilo’s bepakking wel
kloppen. Heb je minder in je rugzak,
dan moet het gewicht ter plekke
worden aangevuld anders kun je vertrekken. José en Plonia zijn overigens
ook lid van de Gouden Kruisdragers
Vierdaagse. Na de tocht tien keer
te hebben volbracht kun je daar lid
van worden en neem je jaarlijks deel
aan een reünie waar je weer vele
bekenden ontmoet.
Als de dames de finishlijn zullen zijn
gepasseerd, hebben ze een prestatie
van jewelste geleverd. Ondanks hun

Mijdrechtse kunstenaar Cindy Breewel geselecteerd voor boek

‘Airbrush is makkelijk te leren’
Cindy Breewel-Westers is airbrushkunstenaar. Ze is één van de vijftig succesvolle kunstenaars die over hun
werk vertellen in het boek Kunstzinnig.nl, dat binnenkort verschijnt.
door marlous van merkenstein

Veel mensen weten volgens de Mijdrechtse Cindy Breeuwel-Westers
niet precies wat airbrushen inhoudt
en leggen ze evenmin de link met
kunst. Toch is ze één van de honderden kunstenaars die te vinden is op de
website www.kunstzinnig.nl. Hierop
vind je informatie over mensen die
iets kunstzinnigs maken; van sieraden
en bodypainten tot haken en breien

en airbrushen. Cindy is één van de
vijftig kunstenaars die werd uitgekozen voor het boek Kunstzinnig.nl,
waarin kunstenaars van de website
over hun werk en inspiratie vertellen.
Een airbrush is een kleine, op lucht
werkende verfspuit die wordt aangedreven door een compressor.
“Airbrushen werkt eigenlijk volgens
hetzelfde principe als een spuitbus,

maar dan veel preciezer. Mensen
staan versteld van de mogelijkheden,” legt Cindy uit. Het leuke aan
airbrushen vindt ze dat het makkelijk
is te leren en dat iemand die niet kan
tekenen of schilderen toch iets moois
kan maken met hulp van malletjes.
Een ander belangrijk voordeel aan
airbrushen is dat je het volgens de
kunstenares overal op kunt toepassen. “Auto’s, motoren, bolderkarren,
scooters, op je helm en zelfs op de
wc-bril,” somt ze op.
Zelf begon Cindy in 1996 met een
cursus Airbrushen. Ze vond het zo
leuk dat ze drie jaar bleef. Toen
begonnen mensen uit haar omgeving
te vragen of ze opdrachtjes kon doen.
Ook haar collectie airbrushpistolen en
andere benodigdheden breidde steeds
meer uit. Ze kreeg het steeds drukker
en ze begon voor zichzelf. Inmiddels
is ze er bijna fulltime druk mee; ze
heeft vijf vaste cursisten in de week.
Ook heeft ze cursisten die komen
omdat ze hun motor zelf naar eigen

jarenlange ervaring weten zij dat
het volbrengen van de tocht van
vele factoren afhangt. Er zal maar
een gedreven wandelaar tegen je
oplopen, zodat je je voet verstuikt.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Regelmatig eten en drinken is van
het allergrootste belang. Drink je te
weinig dan krijg je de kous op je kop,
je krijgt dan geen honger meer en
alle zouten verdwijnen uit je lichaam,
het is dan over en uit.
Enorme steun ondervinden de beide
wandelaars van de toeschouwers die
langs de kant de deelnemers aanmoedigen. Hartverwarmend noemen
ze dat. Zeker die auto die een keer
naast José stopte en een forse hand
met kersen toestak. “Neem maar, je
hebt het ook moeilijk, dat zie ik.” Dan
loop je nog maar weer even door. Als
je dan de finish bent gepasseerd, denk
je wouw, dat heb ik weer geflikt!”

smaak willen spuiten en die weer
stoppen als het project klaar is.
Volgens Cindy is het airbrushen
‘een beetje een mannenwereld.’ “Op
evenementen wordt mijn man altijd
aangesproken,” vertelt ze. Toch hoef
je er volgens haar niet stoer voor te
zijn. Zo had ze op haar vorige auto allemaal mooie dieren op de motorkap
getekend. “Maar in opdracht maak
ik ook wel eens gruwelijke dingen,
schedels bijvoorbeeld. Dingen die
je zelf niet zou maken,” vertelt ze.
“Het is een kick om iemand zijn idee
vervolgens uit te werken. Hierdoor
moet je je in andere mensen verplaatsen, want er zit vaak een persoonlijk
verhaal achter.” Zelf tekent ze het
liefste dieren. “Ik hou van dieren en
natuur. Hoe vaker je een dier tekent,
hoe kritischer je kijkt of de tekening
natuurgetrouw is. Hierdoor leer je
ook veel over dieren.”Voor zichzelf
maakt Cindy ook de prachtigste
dingen. Zo is ze al een tijd zoet met
haar wc-bril, rijdt ze rond op een
opvallende scooter en is ze nu bezig
met compleet beschilderen van haar
Amerikaanse oldtimer; een Chevrolet
Impala uit 1969. Cindy: “Het zal jaren duren voor het klaar is. Dit wordt
mijn ultieme project!”

Kunstzinnig.nl ligt vanaf volgende maand
in de boekhandel. Het is al wel te bestellen. ISBN: 9789043913980, uitgever
Tirion Creatief.
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Door Piet van Buul

Sioux Automation Technology B.V.

Specialist in ontwikkeling software
Software is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het zorgt voor het functioneren van ogenschijnlijk simpele apparaatjes tot grote projecten. Sioux Automation Technology opende onlangs een nieuwe vestiging in Amstelhoek. Van hieruit werken hoog gekwalificeerde technici aan het ontwikkelen van software voor
een gevarieerde klantenkring. Daarbij kunnen zo nog wel wat hulp gebruiken, zegt Herbert Reesink.
foto patrick hesse

“Wij zijn een dienstverlenend
bedrijf,” zegt business manager
Herbert Reesink. “Wij werken voor
bedrijven die apparaten ontwikkelen, waar software in moet.
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken
aan je mobiele telefoon of aan je
navigatiesysteem in de auto, aan de
verwarmingsketel of aan het koffiezetapparaat, aan de computer en de
printer. Tegenwoordig zit bijna overal wel software in. Maar het gaat
ook om zaken als een besturingssysteem voor de klimaatbeheersing in
een gebouw of in een bloemenkas.
Zo zijn we ook betrokken bij de
ontwikkeling van een veiligheidssysteem voor het tunnelgedeelte van
de A2 bij Leidse Rijn. Dat is een
bijzonder gecompliceerde klus. Het
is de bedoeling dat via het systeem
de afwikkeling van het verkeer in
de tunnel wordt gevolgd, maar ook
wanneer er sprake is van stilstaand
verkeer. Zo’n groot project doen we
overigens niet alleen. We werken
daar samen in een consortium met
een aantal andere bedrijven.”
Specialisten
De medewerkers van Sioux AT hebben zich gespecialiseerd in de computertechnologie. Herbert: “Onze
mensen hebben over het algemeen
een HTS of TH opleiding of komen

van de Technische Universiteit. De
studierichting is dan doorgaans
informatica of elektronica. Van onze
‘software-engineers’ wordt niet
alleen een hoge mate van vakkennis verwacht. Men moet ook heel
flexibel zijn en kunnen inspelen op
diverse omstandigheden waaronder wij werken. Wij werken voor
bedrijven die helemaal geen eigen
softwareafdeling hebben. Vaak is
het zo dat iemand van ons daar
dan voor een bepaalde tijd gestationeerd wordt. Andere bedrijven
hebben wel een software afdeling
en daar gaan we dan met die mensen samen aan de slag. Maar een
deel van het werk speelt zich ook
hier op kantoor af, wanneer er geen
noodzaak is om het programma
bij de klant in huis te ontwikkelen.
Kortom, je hebt te maken met heel
verschillende werkomstandigheden.
En uiteraard is het werkaanbod
ook heel gevarieerd. Dat betekent
dan ook dat je goed moet kunnen
inspelen op de activiteiten van het
bedrijf waarvoor je op dat moment
werkt. De lat ligt dus wel hoog.
Maar die diversiteit en flexibiliteit
maken het ook juist wel weer heel
boeiend.”
Herbert stelt vast dat het overigens
niet meevalt om geschikte mensen
te vinden. “Ook nu het economisch

wat minder gaat, blijft bij ons de
vraag van onze klanten groot. We
groeien dan ook nog steeds. Maar
het valt niet mee om goede mensen
te vinden. Wanneer iemand zich
aangesproken voelt, wordt die
van harte uitgenodigd om zich te
melden.”
Snelle groei
Sioux AT is een deel van de Sioux
groep, die in 1996 in Eindhoven
begon en daarna een snelle groei
doormaakte. “In Eindhoven zitten we
natuurlijk wel midden in een gebied
met veel activiteiten op ons terrein.
Denk maar aan Philips en ASML. En
ook de Technische Universiteit heeft
een enorme uitstraling. Maar al redelijk snel groeide ons klantenbestand
tot ver buiten Brabant. Met name
ook boven de grote rivieren kregen
we veel werk, waardoor het op zeker
moment aantrekkelijk werd om een
vestiging in Utrecht te openen. Daar
werken momenteel 20 mensen. We
hebben nu vestigingen in Eindhoven,
Nederweert, Utrecht en in België.”
Plezierige sfeer
In totaal werken bij Sioux AT nu
ruim 200 mensen. “Ook de eigenaar
en oprichter van het bedrijf is er nog
steeds bij en er heerst bij ons een
heel eigen plezierige sfeer, die leidt

Herbert Reesink: “Het valt niet mee om goede software-engineers te vinden.”
tot een cultuur waarbinnen het prettig werken is.”
In toenemende mate hebben mensen
geen vaste werkplek, maar werken ze
flexibel op diverse plekken. Herbert:
“Door gebruik te maken van de moderne communicatiemogelijkheden
is dat geen probleem. Je kunt met je
mobiele laptop op allerlei plaatsen
inloggen. Die flexibiliteit komt bij ons
juist heel sterk aan de orde. Soms
werk je een paar dagen bij een klant,
soms hier op kantoor of je werkt een
dag of wat thuis. Het drukke verkeer
is daar mede debet aan. Maar het is
goed om na een paar dagen thuis of
elders gewerkt te hebben, ook weer
op kantoor te komen. De interactie
met je collega’s is ook heel belangrijk.”
Vestiging in Amstelhoek
Vanwege het toenemend aantal
klanten in onze regio ontstond de be-

hoefte om hier een vestiging te beginnen. “Ik kom zelf uit Mijdrecht,”zegt
Herbert. “En in de zoektocht naar
goede huisvesting kwamen we in
Amstelhoek terecht. De oude huishoudschool is heel mooi opgeknapt
en omgebouwd tot een kleinschalig
kantorencentrum. We zitten hier in
een mooi, karakteristiek pand en zijn
goed bereikbaar vanaf de A2, de A9
en de A4. Op dit moment houden we
ons hier vooral bezig met het bouwen
van software. De vestiging in Utrecht
richt zich vooral op de PR en de
acquisitie. Voor de toekomst denken
we aan drie vestigingen benoorden
de grote rivieren. We oriënteren ons
al op de omgeving van Zwolle of
Apeldoorn en Delft.”

Sioux Automation Technology
Van Dijklaan 22
1427 AE Amstelhoek.
Telefoon 088-SIOUXAT
www.sioux.eu.

Tarief van 6% naar 2%

Tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting
Tijdelijk is het tarief overdrachtsbelasting bij het verkrijgen van een
woning verlaagd van 6% naar 2%. Het doel van deze maatregel is dat er
weer meer vertrouwen komt in de woningmarkt en dat de huidige stagnatie wordt doorbroken. De lagere overdrachtsbelasting is zowel gunstig
voor starters op de woningmarkt als voor doorstromers, omdat die hun
oude woning gemakkelijker kunnen verkopen.

Extra belastingvoordeel in 2009!

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

www.fanoyforsthovel.nl

na 15 juni 2011. Het moment van de
juridische overdracht van de woning
(de datum waarop de akte van levering bij de notaris wordt getekend) is
daarbij bepalend. Volgens het besluit
geldt de verlaging tot 1 juli 2012.
Woningen en recreatiewoningen
De maatregel geldt uitsluitend voor
woningen. Onder woningen wordt
in dit kader verstaan onroerende
zaken die naar hun aard zijn bestemd
voor bewoning door particulieren.
Het maakt geen
verschil of de
verkrijger de
woning zelf gaat
bewonen of dat
de verkrijger de
woning verhuurt
aan een particulier. De tijdelijke
verlaging geldt
ook voor de verkrijging van een
9008

De maatregel zal worden opgenomen
in het Belastingplan 2012. Als het
wetsvoorstel wordt aangenomen
treedt de verlaging op 1 januari
Door wijziging
van de Het was echter niet
2012
in werking.
belastingtarieven per
wenselijk
dat
belanghebbenden de
1 januari 2010 is geld
verkrijging
van
een woning gingen
schenken in 2009 vaak
voordeliger tot
dan in
2010!
uitstellen
die
datum. Daarom
Via de SchenkWijzer op
heeft
de
staatssecretaris
vooruitloonze website kunt u
pend
op
de
wetswijziging
goedgekosteloos uw voordeel
laten berekenen.
maak
keurd
dat het Of
overdrachtsbelastingeen afspraak op ons kantoor.
tarief
van 2% wordt toegepast voor
Op onze website vindt u ook
verkrijgingen
van een woning op of
andere eindejaarstips.

recreatiewoning.
Voor onroerende zaken die niet
geheel zijn bestemd voor bewoning
geldt het uitgangspunt dat uitsluitend
op de waarde van het deel dat voor
particuliere bewoning is bestemd het
tarief van 2% wordt toegepast. Als
de onroerende zaak qua oppervlakte
nagenoeg geheel (90% of meer)
bestemd is voor bewoning, kan voor
de verkrijging van de gehele onroerende zaak het tarief van 2% worden
toegepast.
Uitgesloten
In het besluit worden de volgende
onroerende zaken genoemd die in
elk geval niet als woning zijn aan
te merken: bedrijfsgebouwen en
-ruimtes, afzonderlijke garageboxen,
hotels/pensions, asielzoekerscentra,
een onroerende zaak die bestemd
is voor gebruik als een verpleeg- of
verzorgingsinstelling of ziekenhuis,
internaten en grond bestemd voor
woningbouw.
Informatie
Meer informatie en advies over de
verlaging van de overdrachtsbelasting? Fanoy is u graag van dienst.

Het team van Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen adviseert u graag over de
nieuwe maatregel.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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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.

Naar het circus...

Een giraffe, begeleid door een
krakend Afrikaans muziekje,
galoppeert vanuit de coulissen de
ring in. Het is zaterdagmiddag en
ik zit in het circus. Vorige week
deed ik verslag van protesterende
dierenambulances bij Circus Belly
Wien in Mijdrecht. De medewerkers hadden het gewonde aapje
dat vorige week het landelijke
nieuws haalde, aangegrepen
voor hun stille protest tegen het
toch al omstreden circus. Nadat
ik daarna ook nog eens Tweede
Kamerlid Esther Ouwehand van
de Partij voor de Dieren had
geïnterviewd, over de motie die
ze na het reces in wil dienen om
entertainment met wilde dieren
te verbieden en daarbij hoopt op
steun van PVV, besloot ik zelf een
voorstelling te bekijken.
Tot voor de voorstelling had ik erbij stilgestaan dat beesten van hot
naar her worden gesjouwd, verzorging niet altijd optimaal is en
ze vaak weinig bewegingsruimte
hebben. Eenmaal bij de show realiseer ik me dat dit in het niet valt
bij de voorstellingen en trainingen
die de dieren moeten doorstaan.
Bij de shows met de Friese paarden blijf ik kalm. Geroutineerd
rennen ze hun rondjes en steigeren
ze wanneer dat van hen word verlangd. Met de hondenvoorstelling
heb ik geen moeite, de viervoeters
lijken er zelfs wel lol in te hebben
om op hun achterpoten te hupsen
of met de trainer samen touwtje
te springen. Ergens ter hoogte van
de tijgers en de olifanten, breekt
mijn hart.
Een tijger, een prachtig en
gracieus beest, gedegradeerd tot
attractie. Een olifant, die op zijn
voorpoten moet staan. Dieren
forceren om flauwe trucjes uit te
halen ter goedkoop vermaak, het
is niet meer van deze tijd. Alsof
we in de Romeinse Tijd leven.
Wat mij betreft waren de tijgers
pardoes op hun drilmeester gesprongen. Of nog leuker, waarom
laten we geen verkrachters en
moordenaars tussen de tijgers
en leeuwen rennen voor hun
leven. Dat zou pas écht Romeins
zijn! Of laten we een olifant over
hen heen lopen, terwijl zij hun
buikspieren strak aanspannen.
Dat is toch veel spannender dan
een tijger die over een tuinhekje
springt. Zo worden de shows
bovendien plezieriger voor zowel
dier als publiek. In elke gemeente
een amfitheater, dat lijkt me ook
wel wat. Dan hoeven die arme
circuslieden geen tent meer mee
te sjouwen. Ik denk dat de PVV
vóór zou stemmen...
marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

1
...Mevrouw Van Golen
Titel: Het huis waar jij van
hield
Auteur: Tatiana de Rosnay
'Een poosje geleden heb ik in
de Veenhartkerk de film 'Haar
naam was Sarah' gezien. Die film
vond ik prachtig, dus daarna ben
ik het boek gaan lezen. Tatiana
de Rosnay schrijft zo boeiend
dat je helemaal in het verhaal
kunt komen. Ik kijk altijd naar
de boekbesprekingen in Trouw,
of er iets van mijn gading bij is.
Daar heb ik ook gelezen dat er 5
juli een nieuw boek van Tatiana
de Rosnay zou verschijnen. Ik
ben naar boekhandel Mondria
gekomen, want ik verwachtte dat
'Het huis waar jij van hield' daar
dan wel zou liggen. Er zit weer
een stukje geschiedenis in, en als
het net zo in elkaar steekt als
'Haar naam was Sarah', dan ga
ik er vast weer veel plezier aan
beleven!'

Gevallen		
Karin Slaughter

Wat begint
als een
normale
dag, zal
voor Faith
Mitchell eindigen in een
vreselijke
nachtmerrie.
Er wordt
ingebroken
in het huis van haar moeder, een
onbekende man wordt vermoord
en er vindt een gijzeling plaats.
Haar moeder lijkt spoorloos verdwenen… Faith gaat op zoek naar
de overvallers van haar moeder.
Wat was de reden van de overval?
Waarom is haar moeder verdwenen? Heeft haar verleden ermee
te maken? Jaren terug was Faiths
moeder hoofd van een narcoticabrigade die werd opgedoekt
vanwege corruptie, waarbij zij als
enige werd vrijgepleit. Samen met
Will Trent, Amanda Wagner en
Sara Linton duikt Faith Mitchell in
het verleden van haar moeder, een
zoektocht waarbij ook zij zelf groot
risico lopen.

2

Die zomer			
David Baldacci
Jack
Armstrong
leidt een
gelukkig
leven als
hij plots
te horen
krijgt dat
hij aan een
zeldzame
ongeneeslijke ziekte
lijdt. Hij heeft nog maar een paar
maanden te leven. Vechtend tegen
zijn ziekte, thuis in bed, probeert hij
afscheid te nemen van zijn gezin.
’s Nachts, wanneer niemand het
ziet, schrijft hij afscheidsbrieven aan

Bloeiende planten in ieder seizoen
De meeste mensen stappen tijdens de eerste mooie voorjaarsdagen
het tuincentrum in. De zon schijnt, we hebben er zin in en willen allemaal graag naar buiten. Aangekomen in het tuincentrum krijgen we
voorgeschoteld wat op dat moment op zijn mooist is.
In het voorjaar bijvoorbeeld staat
het vingerhoedskruid (Digitalis) prachtig in bloei. Dit is een
prachtige in verschillende kleuren
te verkrijgen vaste of tweejarige
plant die kort leeft (maar wel
uitzaait) en zeer uitbundig bloeit.
Bijen zijn gek op deze overigens
wel giftige plant. Zorg ervoor dat u
deze vroegbloeier combineert met
planten die later in het seizoen
acte de présence geven zodat er
het hele jaar wat te zien is in de
tuin.
Te vaak worden er planten bij
elkaar gezocht die gelijktijdig in
bloei staan. Eén van de belangrijk-

ste voorwaarden van een mooie
tuin is echter, dat er alle seizoenen iets te beleven valt. Kom dus
goed beslagen ten ijs. Let onder
andere op bloeitijd, bloeikleur en
standplaats. Plantenboeken en
tuintijdschriften kunnen hier goed
bij helpen, maar ook op internet
is hier heel veel over te vinden.
De zojuist genoemde Digitalis laat
zich bijvoorbeeld prima combineren met Campanula (Klokjesbloem), Cimicifuga (Zilverkaars)
en Aruncus (Geitenbaart). De
mooie bladvormen van bijvoorbeeld varensoorten en hosta’s
maken deze halfschaduwcombinatie compleet.

zijn vrouw Lizzie. Alleen zal Lizzie
ze nooit kunnen lezen… Vlak voor
kerstmis komt Lizzie om bij een
auto-ongeluk en Jack wordt met
een onmogelijke situatie geconfronteerd. Wie moet er, terwijl hij zelf
op sterven ligt, voor zijn kinderen
Michelle, Cory en Jackie zorgen?
Niemand van de familie kan alle drie
de kinderen in huis nemen en dus
worden ze, tegen hun eigen en Jacks
zin in, uit elkaar gehaald. Michelle
gaat naar haar grootouders, Cory
en Jack ieder naar een tante. Ver
van elkaar vandaan, ver van Jack
vandaan. Maar ondanks alles is Jack
vastbesloten om zijn kinderen terug
te krijgen. Voorgoed…

3

Het tiende jaar		
James Patterson
De bruiloft van
brigadier
Lindsay
Boxer
lijkt snel
vergeten
als ze
wordt opgeroepen
om een
gruwelijk
misdrijf op te lossen: een tienermeisje is voor dood achtergelaten,
en haar pasgeboren baby is spoorloos verdwenen. Er is geen spoor
van de dader en het slachtoffer zelf
lijkt informatie te verzwijgen.
Hulpofficier van justitie Yuki
Castellano is bezig met de grootste
zaak van haar leven: een vrouw
wordt ervan beschuldigd haar man
voor de ogen van hun kinderen
te hebben omgebracht. Wanneer
ze via Lindsay bewijsmateriaal
in handen krijgt, wordt ze tot een
lastige keuze gedwongen die de
vriendschap tussen de vrouwen op
het spel kan zetten.

4

Anna's vlucht
Janusz Wisniewski
Anna's leven ligt in puin wanneer
Dresden gebombardeerd wordt
in februari 1945. Haar ouders
en oma zijn omgekomen en ze is
Lucas kwijt, het joodse jongetje
dat bij hen ondergedoken was.

Het is niet zo dat alleen de bloemen
van vaste planten sierwaarde hebben. Als er uitsluitend en alleen vaste
planten in de tuin staan, is er na de
herfst niets meer te zien. Bijna alle
vaste planten sterven namelijk af in
het najaar om in de winter onder de
grond de kou te overleven. Pas in
het voorjaar laten ze zich weer zien
om eerst te groeien en daarna te
bloeien, waarna zich het hele proces
weer herhaalt. Vaste planten hoef je
dus ook niet te snoeien, de afgestorven resten dienen in de winter als
bescherming tegen de kou. Als het
voorjaar zich aandient, kunnen de
resten worden opgeruimd. In het
bovengenoemde voorbeeld zou je de
Rododendron, Taxus en/of Skimmia
prima als wintergroene heesters
kunnen plaatsen, een paar zilverberken of leibomen geven de tuin in dit
voorbeeld hoogte en volume. Zonder
dat het extra meters kost kunt u nog
meer groen de tuin in brengen door

Dwalend
door de
verwoeste
stad vindt
Anna onderdak bij
een jonge
violist,
die in een
soort catacombe
bivakkeert. Samen gaan zij naar Keulen,
de geallieerde bevrijders tegemoet.
De violist haalt het niet. Anna wel
– maar zij is nu helemaal alleen.
Een jaar later ontmoet ze haar
grote liefde: Andrew. Dan blijkt
pas wat haar oorlogsherinneringen
met haar doen. Als ze ontdekt dat
Andrew als wetenschapper met
atoombommen te maken heeft,
komen verdriet en angst in alle
hevigheid boven. Kan Anna kiezen
voor de liefde?

5

Irritant
Maartje Fleur

Ons leven
is onvolmaakt:
Het
statiegeldbonnetje
raakt altijd
kwijt. We
moeten
naar
zitfeestjes.
Onze kinderen nemen elke week
lelijke knutsels mee naar huis. En zo
zijn er talloze zaken in het dagelijks
leven die ons irriteren. Iedereen kent
ze, maar niet eerder werden ze zo
herkenbaar en geestig verwoord als
in 'Irritant'. Hondenpoep, plakkerige
menukaarten, wildgroei aan digitale
foto’s, tachtig rijden op de snelweg:
in zestig hilarische verhalen en
lijstjes, voorzien van praktische tips
om irritante situaties te vermijden
of te bestrijden, houdt Maartje Fleur
ons met ons kleine dagelijkse leed
een haarscherpe en aanstekelijke
lachspiegel voor.

schuttingen en muren tot leven te laten komen door ze te laten begroeien
met klimplanten.
Hierover in mijn volgende rubriek
meer.

Veel tuin- en groenplezier!
Hilda Visser

www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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Komkommertijd
www.davidhague.nl

Alle publiciteit is goede publiciteit, dat zeggen ze tenminste.
Ik weet niet zeker of dat zo is,
maar het maakt eigenlijk niet uit
omdat de komkommer tenminste
de laatste 3000 jaar al favoriet
is en dat zal nog een lange tijd zo
zijn, ongeacht wat erover gezegd
wordt. Komkommers werden
vroeger als eerste verbouwd in
India. Ze werden naar Europa
gebracht door de Romeinen en
sinds 900 voor Christus was het
een populair gewas in Zuid-Europa. Komkommers hebben warmte
en water nodig, maar houden niet
van direct zonlicht. In NoordEuropa is een kas de beste plaats
om komkommers te verbouwen,
maar als je een serre hebt kun je
ze thuis ook verbouwen. Komkommers bestaan voor ongeveer
90% uit water, maar zijn ook
vol vitamines en mineralen en
kinderen zijn er dol op.
Patrick en ik zijn deze week naar
de kas van Jos Bunschoten op de
Demmerik in Vinkeveen geweest.
Hij is verkozen tot de verbouwer
van de mooiste komkommers in
Holland. Zijn expertise op dit
vlak is zonder twijfel de beste en
de resultaten bewijzen het als je
door de 7000 m2 kas loopt. Komkommers zijn klimplanten. Met
hechtranken groeien ze eerst tot
een hoogte van 2 meter voordat
ze gaan fruiten. Komkommers
worden trouwens door botanisten, net als tomaten, als fruit
geclassificeerd. Terwijl wij door
de groene vegetatie lopen, legt
Jos uit over het groeien, plukken

door david hague en patrick hesse

en verpakken van de 300.000
komkommers die hij elk jaar tussen mei en september verbouwt.
De planten worden besproeid
met een automatisch systeem,
maar het plukken en sorteren
wordt met de hand gedaan. Elke
komkommer wordt met de hand
geplukt en liefdevol in een doos
gelegd; twaalf per doos zodat ze
lekker knus liggen. Na een wandeling door deze vochtige jungle
zijn Patrick en ik blij als Jos ons
een hapje van zijn producten laat
proeven. Het is verfrissender dan
alles wat ik ken; de komkommer is een plezier om te eten.
Jos zegt dat hij nog steeds drie
komkommers per dag eet in de
zomer en dat hij ze nog steeds
niet zat is. Mensen die in chocoladefabrieken werken, eten in de
regel na de eerste paar dagen
geen chocolade meer...Komkommers zijn het beste als ze rauw
gegeten worden en mijn recept
voor vandaag is voor een dipsaus
die de oorsprong en het beste van
de smaak naar voren brengen.
Maar komkommers kun je ook
voor je uiterlijk gebruiken, het is
het beste koude kompres voor het
gezicht dat ik ken. Leg eens een
dun gesneden stukje komkommer
op je ogen. Wacht 15 minuten
en haal dan de komkommer van
je ogen, een waar gevoel van
verfrissing voor vermoeide ogen,
zeker als je veel achter de computer zit. Probeer dit voordat je
dure gezichtscrèmes koopt, waar
hoogstwaarschijnlijk toch ook
komkommerextract in zit.

tip
David’s
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Kheera Raita Recept
Dit recept is voor Kheera Raita, een klassiek Indiaas bijgerecht, dat
wordt geserveerd om de effecten van hete curry te verkoelen. Als je
pittig eten eet, maar de hete pepers teveel vindt dan zal een lepelvol
van dit op yoghurt gebaseerde gerecht het brandende gevoel in je mond
meteen neutraliseren. Maar het is ook heerlijk op warm pita brood of
op BBQ speklappen die gemarineerd zijn in currypoeder.
Ingredienten
150 ml halfvolle yoghurt (biologisch indien mogelijk)
zeezout
¼ theelepel zwart peper
1 eetlepel verse fijngesneden munt
1 geraspte biologische komkommer
1 groene chilipeper, zaadjes eruit gehaald en fijn gesneden (optioneel)
1 theelepel gemalen komijn
Klop de yoghurt enkele minuten. Voeg alle ingrediënten toe behalve
de komijn. Plaats in een kleine kom en besprenkel met komijn. Geniet
ervan!

Spaaractie voor gratis kookboek bij Gall & Gall
Thuisblijvers opgelet! Gall & Gall in Abcoude
en Mijdrecht bieden deze zomer een spaaractie voor het nieuwe gratis kookboek 'Elke
dag weekend'.

De nieuwe Gall & Gall winkelmanager in Abcoude, Lion van Vliet, spreekt van een “heerlijk
bladerkookboek boordevol wijn. Bijzonder door
de razendlekkere recepten met telkens drie
bijpassende wijnen: Altijd goed, Klassiek en
Avontuurlijk. Dat maakt het uitzoeken van wijn
wel heel makkelijk. Met dit kookboek geniet je
gewoon iedere dag van een weekendgevoel.”
Spaarkaart
Tot 28 augustus a.s. ontvangt men bij een aankoop bij Gall & Gall Abcoude of Mijdrecht een
sticker. Een volle spaarkaart met vijf stickers
geeft recht op het gratis kookboek, dat 96 pagina’s bevat met makkelijke, alledaagse recepten
voor: Aperitief & Cocktail, Antipasti & Tapas,
Frisse Salades, Pasta & Risotto, Hoofdgerechten
en Dessert & Kaas. Verrassende variatietips
maken van ieder recept iets speciaals.

Gall & Gall Abcoude
Hoogstraat 14
Gall & Gall Mijdrecht
Passage 22a.

ZIEL

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

?
e koop
Waar t
Jos Bunschoten ontvangt geen
bezoekers in zijn kas, maar zijn komkommers worden op vele locaties in
De Ronde Venen verkocht.
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Infiniti M37S

Aufgepasst!
Na de uitgebreide rijtest met het racemonster van Toyota’s luxemerk
Lexus, is het nu tijd voor het luxemerk van Nissan. Maak kennis met de
Infiniti M37S Premium. Een grote Japanse sedan die de concurrentie aan
gaat met de Audi A6, BMW 5-serie, Jaguar XF en Mercedes E-Klasse. In
die klasse is de concurrentie zeer hevig, met name tussen de drie Duitse
sedans. Eens kijken wat Infiniti in de strijd gooit.
Infiniti is het Japanse luxemerk dat
zicht richt op de Verenigde Staten.
Daar geldt: groot, groter, grootst. En
aan alle details merk je dat dit een
auto is voor de Yank. Om te beginnen
kent de auto keyless entry en start,
waarbij de auto aan de (persoonsgebonden) sleutel herkent wie er
instapt. De auto stelt vervolgens de
stoel, audio, navigatie en andere
zaken in op de bestuurder. Bij het
instappen staat de stoel helemaal
naar achteren en is het stuur helemaal ingetrokken. Een zogenaamde
‘fatman’s entry’, zodat je lekker de
ruimte hebt om in de met prachtig leder beklede stoel te ploffen. De stoel
is uiteraard voorzien van verwarming
(evenals het stuur) en ventilatie met
koele lucht. Na het starten schuiven
stuur en stoel in de juiste positie. Het
scherm in de middenconsole is met
één van de vele knoppen te bedienen,
maar ook middels het touchscreen.
Het navigatiesysteem bevat overigens
de database van de complete Michelin-gids, met alle restaurants, hotels
en de Bib Gourmand restaurants
(geen ster, wel aanbevolen). Daarnaast heeft het systeem een harddisk
van 10 Gigabyte voor al je favoriete
muziek. Amerikanen houden van
dikke motoren, dus ook daar hebben
de Japanners voor gezorgd. Ondanks
dat Infiniti de meeste auto's ontwikkelt voor de Amerikaanse markt, is
de M met het oog op Europa én Amerika ontwikkeld. Japanse degelijke
techniek, met het comfort van een
Amerikaan. Een zeer mooie combinatie die ook in Nederland moet
aanslaan. De Infiniti voelt dan ook
ongelofelijk solide en Europees aan.
Ik durf bijna te beweren dat deze
even solide als, misschien op sommige
punten wel meer solide aanvoelt dan
de Audi A6.
Hoe denkt Infiniti de markt te gaan
inpakken? Ik denk dat de factor
prijs zeer cruciaal is, helemaal op
de Nederlandse markt. Je rijdt dit
slagschip in standaarduitvoering met
3.7 V6 vanaf € 64.040. Dieselen
kan vanaf € 65.240,- met een 3.0
V6 (238 pk, 550 Nm, verbruik 1 op

Auto nieuws
1 op de 3 vakantiegangers controleert
bandenspanning niet
voor vertrek
Ruim 30% van de Nederlandse
vakantiegangers is met een onjuiste
bandenspanning op pad gegaan. Dit
blijkt uit steekproeven bij een aantal
grensovergangen, die op initiatief

13,3). Hybride kan ook, voor de met
B-label uitgeruste M35h betaal je
€ 70.640,-. De hybride is voorzien
van een 3.5 V6 (306 pk) en 68 pk
sterke elektromotor. In Amerika kun
je de M zelfs bestellen met een 5.6
V8. Omdat de diesel in ons land de
belangrijkste speler is, had ik die
motorisering graag meegenomen
voor een proefrit, met name omdat
anderen zeer lovend zijn over de
dieselvariant. Zeer vervelend dat
deze was vergeven voor een proefrit
met een potentiële klant. Hoewel,
vervelend... Ik mocht voor een uurtje
Duitser spelen in deze extra luxe
M37S Premium, de demonstratieauto van Infiniti Europe. Voorzien van
een overheerlijk soepele 3.7 V6 met
320 pk en 360 Nm (de motor ligt ook
in de Nissan 370Z).
Je kunt diverse rijstijlen selecteren,
zoals Snow (wegrijden in hogere
versnellingen, beperkt vermogen),
Standaard, Eco (extra zuinig) en
Sport (betere gasrespons, hardere
demping en minder stuurbekrachtiging). Terwijl je uitkijkt over
een mooie gelijnde motorkap met
omhoog lopende flanken, zoef je in
deze elegant gelijnde sedan in 6,2 seconden met een geweldige roffel naar
de 100 km/u en kan je het pedaal
ingedrukt houden tot een begrensde
250 km/u. Het verbruik? Tja, dat is
iets minder plezant met een 1 op
9,8). Maar daar zal je niet wakker
van liggen als je deze bedragen aan
auto’s spendeert. De M37 werkt met
een heerlijke zeventraps automaat,
die je ook met paddles achter het
stuur kunt bedienen.

foto's patrick hesse

mium). Je kunt daarmee nog scherper door de bochten snijden. Deze
functie hebben we al eerder ervaren
op de FX50S die we eerder testten.
Ook bijzondere is het luchtsysteem.
Dit systeem circuleert detecteert
vervelende luchtjes en neutraliseert
deze door de luchtstromen te sturen.
Dit houdt de bestuurder ook extra
alert. Het systeem filtert daarnaast
vanzelfsprekend pollen, maar laat
middels het Forest Air System op
wens ook diverse prettig riekende
aroma’s uit de natuur meevoeren
door de lucht, zodat de bestuurder
extra kan relaxen. Volgens het merk
‘werkt de geur van bladeren kalmerend en gaat het vermoeidheid tegen,
houtgeur draagt bij aan concentratie
en ontspanning’. Grappige gadget
op de hybride is de speaker aan de
voorzijde, achter de bumper, zodat
fietsers je horen aankomen. Je ramen
open zetten is ook een optie, want

je kunt de M uitrusten
met een 16 speakers
tellend 5.1 Bose geluidssysteem (standaard
op de GT Premium en
S Premium). Zelfs in
de voorstoelen zitten
speakers verwerkt!
Hoewel de Audi A6 in mijn ogen op
dit moment de maatstaf is voor het
segment, heeft Infiniti zeker troeven
in handen met deze M. Met name de
prijs is een scherpe troef, in combinatie met de hoeveelheid (standaard)
opties en de betrouwbaarheid waar
Japanners om bekend staan. Stel
eenzelfde auto samen bij een ander
merk en je bent 100% zeker duurder
uit, veel duurder zelfs. In sommige
configuraties zou het prijsverschil op
kunnen lopen tot 25 mille. Dat is nogal
wat. Imago is een andere factor. De
Duitse zakensedans zijn veilig om mee

Infiniti Center Amsterdam
Snijdersbergweg 101
1105 AN Amsterdam
Telefoon: 020-3420240
www.infiniti.nl

Infiniti M37S
Gereden versie: Infiniti M37S
Premium 3.7 V6
Vermogen: 320 pk
0-100: 6,2 s
Top: 250 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 9,8 / 10,2 l/100km

De M37S Premium is voorzien van
diverse snufjes als een Blind Spot
Intervention dat waarschuwt voor
auto’s in de dode hoek. Andere gadget
is Lane Departure Prevention dat
waarschuwt als je ongemerkt de
rijbaan dreigt te verlaten en stuurt
eventueel bij door de remmen wat
aan te knijpen, zodat je niet over
de wegmarkering gaat. Het meest
aparte is het feit dat de achterwielen
meesturen (alleen bij de S en S Pre-

van de ANWB Wegenwacht zijn
gehouden. Profile Tyrecenter voerde
de bandencontroles uit en bracht
waar nodig de banden op de juiste
spanning. In enkele gevallen kreeg
de vakantieganger zelfs het advies de
banden van het voertuig zo snel mogelijk te vervangen. Bijna 400 vakantiegangers bezochten de zogenaamde
vakantieservice informatiepunten.
Vakantiegangers konden hun auto en

voor de dag te komen. De Infiniti is
nog relatief onbekend, maar creëert
daardoor haar eigen niche. De M doet
niet onder voor haar Duitse collega’s,
maar zal het moeilijk krijgen om zich
te bewijzen. Ik zou zeggen; geef het
merk een kans!

Prijs gereden model: v.a.
€ 76.940,00
Alternatieven: Audi A6, BMW
5-Serie, Jaguar XF, Lexus GS,
Mercedes-Benz E-Klasse

caravan 2 en 9 juli voor een laatste
(banden)controle aanbieden op de
parkeerplaatsen Hazeldonk op de
A16 bij Breda en Knuvelkes langs
de A2 bij Eijsden. Hier controleerde
Profile Tyrecenter o.a. de bandenspanning en het bandenprofiel met
een servicevoertuig. In ruim 30% van
alle gevallen mankeerde er wel iets
aan de banden van een auto of caravan. Waar nodig werden de ‘slappe

bandjes’ met stikstof gevuld.
Onjuiste bandenspanning zorgt voor
een verminderde wegligging, snellere
slijtage van de banden en een hoger
brandstofverbruik. Bovendien wordt
de remweg bij een te lage bandenspanning onnodig langer. Het is
raadzaam de banden voor een grote
reis te controleren. Het advies is om
de bandenspanning te controleren bij

koude banden, dat wil zeggen als er
niet meer dan 3 kilometer is gereden.
Anders is het raadzaam 10 minuten te wachten tot de banden zijn
afgekoeld. De juiste bandenspanning
wordt weergegeven in het instructieboekje van de auto of op een sticker
op de deurstijl of het tankklepje.
Maar deze is ook te raadplegen via

www.profiletyrecenter.nl/bandenspanningstabel.

DE GROENE VENEN 		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kort nieuws
Ride for the Roses in
omgeving Aalsmeer
De 14e editie van de Ride for the
Roses, het fietsevenement dat
jaarlijks wordt gehouden om de strijd
tegen kanker te ondersteunen, wordt
dit jaar op 4 september verreden in
de wijde omgeving van Aalsmeer.
Jong of oud, getraind of ongetraind,
iedereen kan deelnemen aan de Ride
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De Club van…

Door Piet van Buul

Arie Ligtvoet

Feestweek in Abcoude is traditioneel dorpsfeest
Elk jaar vindt in de maand augustus in Abcoude de feestweek plaats.
Daar ligt een eeuwenoude traditie aan ten grondslag. Al in 1471 kreeg
Abcoude het recht tot het houden van een Vrije Paardenmarkt. Tevens
werd vastgelegd dat die paardenmarkt gehouden moest worden op
de laatste donderdag van augustus. In de loop der jaren werden er
niet alleen paarden verhandeld, maar kwamen er ook marskramers en
straatartiesten op af en kreeg de paardenmarkt het karakter van een
jaarmarkt. Paarden worden er nu niet meer verhandeld, maar het volksfeest bestaat nog steeds en is uitgegroeid tot een vijfdaags evenement.
En op de donderdag staan de paarden nog steeds centraal, vertelt Arie
Ligtvoet, voorzitter van de Stichting Feestelijkheden Abcoude.
“Er komt nogal wat bij kijken
om zo’n feestweek goed voor te
bereiden,” zegt Arie Ligtvoet. Hij
maakt al tweeëntwintig jaar deel
uit van het bestuur van de Stichting
Feestelijkheden Abcoude. Sinds
drie jaar is hij de voorzitter. “Het
Stichtingsbestuur bestaat uit een
dagelijks bestuur en een algemeen
bestuur van ongeveer 20 vrijwilligers. De Stichting organiseert alle
activiteiten tijdens de jaarlijkse
feestweek. Daarnaast organiseren
wij ook de feestelijkheden ter
gelegenheid van Koninginnedag.
Samen met de winkeliers verzorgen
we ook de decemberversiering in
het dorp. Alles bij elkaar levert dat
flink wat werk op. Dat betekent dan
ook dat we als dagelijks bestuur
elke maand vergaderen. En het
algemeen bestuur komt één keer
in de twee maanden bij elkaar. We
hebben de verantwoordelijkheid
voor de organisatie van de vele
activiteiten die tijdens de feestweek
plaats vinden, neergelegd bij een
groot aantal commissies. Op onze
website www.feestweekabcoude.nl
staan al die commissies vermeld.
Dat geeft een mooi overzicht van
alles wat we doen. We zijn het hele
jaar door bezig en in de algemene
vergaderingen brengen de commissies verslag uit van de stand van
zaken. En naast al die vrijwilligers,
die in de commissies zitten en het
hele jaar door bezig zijn met de
voorbereidingen, hebben we gedurende de feestelijkheden natuurlijk
ook nog heel veel vrijwilligers nodig
om te zorgen dat alles goed verloopt. Gelukkig lukt het ook telkens
weer om voldoende menskracht op
de been te krijgen. Want de belangstelling en het enthousiasme voor
de feestweek is hier erg groot. Er
zijn mensen die er vakantiedagen
voor vrij houden,” aldus de trotse
voorzitter.

Een lange traditie
Nadat de eeuwenoude paardenmarkt langzaam maar zeker was
uitgegroeid tot een jaarlijkse
hoogtijdag in het dorp, ontstond op
enig moment de behoefte om de
organisatie van de feestelijkheden
enige structuur te geven door er
een speciaal comité voor op te richten. Arie: “Dat is dit jaar precies
negenennegentig jaar geleden. Dat
betekent dus ook dat we volgend
jaar de feestweek voor de honderdste keer gaan organiseren. Daar
praten we nu al over. Ik kan daar
nog niet veel over zeggen, maar de
mensen mogen er op rekenen dat
het wel een klapper gaat worden,
waar we misschien wel meer dan
vijf dagen voor uittrekken.”

for the Roses. Men kan kiezen uit
toertochten van 25 en 50 kilometer
of de cycletour van 100 kilometer.
De cycletour van 100 kilometer
wordt gereden over brede en
provinciale wegen door Aalsmeer Hoofddorp - Vijfhuizen - Heemstede
- Hillegom - Nieuw-Vennep - Leimuiden - Langeraar - Amstelveen en
Uithoorn. De start en finish zijn bij
FloraHolland in Aalsmeer.

Deze lange rit wordt als één gesloten
peloton van 6.000 fietsers gereden
en begeleid door 150 motorrijders.
Aan de tourrit, die vooral geschikt is
voor getrainde fietsers, doen elk jaar
vele bekende sporters mee.
Wie op de fiets stapt voor de route
van 25 kilometer, wordt rondom de
Westeinderplassen geleid. Vanaf
bloemenveiling FloraHolland in
Aalsmeer fietst u via Rijsenhout,

De feestweek is er voor iedereen
De feestweek vindt dit jaar plaats
van dinsdag 23 tot en met zaterdag
27 augustus. Vanuit de traditie van
de paardenmarkt op de laatste
donderdag van augustus, staat die
donderdag ook nu nog steeds in het
teken van de paarden. Arie: “Er
vindt op die dag een grote paardenkeuring plaats. Van heinde en verre
komen er paarden naar Abcoude.
Onderverdeeld in een aantal categorieën worden de paarden door
erkende keurmeesters gekeurd en
daar zijn dan prijzen mee te verdienen. Dat begint al vroeg op de
donderdagmorgen. Er is altijd heel
veel publiek en het is er reuze gezellig. Rond het middaguur komt de
burgemeester de prijzen uitreiken.
Daarna verplaatst het feest zich
naar het Dorpsplein waar we een
podiumprogramma hebben. Daar
treden ondermeer de Geinpiepers
op. Dat is ons lokale dweilorkest.
Vervolgens dragen wij als leden van
de commissie een grote paal van
het Dorpsplein naar De Eendracht
waar de paal wordt neergezet. En

Arie Ligtvoet maakt al tweeëntwintig jaar deel uit van het bestuur van de
Stichting Feestelijkheden Abcoude, waarvan de afgelopen drie jaar als voorzitter.
			

			

dan is er het traditionele paalklimmen voor jong en oud. Daarna
wordt er nog tot in de late uurtjes
in heel Abcoude feest gevierd.”
Ook op de andere dagen bruist het
van de activiteiten. Op dinsdag
wordt het startschot gegeven met
de opening van de kermis. Arie:
“Wij regelen de kermis en maken
afspraken met de exploitanten over
de pacht. Die moet zodanig redelijk
zijn dat de attracties voor iedereen
betaalbaar blijven. Voorafgaande
aan de feestweek wordt er in het
hele dorp een collecte gehouden.
Samen met de pachtgelden van de
kermis vormt de collecteopbrengst
de bron van onze financiering. Verder is er op dinsdag de traditionele
hardloopwedstrijd, ‘de Ronde van
Abcoude’.”
Kinderspelen
De woensdag is altijd een drukke
dag, die vooral in het teken van
de kinderen staat. “Rondom de
dorpskerk vinden dan tal van kinderspelen plaats waaraan alle 1200
basisschool leerlingen mee doen.
Dat duurt tot het middaguur. In de
middag is er dan het schoolvoetbaltoernooi.”
Op vrijdag is er een gevarieerd
programma voor jong en oud. Op
de sportvelden kan men tal van
recordpogingen ondernemen.
“Vrijdagmiddag komen de ouderen
bijeen in de Eendracht voor een
kopje koffie,” vertelt Arie. “Dan
gaan we met ze de kermis op, waar
ze niet hoeven te betalen en na

Burgerveen, Leimuiden, Bilderdam
en Kudelstaart weer terug naar de
veiling. Wie voor 50 kilometer gaat,
ziet ook nog het fraaie Braassemermeer voorbij komen via Roelofarendsveen, Hoogmade en Woubrugge. In de plaatsen langs de route
worden de meest uiteenlopende
activiteiten georganiseerd.
Inschrijving voor alle routes is nog
mogelijk.

foto patrick hesse

afloop gaan we dan weer terug voor
de Bingo. En ’s avonds is er het
grote jeu de boules toernooi dat de
boulesvereniging organiseert. Daar
kunnen 64 teams van drie mensen
aan deelnemen. De belangstelling
daarvoor is erg groot en het halve
dorp is dan op het complex om te
komen kijken.”
Viswedstrijd
Op zaterdag tenslotte is er een
viswedstrijd voor de kinderen aan
de Voordijk. Er worden rondritten
georganiseerd met paardenaanspanningen. Er is een spectaculaire
wedstrijd ringsteken die ook altijd
veel belangstelling trekt. De vele
kinderspelen ademen ook vaak een
nostalgische sfeer. Er wordt gehoepeld, men kan ringsteken, stok vangen, steltlopen, sjoelen en er is een
smijtkeuken. Arie: “Hier kunnen
de kinderen foto’s van bijvoorbeeld
de meester van school omgooien.
We merken dat het enthousiasme,
vooral bij kinderen voor die oudere
spelletjes heel groot is. Nu eens een
keer geen computerspelletje maar
gewoon lekker fysiek bezig zijn.”
Samen feest vieren
Voorzitter Arie Ligtvoet sluit zijn
enthousiaste verhaal af met de
oproep aan alle inwoners van de
nieuwe gemeente De Ronde Venen
om tijdens de feestweek naar
Abcoude te komen. “Er is geen
mooiere manier om elkaar beter te
leren kennen dan door samen feest
te vieren.”

Voor meer informatie over de
routes, sponsormogelijkheden en
inschrijving: www.ridefortheroses.nl
Hier vindt u ook aanvullende (route)
informatie. Na inschrijving krijgt u
op deze website een eigen pagina
waarmee u extra geld kunt inzamelen door u te laten sponsoren.
Doe mee en steun KWF Kankerbestrijding!
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Tekst en foto's Patrick Hesse

MOTOR&AUTO
Honda Hornet 900

Knipoog naar het
verleden
De Honda Hornet is een verre afstammeling van ‘de motorfiets van de
20ste eeuw’, de CB750. Deze Japanse viercilinder zette eind jaren 60 de
complete motorwereld op zijn kop en degradeerde de toen gevestigde
orde volledig en maakte die in één klap antiek.
Deze klap zijn de Europese motorfabrikanten nooit meer te boven gekomen, want anno 2011 zijn het nog steeds de Japanse fabrikanten die
de dienst uit maken (enkele modellen/fabrieken daargelaten, zoals BMW,
Harley Davidson en Triumph). De tweedehands markt wordt daardoor
overspoeld met Japanners.
Wanneer ik bij Ed Heining
van Best Buy Bikes ben, valt
mijn oog op zo'n Japanse
occasion. Wanneer ik Ed
hier op aanspreek, beginnen
zijn ogen te fonkelen, want
ik weet dat Ed gek is op de
oude Honda viercilinders en
diverse restauraties succesvol heeft afgerond en een
paar projecten heeft lopen.
En een ieder die zo'n oude
Japanner in de schuur heeft
en hem weer in nieuw staat
wil brengen, kan met Ed
komen praten over hoe je
dat aanpakt. Ed doet niets
liever dan dit soort fietsen in
oude glorie te herstellen.
De Hornet is met zijn 900cc vloeistof gekoelde
viercilinderblok wel een heel ander verhaal.
Zeker deze black beauty is uit 2002 en heeft
slechts 33.000 kilometer gelopen. Hij ziet er
bijzonder netjes uit. En nodigt meteen uit om
‘van kiet’ te gaan, alleen... het regent al de
hele dag en ik moet u melden dat ik 100%
motorfreak ben, maar allergisch voor regen en
wil Best Buy Bikes ook niet onnodig poetswerk
bezorgen. Dus besluit ik geen proefrit te maken maar de Hornet ‘droog’ te evalueren.
Een paar jaar geleden heb ik net zo'n Hornet
al eens voor een straatje om mee genomen,
dus ik weet waar ik over praat. Dit is in feite

het blok van de monsterlijk snelle Fire Blade
900. Weliswaar iets teruggetuned, maar nog
steeds potent genoeg om de tegels uit de straat
te trekken. Met zijn heerlijke zit en breed recht
stuur een lekkere stuurfiets. Zelf moest ik in
de tijd erg wennen dat je licht voorover zit. In
de eerste paar kilometers had ik het idee dat
ik voorover zou kukelen, maar het verbaasde
gezicht van Ed als ik dit meld doet vermoeden
dat dat meer met mijn evenwichtsstoornis te
maken heeft, dan met de Hornet. Ik vind hem
ook behoorlijk stoer en mannig, mede door de
zwarte kleur en de einddempers die uit het
kontje steken. Gewoon een niets aan de hand
stuurfiets voor niet te kleine mensen die van
niet te veel opsmuk houden, maar wel lekker
wat vermogen blieven. Hoe ze aan de stoere
naam komen is me niet bekend (waarschijnlijk
bedoeld voor de Amerikaanse markt, waar alle
motorfietsen fabuleuze namen hebben). De
bescheiden, maar felle grom die uit de einddempers komt heeft overigens niets met het gezoem van een Horenaar te maken (Hoornaars
(Vespa) zijn een geslacht van Eusocialistische
wespen), maar dat terzijde. Het is een coole
naam en bekt goed. Voor wie wel een proefrit
wil maken (mag ook in de regen) kan terecht
bij Best Buy Bikes. Voor 4.250 euro neem je 'm
mee naar huis.

Best Buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht
Tel: 0297-255076
www.bestbuybikes.nl
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 28
1

2

3

4

5

6

10
13

17

14

18

20

23

25

26
30

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

39

44

40

45

48

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

19

22

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
5

30

44

© Puzzelland

10

35

34

4

41

63

32

HORIZONTAAL:
1. Soort krokodil; 5. pijlvormig werptuig; 10.
judograad; 11. Chinese deegwaar; 12. Franse
schrijver; 14. Zweedse scheikundige; 16.
verbond; 18. schande; 20. klinknageltje; 22.
bergpas; 23. paardje; 24. maand; 25. koker;
27. naaldboom; 29. bericht; 30. grasmaand;
32. Spaans riet; 34. mollengang; 35.
Spaanse eretitel; 37. maalwerktuig; 39.
dunne reep vlees of vis; 42. luizenei; 44.
gissen; 46. cultusgebruik; 48. loot; 49. alcoholische drank; 50. sporenplantje; 51.
oningewijde; 53. bouwmateriaal; 55. herkauwer; 56. mist; 58. doceren; 60. nachtvogel; 61. boom; 62. edelsteen; 63.
voorwerp uit een familiebezit.
VERTICAAL:
1. Onbevestigd nieuwtje; 2. denkbeeld; 3.
bloeiwijze; 4. in het jaar (Lat.); 6. god van
de liefde; 7. deel van het skelet; 8. wortel;
9. zeevaartkunde; 12. landhuis; 13. alleen;
14. naar beneden; 15. zeebocht; 17. thans;
19. gelofte; 21. lof; 26. haringachtig visje;
27. snaarinstrument; 28. Franse beeldhouwer; 29. iemand die betaling v.e. schuld
vordert; 31. huivering; 33. belasting voor
het gebruik van een weg; 36. openbaar
vervoermiddel; 37. afpassen; 38. deel van
de vinger; 39. carbolzuur; 40. klokken
(Eng.); 41. deel van een vest; 43. een zekere; 45. aanwijzend vnw.; 47. insect; 52.
elite; 53. Europeaan; 54. naar beneden; 55.
feeks; 57. door middel van; 59. lange,
smalle ondiepte in zee.

Sudoku week 28
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 27
S
G
G
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S
T
A
R
H
E
I
D

R
M
E
N
R

INSIDER

P
O
R
T
U
B
A

F
E
E
A
L
G

B
E
E
L
D
O
O

D
I
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K
E
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C
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S
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O
F
T

S
A
S
N
O
L

R
A
I
L
S
S
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L
E
A
A
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H
A
N
G
S
L
O
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